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 يةالأول اتالإسعاف :ىالأولالوحدة 
 ية؟الأول اتالإسعافالمقصود ب أو ما ؟يةالأول اتالإسعافعرف  س:
اطات ، أو باختلبحادث طارئالتي تُقدم لشخص أصيب ية: مجموعة الأعمال الأول اتالإسعاف ج:

ما يحد من م افر المساعدة الطبية المتخصصة،مفاجئة لمرض قديم فور وقوع الحادث إلى حين وصول أو تو
 المضاعفات السلبية الناتجة عن الإصابة وقد يعمل على انقاذ حياة المصاب.

 ية في الأردن؟الأول اتالإسعافسسات الوطنية التي تقدم خدمات اذكر المؤ س:
 أشخاص مدربين مثل الدفاع المدني-2حمر   أالهلال ال-1 ج:

 ية؟الأول اتالإسعافر تقوم به المؤسسات التي تقدم اذكر عمل آخ س:
اعدة عند ي ل كي يكونوا قادرين على تقديم المسالأول الإسعافعلى تدريب أفراد المجتمع على  تعمل ج:

 الحاجة
 :الأولالدرس 

 البسيطة والبليغة؟سباب حدوث الإصابات أاذكر  س:
 دوات الحادة والآلات الصناعيةأنزف الذي ينتج عن سوء استعمال الالجرح وال-1 ج:
 حوادث الطرق-2
 اصابات العمل-3

 (الأول)السؤال  المقصود بالجرح؟ أو ما ؟عرف الجرح س:
ية أو تمزق العضلات نتيجة تعرض المصاب لمؤثر خارجي  ج:  هو قطع في الجلد أو تشقق الأغشية الدمو

 كيف نستطيع أن نقّدر خطورة الجرح؟ س:
 عمرِ المصاب-5   درجة تلوّثه-4   موقعه في الجسم-3    عمقه-2 بناءً على مساحته-1 ج:
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 أو أذكر أنواع الجروح؟ أنواع الجروح؟ عدد س:
 الجرح المغلق-1 ج:
 الجرح المفتوح-2

 عرف الجرح المغلق والجرح المفتوح؟ أو ما المقصود بالجرح المغلق والجرح المفتوح؟ س:
الجرح المغلق: هو الذي لا يوجد فيه قطٌع خارجي في الجلد ولا ينزف فيه الدم مثل الرضوض  ج:

 وال كدمات.
يصاحبه ن الجرح المفتوح: هو الذي يحدث فيه قطٌع خارجي للجلد ية و زٌف أو الأنسجة أو الأوعية الدمو

 للدم مثل الجرح الناتج عن الآلات الحادة
 عدد علامات وأعراض الجروح؟ ذكر علامات وأعراض الجروح؟ا س:
 حوله لم في الجزء المصاب وماأالشعور بال-1 ج:
 نزف الدم من مكان الجرح-2
 تهيج واحمرار في منطقة الاصابة-3
 لمنطقة المصابةحدوث حكة حول ا-4
 صابةإة وتختلف درجته مع اختلاف شدة الالتورّم في منطقة الاصاب-5

يقة الصحيحة لإسعاف شخص مصاب بجرح خارجي بسيط؟ س:  جراءاتإأو ماهي ال ماهي الطر
 السادسالسؤال  لإسعاف شخص مصاب بجرح خارجي بسيط؟

راع متطلبات الصحة والسلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون ولبس القفازات الطبية قبل  -1 ج:
 يالأول الإسعافبدء عملية 

 جهز المواد اللازمة للعمل-2
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نظف الجرح والمنطقة المحيطة به بقطعة قماش مبللة بالماء من الداخل الى الخارج ولا تفرك الجرح -3
انت ذا كانت سطحية أما اذا كإجسام الحادة من الجرح أشظايا واللسحب ال واستخدام الملقط الطبي

ية ية والشعيرات الدمو  عميقة فلا تحاول سحبها لتفادي تلف الاوعية الدمو
 اغسل الجرح بالماء الجاري ثم جففه-4
 طهر المنطقة المصابة بالجرح بالمادة المطهرة دون المساس بالجرح مباشرة-5
جرح يقافه واذا تعذر الضغط على الإن الاصابة اضغط على مكان النزف لف في مكاذا كان هناك نزإ-6

 مباشرة لوجود شظية أو جسم حاد داخل الجرح اضغط على الوعاء الدموي الذي يغذي تلك المنطقة
ً غط الجرح بضمادة أو قطعة قماش ثم اربطها برب-7  في العمل ةالدق ااط على ان لا يكون ضاغطاَ مراعي
 ذا استدعى الأمرإاب الى أقرب مستشفى أو مركز صحي المصنقل أ-8
 اترك مكانك نظيفً أمكانها المخصص ودوات التي استخدمتها وأعدها الى أنظف ال-9

ً انزع القفازات -11  وعقمهما بعد الانتهاء من العمل دون الاسراف واغسل يديك بالماء والصابون جيدا
 في الماء

 لماذا لا ينصح بوضع مادة معقمة على الجرح مباشرة؟ س:
 ن ذلك يؤدي الى تلف الأنسجة وتأخر التئام الجروحأل ج:

 النزف البسيط:
يع؟ س:  لماذا يستدعي حدوث الجرح الى تدخل سر
ية في جسم ال ج: يان الدم عبر التكتمل الدورة الدمو الشعيرات و وردة والشرايينأانسان من خلال جر

ية و نسان لحادث ما يؤدي لإحداث جرح ونزف الدم وهذا يستدعي التدخل إعند تعرض الالدمو
يع لمعالجة النزف ووقفه   نقاذ حياة المصابلإالسر

 (الأول؟)السؤال  عرف النزف؟ أو ما المقصود بالنزف س:
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ية ج:  خروج أو تدفق الدم من خلال الأوردة أو الشرايين أو الشعيرات الدمو
 الدموي مع صفاته؟ أو عدد أنواع النزف الدموي مع صفاته؟نواع النزف أذكر  س:
ية: نزف الشعيرات-1 ج: يكون على شكل بقع دم غيأينزف الدم عبر ال الدمو ية ببطء و ر وعية الشعر

 غزير
ية: ينزف الدم عبر الأنزف ال-2 ً أوردة الدمو يكون لونه داكنا احب ولا يص ولا يتدفق بشدة وردة و

يكون على   نبضية ل تدفق ثابت وليس على شكل تدفقاتشكالنبض تدفقه و
يكون لونه أحمر قاني-3  نزف الشرايين: ينزف هذا النوع على شكل دفعات متقطعة و

 السؤال الثاني سباب النزف؟أسباب النزف؟ أو عدد أاذكر  س:
 حد عوامل تجلط الدمأمرضية كالنقص في  سبابأ-1 ج:
 الجرح بأنواعه سطحي والعميق-2
 احياناً في اثناء وبعد العمليات الجراحيةالنزف -3
 مضاعفات الحمل والولادة-4
 مثل حوادث السير والسقوط في اثناء اللعب نسانإالحوادث التي يتعرض لها ال-5

 عراض النزف البسيط؟أأو عدد علامات أو  ذكر علامات أو اعراض النزف البسيط؟أ س:
 الشعور بالألم-1 ج:
يةنزف الدم أو تدفقه من -2 ية أو الأوردة الدمو ية أو الشرايين الدمو  خلال الشعيرات الدمو
 حمرار في منطقة الإصابةإ-3
 الصداع-4
 التوّرم وتختلف درجته مع اختلاف شدة الإصابة-5
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يقة الصحيحة لإسعاف شخص مصاب بنزف بسيط؟ س:  جراءات لإسعافلإأو ماهي ا ماهي الطر
 السؤال السابع شخص مصاب بنزف بسيط؟

ازات الطبية قبل لقفمراع متطلبات الصحة والسلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون ولبس ا-1 ج:
 يالأول الإسعافبدء عملية 

 جهز المواد اللازمة للعمل-2
 قم بتهدئة المصاب قدر الامكان-3
 ستلقاءإساعد المصاب على ال-4
 زالة الملابس عنهإاكشف مكان الجرح ب-5
 قماش معقمة ونظيفةغط الجرح بقطعة -6
مساحة  ذا لم يتوقف النزف زد الضغط علىإ( دقائق و11الضغط مباشرة على مكان النزف مدة )-7
 ( دقائق اخرى دون شدها بقوة11كبر مدة )أ

الدم مما  طراف لتخفيف ضغطأحد الأكان النزف في  ذاإرفع الطرف المصاب فوق مستوى القلب إ-8
يف   يبطئ من النز

 ذا كان في حالة صدمة لتدفئتهإقم بتغطية المصاب -9
 ربط مكان النزف برباط من الشاش المعقم بعد ان يتوقف النزفأ-11
 ذا استدعى الأمرإقرب مستشفى أو مركز صحي أنقل المصاب الى أ-11
َ أنظف ال-12  دوات التي استخدمتها وأعدها الى مكانها المخصص واترك مكانك نظيفا
ً غسل يديك إ-13  نتهاء من العمل دون الإسراف في الماءإبالماء والصابون بعد ال جيدا
 المقصود بمرض ال كزاز)التيتانوس(؟ أو ما عرف مرض ال كزاز)التيتانوس(؟ س:
ية الخطيرة التي تؤدي في الحالات المتقدمة للمرض إلى الوفاةأهو من ال ج:  مراض البكتير
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يا المسببة لل كزاز؟ س:  اين تتواجد البكتير
بة  :ج  روث الحيوانات –الغبار  –التر

 ؟ذا كانت اداة الاصابة ملوثةإن تفعل أماذا يجب عليك  س:
يا كمسمار صدئ وجب عليك أخذ مطعوم ال كزاز أو إعندما تكون ال ج: صابة بأداة ملوثة بهذه البكتير

 ً  أخذه مسبقا
 ذكر طرق الوقاية من ال كزاز؟أ س:

 معالجة الجروح وتعقيمها-1
 الحقنة المّدعمة كل عشر سنوات ذشخاص البالغين أخأال كزاز وعلى ال أخذ مطعوم-2

 ملاحظات:
 *تختلف درجة الجرح باختلاف شدة احتكاك الجلد مع السطوح الصلبة.

دام ضمادة معقمة ستخاتقم بإخراجه بل ثبته في مكانه ب ذا كان هناك أي شيء عالق بمنطقة الجرح لاإ*
 المساعدة الطبيةوأوقف النزف وانتظر وصول 

ية لأنها تق *من العوامل التي تساعد في تجلط الدم لوقف النزف عمل خثرة )وهي وم بالصفائح الدمو
 فيتوقف النزف الجرح( طبقة جافة تسد

 س:الدر أسئلة إجابات
 + السابع تم حلهم بالتلخيص السادسالثاني +  + الأولالسؤال 

 السؤال الثالث:
والأمراض التي قد تنقل عبر ملامسة دم المصاب وتجنب حدوث تلوث لتجنب حدوث العدوى -أ

 لجرح المصاب
 دوات الحادة الملوثةأصابة بالإالشخص بمرض ال كزاز الذي تسببه الصابة إلتجنب -ب

https://cut.us/talakheesjo
https://cut.us/talakheesjo


 

9   https://cut.us/talakheesjo 
 

–  

 السؤال الرابع:
 الجروح التي يصاحبها نزف شديد-1
 حدوث النزف الداخلي -2
 التورم الشديد في مكان الجرح-3

 :الخامسالسؤال 
ية دم ً  النزف الداخلي أشد خطورة لعدم تمكن المسعف من رؤ  المصاب ولأن المصاب يكون معرضا

 للخطر أكثر
 الدرس الثاني:

 سباب الحروق؟أأذكر  س:
 ستخدام الخاطئ للمدافئ وعدم مراعاة تدابير الحيطة والحذر باستعمالهاإال-1 ج:
 الجسمنسكاب السوائل الساخنة كالشاي والقهوة على ا-2
 كثر عرضة للحروقأمدافئ وهم الفران أو الأطفال لمصادر الحرارة من الأملامسة ال-3

 الأوللسؤال ا عرف الحروق؟ أو ما المقصود بالحروق؟ س:
ً صابة الجلد أو الأنسجة بتلف أو ضرر نتيجة تعرضه لمإ ج: و مواد أ واد ذات درجات حرارة مرتفعة جدا

ية سواءً كانت سائلة ية كاو ية أو شعاعية كيماو  أو صلبة أو غاز
 السؤال الثاني ذا تعرض لها الجسم؟ أو عدد مسببات الحروق؟إذكر مسببات الحروق أ س:
 حرارة جافة )التعرض المباشر لغاز الطبخ(-1 ج:
 السوائل الساخنة )ماء مغلي أو شاي أو قهوة أوزيت وغيرها(-2
     ()التعرض للصدمة ال كهربائية ال كهرباء-3
يات المركزة(بعض ا-4 ية)الأحماض والقلو  لمواد ال كيماو
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 شعة ضارة(أ)التعرض المباشر لأشعة الشمس أو  الإشعاع-5
 ذكر درجات الحروق مع صفاتها؟ عدد درجات الحروق مع الشرح؟أ س:
 ى( تصاب فيها طبقة البشرة الأول)الدرجة  الحروق البسيطة-1 ج:
ً 3 البشرة سخونة /2 /احمرار لسطح الجلد1ز تتمي ً  /تسبب تحسسا  /4 مبرح لمأفي المنطقة المصابة دون  بسيطا

 احتمال انتفاخ بسيط في المنطقة المصابة في طبقة البشرة
 تصاب فيها طبقة البشرة مع الادمة الحروق المتوسطة )الدرجة الثانية(-2

ح البشرة مع وجو1تتميز ب  ُّّ  الزلاليّةكياس أ/تكوّن ال3نتفاخ إ/ال2 د ألم شديد/احتمالية تقر
ً تصاب فيها جمي الحروق الخطيرة )الدرجة الثالثة(-3 منطقة المحترقة او تتفحم ال ع طبقات الجلد وأحيانا

 خطر درجات الحروق أتبدو جافة وبيضاء كالشمع وهي 
 لى الصدمة والوفاةإ/تؤدي 3دان كميات كبيرة من سوائل الجسم / فق2 تهابإل/ تسبب 1تتميز ب 

 جراءات والتدابير في معالجة الحروق؟بماذا تختلف الا س:
 حسب درجتها -1 ج:
 نسبة المساحة المصابة-2
 مكان الحرق من الجسم-3

 ي للحروق؟الأول الإسعافاذكر أهمية  س:
انقاذ حياة المصاب والتقليل من المضاعفات الناجمة عن الحروق من التهابات أو تشوهات قد تصيب  ج:

 الجلد
 سعاف المصاب بالحروق؟إسعاف المصاب بالحروق؟ كيف يتم إذكر خطوات أ س:
فازات الطبية قمراعاة متطلبات الصحة والسلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون ولبس ال-1 ج:

 يالأول الإسعافقبل بدء بعملية 
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 دوات اللازمة للعملأجهز المواد وال-2
 صابة إتحقق من سلامة مكان حدوث ال-3
 مصاب بالنسبة لشدة الحروق وقم بتهدئتهقيم حالة ال-4
ى الأولذا كان الحرق من الدرجة إدقيقة  (21- 15برّد المنطقة المصابة بالحرق بماء نظيف لمدة )-5

 والثانية
ذا كان إذا لم تكن ملتصقة بالبشرة إكسسوارات عن المصاب إ خلع أي ملابس أو مجوهرات أوإ-6

 الحرق من الدرجة الثالثة
يد المنطقة المصابة حتى يخّف الألم عند المصابواصل -7  تبر
 ضع مرهم الخاص للحروق باستخدام ملقط طبي وشاش طبي-8
 وتجنب فتح الفقاعات لأن ذلك يسبب التهاب غّط مكان الحرق بضماد معقم ونظيف-9

 ذا لزم الأمرإاطلب المساعدة الطبية -11
كانك منتهاء من العمل واترك إالمخصص بعد ال وأعدها الى مكانهانظف الأدوات التي استخدمتها -11

 ً  نظيفا
12- ً  لماءسراف في اإي دون الالأول الإسعافنتهاء من إلماء والصابون بعد البا اغسل يديك جيدا
 الخامسالسؤال  زمة لتجنب وقوع الحرائق؟لاحتياطات والتعليمات الإماهي ال س:
 فران والموقد وغيرهاأمثل اللتوصيلات للغاز في المنزل التأكد من سلامة ا-1 ج:
ية لها -2 يق في المنزل والمدرسة ومكان العمل والسيارة وعمل صيانة دور التأكد من وجود طفايات حر

 والتدرّب على كيفية استعمالها
 سعافات أولية في المنزل والمدرسةإضرورة وجود صندوق -3
 عن مصادر اللهب شتعال مثل ال كحول أو الكاز وغيرهاإإبعاد المواد القابلة لل-4
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 عواد الثقاب والولاعات عن متناول أيدي الاطفالأبعاد إ-5
 عدم استخدام المواقد في تجفيف الملابس أو لغلي الماء-6
يقة صحيحة وعدم تعبئتها بالكاز وهي مشتعلةإ-7  طفاء المدفأة بطر
 طفال في المطبخ اثناء استخدام غاز الطبيخأعدم تواجد ال-8
 مشتعلة اثناء النومعدم ترك المواقد -9

 التأكد من سلامة توصيلات ال كهرباء في المنازل والمدارس والمصانع-11
  :ملاحظات

*المسعف يستطيع ان يعالج الحروق الصغيرة أما الحروق ال كبيرة فقد تكون مهددة لحياة المصاب وهي 
ية  بحاجة لمساعدة طبية فور

 شد خطورةأات الجلد وكلما زاد عمقها كانت ق*تقسم الحروق الى ثلاث درجات حسب تأثيرها على طب
 الدرس أسئلة إجابات
 تم حلهم بالتلخيص الخامسوالثاني و لأولاالسؤال 

 السؤال الثالث:
 المقدم للمصاب الأعراض صابةإال الحروق

الحروق البسيطة 
)من الدرجة 

 ى(الأول

تتميز بظهور احمرار لسطح الجلد  طبقة البشرة
ً ت وسخونة البشرة وتسبب  حسسا

 ً دون في المنطقة المصابة ب بسيطا
ألم مبرح مع احتمال انتفاخ 

بقة بسيط في المنطقة المصابة في ط
 البشرة

يد المنطقة المصابة بالح رق تبر
( 21-15بماء بارد لمدة )

دقيقة ووضع مرهم الخاص 
بالحروق باستخدام ملقط 

 طبي
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الحروق المتوسطة 
 )من الدرجة

 الثانية(

تصاب فيها 
رة البشطبقة 

 أدمةال مع

احتمال تقرح البشرة مع وجود 
 نتفاخ وتكوّنإلم الشديد والأال
 كياس الزلاليةألا

يد المنطقة المصابة بالح رق تبر
( 21-15بماء بارد لمدة )

دقيقة ووضع مرهم الخاص 
بالحروق باستخدام ملقط 

 طبي
الحروق الخطيرة 

 )من الدرجة
 الثالثة(

تصاب فيها 
جميع طبقات 

 الجلد

ً أح أو  تتفحم المنطقة المحترقة يانا
 تبدو جافة وبيضاء كالشمع

خلع أي ملابس أو 
 ذا لمإمجوهرات عن المصاب 

يد تكن ملتصقة بالبشرة وتبر 
الماء ب المنطقة المصابة بالحرق

البارد ووضع المرهم الخاص 
بالحروق باستخدام ملقط 

 طبي
 

 السؤال الرابع:
 لى تلف الجلدإضماد لاصق على الحرق لأنه يؤدي  تصرف خاطئ يجب عدم وضع-أ

يق بالمنزل )إن حدث -ب يق في المنازل وذلك لأهميتها في السيطرة على وجود حر يجب توفير طفاية حر
ّ ه( وتقليل الخسائر ما أمكن  لا قدر الل

 صابة بالحروقإتصرف صحيح يقيهم خطر ال-ج
الجسم وبالتالي  انسكاب مافي الأوعية على تصرف صحيح لتجنب ملامسة المقابض للجسم وتجنب خطر-د

 تفادي الحروق
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 (المحاسبةالوحدة الثانية: )

 :الأولالدرس 
 نظمة محاسبية؟أسبب حاجة المؤسسات لتوفير  ما س:
 موال أنوعه والتوسع في عمليات تداول القتصادي وتإالتوسع ال ج:

 نظمة المحاسبية؟أاذكر فائدة ال س:
 رهارباح وغيأخصوم( والإيرادات والمصروفات والتحديد الموجودات )الأصول( والمطلوبات )ال ج:

 بماذا تساعد المحاسبة بشكل عام؟ س:
 رهان القوة من أجل تعزيزها وتطويجل معالجتها وتعديلها وتبين مواطِ بيان مواطِن الضعف من أ ج:

 الأوللمقصود بالمحاسبة؟ السؤال  أو ما عرف المحاسبة؟ س:
ية ذات الصفة المالية واستخلاص النتائج منها وتفسير  ج: تسجيل وتصنيف وتلخيص العمليات التجار

 وتحليل هذه النتائج
 هداف المحاسبة؟أأو عدد  هداف المحاسبة؟أذكر أ س:
 تسجيل العمليات المالية لضمان الحقوق المالية-1 ج:
لى كل إمستقل وذلك لتسهيل الرجوع  تصنيف العمليات المالية حسب نوعها كل حساب بشكل-2

 يترتب على المنشأة من مصروفات أو ديون حساب ومعرفة ما
تجميع ) تلخيص الحسابات بتجميع العمليات التي تمت على الحساب طوال السنة في حساب واحد مثل-3

 رواتب الموظفين في المنشأة طوال السنة في حساب واحد
المالي  أو المشروع من ربح أو خسارة في نهاية السنة المالية وبيان المركزلى نتيجة أعمال المنشأة إالتعرف -4

 للمنشأة
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ها المالي هل هو ناجح عصحابها حول وضأتحليل وتفسير النتائج اذ يتم تقديم توصيات لإدارة المنشأة و-5
 ستمرار والنمو أم لا مما يساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبةإيستطيع ال

 عمليات المالية التي تجري داخل منشأة ما؟ذكر بعض الأ س:
 راضي ومعدات أبيع بضاعة أو خدمة / دفع رواتب / شراء  ج:

 السؤال الثاني لمقصود بالموجودات؟ ما عرف الموجودات؟ س:
ملك من ت آخرين وكذلك ماصندوق أو البنك أو ديونها على التمل كه المنشأة من أموال في ال كل ما ج:

 وسيارات ومخزون بضاعة في نهاية السنة وغيرها وتسمى ايضاً )الأصول(مباني وآلات 
 السؤال الثاني ؟لمقصود بالمطلوبات أو ما ؟عرف المطلوبات س:
يترتب على المنشأة من التزامات أو ديون في اثناء قيامها بأعمالها ويجب سدادها لصالح الآخرين  ما ج:

 (تزاماتإلال الحساب وتسمى )الخصوم أو عها علىمثل خدمة القروض أو شراء بضاعة ودف
 لمقصود بالمصروفات؟ أو ما ؟عرف المصروفات س:
المبالغ التي تدفعها المنشأة للغير للحصول على مواد وخدمات ومنافع تساعدها في القيام بمهامها مثل  ج:

يف مياه وكهرباء ودعاية واعلان ورواتب الموظفين وغيرها  مصار
 نوعية الحسابات( تحديد 1-2حل نشاط )-

موجودات 
 )أصول(

 مصروفات ايرادات مطلوبات )الخصوم أو التزامات(

 رواتب ايراد عقار  ثاثأ
 مصارف هاتف ايراد سهم  المدينون

    قرطاسية
    اموال في البنك
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    راضي أ
    ونش وآليات

    نقد في الصندوق
 المل كية؟الحقوق في لمقصود  أو ما ؟عرف الحقوق المل كية س:
صحاب المنشأة في بداية العمل على شكل رأس المال وهي حق على المنشأة أموال التي يستثمرها أال ج:

يضاف إليها صافي الللمالك أو صاحب المنش  رباح أو يطرح منها صافي الخسارة أأة و
 صافي الربح أو صافي الخسارة-أورأس المال في نهاية المدة =رأس المال في بداية المدة +

 المصروفات والمسحوبات –يرادات إصافي الربح أو صافي الخسارة = ال
 لمقصود بالقوائم الختامية؟ عرف القوائم الختامية؟ ما س:
يها قرارات دارة بمعلومات تُبنى علإمن العمليات المحاسبية وتزود ال هي المنتج النهائي )المخرجات( ج:

 هامة في المنشأة
يف؟قسام القوائم أعدد  س:  قسام القوائم الختامية؟ أذكر أأو  الختامية مع التعر
 يرادات للمنشأة عن الاعمال التيإعبارة عن كشف يتضمن ال :عمال(أقائمة الدخل )نتيجة ال-1 ج:

يف المختلفة عن فإوتتضمن تكلفة الحصول على هذه ال تقوم بها رة مالية محددة تمهيداً تيرادات والمصار
 أو صافي الخسارة لى صافي الربحإللوصول 

 اعبارة عن كشف يبين الوضع المالي للمنشأة في تاريخ محدد وعادة م :قائمة المركز المالي )الميزانية(-2
مل كية وهي ( وحقوق الالخصوموصول( والمطلوبات أدات )التكون في نهاية كل سنة بإظهار قيم الموجو

 تعطي صورة واضحة وعادلة لحالة المنشأة المالية
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 ملاحظة:
دمة أو شخاص لتقديم خأدارته شخص واحد أو عدة إقتصادي تجاري قد يتولى إهي مشروع  :*المنشأة

 بضاعة للآخرين مقابل المال
 :الدرس أسئلة إجابات
يفين( الأولالسؤال   + )السؤال الثاني الفرق عبارة عن ذكر التعر

 وكلا السؤالين تم تعينهم في التلخيص 
 السؤال الثالث:

بتوثيق وتسجيل العمليات المالية وتصنيفها حسب نوعها كل حساب بشكل مستقل فكل فرد يعرف 
 عليه من التزامات ماله من حقوق وما

 السؤال الرابع:
ضمان الحقوق المالية للعاملين ومال كي المنشأة والمستثمرين والذين يقدمون القروض للمنشأة أو يتعاملون -1

 معها
ل شأة في بيان نقاط الضعف من أجل معالجتها وتعديلها وتبين مواطن القوة من أجتساعد المحاسبة المن-2

 تعزيزها وتطويرها
 صدار القرارات الدقيقة المبنية على معلومات علمية وصحيحةإتساعد في -3

 :الخامسالسؤال 
المبلغ بالدينار  الموجودات )الأصول( المبلغ بالدينار الاردني

 الاردني
المطلوبات 

 لمل كيةوحقوق ا
5111 

15111 
صندوق أجهزة ومعدات 

 الأموال النقدية المودعة في البنك
 رأس مال 41111
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21111 
مجموع المطلوبات  41111 مجموع الأصول 41111

 وحقوق المل كية
 :السادسالسؤال 

 رواتب مدفوعة للعاملين: المصروفات-أ
 الأثاث: الأصول-ب
 رأس المال: حقوق المل كية-ج
 الأصول مدينة: ذم-د
 قرض للبنك على المنشأة: المطلوبات-ه
 أراضي: الأصول-و
 إيجار محل: مصروفات-ز

يف دعاية وإعلان: مصروفات-ح  مصار
 إيرادات خدمات للعملاء: الإيرادات-ط
 

 الدرس الثاني:
 لمقصود بالنظام المحاسبي؟ أو ما عرف النظام المحاسبي؟ س:
 هو نظام يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات ثم التغذية الراجعة ج:

 ذكر مثال على النظام المحاسبي؟أ س:
 :مقصف المدرسة ج:
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ت المالية هي قيمة المبيعات العمليا-2المدخلات مستندات والفواتير التي يتم شراء البضاعة بموجبها -1
ة التي توضح عمل المقصف وقيمة ت الختاميالمخرجات هي الحسابا-3يداع في البنك والمصروفات إوال

و أتمرار سإتخاذا قرارات اما الائر وبناءً على هذه المخرجات يتم رباح هل هي مناسبة ام هناك خساأال
 و تغير الطلبة البائعينأو تغيير البضاعة أغلاقه إ

 لمقصود بالمحاسب؟ عرف المحاسب؟ ما س:
ُ  ج: يقة تس  صليأى المستند اللإهل الوصول هو الذي يرتب ويخزّن المستندات التي قام بتسجيلها بطر

 الأولالسؤال  لمقصود بالمستندات؟ أو ما ؟عرف المستندات س:
وثائق لإثبات العمليات المالية التي تحدث في منشأة ولا يمكن دفع راتب مثلاً بدون مستند يثبت  ج:

 ذلك 
يف والشرح عن كل نوع؟واع أنذكر أ س:  واع المستندات؟أنعدد  المستندات مع التعر
اسبية ومنها: يتم تسجيل المبالغ المدونة في هذه المستندات مباشرة في الدفاتر المح :المستندات المباشرة-1 ج:

 (السؤال الثاني)
ً ستلام النقود نقدإمستند القبض وثيقة تفيد -أ خ يستلم الشخص ويحرر المستند على عدة نسأو شيكات  ا

 المالية في المنشأة     كثر لتوثيق العمليةأالذي دفع النقود نسخة وتبقى نسخة أو 
م وثيقة تثبت أن المنشأة دفعت مبالغ نقدية للغير ويجب أن يوقع مستل :مستند الصرف )الدفع(-ب

يكتب على نسخة واحدة تحتفظ فيها المنشأةالنقود عليه   و
اّ مثل ثبات العمليات التي لا يكون فيها الدفع أو القبض نقديإهو مستند يستخدم ل :مستند القيد-ج

 (  الخامسالسؤال  )  وينظم على نسخة واحدةالعمليات الآجلة )أي على الحساب( 
ياتها في أحد مستندات المباشرة :المستندات غير المباشرة-2 ها ترفق معو هي المستندات التي تفرّغ محتو

 انيالسؤال الث مثلة عليها:أية )الشيكات والكمبيالات( ومن الوراق التجار أمثل الفواتير وال
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ية صادرة من البائع للمشتري تثبت حق المشتري في الحصول على البضاعة -أ الفاتورة: وثيقة تجار
 الصحيحة بالسعر المتفق عليه 

 تقدمها  معلومات تفصيلية عن الخدمة أو البضاعة التي-معلومات عن الجهة التي تصدرها   ب-أ :وتتضمن
يا او أوتحرر منها  يأخذ المشتري نسخة ونسخة يحتفظآلل كترونياً أو إكثر من نسخة سواءً يدو بها البائع  ياً و
ً وتعزز الفات ً كان الدفذا إأو بشيك وبمستند قيد  ورة بسند قبض في حالة الدفع نقدا و على أ ع آجلا
 الحساب  

تستلم المنشأة فاتورة عندما تشتري مواد وأجهزة وأثاثاً من الغير فترسل المواد  مستند الإدخالات:-ب
يتم تعزيز ووالفاتورة الى قسم اللوازم أو المخازن للتأكد من دقة ومواصفات المواد المدونة في الفات رة و

 دخالاتإالفاتورة بمستند 
ما أوالتجهيزات خرجت من المستودعات  دواتأهو مستند يثبت أن المواد وال الإخراجات:مستند -ج

 (الخامالسؤال ) و استخدمها في تصنيع بضاعة جديدةعند استهلاكها أو تلفها أ
ية-د  وثائق مكتوبة تتضمن حقاً نقدياً واجب الدفع للغير ومنها: :الأوراق التجار
شخص )مدين( بدفع مبلغ معين بتاريخ لاحق لشخص آخر يدعى هي تعهد مكتوب من  الكمبيالة:-1

 حامل الكمبيالة أو المستفيد )الدائن(
هو أمر بالدفع يوجهه محرر الشيك الى البنك بدفع مبلغ معين لطرف ثالث وهو المستفيد الذي  الشيك:-2

 ً  يكتب اسمه على الشيك أو لحامل الشيك أو له شخصيا
 :ملاحظات

لتجاري وتثبت المدخلات تبدأ من المستندات التي تثبت العملية المالية وتسهل العمل *نقطة البداية في ا
 (منشأة )فوائد أو اهمية المستنداتطراف التي لها علاقة بالأحقوق والتزامات ال
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ن يكون له حساب جاٍر في البنك ويستلم بشكل دوري كشفاً بالحساب من أ*من يصدر الشيك يجب 
 مبالغ المسحوبة والمودعة ونسبة المرابحة ويجب مراجعة البنك اذا لاحظ صاحبالبنك يوضح الرصيد وال

لآلي او جهزة الصراف اأحه ويستطيع الحصول عليه من خلال الحساب خطأ ما في ال كشف لتصحي
 يشترك بخدمة الرسائل القصيرة من البنك الذي يتعامل معه لمعرفة حركات الحساب

قود في حالات م دائماً يجب عد النعلتجهة تدفع لها مبلغاً نقدياً وي أن تحصل على مستند القبض من أ*
 الدفع أو القبض

ً أ* ياتك الفاتورة من البائع  طلب دائما يف وحفظ حتفظ بملف لتصنإولا تنس أن تقارنها مع مشتر
 الفواتير للرجوع اليها عند الحاجة 

 :الدرس أسئلة إجابات
 تمت اجابتهم في التلخيص الخامسوالثاني و الأولالسؤال 

 السؤال الثالث:
 ردن لمواد البناءأمحلات ال-أ

 جتهاد في تصميمها كما في الكتابإعليك بال-ب
سعر المتفق عليه )الكميات والمواصفات( بال لإثبات حقه في الحصول على البضاعة الصحيحة المشتري:-ج

 والتأكد من المبلغ الإجمالي
ي المرات القادمة عن سعار فأسعار المحددة ومعرفة الأبالكميات والمواصفات والة البيع إثبات عملي البائع:
 الشراء

 المستندات التي تعزز الفاتورة: مستند القبض-د
 السؤال الرابع:
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قسم اللوازم أو المخازن للتأكد من دقة المواصفات للمواد المدونة في الفاتورة ولتوثيق دخول البضاعة التي 
 تم شراؤها

 والسابع ايضاً عليك الاجتهاد بالتصميم كما هو في الكتاب  السادسالسؤال 
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 التصنيع الغذائي الوحدة الثالثة:

 التصنيع الغذائي: :الأولالدرس 
 لأولاغذائي المنزلي؟ السؤال اللمقصود بالتصنيع  أو ما ؟عرف التصنيع الغذائي المنزلي س:
فظها فترة ية كالخضراوات والفواكه وغيرها لحالأولبعملها في المنزل على المواد  العمليات التي تقوم ج:

 من الزمن مع الحفاظ على خواصها وقيمتها الغذائية بدرجة كبيرة لحين استخدامها
 سؤال الثانيال عدد فوائد التصنيع الغذائي المنزلي؟ ؟ذكر فوائد التصنيع الغذائي المنزليأ س:
يادة عمرها الاستهلاكيغذية أحفظ ال-1 ج:  من التلف والفساد وز
سعار المنتجات أوفير مما يساهم في المحافظة على نتاج الإنتاج الزراعي في مواسم الإتصنيع فائض ال-2

 الزراعية من موسم لآخر
 نتاجإوالفواكه في موسم ال سعار للخضرواتأفادة من انخفاض الستإال-3
 ادة تحضيرهاعإلمصنعة يمكن تناولها مباشرة دون الغذائية ا توفير الوقت والجهد لأن بعض المواد-4
يادة دخل ا-5 يق التصنيع الغذائي المنزليألالمساهمة في ز  سرة عن طر
 سرة والحد من البطالةأفراد الأتوفير فرص العمل ل-6
يع ال التصنيع-7  قتصادية ذات التكاليف المنخفضةإالغذائي المنزلي من المشار

 الغذائية للخضروات والفواكه المصنعة نفسها للطازجة؟ هل تكون القيمة س:
الصحيحة  ساليبأن أ إلاكثر بكثير من المصنعة أالقيمة الغذائية للفواكه والخضروات الطازجة  ج:

 كبر للقيمة الغذائيةأصنيع الغذائي تحافظ على الجزء اللت
 الثالثالسؤال  واع الخضروات التي تصلح للتصنيع الغذائي؟أنذكر بعض أ س:
البندورة / الخيار / الفقوس / الفلفل / القرع / الجزر / الشمندر / البطاطا / البصل / الثوم /  ج:

 السبانخ / الملوخية / البقدونس / النعنع / ال كزبرة / / القرنبيط / البقوليات بأنواعها
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 السؤال الثالث نواع الفواكه القابلة للتصنيع الغذائي؟أذكر بعض أ س:
 جاص / السفرجلإالتفاحيات: التفاح / ال-أ ج:
يات: الدراق / المشمش / الخوخ / ال كرز وغيرها-ب  اللوز
 / الجريب فروت وغيرها  برتقال / الكلمنتينا / المندليناالحمضيات: الليمون / ال-ج
 العنب / التين / الزيتون-د

 لمقصود ببطاقة المعلومات؟ عرف بطاقة المعلومات؟ أو ما س:
 صلاحية نتهاء للإنتاج وتاريخ الإية المصنعة عليه النوع وتاريخ الغذأهي بطاقة تكون على ال ج:

 غذية المصنعة بطاقة بيان؟أن يكون على الأل يجب عل س:
 نتهاء إنتاج وتاريخ الإلمعرفة النوع وتاريخ ال ج:

 دوات التي يجب توافرها لتصنيع الغذائي؟أذكر الأ س:
 المجمّد / غسالة الثلاجة / المواقد / دوات ال كبيرةأمن ال دوات صغيرةأودوات كبيرة أهنالك  ج:

 الصحون 
 حجام المختلفةأ/ الشوك / الملاعق / المكاييل ب دوات الصغيرة الخلاطات / المقالي / مفاتيح العلبأمن ال

 لواح التقطيع / المرطبانات / المصافي أستخدام / إ/ السكاكين متعددة ال
يقة سليمة من علل التقيد بخطوات ا س:  لى صحة الفرد؟هم العوامل التي تحافظ عألتصنيع الغذائي بطر
الغذائي  ن يحدث نتيجة اتباع طرائق خاطئة في التصنيعأالتسمم الغذائي الذي يمكن  لأنها تقي من ج:

 المنزلي 
 منزلية؟تصنيع الغذائي المور الأهتمام بإالتي قد تنجم عن عدم المعرفة والذكر بعض الحوادث أ س:
ً أالتسمم الناتج عن ال-أ ج:  غذية المصنعة منزليا
 دوات الحادة بشكل خاطئأين والستخدام السكاكإالجروح الناتجة عن -ب
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 لى مسببات الحروق كاللهب المباشر والسوائل الساخنةإنتباه إالحروق الناتجة عن عدم ال-ج
 السوائل عليهانسكاب إرضيات بسبب أالوقوع على ال-د

 حتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة اثناء التصنيع الغذائي؟إماهي ال س:
 الخامسالسؤال 

 دوات المستخدمة في التصنيع الغذائي أنظافة الشخصية ونظافة المكان والال-أ ج:
 التقيد بخطوات التصنيع الغذائي المنزلي الصحيحة-ب
 ماكن المناسبة لحفظ المواد المصنعةأاختيار ال-ج
دوات والتجهيزات كتوصيل الغاز بشكل آمن وخلوّ غطاء الفرن من المواد أالتأكد من سلامة ال-د

يد الثلاجة والمجمّد  الدهنية كالزيت ودرجة تبر
يقة تعقيم المرطبانات بناءً على النشاط؟أ س:  ذكر طر
دوات أزات اليدين وملابس العمل وتجهيز رتداء قفاراع متطلبات الصحة والسلامة العامة مثل ا-1ج:

 العمل وغيرها عند البدء بالعمل
 دوات والمواد اللازمة للعملأجهز ال-2
 اختر المرطبانات الزجاجية التي تكون خالية من الشقول-3
 اغسل المرطبانات بالماء والصابون-4
لعقة كبيرة حجم المرطبانات واضف م وضع كمية من الماء في الطنجرة حيث يكون حجمها بمقدار ثلثي-5

 من بيكربونات الصودا في الماء
 ضع الطنجرة على فرن الغاز واتركها لحين غليان الماء-6
- 15غطيتها واحداً تلو الآخر في الماء المغلي باستخدام ملقط كبير واتركها لمدة )أضع المرطبانات و-7

 ( دقيقة21
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بواسطة ملقط وضعها على فوطة جافة ونظيفة مراعياً الدقة في ج المرطبانات من الماء الساخن خرِ أ-8
 العمل واتخاذ الحذر

 جفف المرطبانات بفوطة نظيفة وضع فيها المواد الغذائية المصنعة مباشرة وخاصة الساخنة-9
 نتهاء من العملإوأعدها الى مكانها المخصص بعد الدوات التي استخدمتها جيداً أنظف ال-11
 نتهاء من العمل دون الاسراف في الماءإجيداً بالماء والصابون بعد اليك اغسل يد-11

 ملاحظة:
ية على المواد الغذائية المصنّعة دليل على صحة التعقيم  *صدور صوت عند فتح المرطبانات المعقمة المحتو

 الدرس: أسئلة إجابات
 تم اجابتهم في التلخيص الخامسوالثاني والثالث و الأولالسؤال 
 الرابع:السؤال 

 للمحافظة عليها من الرطوبة والمحافظة على ديمومتها أطول مدة ممكنة-أ
 تم اجابته في التلخيص )لمعرفة نوع المنتج وتاريخ صنعه ومكوناته-ب

 حفظ الخضروات والفواكه الدرس الثاني:
 عدد طرق حفظ الخضروات والفواكه؟ اذكر طرق حفظ الخضروات والفواكه؟ س:
 اضافة السكر-5التخليل -4التجفيف -3التجميد -2التبريد -1 ج:

 الأولمع المثال   السؤال  لمقصود بالتبريد؟ أو ما ؟عرف التبريد س:
ية في الثلاجة 4حفظ المواد الغذائية طازجة على درجة حرارة ) ج: اء حيإلتثبيط عمل ال( درجة مئو

 بيط/ الخيار / التفاح / البرتقال / الفجل / العنب / الليمون / القرن مثلة البندورةأ الدقيقة والانزيمات
يقة حفظ القرنبيط بناءً على النشاط؟ س:  اشرح طر
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دوات أزات اليدين وملابس العمل وتجهيز راع متطلبات الصحة والسلامة العامة مثل ارتداء قفا-1 ج:
 دوات الحادة )السكاكين(أاستخدام الثناء أعند البدء بالعمل وكن حذراً في  العمل وغيرها

 دوات والمواد اللازمة للعملأجهز المواد وال-2
 تفقد الثلاجة وجودة تبريدها ونظافتها -3
 تفقد رأس القرنبيط وقّطعه بالحجم المناسب-4
5- ً  اغسل القرنبيط بالماء جيدا
 متصاص الماءإل الزائد ثم ضعها على فوطة نظيفةضع القرنبيط في مصفاة للتخلص من الماء -6
7- ً لدقة في ا ضع القرنبيط في كيس مثقب وضع عليها بطاقة البيان واحفظها في درج الثلاجة مراعيا

 العمل
رك نتهاء من العمل واتإلى مكانها المخصص بعد الدوات التي استخدمتها جيداً وأعدها اأنظف ال-8

 ً  مكانك نظيفا
 سراف في الماءإنتهاء من العمل دون الإيك جيداً بالماء والصابون بعد الاغسل يد-9

يد للخضروات والفواكه مع الحل؟ اذكر المشكلات التي تحدث عند س: يقة التبر  طر
 عراض الذبول لذا يجب تفقدها بين الحين وآخر وعدم تكديسها في الثلاجةأتغيّر اللون والمظهر و ج:

 الأوللمقصود بالتجميد؟ مع مثال    السؤال  أو ما ؟عرف التجميد س:
يقة  (18-إلى 11-هو خفض درجة الحرارة للمادة الغذائية بين ) ج: يلة وبهذه الطر ْس لحفظها مدة طو

اصولياء مثال كثير من الخضروات منها الجزر / البقوليات كالف حياء الدقيقةأثبيط نمو وتكاثر اليتم ت
يلاء / خضروات ورقية مثل الملوخية  الخضراء والباز

 حياء الدقيقة؟أعلى تثبيط نمو ال ف يؤثر التجميدكي س:
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لى إضافة إفادة منها وبالإحياء الدقيقة الألى بلورات ثلجية يصعب على الإيحول جزيئات الماء  ج:
 نزيميإخفض ووقف النشاط ال

يقة حفظ الفاصولياء الخضراء بالتجميد بناءً على النشاط؟ س:  اشرح طر
راع متطلبات الصحة والسلامة العامة مثل ارتداء قفازات اليدين وملابس العمل وتجهيز ادوات -1 ج:

 العمل وغيرها عند البدء بالعمل
 دوات والمواد اللازمة للعملأجهز المواد وال-2
يلاً في النضألالخيوط على  حتواءإطرافها لأأزل خيوط الفاصولياء و-3 ّطع قج ثم ياف تستهلك وقتاً طو
 ( سم وضعها في المصفاة3لقرون بطول حوالي )ا

 ( دقائق 3ضع الفاصولياء المقطعة في ماء مغلي لمدة )-4
ً 3رفع الفاصولياء من الماء المغلي وضعها في ماء بارد لمدة )إ-5  ( دقائق حتى تبرد ثم صّفها من الماء جيدا
 قان في العملتإمراعياً الغلقها جيداً أكياس نايلون شفاف بشكل منبسط وأعبئ الفاصولياء في -6
 جهّز بطاقة البيان وألصقها على ال كيس-7
 ضع الفاصولياء في المجمد-8
رك نتهاء من العمل واتإوأعدها الى مكانها المخصص بعد الدوات التي استخدمتها جيداً أنظف ال-9

 ً  مكانك نظيفا
 سراف في الماءإنتهاء من العمل دون الإك جيداً بالماء والصابون بعد الاغسل يدي-11
 اذكر بعض المشاكل مع حلولها التي قد تحدث عند التجميد للخضروات؟ س:
سلق لمدة سراع في الإهو الالحل التعرض للهواء مدة بعد التقطيع ]اسمرار الخضروات بسبب -1 ج:

 [كافية
ً كياس جأسوء التغليف ]الحل هو يجب ربط الروات المجمدة بسبب جفاف سطح الخض-2  [يدا
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حل هو التأكد ]لدرجة حرارة المجمّدة المرتفعة  بلورات ثلجية على الخضروات المجمدة بسبب وجود-3
 [ذا لزم الامرإجة حرارة المجمّدة من انخفاض در

 الأوللمقصود بالتجفيف؟ مع مثال    السؤال  أو ما عرف التجفيف؟ س:
كيز المواد فع تر رعملية يتم فيها خفض نسبة الماء في الخضروات والفواكه لتجفيفها مما يؤدي الى  ج:

اكه مثال البندورة / الباميا / خضروات ورقية مثل الملوخية / الفوحياء الدقيقة أالصلبة لإيقاف نمو ال
 مثل العنب / التين / المشمش 

يقة حفظ البامي س: يقة التجفيف  ةاشرح طر  بناءً على النشاط؟بطر
متطلبات الصحة والسلامة العامة مثل ارتداء قفازات اليدين وملابس العمل وتجهيز ادوات  ع ِرا-1 ج:

 العمل وغيرها عند البدء بالعمل
 دوات والمواد اللازمة للعملأجهز المواد وال-2
يضيف طعماً غير مرغوب به في اثناء طهيه أزع اقماع الباميا بالسكين لإن-3 ن هذا الجزء صلب وقاس ِ و

 وتأكد خلوها من العيوب 
 ضعها في المصفاة للتخلص من الماء الزائدغسل الباميا جيداً ثم إ-4
 جّفف الباميا بقطعة قماش جافة-5
 شر قرون الباميا على الصينية المخّصصة للتجفيفأن-6
ية مع التقليب اليومي للباميا( أ11-7اترك الصينية لمدة )-7  يام في مكان ظليل جيد التهو
ع تقان في العمل وأحكم غطاءها وضإقماش أو أوعية حافظة مراعياً ال كياسأضع قرون الباميا في -8

 تقان في العمل واحفظها في مكان جافإبطاقة البيان عليها مراعياً ال
رك نتهاء من العمل واتإانها المخصص بعد الوأعدها الى مكدوات التي استخدمتها جيداً أنظف ال-9

 ً  مكانك نظيفا
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 سراف في الماءإنتهاء من العمل دون الإيك جيداً بالماء والصابون بعد الاغسل يد-11
 ذكر بعض المشكلات التي قد تحدث عند تجفيف الخضروات وحلها؟أ س:
 التعفن والتلوث بالحشرات بسبب التخزين الخطأ وتعرضها للرطوبة ]الحل يجب وضع الاغذية المجففة ج:

غلاق بدرجة حرارة الغرفة أو اقل من ذلك في مكان إهواة أو عبوات معدنية محكمة الفي اكياس قماش م
ية وبعيداً عن مصادر الرطوبة والحرارة  [بارد وجيد التهو

 الأولمع مثال   السؤال  لمقصود بالتخليل؟ أو ما عرف التخليل؟ س:
ي ج: ا حفظ الخضروات بوساطة المحاليل المحلية في ظروف تسمح بنمو الأحياء الدقيقة المفيدة مثل بكتير

اللاكتيك في حين تمنع نمو الميكروبات الضارة ومن الخضروات التي تحفظ بالتخليل الخيار / الزيتون / 
يعد الماللفت / الباذنجا  غرام من الملح لكل ليتر ماء 61أي  %6 ركيزبت حلول الملحي القياسين / و

يقة حفظ الخضروات والفواكه بالتخليل مع الحلول؟أ س:  ذكر المشكلات التي تواجه طر
وتعرض المخلل للهواء  %6اهتراء المخللات أو الطراوة الزائدة بسبب تركيز المحلول الملحي أقل من -1 ج:

 تقيد بتركيز المحلول الملحي وتخزين المخلل في مكان بارد نسبياً  والحل لهذه المشكلة ال
يادة في كمية السكر أو الحمض وعدم ملائمة صنف إنمشكلة -2 كماش المخلل بسبب تركيز المحلول العالي وز

الخضروات أو جودتها للتخليل وحل المشكلة التقيد بالكميات اللازمة من الملح والسكر والحمض واختيار 
 وات المناسبة الخضر

يقة حفظ الخيار بالتخليل بناءً على النشاط؟ س:  اشرح طر
راع متطلبات الصحة والسلامة العامة مثل ارتداء قفازات اليدين وملابس العمل وتجهيز ادوات -1 ج:

 العمل وغيرها عند البدء بالعمل
 جهز المواد والادوات والمواد اللازمة للعمل-2
 الخيار إن وجدتأزل أزهار وأقماع ثمار -3

https://cut.us/talakheesjo
https://cut.us/talakheesjo


 

30   https://cut.us/talakheesjo 
 

–  

 اغسل الثمار جيداً وضعها بالمصفاة-4
ها ذا اردت سرعة التخليل أو اترك الثمار كاملةً لحفظإاعمل شّقاً طوليّاً في كل ثمرة برأس السكين -5

 مدة أطول 
 قم بتنظيف المرطبانات وعّقمها جيداً لمنع التلوث للمخلل وفساده-6
 ضع ثمار الخيار بشكل مرتب في المرطبان-7
غم من الملح لكل لتر من الماء( وحركه جيداً وضع عليه ملعقة كبيرة 61جهّز المحلول الملحي بإضافة )-8

يا حامض اللاكتيك من عصير الليمون يادة نشاط بكتير  أو الخل وملعقة صغيرة من السكر وذلك لز
 لسطحاحتى يغمر كل الثمار لمنع النمو الفطري على  أضف المحلول الملحي على المرطبان-9

غلقه بإحكام أمح للغازات المتولدة بالخروج ثم ( يوم ليس2-1حكام مدة)إغلق المرطبان دون أ-11
 ومراعياً الاتقان في العمل

 (/ الم كونات مخلل / تاريخ التخليلضع ملصق البيان على المرطبان وعبئ عليه المعلومات )اسم ال-11
 الاستخداماحفظ المرطبان في مكان جاف وبارد لحين -12
اترك نتهاء من العمل وإوأعدها الى مكانها المخصص بعد الدوات التي استخدمتها جيداً أنظف ال-13

 ً  مكانك نظيفا
 سراف في الماءإنتهاء من العمل دون الإيك جيداً بالماء والصابون بعد الاغسل يد-14
يقة الحفظ بإضافة السكر؟ س: يقة لمقصود  أو ما عرف طر مع مثال السؤال  السكر؟بإضافة الحفظ بطر

 الأول
يقة المسببة حياء الدقأمن السكر الذي يوقف نمو معظم ال هو حفظ الخضروات والفواكه بتركيز عالٍ  ج:
 حفظ العصائر والفواكه المسكّرة والمربيات وغيرها :غذية مثالأساد اللف

يقة تحضير مربى المشمش بناءً على النشاط؟ س:  اشرح طر
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دوات أزات اليدين وملابس العمل وتجهيز راع متطلبات الصحة والسلامة العامة مثل ارتداء قفا-1 ج:
 العمل وغيرها عند البدء بالعمل

 دوات والمواد اللازمة للعملأجهز المواد وال-2
 اغسل المشمش جيداً وصّفه من الماء وانزع النوى منه-3
( دقائق حتى 5ماء وضعه على نار هادئة مدة )ضع المشمش في الطنجرة وأضف إليه نصف كوب -4

 ً يا  يصبح طر
يك حتى يذوب السكرأ-5  ضف السكر وضع الخليط على نار هادئة مع التحر
 ترك الوعاء على نار متوسطة حتى ينضج المشمش أ-6
 دقائق  5تركه لمدة اف عصير حبة الليمون الى الخليط وضأ-7
 التلوث وفساد المربىنظف المرطبانات وعقمها جيداً لمنع حدوث -8
 املأ المرطبانات بالمربى وهو ساخن ثم اغلق كل مرطبان جيداً واقلبها لمدة ساعة -9

 الصق بطاقة البيان على المرطبانات واكتب عليها اسم المربى وتاريخ التصنيع-11
ية احفظ المرطبانات في مكان جاف معتدل-11  الحرارة وجيد التهو
ترك تهاء من العمل واإأعدها الى مكانها المخصص بعد الاتها جيداً ودوات التي استخدمأنظف ال-12

 ً  مكانك نظيفا
 سراف في الماءإنتهاء من العمل دون الإيك جيداً بالماء والصابون بعد الاغسل يد-13
 اذكر المشكلات التي قد تحدث عند حفظ الفواكه بالسكر؟ س:
يادة اة ميلسكر على شكل حبيبات بسبب نقص كتبلور ا-1 ج: ر مدة الطبخ لسكر أو قصالحمض أو ز

 ضافة كمية من حمض الليمون وخلط السكر جيداً بالفواكه والطبخ مدة كافية بوجود الحمضإالحل يجب 
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اماً خفاض تركيز السكر او استعمال عبوات غير جافة تمنحدوث العفن على سطح المربى بسبب ا-2
سم( وتعبئة المربى ساخناً 2الملوث بعمق لا يقل عن ) داوات سكب مبللة والحل يُنزع الجزءأواستعمال 

 والطبخ مدة كافية
 ملاحظة:

قة بلمخلل وعدم تكوّن الطيل الزائد ليفضل حفظ المخلل في الثلاجة بعد فتح المرطبان للتقليل من التخل
 البيضاء على سطحه

 :الدرس أسئلة إجابات
 تم حله بالتلخيص الأولالسؤال 

 :السؤال الثاني
يد  إضافة سكر تخليل تجفيف تجميد تبر
 الجزر

 العنب
القرع 

 السفرجل

 الجزر
 الفراولة

 رخضأالفول ال
 الملوخية

 التين
 العنب 

 الملوخية

 الجزر
 اللفت

 الزيتون
 الفقوس

 التين
 العنب

 الفراولة
 القرع

 السفرجل
 

 السؤال الثالث:
بوأة من تنفس خلايا الخضروات وثاني حتى يسمح بخروج الرطوبة الناتج-أ ُ كسيد ال كر عان سرّ ن الذين ي

 من تلفها
 هاستعمال مما يسبب تلفإواكه لدرجات حرارة مختلفة عند الحتى لا نعرّض الخضروات والف-ب
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لأن المحلول الملحي غير المناسب يؤثر على عملية الضغط الأسموزي لخلايا الخضروات مما يؤدي لتلف -ج
 تخليلخضروات وبالتالي فشل عملية الالخلايا ال

يع عملية التخليل-د  ليسمح بدخول المحلول الملحي للخيار مما يسرع في تسر
 السؤال الرابع:

 تجفيفها جيداً عند غسلها ووضعها بكيس مثقب وتفقدها من وقت لآخر-أ
وضع الخضروات بمصفاة للتخلص من ماء السلق الخفيف قبل عملية التجميد والتأكد من برودتها -ب

يغ الاكياس من الهواءكياس أقبل وضعها بال  والتأكد من تفر
كة عند ستخدام ملعقة نظيفة أو شو يمكن تغطية وجه مرطبان المخلل بطبقة من زيت الزيتون وا-ج

 خراج المخلل من المرطبانإ
 ستعمال وإحكام اغلاق المرطبان بعد كل استعمال والتأكد منإأكد من تعقيم المرطبانات قبل الالت-د

ية نظافة حواف المرطبان   عند استعماله ووضعه في مكان جيد التهو
 :الخامسالسؤال 

 دوات المستخدمة في التصنيع الغذائي المنزليأنظافة الشخصية ونظافة المكان والال-1
 التقيد بخطوات التصنيع الغذائي المنزلي الصحيحة-2
 ماكن المناسبة لحفظ المواد المصنعةأاختيار ال-3
 والتجهيزات كتوصيل الغاز بشكل آمندوات أالتأكد من سلامة ال-4
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بائية الوحدة الرابعة:  التمديدات ال كهر
 التمديدات ال كهربائية المنزلية  :الأولالدرس 

 كيف يتم الحصول على الطاقة ال كهربائية؟ س:
يق محطات توليد الطاقة ال كه ج: يتيتم الحصول على الطاقة ال كهربائية عن طر م نقل هذه الطاقة ربائية و

 ماكن استهلاكها في المنازل والمصانع وغيرها باستخدام خطوط نقل الطاقة ال كهربائية أالى 
 الأولديدات ال كهربائية؟ السؤال ملمقصود بالت أو ما عرف التمديدات ال كهربائية؟-2

ب ولوحات ابيأندات وجهزة ومعأب لم كونات الدارة ال كهربائية من هي كل عمليات التوصيل والتركي
يع ومقابس ومفاتيح والتي تُركب أو تُثبت على نحو دائم أو مؤقت لتشكل دارة كهربائية فعّالة في  توز

 شخاص والتجهيزات أمرفق ما ويجب ان تكون آمنة لل
يف؟ واع التمديداتأناذكر  س: واع التمديدات من حيث أنأو عدد  من حيث التركيب مع التعر

يف؟ السؤال الثالثالتركيب مع   التعر
 التمديدات المخفية أو الداخلية:-1 ج:

 ياترضأسقف أو الأابيب داخل الجدران أو الأنسلاك ال كهربائية في أهي تمديد الموّصلات وال
 التمديدات الظاهرة أو الخارجية:-2

المرابط  واسطةثبيتها بسقف وتأائية بشكل ظاهر خارج الجدران والسلاك ال كهربأد اليقصد بها تمدي
 نابيب أو مجاٍر بلاستيكية أو معدنية ظاهرة )ترنكات(أ( أو في )الكلبسات

 خطاء؟أات ال كهربائية بسهولة ودون حدوث ديدمالت كيف تتم عملية س:
يق رسم مخططات لم كونات الدارات ال كهربائية ج:  عن طر

 الأولبالمخططات ال كهربائية؟ السؤال لمقصود  عرف أو ما س:
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سهولة بمخططات تصف مكونات وعناصر التمديدات ال كهربائية وذلك لتنفيذ التمديدات ال كهربائية  ج:
يقة صحيحة ودون حدوث   كهربائية عمال ال أالتفاهم بين العاملين في مجال النها لغة أخطاء لأوبطر

 كيف يتم الرسم ال كهربائي؟ س:
 من خلال مخططات تصف مكونات وعناصر التمديدات ال كهربائية   ج:

 ذكر أو عدد فوائد مخططات ال كهربائية؟ السؤال الثانيأ س:
 ماكن توصيلهاأهم تفاصيل التمديدات ومساراتها وتساعد في ف-1 ج:
 تنفيذها حسب المخطط المرسوم-2
 تُسهل تحديد القطع المطلوبة وكمياتها -3
 عمال صيانة وقت الحاجةأجراء إتساعد في -4

 82ص  ((رموز عناصر التمديدات ال كهربائية))ارجو النظر الى جدول 
 واع المخططات ال كهربائية؟أنعلل تتعدد  س:
يقةإار مكونات الدارة ال كهربائية او ظهإام المخطط فمنها لدستخإ حسب الهدف من ج:  ظهار طر

 ال كهربائيظهار المسار الذي يسل كه التيار إو أالتوصيل 
 نواع المخططات ال كهربائية؟ أذكر أو عدد أ س:
حمال أعداد الأوكذلك  المخطط الرمزي: يرسم عادة بخط واحد ويبين العناصر ال كهربائية بالرموز-1 ج:

 والخطوط وتوصيلها
يقة توصيلها بين التمديدات ال كهربائية بجميع تفاصيلها وعناصرها وط المخطط التفصيلي )التنفيذي(:-2 ر

 ً  كهربائيا
ظهار المسار إمخطط مسار التيار: يتميز هذا المخطط بانه بسيط ويرسم بخطوط مستقيمة غير متقطعة ل-3

 الذي يسل كه التيار ال كهربائي في الدوائر ال كهربائية
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 ثناء العمل بالتمديدات ال كهربائية؟أعدد قواعد الصحة والسلامة في  س:
 ل كهرباءفصل التيار ال كهربائي قبل العمل با-1 ج:
 عمال ال كهربائيةأوالمعزولة للدوات المناسبة أاستخدام ال-2
 استعمال معدات الوقاية الشخصية وارتداء ملابس السلامة-3
 سلاك الم كشوفةأعدم لمس ال-4

 :الدرس أسئلة إجابات
 والثاني والثالث تم حلهم بالتلخيص الأولالسؤال 

 السؤال الرابع ارجو الرجوع الى الجدول:
 كهربائي مفرد مفتاح-أ

 قاطع تيار كهرومغناطيسي وحراري-ب
 مصباح كهربائي عادي-ج
 مصباح فلوريسنت-د

 :الخامسالسؤال 
 : أ الرمزي1
 : ج التفصيلي2
 : ج مفتاح تبادلي)درج(3
 : أ مفتاح مفرد4

 :السادسالسؤال 
 رمزي :نوع المخطط-أ

 مفتاح مزدوج وصف المخطط: مخطط رمزي لدارة تحكم بمصباح كهربائي باستخدام-ب
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 مصباح كهربائي-1-ج
 مفتاح مزدوج-2
 علبة توصيل-3

 الدرس الثاني: مكونات الدارة ال كهربائية للتحكم بإنارة مصباح كهربائي
 تتكون الدارة ال كهربائية؟ مم س:
 قاطع الآلي/ مفتاح / موصلات / حمل كهربائي)مصباح(  ج:

 لمقصود القاطع الآلي؟ عرف أو ما س:
وسيلة حماية تعمل على فصل التيار ال كهربائي عن الحمل )المصباح( في حال حدوث تماس كهربائي  ج:

يادة الحمل عن الحد المقرر   في الدائرة ال كهربائية بين الموصلات أو عند ز
 لمقصود بالموصلات؟ عرف أو ما س:
ائية وهي ذات رة ال كهربأسلاك نحاسية معزولة وظيفتها توصيل التيار ال كهربائي بين عناصر الدا ج:

/  2.5/ 1.5) الآتية ردنية والعالميةأت والمواصفات المساحات مقطع مختلفة وتأتي حسب القياسا
 وغيرها  2(مم6.4
 لمقصود ب المفتاح؟ا عرف أو ما س:
أداة تحكّم في عملية وصل وفصل الدارة ال كهربائية وله وضعان مفتوح أو مغلق من خلال آلية ذراع  ج:

يفصل بين نقطتي المفتاح من خلال ال كبسة فعند إغلاق المفتاح يُسمح بمرور التيار  متحرك يصل و
 ال كهربائي وعند فتحه يُفصل التيار ال كهربائي

 :ملاحظات
 ً  جزاء التي سيتم العمل بها في أي دارة كهربائيةأال كهربائي عن المن فصل التيار  *تأكد دائما
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لتزم دائماً بمتطلبات الصحة والسلامة العامة واستخدام أجهزة الوقاية الشخصية الخاصة عند التعامل إ*
 حذية المعزولة وغيرهاأدوات المعزولة والأالعدد وال :مع التيار ال كهربائي مثل

 ل ال كهربائي؟لمقصود بالحما عرف أو ما س:
يل الطاقة ال كهربائية كل مستهلك للطاقة ال كهربائية و  ج:  شكال الطاقةأى شكل آخر من إليقوم بتحو

 حمال؟أنواع الأ عدد س:
ية بشكل مباشر مثل المدفأة أال-1 ج: ية: هي التي تحوّل الطاقة ال كهربائية الى طاقة حرار حمال الحرار

 ال كهربائية / الم كواة ال كهربائية
هربائية المحركات ال ك :حمال الحركية: هي التي تحوّل الطاقة ال كهربائية الى طاقة حركية مثلأال-2

 للغسالات والمراوح وخلاطات الطعام
حمال الضوئية: هي التي تحوّل الطاقة ال كهربائية الى طاقة ضوئية مثل: لمبات التنغستون / أال-3

 الفلورسنت
 تحذيرات:

 ال كهربائية المعزولة جيداً والمخصصة للأعمال ال كهربائيةدوات والعدد أ*يجب استخدام ال
كل ن ذلك يشأك مبللتان بالماء لجزاء ومكونات الدارات ال كهربائية ويداأ*لا تلمس أي جزء من 

 صابة بالصدمة ال كهربائيةإخطورة ال
 س:الدر أسئلةجابة إ

 :الأولالسؤال 
 المدفأة ال كهربائية -/ أ 1
بائي –/ ج 2  المفتاح ال كهر
 القاطع ال كهربائي –/ أ 3
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 النحاس –/ ج 4
 السؤال الثاني:

( سيعمل القاطع الآلي على فصل N( والخط البارد )Lاذا حصل تماس كهربائي بين الخط الحامي )
 التيار ال كهربائي عن الحمل )المصباح( الذي حدث فيه التماس ال كهربائي

 السؤال الثالث:
هربائي جل حمايتها من التلف في حال حدوث تماس كأالآلي في الدوائر ال كهربائية من يُستخدم القاطع 

يادة الحمل ال كهربائي   أو ز
 الدرس الثالث: دارات التمديدات ال كهربائية

 اشرح مبدأ عمل مصباح الفلوريسنت؟ س:
يله الى نبوبة وأاهرة تأيّن الغاز الخامل داخل اليسنت( على ظر يعتمد مبدأ عمل مصباح )الفلو ج: تحو

الة الخاملة نبوبة )الفتائل( وتأين الغاز من الحأكهربائي على شكل قوس بين طرفي الموصل للتيار ال 
يق البادئ  يحتاج الى حرارة تؤمّنها الفتائل في بداية التشغيل نتيجة مرور التيار ال كهربائي فيها عن طر

يعمل على تقطيع التيار ال كهربائي )وصل وف ع الجهد عن صل( في بداية التشغيل على رف)ستارتر( و
يق الغاز المتأين  يق الفتائل من خلال الملف الخانق لتكوين قوس كهربائي وتكتمل الدارة عن طر طر

ية التي تغطي سطح الوينتج عنه اشعة غير مرئية تعمل ال يل هذه نبوبة الأطبقة الفسفور داخلي على تحو
 (الأولي نراه يصدر عن المصباح )السؤال شعة مرئية بصورة الضوء الذأشعة الى أال

ية؟ السؤال إماهي مكونات وحدة ال س:  السادسنارة الفلور
جزاء أيت حتواء وتثبإال مختلفة وظيفته جسم الوحدة المعدني: عبارة عن صاج معدني بأشك-1 ج:

ية  الوحدة الفلور
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توليد  ل علىالمعدنية الرقيقة يعمالملف الخانق: عبارة عن سلك نحاسي معزول حول قلب من الصفائح -2
ين قوس بوبة وتكو نأذا يعمل على تأيّن الغاز داخل النبوب الزجاجي وهأفرق جهد عاٍل على طرفي ال

 نبوبةأكهربائي داخل ال
ار ال كهربائي ينبوبة )السوكتان(: قطعتان من العازل تحتوي كل منهما على طرفي توصيل للتأقاعدتا ال-3

 نبوبة الزجاجية وتوصيل التيار ال كهربائي لأطرافهاأيعملان على حمل ال
 سلاك داخل جسم الوحدة أمن الصاج يخفي الملف الخانق وال غطاء جسم الوحدة:مصنوع-4
لفتائل وتكون لنبوبة الزجاجية أطراف الأ:المسامير البارزة من كل طرف من قطاب التوصيل للفتائلأ-5

 مصنوعة من التنغستون  نبوب الزجاجي والفتائلأموجودة في طرفي ال
 نبوب زجاجي مفرّغ من الهواء يحتوي على غاز خامل )نيون أو أرغون(أنبوبة الزجاجية: أال-6
ي على ئالبادئ )الستارتر (: مفتاح حراري يعمل بتوقيت متقطع على فصل ووصل التيار ال كهربا-7

يكون عمله في بداية تشغيل أطرفي الفتائل في نهاية ال ينتهي دوره بعد عمل المصباح و نبوب الزجاجي و
 المصباح

 مقبس القوة )إبريز بور(؟ السؤال الثالث لمقصودا عرف أو ما س:
ضي لتشكل رأطة خطي الحامي والبارد والخط الداة كهربائية توصل مع المصدر ال كهربائي بوساأ ج:

 جهزة عليها باستخدام القابس الثلاثيأللتيار ال كهربائي وذلك بتوصيل المصدر 
 رضي في القابس؟السؤال الثامنأاذكر فائدة الخط ال س:
يض ممأأنه يصل جسم ال ج: هذه  ا يعمل على حماية مستخدميجهزة ال كهربائية المعدني مع خط التأر
 جهزة في حال حدوث تماس كهربائي مع الجسم المعدني للجهازأال

 الدرس: أسئلةاجابة 
 والثامن تمت اجابتهم في التلخيص السادسوالسؤال الثالث و الأولالسؤال 
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 السؤال الثاني:
 نبوبةأاتصال سلك التنغستون على طرفي ال-أ

 وجود بادئ تشغيل-ب
 صلاحية السوكتان-ج
 صلاحية الملف الخانق-د

 السؤال الرابع
 المصباح الفلوري المصباح العادي وجه المقارنة

 كثرأ قل أ ضاءةإشدة ال
 قليل كبير استهلاك الطاقة ال كهربائية

من حيث المصروف  التكاليف
)كبيرة( وعند الشراء 

 )قليلة(

من حيث المصروف 
)قليلة( وعند الشراء 

 )كبيرة(
 :الخامسالسؤال 

 ً ي على طرفي ئن البادئ يعمل على فصل ووصل التيار ال كهرباأل عند فك البادئ يبقى المصباح مضيئا
 باحتشغيل المصباح وينتهي عمله بعد عمل المصنبوب الزجاجي في بداية أالفتائل في نهاية ال

 نظر الى الكتاب لرسمها أ  السؤال السابع:
 السؤال التاسع:

 نبوبةأقاعدتا ال –/ ب 1
 مقبس القوة –/ د 2
 الملف الخانق  -/ ب3
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يةأتنمية الروابط ال ة:الخامسالوحدة   سر

يةأالحقوق والواجبات ال :الأولالدرس   سر
 سرة؟أعرف ال س:
 ساسية في نسيج المجتمعأهي الخلية ال ج:

 ذكر بعض الحقوق التي ضمنها القانون للفرد؟أ س:
 حترام / حق العيش / حق التعليم / حق تكافؤ الفرص إحق ال

 ذكر بعضا من الواجبات التي على الفرد ان يقدمها لأسرته ومجتمعه؟أ س:
 عمال التطوعية / خدمة المجتمع المحليأالمشاركة في ال ج:
 بناء؟أذكر أهم حقوق الوالدين على الأ :س
ة المختلفة / الحيا حترام  / والتواصل معهم  / و تقديم يد العون لهم في مجالاتإطاعة الوالدان  / وال ج:

 نفاق عليهم وخاصة في كبرهم / توفير الرعاية الصحية والغذائية والحياة ال كريمةإرعايتهم / ال
 بناء؟أاذكر واجبات الوالين نحو ال-5

ئة آمنة هتمام بصحتهم / وتعليمهم / وتوفير بيإشكال / والأستغلال بكافة الإخطار والأحمايتهم من ال
 لهم كي يعيشو متمتعين بالصحة الجسديةوالنفسية 

 ؟سلامإاذكر الحقوق التي اهتم بها ال س:
 صل الطيبأالبحث عن الزوجة الصالحة ذات ال-1 ج:
 سم المناسب للطفل إاختيار ال-2
 ناث في حقوقهم إتحذير من التمييز بين الذكور والال-3
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 بناء اليافعين اذكرهما؟أناك واجبات على الوالدين تجاه اله س:
دوارهم المستقبلية أالنبيلة التي تساعدهم في ممارسة يمان والعلم والقيم إعدادهم للحياة متسلحين بالإ-1 ج:

 بسهولة
 يهم وخصوصيتهمأحترام رإ-2
 فضل وجهأوقات الفراغ واستثمارها على أنمية شخصيتهم ومساعدتهم على شغل ت-3
 نفعاليا إو جتماعياإع هواياتهم وتوجيهها بما يفيدهم تشجي-4
 تخاذا القرار إشراكهم في عملية إ-5
 تشجيعهم على النقاش والحوار-6
مل واعياً قادراً على تحن ينشئ جيلاً أنه أجتماعية كل ذلك من شإعدادهم لتحمل المسؤولية الإ-7

 المسؤولية يستطيع المشاركة في بناء المجتمع وتطويره
 ذكر واجبات الابناء اتجاه والديهم؟أ س:
 احترام الوالدين والتقدير لهم-1 ج:
 الدعم المعنوي لهم-2
 عمال المنزليةأتقديم العون والمساعدة لهم في ال-3
 واللعب معهم ومساعدتهم في دروسهمخطار أخوة الصغار وحمايتهم من الأرعاية ال-4

 :الدرس أسئلة إجابات
 :الأولالسؤال 

 ستماع لهمإال-1
 مور الخاصةأمشورتهم في ال-2
 التحدث عنهم بكلام طيب التحدث معهم بصوت هادئ-3
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 أقدم الشكر إليهم-4
 السؤال الثاني:

 حق-أ
 واجب-ب
 حق-ج
 حق-د
 واجب-ه
 حق-و
 واجب-ز

 السؤال الثالث:
سرة على أعلى المجتمع بحيث يدرب افراد ال سرة ينعكسأو الواجبات وممارستها داخل ال وقمعرفة الحق

بة مطالبة المجتمع بحقوقهم ويخدمون مجتمعهم بصدق وانتماء يصبح الفرد فيه فاعلاً ومنتجاً يجتمع على المح
 والمودة

 السؤال الرابع:
 الحقوق:

 ابداء الرأي-1
 تناول الغذاء الصحي-2
 منزل نظيفالعيش في -3
 العيش في جو خاٍل من الشجار والمناوشات-4

 الواجبات:
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 عمال المنزليةأالمساعدة في ال-1
 خوة الصغار في لعبهم ودروسهمأمساعدة ال-2
 خوة الصغار في لعبهم ودروسهمأمساعدة ال-2
 ري المزروعات-3
 سرة من ترشيد استهلاك وغيرهأحماية ممتلكات ال-4

 :الخامسالسؤال 
هتمام بأسرتي إهتمام بدراستي وحل واجباتي فهي مستقبلي ومعرفتي ومن ثم الإهم الأمن النه إأجد 

عمال أشارك في أأساعد كبار السن في مكان سكني و عمال المنزلية ومن ثمأهتمام بالإكرعاية الصغار وال
 تطوعية داخل المدرسة

 :السادسالسؤال 
 توفير الرعاية الصحية والغذائية لهم -/ أ1
 سرةأال -/ ج2
 عمال التطوعيةأالمشاركة في ال -/ أ3
 عمال المنزليةأدرس الثاني: التعاون في تأدية الال

يات الحياة؟ س:  كيف يعد التعاون ضرورة من ضرور
لباً هاماً وذلك امل مطصبح التعاون والتكأسرة أفراد الأزدياد الواجبات والمسؤوليات على إبسبب  ج:

 عمال والمسؤوليات والواجبات أبتقسيم ال
 عرف التعاون؟ س:
 هداف معينةأجل تحقيق أفراد تجمعهم روابط مشتركة من أنساني تتشارك فيه مجموعة من الإعمل  ج:
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 سرة؟أكيف يتم التعاون بين ال س:
 ؤوليات والواجباتسعمال والمأتقسيم ال ج:

 سرة؟أمثلة على التعاون في الأاذكر بعض ال س:
 يام الحصاد / والتعاون وقت ثمار الزيتونأالتعاون في  ج:
 سرة؟أهمية التعاون بين افراد الأاذكر -5
ية الروابط بين افرادهاأنتماء الى الإالشعور بال-1  سرة وتقو
 وقات الفراغ المناسبة لقضائها في الترفيه والتسليةأتوفير -2
 سرع وبصورة ممتعةأسهل وأعمال بشكل أنجاز الإ-3

 :الدرس أسئلة إجابات
 :الأولالسؤال 

يات الحياة بسبب يعد التعاو سرة أراد الفأزدياد الواجبات والمسؤوليات على إن ضرورة من ضرور
هتها وحده فلابد نسان لا يستطيع مواجإير من التحديات التي يمر بها الفأصبح التعاون مطلباً هاماً فكث

 قل وأجود مما لو قام به لوحدهأسرع وجهد أعمال بشكل أنجاز الإلآخرين معه ومن مشاركة مع ا
 السؤال الثاني:

التعاون مع الوالدة في تأمين العلاج الخاص بها المساهمة في شراء بعض الحاجات للمنزل من مصروفي 
 الخاص

 السؤال الثالث:
 سرةألا خفف من ضغط العمل المترتب علىسرة والمجتمع يأمر قدوة حسنة في الأ)تعاوني( ولي ال-أ

 ء على الافراد الآخرين من الاسرة يظهر المنزل بشكل غير مرتبب)غير تعاوني ( يزيد الع-ب
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نتماء للمكان الذي إلا تظهر ال )غير تعاوني( قد تمارس نفس السلوك في المنزل وقدوة سيئة لزميلاتها-ج
 تتواجد فيه

 المساعدة وتعزز قيمة التعاون وحب سرة والمجتمعأيجابي في الإتعاوني( تظهر المحبة والتواصل ال)-د
 )تعاوني( يظهر المحبة والتواصل في الحي وحب التعاون وتقديم المساعدة-ه
 نشطة المدرسية وترحيب الضيوف أيجابي مع الناس والمشاركة في الإ)تعاوني( التواصل ال-و
 )غير تعاوني( تفكك العلاقات الطيبة بين الطالبات داخل الغرفة الصفية-ز

 )تعاوني( مجتمع متعاون و آمن حماية الطفل من الحوادث-ح
 السؤال الرابع:

 التعاون -/ ج1
 )أ+ ب + ج ( -/ د2
ية الروابط بين افرادهاأنتماء الى الإالشعور بال -/ أ3  سرة وتقو

 عمال المنزليةأتوفير الوقت والجهد في تأدية ال الدرس الثالث:
 عرف الوقت والجهد؟ س:
عمره ويتساوى في  ن منهاويام التي يتكأنسان ومجموع الإالالوقت: مجموع الساعات التي يتكون منها يوم  ج:

يكون ناجحاً في حياته وعمله وهناك إ متلاكه جميع الناس ويختلفون في استغلاله هناك من يستغل وقته و
 مور حياتهأحياناً في أترث بالوقت وهذا يسبب عدم نجاحه من لا يك

الطاقة المبذولة على شكل نشاط جسماني أو عقلي ويختلف مقدار الجهد من شخص لآخر  الجهد:
 باختلاف البنية الجسدية والحالة العقلية والنفسية 
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 ملاحظة:
لوقت يقلل من الجهد اعمال المنزلية فتنظيم أالمبذول في الهناك ارتباط قوي بين تنظيم الوقت والجهد 

 صحيحرهاق والعكس إالمبذول وال
 الأولماهي فائدة التخطيط؟ السؤال  س:

 عمال بفاعلية أي تقليل الوقت والجهدأداء الأالقضاء على التخبط في العمل و
عمال أداء الأند الوقت والجهد ع عتبار عند التخطيط لتوفيرإخذ بها بعين الأمور التي يجب الأماهي ال-3

 المنزلية؟
 صحية / مقدار الدخل / طبيعة عملهم / مساحة المنزلعمارهم / حالتهم الأسرة / أفراد الأعدد 

 عمال المنزلية لتوفير الوقت والجهد؟ السؤال الثانيأر الواجب مراعاتها قبل البدء بالموأعدد ال س:
 ث اثأركة والتنقل وعدم تكديس الثاث المنزل بشكل يسهل الحأترتيب -1 ج:
ية الاسرة ثم التيب وطباق وترأالروتينية مثل غسل الاليويمة أو عمال المنزلية أالبدء بتحديد ال-2 عمال أتهو
الملابس  خزينعمال الموسمية مثل تلأا وكيّها وتنظيف النوافذ وتحديدسبوعية مثل غسيل الملابس أال

ية أو الصيفية وال  عيادأناسبات مثل شهر رمضان ال كريم والستعداد للمإالشتو
يع ال-3 رضية يوم أيف الفي يوم وتنظسبوع مثل غسيل الملابس وكيّها أيام الأسبوعية على أعمال الأتوز

 عمال الموسميةأعام رئيس في يوم آخر وكذلك في العداد طبق طإآخر و
يةأالروابط ال ت وتنميةساسي في توفير الوقأسرة فالتعاون عنصر أفراد الأتقسيم العمل بين -4  سر
ية للأفي ال عطالأصلاح الإ-5  ث وتقنيات المنزلثاأجهزة وعمل صيانة دور
 عمال الغسيل والتنظيفأم التجهيزات المتّطورة وخاصة في استخدا-6
 ستعمال للمواد والتجهيزات قبل استخدامهاإقراءة تعليمات ال-7
 وعية الشفافة في حفظ المواد الغذائية وغيرهاأاستخدام ال-8
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 التخلص من أي تجهيزات تالفة أو زائدة عن الحاجة-9
 عمال المنزلية لتوفير الوقت والجهد؟أالواجب مراعاتها عند تأدية الور مأاذكر ال س:
 ليها قبل البدء بالعملإدوات والتجهيزات التي تحتاج أتجهيز المواد وال-1 ج:
 همال الأمن والأمانإالتركيز على العمل الذي تؤديه فالسرعة لا تعني -2
ان نتهاء من العمل لابد من تقييم العمل وهل كإنتهاء وبعد الإسجيل ساعة البدء بالعمل وساعة الت-3

 الوقت والجهد مناسباً ام لا
 دوات في نفس مكانها لتسهيل تناولها في اثناء العملأتخزين المواد وال-4
 كوابأواني والأداد الشاي وغسل العإ :مكن مثلأام بعملين بسيطين بنفس الوقت ان القي-5
 نتهاء العملإدوات والتجهيزات الى مكانها بعد أعادة الإ-6
 ثناء تأدية العملأبتعاد عن التوتر والقلق في إالراحة النفسية والجسدية وال-7

 ملاحظة:
 ةدوات والتجهيزات الرخيصة تستهلك المال والوقت والجهد لذلك يجب الحرص على شراء النوعيأان ال

 سكاكين اداؤها ضعيففضل من عدة أالجيدة منها فسكين واحدة جيدة 
 الدرس: أسئلةاجابة 

 والثاني تم حلهم بالتلخيص الأولالسؤال 
 السؤال الثالث:

 يختلف الناس في مقدار الجهد المبذول بسبب اختلاف البنية الجسدية والحالة العقلية والنفسية والعمر
 السؤال الرابع:

 وانيأم وتنظيف العداد الطعاإ-1
 رضياتأتنظيف الملابس ومسح ال-2
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 رز وتقطيع الخضرواتأعداد الإغلي الماء ل-3
 :الخامسالسؤال 

 / لسهولة تناوله وبالتالي توفير الوقت والجهد بدلاً من البحث وفتح الوعاء1
 سرعأ نجاز العمل بدقة وشكلإثناء العمل وأالجهد بدلاً من قراءة التعليمات / توفير الوقت و2
يارات غير هادف سرة مشغولة بأعمال مثلأ/ قد تكون ال3 وغير  ةالدراسة أو تنظيف المنزل وتلك الز

 عمال مفيدةألوقت في استفادة من هذا إمحددة بوقت ومن الممكن ال
 :السادسالسؤال 

 الجهد -/ ب1
 الوقت -/ أ2
 البنية الجسدية -/ ج3
 فراد الاسرةأعدد  -/ أ4
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 ة: التركيبات الميكانيكية المنزليةالسادسالوحدة 
 صيانة التركيبات الميكانيكية المنزلية البسيطة :الأولالدرس 

ية الخاصة بصيانة التركيبات الميكانيكية المنزلية البسيطة؟أ س:  ذكر بعض العدد اليديو
 مفاتيح الشق / الرنج / الزرادية / المفكات ج:

 عدد القواعد اللازمة لصيانة التركيبات المنزلية البسيطة؟السؤال الثاني س:
ات الفك جهزة الوقاية الشخصية في اثناء عمليأالصحة والسلامة العامة واستخدام اتباع متطلبات -1 ج:

 والتركيب مثل ارتداء القفازات الخاصة / ملابس العمل / ال كمامات / النظارات الواقية
ية المناسبة والصالحة لاختيار ال-2  جراء عملية الصيانةإعدد اليدو
 رشاديإيات الفك والتركيب حسب الدليل الليمات الفنية الخاصة بعملرشادات والتعإتباع الإ-3
يقة فّكها وتركيبها ووظائفها-4  تعرّف الم كونات الميكانيكية وطر
ً إ-5  تباع التسلسل في عمليات الفّك والتركيب لأن مايفك أولاً يركب آخرا
 سلامتهاجراء عمليات الفحص بالطرائق الآمنة بعد عمليات التركيب للتأكد من إ-6
يأدوات والم كونات الميكانيكية في أالمحافظة على نظافة العدد وال-7  نهاثناء استخدامها أو تخز
صص وعدم وضعها فوق بعض دوات التي استخدمت الى مكانها المخأعادة العدد والإتنظيف و-8

 دوات ذات الدقة العالية كأدوات القياسأخصوصاً ال
 ن وجدت   السؤال الثالثإوانة الغاز وملحقاتها؟ ووظائفها سطإذكر مكونات أ س:
 سطوانة يصنع من معدن قوي يتحمل الصدمات والضغط ودرجات الحرارة العاليةإ/جسم ال1 ج:
يق فتح ويتحكم بم مانأ/صمام ال2  مانأغلاق المفتاح الخاص بصمام الإرور الغاز أو عدمه عن طر
 سطوانة الى مكان الشعلةإعملية مرور الغاز من داخل ال /منظم مرور الغازينظم3
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 سطوانة الى الجهاز المراد استعماله ويجب ان يكونإتوصيل يستخدم لايصال الغاز من ال/خرطوم ال4
لتواءات الحادة إ تكون ن يكون طوله مناسب لتجنبأوعية جيدة ولا يوجد فيه تشققات والخرطوم ذو ن

و أ ت شقوقذا وجدإسطوانة وإد من صلاحية الخرطوم عند تغير الالتأكتلافه ويجب إالتي تؤدي الى 
يط لاصقة إثقوب يجب تغيره وعدم محاولة   صلاحه بشر

 نة والجهاز المستخدمسطواإمنظم مرور الغاز الموجود على ال /المرابط تستخدم لتثبيت طرفي الخرطوم مع5
 الغاز؟ سطواناتأثناء التعامل مع أها تباعإالصحة والسلامة العامة التي يجب ذكر متطلبات أ س:
 ماكن ذات حرارة مرتفعةأسطوانات داخل المطبخ أو في ألا تخزن ال-1 ج:
يضها لصدمات ميكانيكية ألا تقم برمي أو دحرجة -2  سطوانة الغاز أو تعر
 شتعالإغاز قريباً من المواد القابلة للسطوانة الألا تضع -3
 ماكن التوصيلأجراء اختبار رغوة الصابون في إتأكد من عدم وجود تسريب للغاز ب-4
 ستمرارإالغاز وخاصية الخراطيم والصمام بفحص تمديدات إ-5
ية وبعيداً عن أشعة الشمسأحفظ إ-6  سطوانة الغاز في وضع رأسي في مكان جيد التهو

 سطوانة الغاز بناءً على النشاط؟أذكر خطوات تركيب أس:
 رتداء ملابس العمل والقفازاتإالعامة كراِع متطلبات الصحة والسلامة -1 ج:
 دوات اللازمة للبدء بالعملأجهز المواد وال-2
 سطوانة الغاز الفارغة قبل البدء بفك الخرطوم عن الصمامأغلق صمام أ-3
ك مع عقارب تجاه الفإن ن يكوأستبدالها بمفتاح الشق مع ملاحظة إالمراد  سطوانة الغازأفك منظم -4

 صلاحية الخرطومكد من أالساعة وت
 زل الجلدة الحافظة القديمة من الصامولة بوساطة المفكأ-5
 ضع جلدة جديدة وثبتها مكانها داخل صامولة المنظم-6
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 تجاه عقارب الساعةإوانة بتدوير صامولة المنظم بعكس سطأركب منظم الغاز على ال-7
 شد صامولة منظم الغاز جيداً بمفتاح الشق-8
 نماأسطوانة الغاز من مفتاح صمام الأتيح فرن الغاز ثم افتح مفاغلاق كافة إتأكد من -9

هور ن ظأسطوانة الغاز وملحقاتها لأز بوضع رغوة الصابون حول مكانات افحص تسرب الغا-11
لية التركيب اذا عادة النظر في عمإو فقاعات الصابون يؤكد وجود تسرب للغاز مما يدعوك الى تفقد الجلدة

 الدقة في العملدعت الحاجة مراعياً 
 كد من وصول الغازأاشعل موقد الغاز للت-11
ً أدوات التي استخدمتها وأنظف ال-12  عدها الى مكانها المخصص واترك مكانك نظيفا
 سراف في الماءإنتهاء من العمل دون الإال اغسل يديك جيداً بالماء والصابون بعد-13

 الدرس: أسئلةاجابة 
 :الأولالسؤال 

 سطوانة الغاز المراد استبدالهاأظم من أ/مفتاح الشق: فك
 زالة الجلدة الحافظة القديمة من صامولة المنظمإب/ المفك العادي: 

وانة والجهاز سطأمنظم مرور الغاز الموجود على ال ج/ المرابط: تستخدم لتثبيت طرفي الخرطوم مع
 المستخدم

 السؤال الثاني والثالث تمت اجابتهم بالتلخيص
 السؤال الرابع:

ر في عملية النظ عادةإغاز مما يدعوك الى تفقد الجلدة ون ظهور فقاعات الصابون يؤكد وجود تسرب للأأ/ل
يقإمن وأالتركيب وللحماية وال  ن فحص التسرب من خلال عود الثقاب له مخاطر كبيرة تؤدي الى حر

 ب/ليتحمل الصدمات والضغط ودرجات الحرارة العالية
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 :الخامسالسؤال 
يقة آمنة و ستخدامهاإجل أمن   طالة عمرها التشغيليإبطر

 :السادسالسؤال 
 أ/شّد المرابط بالمفك

 ب/شّد الصامولة واذا استمر التسرب يجب تغيير الجلدة
 ج/استبدال الخرطوم
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