
للصف اخلامس االبتدائي
)بـنـــات(

والتطوير التعديل  جل��ان  رئيسة 
العقييل راش�������د  م����ض����اوي 

املنزيل االقتصاد  م��ق��ررات  تطوير  جلنة 

املراجعة جل���������ان 
اجلمل حم����م����ود  ص����ف����اء 
عبداملجيد أمح����د  ل��ي��ى  أ. 

النشوان إب��راه��ي��م  ه��ي��ل��ة 
القحطاين ح��س��ن  ص��ف��ي��ة 

الشبييل ح���س���ن  ل���ي���ى 
احلسيني إب��راه��ي��م  منتهى 

الغصون ص��ال��ح  ح��ص��ة  د. 
احلميدان ع��ب��داهلل  وفيقه  د. 
الشهري عبدالرمحن  إي��ان  د. 
بخاري م��ع��روف  س��ن��اء  د. 
شافعي ح��س��ن  وف����اء  د. 
أبوعارة مصطفى  س��ل��وى 
النهائي والتعديل  املراجعة 
الناجم س���ع���د  زك���ي���ة 

املرصي عبدالعزيز  ب��دري��ة 
الدخيل إب��راه��ي��م  ن����ورة 
اخلثالن ع��ب��دال��رمح��ن  ح��ص��ة 
اخلضري ع��ب��دال��رمح��ن  م��ن��رية 
الزامل حم���م���د  ف����وزي����ة 
املصرييعي إب��راه��ي��م  ه��ن��د 
الفني اإلخ�����������راج 
الفايز إب���راه���ي���م  م��ن��ى 

طـبــعـة 1428 هـ - 1429 هـ
                  2007م - 2008م

قـررت وزارة الرتبيـة والتعلـيم تدريس
هـذا الـكـتــاب وطـبــعـه علـى نـفــقـــتـها

اجليالين ع���ب���داهلل  أس�����اء 



ح   وزارة الرتبي�ة والتعليم ، 1425ه� 

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثن�اء النش�ر
السعودية ، وزارة الرتبية والتعليم

االقتصاد املنزيل - الصف اخلامس االبتدائي - الرياض 1425 ه�
144 ص - x 26 21 سم

ردمك : 5 - 826 - 09 - 9960
1- االقتصاد املنزيل - كتب دراسية          أ- العنوان
ديوي 372.5                                  1425/1310

هلذا الكتاب قيمة مهمة وفائدة كبرية فلنحافظ عليه ولنجعل نظافته تشهد عى حسن 
سلوكنا معه ....

إذا مل نحتفظ هبذا الكتاب يف مكتبتنا اخلاصة يف آخر العام لالستفادة فلنجعل مكتبة 
مدرستنا حتتفظ به .....

حقوق الطبع والنرش حمفوظة
لوزارة الرتبية والتعليم

باململكة العربية  السعودية

موق�ع ال�وزارة
www.moe.gov.sa

موق�ع اإلدارة العامة للمناهج
www.moe.gov.sa/curriculum/ind.htm

الربيد اإللكرتوين لإلدارة العامة للمناهج
curriculum@move.gov.sa

رقم اإليداع :1425/1310
ردمك : 5 - 826 - 09 - 9960
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احلمد هلل محدًا يبلغ رضاه، وصىىّ اهلل عى أرشف من اجتباه، وعى من صاحبه ووااله، 
م  تسليًا ال ُيدرك منتهاه. وسلىّ

ته اجلديدة والتي تتن��اسب   بن يديك كتاب "االقتصاد املنزيل"للصف اخلامس يف ُحلىّ
مع أحالم فتاة  اليوم و أم املستقبل.

إىل  يسعى  وديني  تربوي  منهج  وفق  إعداده  التعليم عى  و  الرتبية  وزارة  لذا حرصت 
ا، وربة منزل ناجحة ملمة باألسس التي  زيادة فاعلية التلميذة يف البيت واملدرسة، لتصبح أمًّ

تبنى عليها أرسهتا، فرتتقي هبا فكريًا وعلميًا وتربويًا.
 وقد روعي يف تطوير هذا الكتاب حتقيق األهداف التالية:

ومهارات  العملية،  املهارات  وبخاصة  التلميذة،  لدى  األساسية  املهارات  تنمية   -1
التفكري  والتعلم.

لتكون  ؛  البنىّاءة  السلوكية  االجتاهات  وتنمية  املختلفة،  املعارف  التلميذة  إكساب   -2
عضوًا نافعًا يف جمتمعها.

3- غرس حب العمل يف نفس التلميذة، واإلشادة به يف سائر صوره، واحلث عى إتقانه 
واإلبداع فيه.

4-  تعويد التلميذة العادات الصحية السليمة، ونرش الوعي الصحي.
تقدير  وتنمية  االبتكاري،  نشاطها  وتعهد  التلميذة،  لدى  اإلبداعي  الذوق  تنمية   -5

العمل اليدوي لدهيا.
مع  والتعاون،  اإلخاء  يسودها  التي  اإلسالمية  األرسية  احلياة  عى  التلميذة  تنشئة   -6

القدرة عى حتمل املسؤولية. 
7- تنمية وعي التلميذة؛ لتدرك ما عليها من الواجبات، وما هلا من احلقوق.

البي�ت   يف  والسالمة  الوق�اية  جمال  يف  وبخاصة  التعليمية  اخلربات  وإثراء  حتديث   -8
واملدرسة.

المق����دمة
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9- توليد الرغبة لدى التلميذة يف االزدي�اد من العلم الناف�ع الصالح، وتدري�بها عى  
االستفادة من أوقات فراغها.

10- تنمية مهارات التلميذة يف فن التطريز.

م الكتاب إىل عدة َوْحدات هي: كا ُقسىّ
الوحدة األوىل : خاصة بالعالقات األرسية.

الوحدة الثانية : اشتملت عى أمهية النظافة، واملظهر الشخيص بجميع جوانبه.
الوحدة الثالثة : اختصت بالغذاء والتغذية من إعداد وجبات بسيطة، وذات قيمة غذائية 

كاملة.
الوحدة الرابعة : اهتمت بشؤون املنزل وإدارته.

عند  الالزمة  السالمة  واحتياطات  واملدرسية،  املنزلية  احلرائق  تناولت   : اخلامسة  الوحدة 
حدوثها.

الوحدة السادسة : جاءت استكااًل ملا تم دراسته يف الصف الرابع )غرز التطريز وتطبيقها 
عى مفرش صغري.(

واهلل نسأل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه وأن ينفع به.
م عى نبينا حممد وعى آله وصحبه. وصىىّ اهلل وسلىّ

 فريق التطوير



ال�ف��ه�������رس

رقم املوضوع
رقم املوضوعالصفحة

الصفحة
55البيض4املقدمة

57أصناف منوعة من البيض – البيض املسلوق8توزيع املقرر عى الفصل الدرايس األول

58بيض بالكراث9توزيع املقرر عى الفصل الدرايس الثاين

59عجة فرنسية )أومليت بالبيض(10األهداف العام��ه

61بيض عيون11مراجعة ملا سبقت دراسته

62شكشوكة بالطاطم15الوحدة األوىل )العالقات األرسية(

63السلطات16آداب السلوك يف املرافق العامة

65طريقة إعداد السلطات وتقديمها19تطبيقات الوحدة االوىل
الوحدة الثانية ) النظافة واملظهر 

أوال : أنواع من السلطات الرئيسة يف 23الشخيص(
66الوجبة 

66سلطة التونة24البلوغ عند الفتيات

68سلطة الفاصولياء27القامة الصحيحة

70فتة احلمص31العادات الغذائية السليمة

71سلطة الدجاج34غسل القبات أو أرشطة الشعر

73ثانيا:ً أنواع من السلطات املكملة للوجبة36املكواة الكهربائية

73سلطة اخلرض املشكلة الطازجة38تطبيقات الوحدة الثانية

74سلطة الروب باخليار41الوحدة الثالثة )الغذاء والتغذية(

75سلطة الطحينة باحلمص42العنارص الغذائية

76سلطة الكرنب باجلزر50طريقة إعداد الوجبات الغذائية

77أصناف تقدم لوجبة العشاء52تدريبات عى إعداد الوجبات



الفه������رس

رقم املوضوع
رقم املوضوعالصفحة

الصفحة

108التطريز77حلقات الزيتون باخلبز

109أدوات التطريز78الكيكة املاحلة

115دراسة بعض أنواع غرز التطريز79لفائف الدجاج

115غرزة رجل الغراب80أصناف بسيطة من احللوى

117غرزة الفرع البسيط81املهلبية

119غرزة البطانية82الكريمة الباردة

121غرزة األشعة83عيش الرسايا

123غرزة السلسة املنفصلة )املارجريت(84الشرية

125الفصل الثاين86تطبيقات الوحدة الثالثة

126كيف أساهم يف تطريز مفرش صغري؟89الوحدة الرابعة  )إدارة منزل (

132التطبيقات90ترتيب وتنظيف غرف املنزل

135امللحق93املرصوفات واالدخار

143املراجع العربية96تطبيقات الوحدة الرابعة

143املراجع االجنبية99الوحدة اخلامسة  )األمن والسالمة(

100احلرائق املنزلية و املدرسية

104تطبيقات الوحدة اخلامسة

107الوحدة السادسة )التطريز ( الفصل األول



توزيع املقرر عى أسابيع - الفصل الدرايس األول
حصتان يف األسبوع

املوض����������وعاألسبوع

األول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العارش

احلادي عرش

الث�اين عرش

 الثالث عرش

  الرابع عرش

دراسة أهداف املادة والتعريف هبا.

آداب السلوك يف املرافق العامة.

البلوغ عند الفتيات.

العنارص الغذائية.

طريقة إعداد الوجبات الغذائية ، أمثلة وتدريبات إلعداد الوجبات.

نبذة مبسطة عن التطريز، أدوات التطريز، غرزة التثبيت.

غرزة رجل الغراب.

غرزة الفرع البسيط.

البيض:) أمهيته ، تركيبه، قيمته الغذائية ، اختباره، البيض املسلوق(.

عمل صنف من أصناف البيض .

غرزة البطانية.

غرزة األشعة.

ترتيب وتنظيف غرف املنزل.

األمن والسالمة.



توزيع املقرر عى أسابيع - الفصل الدرايس الثاين
حصتان يف األسبوع

املوض����������وعاألسبوع

األول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العارش

احلادي عرش

الث�اين عرش

الثالث عرش

الرابع عرش

القامة الصحيحة، العادات الغذائية السليمة يف األكل والرشب.

املرصوفات واالدخار.

غرزة السلسلة املنفصلة )املارجريت(.

السلطات ) أمهيتها، مميزات�ها ، أنواعها ، رشوط�ها ، قيمتها الغذائية، 

سلطة رئيسة يف الوجبة(.

نبذة بسيطة عن املفارش ، اختيار القاش ، حتديد التصميم.

طباعة التصميم ، البدء بعمل املفرش.

إكال تنفيذ املفرش.

إخراجه بصورة هنائية.

صنف يصلح لوجبة العشاء ، سلطة بسيطة.

صنف من أصناف احللوى )املهلبية(.

الكيكة املاحلة ، الكريمة الباردة.

غسل بعض القطع البسيطة.

املكواة الكهربائية، العناية هبا، كي بعض القطع.

اختبار طالبات املنازل.
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نتوقع للتلميذة يف هناية الصف اخلامس االبتدائي أن :
 1( تزداد معرفة بآداب السلوك يف املرافق العامة.

 2( تطبق السلوك السليم عند ارتيادها لألماكن العامة.
 3( تتعرف عى مرحلة البلوغ وما حيدث فيها.

 4( تتعلم طرائق العناية بالقطع امللبسية اخلاصة هبا.
 5( متارس العادات الغذائية السليمة يف األكل والرشب.

 6( تدرك رضر رشاء األطعمة املكشوفة.
ن وجبات غذائية متكاملة.  7( ُتكوىّ

 8( تنمي مهارهتا يف إعداد بعض األصناف البسيطة التي تصلح لوجبة العشاء.
 9( تستطيع تنظيف وترتيب املنزل.

10( ُتقدر أمهية االدخار و احلرص يف مجيع جوانب احلياة.
11( تترصف بحكمة عند حدوث حريق )القدر اهلل(.

12( تقوم بعمل بعض الغرز اخلاصة بالتطريز.
13( تزداد حصيلتها بأدوات التطريز.

14( تتذوق غرز التطريز بتطبيقها عى مفرش بسيط.

األهـد ا ف العا مة
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مراجعة ملا سبق دراسته يف الصف الرابع االبتدائي

- ما آداب السلوك يف املنزل واملدرسة ؟

- عددي أدوات النظافة .
- اذكري آداب تناول الطعام .

- ما الذي ينبغي مراعاته للمحافظة عى سالمة األسنان ؟
- أكميل : أدوات تنظيف األسنان ................ و ................ و ................ 

- اذكري القيمة الغذائية للحليب .
- أكميل : أ- أنواع اخلبز ................ و ................ ومن أشكاله ................ و 

................ و ................ 
ب العصري نوعان مها ................ و ................ وأفضلها ................ 

التدريب األول

التدريب الثاين

التدريب الثالث
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- للمحافظة عى ساحة املدرسة نظيفة البد من اتباع عدة أمور ، اذكرهيا .
 - 1
 - 2
 - 3
- 4

عددي أهم مصادر اخلطر املوجود يف املنزل .
 - 1
 - 2
 - 3
- 4

- ما أدوات التطريز ؟
- ما الرشوط الواجب مراعاهتا قبل البدء بالعمل ؟

أكميل : أنواع خيوط التطريز ................ و ................ 

التدريب الرابع

التدريب اخلامس

التدريب السادس
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- اكتبي اسم الغرزة :

التدريب السابع

 ................................ ................................

 ................................
 ................................
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الوحدة األوىل

العالق����ات األس�����������رية

األه����������داف

نتوقع يف هناية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة عى أن : 
* ُتطبق قواعد وتعليات املرافق العامة.

* حتافظ عى  ثروات البلد من حدائق وغريها.
* ُتطبق السلوك السليم عند ارتيادها لألماكن املختلفة.
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الوحدة األوىل

آداب السلوك يف املرافق العامة

   قد يتفق أفراد العائلة عى قضاء يوم خارج املن�زل للن�زهة والرتويح عن النفس، أو 
تفكر العائلة يف السفر ملدينة ما خالل اإلجازة الصيفية للسياحة أو لزيارة األقارب أو 
للعالج،  وقد تسكن يف أحد الفنادق، وخيرج أفرادها للتسوق ورشاء حاجياهتم اهلامة 

سواٌء أكانت شخصية أم من�زلية.
   لكل مما سبق آداب وسلوكيات البد من التمسك هبا، وهي كالتايل :

أواًل:آداب السلوك يف املتنزهات واحلدائق العامة : 
إذا كان املتنزه أو احلديقة يتطلب تذاك�ر للدخول   -1
إل�يه فم�ن األدب الوق�وف يف الطابور، وعدم  ختطي 

اآلخرين .
من  هبا  اإلرضار  وجتنب  اخلرضاء  بالنباتات  االهتام   -2
عى  املش�ي  أو  لألشجار،  وقطع  لألزهار،  قطف 

احلشائش، فجميعها قد زرعت للمتعة والفائدة وإعطاء املكان مج��ااًل ولي�س للعبث 
هبا، وقد ح�رص النبي  عى ذل�ك فق�ال:

»ما من مسلم يزرع زرعًا، أو يغرس غرسًا فيأكل منه طري، أو إنسان، أو هبيمة، إال 
كانت له به صدقة«. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن أنس. 
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الوحدة األوىل

التسلية  وسائل  بكافة  االستمتاع  املمكن  من   -3
ب�ها  االستئثار  وعدم  عليها،  املحافظة  مع  والرتفيه 

:  دون اآلخرين، لقول الرسول
»ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه« 

رواه البخاري ومسلم عن أنس.

4- املحافظة عى نظافة املكان واملرافق العامة، مع االمتث�ال لتعليات األم�ن والسالمة 
التي وضعت من أجل احلفاظ عى السالمة. 

5 - مراع�اة مواعيد انت�هاء الزيارة، والت�أكد من مجع املخلفات ووضعها يف الصناديق 
املخصصة لذلك.

ثانيًا: آداب السلوك يف الفنادق :
من  كبري  عدد  جيتم�ع  حيث  ال�جلوس،  صاالت  يف  وخاصة  التام  اهلدوء  التزام   -1

الن�زالء، أو أثناء امليش  يف ممرات الفندق خصوصًا يف أوقات النوم  والراحة. 
2 - جتنب استخدام املصاعد من قبل الصغار ملا تشكله من خطٍر عى حياهتم.        

3- عند االستياء من نوع املعاملة أو اخلدمة يف مستوى 
يقوم  أن  الواجب  فمن  الطعام،  نوعية  أو  النظافة 
وع�دم  هاتفيًا،  املسؤول  بمحادثة  األرسة  رب 

توجيه اللوم للمستخدم مبارشة . 
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الوحدة األوىل

   ثالثا- آداب السلوك يف السوق:

  1- التخطيط ملا يراد رشاؤه قبل الذهاب إىل السوق.

  2- ذكر دعاء دخول السوق »الإله إال اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد حيي ويميت وهو 

حي ال يموت بيده اخلري وهو عى كل يشء قدير« حسن صحيح الرتمذي 251/3.

  3 - دخول املتجر بأدب، وعن�د انشغال البائ�ع مع آخرين 

ُيستحسن االنتظار ريثا ينتهي م�ن طلباهتم. 

من  واحلذر  واضح،  بصوت  البائع  مع  التحدث   -  4

ترقيقه، اذكري دلياًل من القرآن.   

  5 - فحص البضائع جيدًا قبل الرشاء، ومراعاة مناسبت�ها 

من حيث النوع، والسعر. عليل.

رابعًا:آداب الترصف يف دورات املياه:

1- ذكر دعاء دخول دورة املياه.

عى  املناديل  رم�ي  وع�دم  األرضية،  نظافة  عى  احلرص   -2

األرض، أو يف املرحاض. ملاذا؟

3 - عدم اإلرساف باستخدام املاء، مع االهتام بإغالق الصنبور 

باملحافظة  احل�نيف  ديننا  وأوصانا  منه.  االنتهاء  بعد  جيدًا 

عى ال�اء، فهو ثروة وطنية، هلا قيمتها الدينية واملادية واالقتصادية، فتجنبي اإلرساف فيه.
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4- األفضل صحيًا استع�ال املرحاض األريض، وعند االضطرار الستعال املرح�اض الكريس )اإلفرنجي( 

ُيغ�سل جيدًا قبل استع�اله؛ لضم�ان عدم انتقال األمراض من شخص آلخر.    

 5- غسل اليدين بال�اء والصابون جيدًا بعد ال�خروج من دورة املياه، ثم ذكر دع��اء  اخلروج.        

التلميذات عبارات عن ترشيد استهالك املاء، مدعمة نشاط تكتب 
بأدلة من القرآن والسنة، وتعل��ق عى جدران املدرسة. 

السؤال األول:
اذكري دعاء كل مما ييل:-   
1- دخول السوق.    

2- دخول دورة املياه، واخلروج منها.    
السؤال الثاين:

اختاري اإلجابة الصحيحة يف كل مما يأيت:-
أ- عند االستياء من نوع املعاملة، أو اخلدمة يف الفنادق:

1- توجيه اللوم إىل املستخدم .    
2- ترك الفندق فورًا.    

3- حمادثة املسؤول عن الوضع .    

الت��ط��ب��ي�����ق����ات
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ب-  قبل الذهاب إىل السوق ينبغي:
1- العزم عى رشاء كل ما يعجبك .   

2- التخطيط املسبق ملا يراد رشاؤه.   
3- االتفاق مع إحدى الزميالت للت�ن�زة.   

ج- عند الرغبة يف دخول املتنزه أو احلديقة ينبغي:
1- الوقوف يف الطابور لرشاء التذاكر.   

2-  حماولة الدخول بدون تذاكر.   
3-  ختطي اآلخرين للرشاء.   

  السؤال الثالث :
ماشاهدتيه  صفي  خلوية،  رحلة  إىل  أو  قريب،  متنزه  إىل  عائلتك  مع  للنزهة  خرجت 

مستعينة بالرسم، أو لصق بعض الصور التي ُتع�ربىّ عن ذلك.            
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  السؤال الرابع :

عليل :

° تفضيل املرحاض األريض عى الكريس )اإلفرنجي(.

..................................................................................

° جتنب استخدام األطفال الصغار للمصاعد.

..................................................................................

° احلذر من ترقيق الصوت عند التحدث مع البائع.

................................................................................
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النظافة واملظهر الشخيص

األه����������داف

نتوقع يف هناية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة عى أن:
* تتعرف عى مرحلة البلوغ وما حيدث فيها.

* تتبع األسس الالزمة العتدال القوام .
* متيز بن العادات الغذائية السليمة وغري السليمة .

* تتعلم طرق العناية ببعض القطع امللبسية اخلاصة باملدرسة.
* تتدرب عى استخدام املكواة الكهربائية بإتقان.
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البل����وغ عند الفتي��������ات

ها  ها أنِِتِِِِِ عى عتبة البلوغ، حيث انتهت مرحلة الطفولة، وبدأت مرحلة جديدة أقرىّ
اهلل يف كتابه، قال اهلل تعاىل :

°                                                                   ° احلج آية 5
ماذا يعني البلوغ ؟

  البلوغ: 
هو سن االنتقال من الطفولة إىل الشباب، وهو مرحلة طبيعية من حياة كل  إنسان، 
احلجاب  بارتداء  الفتاة  تلتزم  أن  البد  ية.وعندها  ونفسىّ جسمية  تغريات  فيها  حتدث 

الرشعي؛ ألنًّ�ها مل تعد طفلة بل فتاة بالغة و مسؤولة .   
  وحيدث البلوغ يف السنة الثانية عرشة من العمر، وقد يكون قبل ذلك أو بعده، أي ما 

بن التاسعة والسادسة عرشة تقريبًا. 
  ما مظاهر البلوغ ؟

1- بروز الثدين.
2 -  زيادة يف الطول والوزن بشكل ملحوظ.  

3 - ظهور الشعر يف بعض مناطق اجلسم. 
4 - حدوث احليض  )الدورة الشهرية(.
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ما احليض ؟
هي دماء طبيعية خترج من الرحم كل شهر لعدة أي�ام قد  يصاحبها أل�م يف أسفل البطن 

والظهر، وختتلف يف شدهتا من فتاة إىل أخرى.
ما الذي ينبغي مراعاته أثناء فرتة احليض، وبعدها؟

أواًل: أثناء فرتة احليض : 
1- التوقف عن الصالة والصوم وعدم مس املصحف.

ا اتس�خت، ثم وضعها يف كيس  2- لبس فوط صحية خاص�ة باحليض،٭ وتغ�يريها كلًّ
خاص قبل رميها.

3- االستعداد بالفوط داخل احلقيبة قبل الدورة، وأثنائها.
4- تغيري املالبس الداخلية يوميًا، مع االهت�ام باالستح�ام بامل�اء الداف�ئ ؛ ألنه ينشط 

ال�دورة الدموية.
5- احلرص عى نظافة اليدين بغسلها باملاء والصابون بعد تغيري الفوطة.

  ثانيًا: بعد انتهاء احليض:
 أ-  بعد انتهاء الدورة الشهرية )احليض( يتم االغتسال بالطريقة الرشعية وذلك كا ييل:-                  

1- تنظيف مكان خروج الدم.
2- الوضوء.

٭ توضح املعلمة عمليًا لتلميذاهتا الفوط املناسبة للحيض ، وطريقة تركيبها ، وكيفية التخلص منها .
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3- صب املاء عى الرأس، ثم غسل الشق األيمن من اجلسم، وبعده الشق األيرس،ثم 
عى اجلسم كاماًل من فوق الرأس إىل القدمن. 

° و جيزيء يف الغسل أن يعمم البدن باملاء.
ب - متارس الفتاة حياهتا بشكل طبيعي من صالة وقراءة للقرآن وغريها، مع  احلرص عى 
قضاء ما فات من الصيام إذا حاضت يف رمضان لقول عائشة )ريض اهلل عنها( : » كان 

يصيبنا ذلك عى عهد رسول اهلل  فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة «  
صحيح/أخرجه البخاري ومسلم           
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الق�������ام�����ة الص�ح�ي�ح���ة

وجلستك  وقف�تك   طريقة  بل  رشاق�تك،  يف  الوحيد  العامل  ليس  وزن�ك  أن  الشك 
ومشيتك كلها عوامل هامة جدًا العتدال قوامك .

ولكي يتحقق ذلك عليك اتباع ما ييل:
الوقفة الصحيحة :

للوقفة السليمة رشوط ينبغي مراعاهتا وهي كاآليت: 
1- رف�ع الرأس إىل األعى، وشد ال�جسم .

2- جع�ل ات�جاه الذق�ن إل�ى أسف�ل، والص��در إىل أعى دون مب��الغة.
3- إلصاق الذراعن للج�انبن ، وشد املعدة والبطن إىل الداخل. 

متجهتن إىل األمام،  املحافظة عى الركبتن متالصقتن، والقدمن   -4
ومتباعدتن  قلياًل م�ع توزيع ثقل اجلسم عى كلتا القدم���ن.

امليش الصحيح :
من رشوط امليش الصحيح ما ييل :

1- اعتدال القامة مع عدم التصلب .
2- رفع الرأس مع الن�ظر إىل األم�ام،واحلرص عى أن تكون حركة الساقن م�ن مفص�ل 

الفخ�ذ، ول�يس م�ن الرك�بة .
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3- عدم جر الق�دمن عل�ى األرض، وال�حرص عى أن تت�جه أصابع 
القدمن إىل األم���ام وليس للخارج .

4- حتريك الذراعن بخفه، وجُتعل اخلطوات متوسطة، ومتساوية .
املناسب   الكعب  يتجاوز مقدار  الكعوب. )ال  ذات  5- جتنب األحذية 

لسنك 2 سم(.
اجللوس الصحيح :            

1- عدم االسرتخاء عند اجللوس عى املقعد، مع  جعل العمود الفقري 
رأسيًا ومالصقًا لظهر املقعد، عليل.

2- جعل الرأس عموديًا عى الكتفن بق�در اإلمكان ملنع تقوس الظهر.
3- وضع  القدمن عى األرض متقارب�تن بجوار املقعد، وعدم اجللوس 

عى حافته، ملاذا؟
4- جتنب ال�ميل من جانب واحد يف حالة االنحناء  إىل األمام اللت�قاط 

يشء أو عند الكتابة.
5- جتنب هز الرجلن عند اجللوس؛ ألهنا عادة سيئة.  

النوم الصحيح : 
النوم اهلادئ العميق يريح القلب واألعصاب، وجيدد نشاط اجلسم، كا أنه ع�الٌج لبع�ض  
ومجاهلا.  بنعومتها  االحتفاظ  عل�ى  ال�برشة  يساعد  و  )اإلنف�لونزا(،  مث�ل  األمراض، 
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وللحصول  عى نوم هادئ وصحيح ُيتىّبع ما ييل : �
1- تناول العشاء قبل النوم بساعتن عى األقل، كا أن تناول كوب م�ن احلليب الدافئ يساعد 

عى هتدئة األعصاب والنوم املريح.
2- احلرص عى الوضوء قبل النوم، واالضطجاع عى الشق األيمن، مع ذكر  دعاء النوم، فذلك 
من هدي النبي  لقوله: )إذا  أتي�ت مضجعك ، فتوضأ وضوءك للصالة، ثم اضطجع عى 
شقك األيمن ، ثم قل : »اللهم أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك، وأل�جأت 
ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك،  ال ملجأ وال منجا منك إال إليك، آمنت بكتاب��ك الذي 
أنزلت ونبيك الذي أرسلت« فإن متىّ من ليلتك فأنت عى الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم 

به( سند أمحد بن حنبل ، صحيح البخاري ومسلم عن الرباء .
3- جتنب املالبس الضيقة مع احلرص عى أخذ القسط الكايف من النوم. 

4- النوم يف مكان شبه مظلم وهادئ، وإذا مل يتوفر ذلك يمكن تغطية العينن واألذنن إلراحتها 
من اجله�د .

النوم عى رسير مريح ونظيف وصحي، اذكري دلياًل من   -5
السنة.

الوسائد  أن  اجلو،كا  ح�رارة  لدرجة  املناسبة  األغطية  استعال   -6
املنخفضة تري��ح عضالت الرقبة.

7- االهتام دائًا بتجديد هواء حجرة النوم.
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  محل األشياء الثقيلة : 
1- جتنب محل األشياء التي تفوق القدرة .

2- من اخلطأ ثني الظهر عند محل األش�ياء، وخاص�ة املل�قاة عى األرض، وللقيام بذلك 
يتم الوقوف أمامها مع الثني البسي�ط للقدم�ن، ثم محلها بكلتا اليدين؛ ليكون الثقل 

األكثر عى القدمن، وليس الظهر..... ملاذا ؟



الوحدة الثانية

31

العادات الغذائية السليمة

للمحافظة عى الصحة  البد من اتباع قواعد الوقاية من األمراض، واالهتام بنظافة األكل 
والرشب، وتك�وين الع�ادات السليمة، والتي م�ن أمه��ها:

أوال: عند األكل :
1-  غسل اليدين جيدًا باملاء والصابون، قبل األكل وبعده.

وجبة  تكون  أن  بانتظام،عى  يوميًا  وجباٍت  ثالث  تناول   -2
العشاء قبل النوم بمدة كافية هلضم الطع�ام.

املواد  ج�ميع  عى  حمتٍو  كامل  غذاٍء  تناول  عى  احلرص   -  3
الغذائية الض�رورية للجسم.

4- مضغ الطعام جيدًا؛ ألنه يساعد يف عملية اهلضم.
5- التقليل من رشب املاء أثناء تناول وجبة الط�عام. 

6- عدم تناول احللوى بن الوجبات، وحيسن تن�اوهلا بعد الوجبة مبارشة .
7– االبتعاد عن األطعمة الدس�مة غري الصحية واملسببة للسمنة .

 ثانيًا:عند الرشب:
من العادات احلسنة عند الش�رب رضورة الت�أكد من نق�اوة ال�مياه قبل رشهبا؛للمحافظة 

عى الصحة، ولتحقيق هذا الغرض ُتراعى النقاط التالية:
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1- احلرص عى أن يكون ماء الرشب نقيًا صافيًا،وال حيتوي عى مواد عالقة أو روائح.
2- احلرص عى نظافة أكواب الرشب مع جتنب استعال أكواب اآلخرين، ملاذا؟

3- تغطية أوان�ي الرشب دائا؛ حلفظها من التلوث واألتربة. 
4- استخدام )فلرتات ( املياه كلا لزم األمر مع مراعاة تنظيفها باستمرار .

5- ع��دم وض�ع الف�م عى صناب�ري امل�ياه أثن�اء الش���رب.
6- إغالق صنابري املاء بعد االنتهاء منها؛ ألن املاء ثروة جيب احلفاظ عليها.

كيف نترصف يف حالة عدم وجود مياه صاحلة للرشب؟  
د بعد تصفيته جيدًا من امل�واد العالقة.  يعقم املاء بغليه ملدة ثالث دقائ�ق، ثم ُي�ربىّ

ثالثًا:عند تناول الفواكه، واخلرضاوات: 
من  اخلالية  النضج  الكاملة  والفواكه  اخلرضاوات،  اختيار   -1

العطب، والتلف، والطن .
2- غسل الفواكه واخلرضاوات جيدًا باملاء، وخاصة التي ت�ؤكل نيئة.

3- نقع اخلرضاوات الورقية مثل: اجلرجري، و اخلس يف املاء املضاف 
إليه امللح ) بنسبة ملعقة  كبرية لكل لرت ماء( ؛ لقتل ما به من ميكروبات، وشطفها بعد 

ذلك جيدًا؛ إلزالة ما علق ب�ها من أتربة. 

ترش اخلرضاوات يف املزارع باملبيدات حلايتها من  األمراض، 
لذلك ينبغي العناية واالهتام بغسلها.

مالحظة
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  رابعًا: عند رشاء األطعمة:
املتجولن؛ ألن�ها عرضة  الباعة  من  املغلفة(  املكشوفة )غري  األطعمة  1- جتنب رشاء 

للتلوث باألتربة واحلرشات، وأي�دي الباع�ة واملارين.
الباعة  نظافتها، ونظافة  املغلفة من حمالت موثوق من  أو احللوى  2- رشاء األطعمة، 

فيها.
3-  التأك�د من تاري�خ الصالحية عند ش�راء األطع�مة املغلفة.
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غسيل بعض القطع البسيطة مثل :
القبات ) الياقات ( ، أو أرشطة الشعر

  لقد أمرنا ديننا اإلسالمي بالنظافة ، حيث قال اهلل تعاىل:
°                                                                                                         ° )املدثر آية 4-1(

 القبىّات، وأرشطة الشعر من مالبس املدرسة التي نرتدهيا يوميًا ،لذلك ين�بغي املحافظة عى 
نظافتها؛ ألهنا دليل عى نظافة صاحبت�ها.

طرائق العناية هبا :
1- ُتزال البقع  فور حدوثها، وقبل عملية الغسل؛ ألن الغسل الكامل 

يثبت البقعة.  
2- خُتاط الفتوق املوجودة فيها .

3- ُتغسل مرتن أو ثالث مرات يف األسبوع .
غسيل  مع  وضعها  إىل  احلاجة  دون  وحدها  غسلها  يمكنك   -4

أرستك.
5- ُيستخدم صابون من نوع جيد .
6- ُتوضع يف األدراج اخلاصة هبا .

طريقة غسلها : 
1- ُتنفض للتخلص من األتربة العالقة هبا.

                                                                                                         
ًات، وأرشطة الشعر من مالبس املدرسة التي نرتدهيا يوميًاات، وأرشطة الشعر من مالبس املدرسة التي نرتدهيا يوميًا
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2- يمكن نقعها قبل الغسل بساعة إذا كانت متسخة جدًا.
إناء  يف  دافئ  باء  الصابون  من  مناسبة  كمية  تذاب   -3

الغسيل.
4- ُتغسل كل قطعة بمفردها، ويمكن البدء بالقط�ع األقل 

اتساخًا.
5- تش�طف باملاء الداف�ئ عند االنتهاء من غس�لها ؛ للت�خلص م�ن آث�ار الصابون،  

ثم تعرص.
من  قليل  أو  األخري،  الشطف  ماء  إىل  احلديثة  املستحرضات  بعض  إضافة  يمكن   -6

الزهرة املخ�ففة؛ إلعطاء  اللون  األبيض الناصع.
7- ُتنرش يف الشمس؛ لتجف.

الغسيل اليدوي يوفر استهالك الكهرباء ، وحيمي القطعة من 
التلف الرسيع.

مالحظة
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 امل��ك���������واة

الك��ي : 
هي العم�لية التي ت�جعل سطح األق�مشة مس�تويًا باس�تخدام 

آلة التسخن )املكواة(.
املكواة الكهربائية :

هي آلة تعمل بال�تيار الكهربائي لتسهيل عملية الكي، وجعل املالب�س تبدو أكثر ترتيبًا. 
والصغري،   ، واخلف�يف،والك�بري  الثقيل،  م�نها  خمتلفة،  أح�جام  و  أنواع  منها  ويوجد 
ويمكن استخدامها مع طاولة خاصة للكي. وعند رشاء املكواة ين�بغي  اختيار النوع 

اجليد،مع مالح�ظة مناسبت�ها )للفولت( املوجود يف املنزل. 
العناية هبا :  

أو  عقد  هناك  تكون  ال  بحيث   ، الكهربائية  التوصيالت  سالمة  من  دائًا  1-التأكد 
التواءات يف األسالك، عليل.

2- احلرص عى استعاهلا بعناية وحذر، ووضعها يف مكان أمن بعد االنتهاء منها؛ حتى 
ال تسبب األذى خاصة لألطفال .

3- فصل التيار الكهربائي عند االنتهاء من استخدامها .
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طريقة استعاهلا : 
1-  ُيوصل السلك الكهربائي يف )الفولت( املناسب له .

2-  ُتسخن عى حسب نوع املالبس املراد كيها )غالبًا يكتب عى مقياس املكواة نوع 
القاش، ومقدار احلرارة لكل نوع (.

3-  يمكن رش املالبس باملاء؛ لتسهيل عملية الكي .
4-  إذا كانت املكواة ب�خارية يستخدم املاء املقطر عند ملء 

ال�خزان؛ ل�منع ترسب األمالح من املاء الغري مقطر.
االحتياطات الالزمة عند استعاهلا : 

1- التأكد من عدم حدوث أي تلف يف األسالك و التوصيالت الكهربائية. 
2-عند ترك املكواة أثن�اء استعال�ها توضع عى احلامل اخلاص بشكل أفقي، وتكون 

بعيدة عن متناول أيدي األطفال .
ر من االتكاء عليها، أو االصطدام هبا؛منعًا  للرضر. 3- عند استعال طاولة الكي حُيذىّ

4- عدم لف سلك املكواة حوهلا وهي ساخنة.
5- يف حالة عدم استخدامها، توضع يف مكان بعيد عن الرطوبة.

بدًّ  الكهرباء، فال  الكهربائية تستهلك كمية كبرية من  املكواة 
من االقتصاد يف استعاهلا.

مالحظة
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طريقة الكي:
كي القبات:

كيها  يعاد  ثم  أواًل،  الظهر  بعد جفافها عى  الق�بات  ُتكوى 
م�رة أخرى عى الوجه؛ إلعطائها املظهر والرونق اجلميل .

كي رشيط الشعر: 
ُيف�رد عى طاولة ال�كي، ومُترر فوقه املك�واة، وتكون درج�ة 

حرارهتا متوسطة، ثم ُيثنى  وحُيفظ يف األدراج أو املكان اخلاص به .  

الت��ط��ب��ي�����ق������������������������ات
السؤال األول:

أكميل الفراغ با يناسبه من الكلات التالية:
معتدلة، الكعوب، املنخفضة، اجلسم، الظهر، الرأس، ساعتن.

1- ينبغي تناول طعام العشاء قبل النوم ب� ................ 
2- عند امليش تكون القامة ................ مع عدم التصلب .

أعى،  إىل   ................ رف��ع  الصحيح  ال��وق��وف  رشوط  من   -3
وشد................ 

4- جتنب األحذية ذوات ................ 
5- الوسائد ................ تريح عضالت الرقبة .
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6- من اخلطأ ثني ................ عند محل األشياء .
السؤال الثاين:

العبارة  أم�ام   )    ( الصحيحة، و عالمة  العبارة  أم�ام   )    ( ضع�ي عالمة 
اخلاطئة، مع تصحيح اخلطأ:

(1- احلرص عى تناول وجبتن يوميًا .  (
(2- مضغ الطعام جيدًا يساعد عى عملية اهلضم .  (

(3- اإلكثار من رشب املاء أثناء وجبة الطعام .  (
(4- األطعمة الدسمة أطعمة صحية ، وال تسبب السمنة .  (

(5- وضع الفم عى صنابري املياه أثناء الرشب .  (

السؤال الثالث:
 عليل: 1- نقع اخلرضاوات الورقية باء مضاف إليه امللح .

  2- جتنب رشاء األطعمة املكشوفة غري املغلفة من الباعة املتجولن .
  3- خياطة الفتوق قبل الغسل.

  4- إضافة الزهرة املخففة ملاء الشطف األخري للمالبس البيضاء .
السؤال الرابع:

اختاري اإلجابة الصحيحة فيا ييل:-
1-البلوغ هو سن االنتقال من :

أ - الشباب إىل الطفولة. 
 ب - الطفولة إىل الشباب. 
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ج - الشباب إىل الشيخوخة.
2-  نستعمل أثناء احليض :

ية.  أ - فوط صحىّ
ية.       ب - مناديل ورقىّ

 ج - االكتفاء باملالبس الداخلية الثقيلة.      
3- من الرضوري االستحام أثناء الدورة الشهرية ألن االستحام:

أ - ينشط الدورة الدموية.
ب - يمنع ظهور الروائح الكرهية.

ج - مجيع ما تقدم.
السؤال اخلامس:

أ- الستعال املكواة مراحل، رتبيها:
(1- رش املالبس باملاء.  (

(2- التأكد من نوع )الفولت( قبل توصيلها بالكهرباء .  (
(3- كي املالبس بحذر.   (

(4- تسخن املكواة حسب نوع املالبس.  (
(5- وضع املكواة يف مكان بعيد عن الرطوبة.   (
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 الغ������ذاء

األه����������داف

نتوقع يف هناية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة عى أن :
* تصنف املجموعات الغذائية بطريقة صحيحة.

* ُتكون وجبات غذائية سليمة، متزنة.
* توضح  أمهية البيض الغذائية للجسم.

* تبتكر أصنافًا من السلطات املفيدة.
* ُتعد أطباقًا من احللوى البسيطة، بشكل مجيل.
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الع���ناص��������ر الغ�����ذائ�ي����������ة

الغذاء: 
 جمموعة من األطعمة، متد اجلسم با حيتاجه من العنارص الغذائية للمحافظة عليه.

  العنارص الغذائية : 
  يمكن تقسيم العنارص الغذائية من حيث فوائدها إىل أرب�عة أقسام هي :  

1- أغذية بناء وجتديد اخلاليا  )الربوتينات(.
2- أغذية طاقة وحرارة ) الكربوهيدرات والدهون(.

3- أغذية وقاية ) الفيتامينات واألمالح املعدنية(.
4- امل��اء .

أواًل : الربوتينات : 
تدخل يف الرتكيب األسايس للخاليا وتنقسم إىل قسمن:

1- بروتن حيواين.                              2- بروتن نبات�ي.      
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وتكون فيا ييل :

بروتن حيواين

بروتن نبايت

الربوتينات

أغذية بناء ممتازة

أغذية بناء جيدة

حلم ، بيض
سمك ، حليب ومشتقاته

البقول واحلبوب : احلمص
الفول ، العدس ، القمح

نشاط
امجعي صورًا ألطعمة خمتلفة حتوي أنواعًا من الربوتينات

بروتن حيواينبروتن نبايت
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  ثانيا: الكربوهيدرات والدهون: 
الكربوهيدرات حتتوي عى األغذية التي متد اجلسم بالطاقة الالزمة ملارسة األنشطة 

اليومية، وللحصول عى الدفء وتنقسم إىل:

السكريات

النشويات

متد اجلسم بمعظم حاجته من الطاقةالكربوهيدرات

الشكوالتة ، الكيك
املربى ، العسل ، الفاكهة

البطاطا ، احلبوب ، اخلبز
الدقيق ، املعكرونة
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نشاط
  امجعي صورًا ألطعمة خمتلفة حتوي أنواعًا من الكربوهيدرات.

النشوياتالسكريات

ال�ده��ون: 
هي رضورية للجسم، و ينبغي أن حتتوي الوجبات الغذائية  عى كمية بسيطة من 

الدهون ،فزيادهتا  تؤدي إىل البدانة واألمراض. 
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نشاط
  امجعي صورًا ألطعمة خمتلفة حتوي أنواعًا من الدهون.

دهون حيوانيةدهون نباتية

نباتية

حيوانية

مصدر للطاقة واحلرارةالدهون

زيت الزيتون ، الذرة
السمسم ، األغذية املقلية

الشحوم ، الزبدة ، اللحوم
الربجر ، القشدة



الوحدة الثالثة

47

ثالثًا: الفيتامينات واألمالح املعدنية.
الفيتامينات:

حيتاج اجلسم كميات قليلة منها، ولكنها أساسية للنمو، وللحفاظ عى الصحة. 

الفواكه

اخلرضاوات

املحافظة عى الصحة والوقاية من األمراضالفيتامينات

الربتقال ، التفاح
العنب ، املوز ... إلخ

الطاطم ، امللفوف ، اجلزر
البطاطس، الزهرة ... إلخ
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نشاط
  امجعي صورًا ألطعمة خمتلفة حتوي أنواعًا من الفيتامينات.

اخلرضاواتالفواكه

األمالح املعدنية:
وهي  ضئيلة،  بكميات  إال  اجلسم  والحيتاجها  اجلسم،  وسوائل  خاليا  مجيع  يف  توجد 

أنواع من أمهها :

الكالسيوم والفسفور

احل������������������ديد

الي���������������������ود

األمالح املعدنية

يف احلليب ومشتقاته

يف صفار البيض واللحوم

يف األساك وملح الطعام
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نشاط
  امجعي صورًا ألطعمة خمتلفة حتوي أنواعًا من األمالح املعدنية.

األمالح املعدنية

رابعًا : امل��اء :
 ويوجد يف مجيع أنواع األطعمة بنسب خمتلفة، 

إىل جانب املرشوبات، وهو مسؤول عن:
1- تنظ�يم حرارة  ال�جسم.

2- ت�خليص اجلسم من الفضالت .
3- تركيب ج�ميع السوائل وعصارات اجلسم 

املختلفة:كالدم،وعصارة املعدة واللعاب.
4- قيام اجلسم بالعمليات احليوية، مثل : اهلضم ، الدورة الدموية.
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طريقة إعداد الوجبات الغذائية

عند إعداد الوجبة الغذائية ينبغي مراعاة النظافة، والتنويع يف اللون والطعم، واحتوائها 
عى مجيع العنارص الغذائية كا ييل:

1- اختيار صنف أو أكثر من أغذية البناء، مثل: اللح�وم، أو الط�يور، أو البقول.
2- اختيار صن�ف من أغذية الوقاية، مثل: الفواكه، واخلرضاوات، مع مراعاة أن يكون 

بعضها طازجًا غري مطهو؛ ليحصل  اجلسم عى كفايته 
م�ن فيتامن )ج(.

3- إكال الوجبة بعد ذلك بإضاف�ة األص�ناف املالئمة من 
أو  املعكرونة،  أو  األرز،  مثل:  واحلرارة،  الطاقة  أغذية 

اخلبز، باإلضافة إىل الده�ون املستعملة يف الطهي.
عند  لألرسة  والصحية  االقتصادية  واحلالة  العمل،  ونوع  واجلنس،  السن  مراعاة   -4

إعداد الوجبة.
إعداد وجبة طعام خفيفة متزنة للغداء، والعشاء:

وجبة الغداء :  -1
لت�ناول وجبة شه�ية  املائ�دة  التي جتمع أف�راد األس�رة حول  الرئي�سة،  هي الوجبة 

بعد ع�ناء يوم ط�ويل.
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وإليك أنواع خمتلفة من وجبات الغداء اليومية: 
 معكرونة.

 دجاج حممر.
 مرق )خضار (

 تفاحة .

صينية بطاطس .
 سلطة )باباغنوج(.

  خبز.
   متر.

 كبسة باللحم.
 سلطة خرضاء. 

 برتقالة.
كوب لبن.

    حميش. 
    حساء.

  جييل بالفواكه.
   متبل.

2- وجبة العشاء:
 هي الوجبة التي ينبغي أن تسبق النوم بوقت كاٍف،وتكون خفيفة حتى تعطي فرصة 

العمل للجهاز اهلضمي.
   وإليك أمثلة لوجبة العشاء:

   خبز.
  حلم مشوي.

  سلطة خرضاء.
   برتقالة.

دجاج مشوي.
سليق.

سلطة حارة.
كمثرى.

سمك حُمَمر.     
بطاطس حممرة.

محص بالطحينة.
سلطة خرضاء.

  خبز .
  جبن أبيض.

  عسل.
 حليب دافئ.
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تدريبات عى إعداد الوجبات

السؤال األول:
العنارص  مج�يع  عى  اح�توائها  حيث  من  التالية  الوجبات  عى  حكًا  أصدري 
الغذائية وذلك بوضع عالمة )  ( أمام الوجبة املتكاملة، وعالمة ) ( أمام 

الوجبة غري املتكاملة مع تصحيح اخلطأ:
(1- أرز ، حلم، سلطة، تفاح.  (

(2- شكوالته ،جييل، مرشوب غاٍز.  (
(3- تسايل الذرة،حب، علك، شاي.  (

(4- حليب، بيض، مرب�ى،خبز.  (
(5- أرز، معكرونة، خبز، بطاطس.  (

السؤال الثاين:  
اختاري صنفًا يكمل الوجبات اآلتية :

أ - معكرونة ، زبادي ، جييل ، ................ 
- بطاطس . - أرز      - سمك  

ب - سلطة فواكه ، دجاج ، خضار ، ................ 
- حلم . - كريمة كراميل      - خبز   
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ج� -  أرز ، حلم ، لبن ، ..............
- فواكه. - ذرة      - معكرونة  

د -  خضار ، روبيان ، برتقال ، ..............
- باذنجان. - أرزأبيض       - تفاح   

السؤال الثالث:
وين ثالث وجبات حتتوي عى مجيع العنارص الغذائية ٭ :  كىّ

وجبة الفطور :

 وجبة الغداء :

وجبة العشاء: 

٭ للمعلمة: يمكن تكوين الوجبات باستخدام املواد الغذائية من اللعب البالستيكية.
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السؤال الرابع:
 أحيطي الصورة املختلفة التي التنتمي لباقي العنارص:

الفيتامينات

السكريات

النشويات

الربوتينات
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أمهيته : 
البيض من أفضل وأرخص األطعمة الربوتينية التي يتناوهلا اإلنسان ،ومن املمكن أن 

يكون طبقًا أساسيًا يف مجيع وجبات الطعام اليومية، حيث 
الغداء  مقليًا، ويف وجبة  أو  الفطورمسلوقًا  يقدم يف وجبة 
و العشاء  مطهيًا مع اخلرضاوات، كالطاطم )شكشوكة( 
األطع�مة  بعض  صنع  يف  احلليب  مع  البيض  ويدخل   .

املخ�تلفة ، مثل :الك�عك، و البسكويت . . . إلخ .    
  تركيب البيضة  :    

1- القرشة.
2- البياض "الزالل" .

3- الصفار"املح" .
القيمة الغذائية للبيض :

 ، املع�دنية  واألمالح   ، والزالل   ، املاء  من  كب�ي��رة  نس��بة  الب��ي�ض عى  1- حيتوي 
كالكالسيوم - الفسفور - الكربيت .

البي�������������������ض

ماء
أمالح معدنية

القرشة

البياض ) الزالل (

الصفار ) املح (

بروتن
دهون

فيتامن
أمالح
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2- حيتوي عى الربوتن - الدهن - فيتامن أ ، ب ، د.
طرائق اختبار البيض الطازج :

1- وضع البيضة يف إناء به ماء وملح بنسبة ملعق�ة كبرية لكل كأس ماء، فإذا طفت 
البيضة دل ذلك عى فس�ادها، وإن استق�رت يف الق�اع دل عى صالحها.

مستدير  صفار  ذات  الطازجة  البيض�ة  تكون  الط�بق  داخل  البيض�ة  كرس  عند   -2
متم�اسك، وبياض  كثيف المع ،بينا يكون كل من الصفار، والبياض يف البيض�ة 

القديمة كثري السيولة، ومسطح )أي غري حمت�فظ بشكله(.
4- إذا وضعت البيضة عند مصدر الض�وء ،وظ�هر داخلها صافيًا ، دل ذل�ك عى أهنا 

صاحلة.

من الطرائق الرسيعة الختيار البيض أن تكون قرشهتا خشنة، 
وغري المعة.

مالحظة
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السلق: 
السلق هو إنض�اج الطعام بغ�مره يف سائل، و تعريض�ه لدرجات حرارة خمتلفة الشدة 

تبعًا لنوع الطعام .
املقادير: 

- 4 بيضات طازجة.
- ملح ، فلفل أبيض. 

- خضار منوعة للتجميل.
الطريقة : 

 1- ُيوضع البيض يف إناء، وُيغمر باملاء البارد .
 2- ُيوضع عى نار هادئة،ويرتك يغيل )من10إىل12دقيقة(.

ليسهل  بارد؛  م�اء  ع�ليه  ويص�ب  النار،  عن  البيض  ُيرفع   -3  
تقشريه.

بدون  يرتك  أو  الرغبة،  حسب  والفلفل  امللح  له  ويضاف  ساخنًا،  ويقدم  ُيقرَش،   –  4
تقشري.       

  5- جُيَمل باخلضار املنوعة ويقدم مع اخلبز.

أصناف منوعة من البيض
البيض املسلوق
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بيض بالكراث

  املقادير:
° 6 بيضات .  

° ربع ُحْزمة من الكراث.  
° ربع ملعقة شاي صغرية فلفل أبيض.  

° 3 مالعق كبرية زيت .  
° بصلة مفرومة .  

° ملح.  

  الطريقة :  
1- ُينظف الكراث ج�يدًا باملاء، وين�قع باملاء اململح مدة قصرية، ثم يصفى وُيفرم ناعًا.

يصفر  حتى  ،ويقلىّب  البصل  إليه  يضاف  ثم  النار،  عى  مقالة  يف  الزيت  ُيوضع    -2
لونه.  

3-  ُيضاف الكراث إىل البصل، وُيقلب ملدة مخس دقائق حتى يذبل .
4-  ُيضاف البيض والبهارات ، وحُيَرك حتى ينضج ، وُيقدم ساخنًا.
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املقادير : 
° 6 بيضات.  

° نصف كوب حليب ،أو ماء حسب الرغبة.   

° ملح ، فلفل أبيض.   
° 3 مالعق زيت.  

°  ملعقتا دقيق.  
° مقدونس مفروم للتجميل.   

الطريقة :    
1- خُيفق البيض جيدًا، ثم يضاف إليه احلليب أو املاء، و الدقيق.

2- ُيتبل بامللح، والفلفل األسود.
3- ُيسخن الزيت يف املقالة.

4- ُيصب بعض من املزيج عى الزيت عى شكل قرص دائري 
متوسط احلجم، ثم يغطى بغطاء عى نار هادئة حتى ينضج.

عجة فرنسية ) أوملت بالبيض (
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الوجه   عى  يقلب  األسفل،  من  القرص  ينضج  أن  بعد   -5
اآلخر، وجيمل باملقدونس.

حتى  املقدار  باقي  ويكمل  خارجي،  طبق  عى  ُيرفع   -6
ينتهي.

7-ُتل�ف األق�راص )كل عى ح�دة(، وترص يف طبق. 

اجلبن  أو  املفروم،  اللحم  من  بقليل  القرص  هذا  حُيشى  قد 
األصفر.

مالحظة
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املقادير : 
° 4 بيضات   

° ملعقة شاي صغرية ملح .  

° ربع ملعقة شاي صغرية فلفل أبيض.  
°  ملعقتان كبريتان من الزيت .   

الطريقة :             
1-  ُيوضع الزيت يف مقالة عى النار.

2- ُيكرس البيض٭ واحدة تل�و األخرى وتوض�ع بجانب بع�ضها يف مقالة ساخنة، ثم 
يغطى حتى ينضج. 

3-  ُيرش بامللح والفلفل ، ويقدم ساخنًا .

بي�������ض ع���������يون

٭ تكرس البيضة يف طبق خارجي للتأكد من صالحيتها .
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ش�ك�شوك�ة بالط��م�اط�م

املقادير : 
° بصلة متوسطة.      
° 3 حبات طاطم.  

° 5 بيضات.  
° ملح.  

° 3مالعق كبرية زيت.  
° ملعقة شاي صغرية فلفل أسود.  

الطريقة: 
1- ُيقطع البصل قط�عًا ص�غرية، ويوض�ع يف مقالة، ويض�اف إليه الزيت،ثم يرفع عى 

النار ،ويقلب إىل أن يصفر.
2- ُيضاف إليه الطاطم املقطع قطعًا صغرية ويقلب، حتى يذوب الطاطم قلياًل.

3- ُيضاف إليه امللح، والفلفل األسود.
4- ُيكرس البيض)كل بيضة عى حدة(، ثم يضاف إىل اخللطة السابقة.
5- ُترتك عى نار هادئة، مع التقليب بن فرتة وأخرى، وتقدم ساخنة .
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قال اهلل تعاىل:
°                                                                                                      ° )ق : 7(

ُتعدىّ السلطات من األطباق املهمة  يف وجبات الطعام؛ ملاهلا من قي�مة غذائ�ية كبرية، 
فهي تنشط األمعاء ،وتساعد عى التخلص من الفضالت .

مميزات السلطات : 
1- سهلة اإلعداد.
2- فاحتة  للشهية.

3- غنية باأللياف الطبيعية.
4- قليلة السعرات احلرارية. 

5- اقتصادية من حيث التكلفة.
6- كثرية )الفيتامينات(، واألمالح املعدنية.

أنواعها : 
هناك أنواع عديدة من السلطات، ختتلف باخ�تالف اخلض�راوات املكونة هلا واملواد 

األخرى الغذائية املضافة إليها .أما طريقة تقديمها فتكون عى شكلن :
° تقدم كطبق رئيس، ويف هذه احلالة البد أن تكون مرتفعة الق�يمة الغذائية.

بالليمون،  متبلة   تكون  جمموعة خرضاوات  ما  ،وغالبًا  للوجبة  تقدم كطبق مكمل   °
وامللح، والفلفل وزيت زيتون )صلصة فرنسية (.

الس����������ل���ط����ات

°                                                                                                      
ىّ السلطات من األطباق املهمة  يف وجبات الطعام؛ ملاهلا من قي ُ
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املواد الغذائية التي يمكن إضافتها للسلطة : 
° اللحوم الباردة،أو الدجاج املسلوق، أو الربيان .

أو  العدس،  أو  الفول،  أو  كاحلمص،  البقوليات:   °
الفاصولياء.

° منتجات األلبان: كاجلبن أو اللبنة ،أو الزبادي.
° اخلضار  املسلوقة.

املس�لوقة، أو  الذرة  أو  املحمص،  كاخلبز  النشويات:   °
البطاطس املسلوقة.

وبذلك تصبح السلطة وجبة متكاملة يف عنارصها الغذائية، 
ذات سع�رات حرارية منخ�فضة، تالئم املناخ احلار،واحلمية اخلاصة للكبار والصغار، 

فلنحرص عى أن نجعل طبق السلطة رئيسًا يف الوجبة الغذائية .
 رشوط اختيار اخلضار :  

1- أن تكون طازجة.
2- أن خُتتار يف موسمها، فتكون غضة ، لينة األلياف.

3- أن تكون زاهية اللون، وعروقها سهلة الكرس.
4- أن تكون خالية من العطب والطن.

قيمتها الغذائية :
حتتوي اخلرض عى )الفيتامينات( ، وأه�مها )فيتامن ج� ( املوجود بكثرة يف الط�اطم، 

واخلرضاوات اخلض�راء، والليمون ،كا حتتوي عى األمالح وكمية كبرية من املاء.
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تقسيم اخلرض بالنسبة ألجزاء النبات :
1- اخلرض اجلذرية، مثل : اجلزر.

2- اخلرض الدرنية، مثل : البطاطس.
3- اخلرض البصلية، مثل : البصل ، والثوم ، والكراث.  

4- اخلرض الورقية، مثل : الكرنب ، واملل�وخية ، واخل�س، 
وورق العنب.

5- اخلرض الزه��رية ، مثل : الق�ن�ب�يط )الزهرة(.
والب�اذن��جان،   ، الطم��اطم   : مثل   ، الثم��رية  اخلرض   -6

واخليار.
7- اخلرض القرنية ، واحلبوب ، مثل : البازالء ، والفاصولياء ، والفول. 

طريقة إعداد السلطات، وتقديمها :  
1- ُتفصل اخلرضاوات ذات األوراق الكثرية : كاخلس واجلرجري عن بعضها ، مع التخلص 
من األوراق الذابلة ، وُتغسل باملاء ، ثم تنقع يف ماء مملح مدة دقائق وُتشطف ، وجُتفف . 

أما اخلرض الثمرية : فتغسل جيدًا حتت ماء جاٍرٍٍ ٭ .
2- ُتقطع إىل أجزاء كبرية نسبيًا حتى ال تفقد أمالحها املعدنية.

3- خُتلط السلطة يف حالة استعال اخلرضاوات ، وتتبل بامللح ، والفلفل ، وعصري الليمون 
قبل تقديمها مبارشة ؛ حتى ال تذبل.

4- جُتمل السلطة وُتنسق تنسيقًا مجياًل يبعث عى فتح الشهية.
٭ تقلل كمية املاء أثناءالغسل لعدم اإلرساف .
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أواًل : أنواع من السلطات الرئيسة يف الوجبة
س��ل����ط����ة الت�������ون������ة

املقادير : 
° نصف كوب لوبيا مسلوقة.

° ربع كوب فاصولياء خرضاء.
° علبة تونة صغرية.

° ربع كوب فلفل بارد مفروم.
° ملعقتان كبريتان بصل مفروم.

° ملعقتان كبريتان مقدونس مفروم.
ص. ° خبز مقطع، و حممىّ

لعمل الصلصة : 
° ربع كوب عصري ليمون.

° ملعقة كبرية خل.
° ملعقة كبرية زيت زيتون.

° فلفل أسود، ملح.
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الطريقة :
1- حُترض الصلصة بخلط مجيع مقاديرها مع بعض .
2- ُتضاف التونة إىل امل�قادير السابقة، ثم ختلط معًا. 

3- ُتسكب عليها الصلصة، ثم ُتقدم.
4- يمكن جتميلها باخلبز املحمص حسب الرغبة.

قبل  فيها  املحفوظة  الزيت  أو  املاء  من  التونة  تصفية  ينبغي 
إضافتها للسلطة.

مالحظة
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 س����ل�ط����ة

املقادير :
° رشائح خبز) توست( مقطع، وحممص.

° نصف كوب ذرة مسلوقة.
° كوب رشائح بصل أبيض.

° كوب رشائح كرنب.
° كوب رشائح فلفل بارد.

° نصف كوب فاصولياء بيضاء مسلوقة.
° نصف كوب فاصولياء محراء مسلوقة.

لعمل الصلصة : 
° ملعقتان كبريتان عصري ليمون. 

° ملعقة كبرية خل. 
° ملعقة كبرية زيت زيتون.

° ملح.
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الطريقة : 
1- خُتلط الفاصولياء، والبصل، والكرنب، والفلفل،والذرة جيدًا.

2- خُتلط مقادير الصلصة جيدًا، وُتضاف للخلطة السابقة.
3- خُيلط اخلبز مع السلطة، وُيقدم.

أن��واع  من  ن��وع  بأي  التوس�ت  عن  االستغناء  يمكن   -
اخلبز.

- يفضل إضافة اخلبز قبل تقديم السلطة مبارشة؛ حتى ال يذبل.

مالحظة
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فت�����ة احلم������ص
  املقادير : 

° رغيف خبز مقطع، و حممص.

° كوب ونصف محص مسلوق.
° فصا ثوم مفري.

° ملعقتان كبريتان طحينة.
° كوب روب )زبادي(.

° ثلث كوب عصري ليمون.
° ملعقتان كبريتان زيت زيتون.

° نصف ملعقة صغرية كمون، ملح.
° ملعقة كبرية ساق.

° نصف كوب مقدونس مفروم.
° حبة طاطم واحدة مقطعة.

 الطريقة : 
ُيتب�ل  الزيتون، ثم  وزيت  والثوم،  الل�يمون،  وعصري  الطحينة،  مع  الروب  يُ�خلط   -1

بامللح،والكمون.
2- ُيوضع اخلبز املحمص يف قاع الطبق ،ثم ُيوضع احلمص، والطاطم ، واملقدونس، 

ثم ُتسكب خلطة الزبادي عى  الوجه، وُتزين بالساق.

يمكن حتميص اخلبز يف الفرن، أو حتمريه يف الزيت. مالحظة
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 املقادير :
° كوب خبز مقطع، وحممص.           

° نصف دجاجة مسلوقة.
° نصف كوب رشائح كرنب.

° نصف كوب رشائح فلفل بارد.

° ربع كوب بصل أخرض مقطع .
° نصف كوب خس مفروم.

° ملعقة كبرية خل، ملح، فلفل أسود، أوراق خس للزينة. 
مقادير الصلصة : 

° ملعقتان كبريتان عصري ليمون.
° ملعقتان كبريتان روب. 

° ملعقة كبرية زيت زيتون. 
° ملح.

س����������ل���ط����ة 
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الطريقة : 
1- خٌتى الدجاجة من العظم، وُتقطع رشائح صغرية.

2- ُيتبل الدجاج بامللح، والفلفل األبيض، واخلل.
3- خُتلط اخلضار مجيعها مع رشائح الدجاج.

السلطة،  وُتقدم مع اخلبز  ثم ُتسكب عى  الصلصة بخلط مجيع مقاديرها،  حُترضىّ   -4
املحمص بطبق مزين بأوراق اخلس.

يمكن استبدال الدجاج املسلوق يف السلطة بقطع من  الدجاج 
املدخن، أو الديك الرومي.

مالحظة
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املقادير:  
° من حبتن إىل ثالث حبات طاطم جامدة.

° ثالث حبات خيار.
° ربع حزمة مقدونس.

° ثالث حبات جزر.
° ملح، فلفل ، عصري ليمون.  

  الطريقة ٭ : 
1- ُتغسل الطاطم ،وجُتَفف ، ثم ُتقطع قطعًا صغرية.

2- ُيغسل اخليار ،وُيقرَش ، ثم يقطع مكعبات.
3- ُيغسل اجلزر ، ثم ُيبرش.

4- ُيغسل املقدونس ، وجُيفف ، ثم ُيقطع قطعًا صغرية.
5- خُت�لط ج�ميع املقادير يف صحن عميق ، وُتتبل بامللح ، والفلفل ، وعص�ري الليمون 

، ثم ُت�جمل حسب الرغبة ، وُتقدم.

ثانيًا : أن���واع من الس���لطات املكم���لة للوج�������بة
سلطة اخلرض املشكلة الطازجة

٭ يمكن أن تكون طريقة التقطيع ، والتقديم عى حسب الذوق الشخيص .
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سلطة الروب باخليار

املقادير : 
° كوب روب )زبادي(.

° فص ثوم مفري.
° ملح ،قليل من النعناع اجلاف.

° حبة خيار واحدة .
الطريقة : 

1- خُيفق الروب جيدًا حتى يصري قوامه متجانسًا.
2- ُيضاف إليه الثوم املفري.

إىل  ُيضاف  ثم  صغرية،  قطعا  أو  رفيعة،  حلقات  ويقطع  ويقرش،  اخليار،  ُيغسل   -3
الروب، مع االحتفاظ بقليل منه للتجميل.

4- ُيضاف امللح والنعناع اجلاف، وُيغرف يف صحن عميق للسلطة، وجُيمل بحلقات 
اخليار .  
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 املقادير :  
° كوب ونصف محص مسلوق )مصفى (.

° ملعقتان كبريتان روب)زبادي(.
° ملعقتان كبريتان )مايونيز(.

° ملعقتان كبريتان طحينة.
° عصري ليمونة، ملح.

° فص ثوم مفري.
° زيت زيتون للتجميل.

الطريقة : 
 1- ُتوضع مجيع املقادير يف اخلالط، وُتطحن حتى يتجانس اخلليط.

 2- ُتزيىّن بقليل من زيت الزيتون و املقدونس املفري.

سلطة الطحينة باحلمص
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س��ل�ط��ة الك���رنب باجل�������زر

املقادير:  
° ملعقتان كبريتان جزر مبشور.

° كوبا كرنب مقطع رشائح.
° علبة روب )زبادي(.

° ملعقة كبرية )مايونيز(.
° عصري نصف ليمونة.

° ملعقة كبرية خل.
° ملعقة كبرية سكر.

° ذرة ملح.
طريقة العمل : 

1- ُيضاف الكرنب إىل اجلزر.
2- خُيلط الروب، و)املايونيز(، ويتبل بالليمون، واخلل، والسكر، و امللح. 

3- ُيضاف اخلليط السابق إىل الكرنب، واجلزر، وخُيلط.
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املقادير: 
° كيس رشائح خبز )توست(.

° زيتون أخرض حميش.
° علبة لبنة صغرية.

° نصف كوب سعرت ٭ .
الطريقة:

ُتقطع أطراف رشائح خبز )التوست(، وُيفرد قلياًل   -1
باملرقاق )النشابة ٭(.

2- ُتدهن رشحية خبز )التوست( باللبنة، وُترش بالسعرت.
3- ُيوضع عى طرف رشحية خبز )التوست( صف من الزيتون.

4- ُتلف رشحية خبز )التوست( بشكل دائري حول الزيتون.
ة يف الثالجة. 5- ُيوضع مدىّ

6- خُيرج من الثالجة، وُيقطع، وُيقدم.

أص������ن�اف ت�ق���������دم ف��ي وج������ب�ة الع���ش�������اء
حلقات الزيتون باخلبز

٭ السعرت : نبات معروف ، وهو جنس نبات من األخاوية وهو سعرت أو صعرت أو زعرت .
٭ النشابة : عبارة عن إسطوانة خشبية هلا مقبضان يرق هبا العجن .

يمكن استبدال اللبنة  والسعرت  بجبنة قابلة للدهن مع رشائح 
اللحم أو الدجاج املدخن.

مالحظة
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 الك��ي��ك����ة
املقادير:

منزوعة  )توست(  خبز  رشحية   12  °
اجلوانب. 

° علبه تونة كبرية.
° علبة لبنة.

للتجميل: 
° جزر، طاطم، فلفل بارد ،زيتون.

الطريقة:
1- ُترص رشائح اخلبز )التوست( بشكل أفقي، وتدهن باللبنة.

2-  حُتشى بالتونة.
3-  ُتوضع طبقة ثانية من  رشائح خبز)التوست(.

4- يُغطى الوجه باللبنة.
5- جُتمل باجلزر، والفلفل، والزيتون حسب الرغبة. 
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املقادير:
° رشائح خبز )توست(.

° دجاجة مسلوقة مسبقًا، ومقطعة.
° بصل مفروم.

° فص ثوم مفروم.
° ملعقة كبرية ساق.

° 4 مالعق كبرية جبن قابل للدهن.
° ملح، فلفل أسود.

الطريقة:
1- خُيلط البصل، و الثوم جيدًا.

2- ُيضاف الدجاج، ثم يتبىّل بامللح، والفلفل األبيض ،والساق.
3- ُتفرد كل رشحية خبز )توست( بالنشابة، وُتقطع أطرافها.

4- مُتسح بقليل من اجلبن.
5- ُيوضع قليل من حشوة الدجاج.

6- ُتطوى عى شكل أسطوانة.
ل حسب الرغبة. 7- ُترص يف طبق، وجُتمىّ

لف������ائ�ف 

  يمكن مسح لفائف الدجاج بقليل من )املايونيز( أو 
اللبنة.

مالحظة
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أصناف بسيطة من احللوى

طبق احللوى : هو الصنف املف�ضل الذي ينت��ظره أفراد األس�رة بعد تناول الوج�بة ، 

أو مع القهوة.

 وللحلوى قيمة غذائية عالية من السكريات التي متد اجلسم بالطاقة، والدفء، ولكن 

ينبغي عدم اإلكثار منها؛ حتى ال تسبب السمنة.

وإليك بعض أصناف احللوى التي تقدم بعد الوجبة.
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املقادير :
° ملعقة كبرية نشا. 

° ملعقة كبرية سكر.
° كوب حليب سائل.

° ملعقة صغرية ماء ورد ،أو )فانيليا(.
° للتجميل، قرفة، أو جوز هند مبشور، أو فستق.

الطريقة :
ب بقليل من احلليب البارد. 1- ُيوضع النشا ، والسكر يف إناء، ويذوىّ

2- ُيوضع باقي احلليب عى النار حتى يبدأ بالغليان، ثم يصب عليه خليط النشا مع 
التقليب اجليد بملعقة من اخلشب.

3- ُيوضع اإلناء عى نار هادئة مع التقليب املستمر، حتى يغلظ قوامها.
4- ُيض�اف ماء الورد أو )الفانيليا(، وحيرك، ثم تصب املهلبية يف أطباق صغرية عميقة، 

وجتمل باملكرسات حسب الذوق.

امل�ه�ل�ب�ي�������������ة
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الك����ريم�����ة الب��������اردة
املقادير:

° كيس كريمة.

° كوب ونصف حليب سائل.

  الطريقة:

1- ُيسخن احلليب إىل أن يغيل.

التحريك  مع  الكريمة  كيس  حمتويات  ُتفرغ   -2

املستمر.

ور عميقة. 3- ُتصب الكريمة يف أطباق بلىّ

4- ُترتك لتربد، ثم ُتوضع يف الثالجة حتى تتاسك متامًا.

5- ُتقلب يف طبق، وُتقدم باردة.
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املقادير:
° كيس رشائح خبز )توست(.

° علبة قشدة.
° فستق مطحون خشن، أو مدقوق.

° لوز مطحون خشن، أو مدقوق.
° كوب ونصف شرية متوسطة السمك، وساخنة.

الطريقة:
1- ُتن�زع أطراف اخلبز )التوست(.

2- ُتصف رشائح اخلبز )التوست( يف صينية مناسبة.
3- ُتسقى رشائح اخلبز )التوست( بالشرية.

4- ُتوضع طبقة ثانية من رشائح اخلبز )التوست(، وُتسقى أيضًا بالشرية.
5- ُيكرر العمل حتى النهاية.

6- ُتغطى الطبقة األخرية بالقشدة.
7- ُيزين الطبق بالفستق، واللوز.

ع��ي���ش ال�س����������راي�����������ا
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الش�����������������������ي��رة
املقادير:

° كوب ونصف سكر.
° كوب ماء.

° ملعقة صغرية عصري ليمون.
° قليل من الزعفران حسب الرغبة.

 طريقة العمل :
مك  السُّ عى  احلص�ول  ل�حن  النار  عى  وُترف�ع  السابقة،  املق�ادير  ُت�خلط   -1

املطلوب ٭.

٭ يفضل إعداد الشرية مسبقًا قبل الدرس ، ويمكن أخذ املقادير أمام
   التلميذات ، وتوضيح طريقة العمل نظريًا فقط .
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اكتبي مق�ادير وطري�قة عمل أي صنف قمت بتجربته نشاط
، ثم قدميه لزميالتك .

املقادير :-

الطريقة :-

التقييم الغذائي للصنف :-
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السؤال األول:
أكميل الفراغات اآلتية:

1- يوجد )الربوتن (احليواين يف ..........  بينا) الربوتن( النبايت يوجد يف.......... 
2- الغذاء: جمموعة من األطعمة متد اجلسم ب�.............  

السؤال الثاين:
ضعي كاًل من الزيوت النباتية، والدهون احليوانية يف املكان املخصص هلا:

الزبدة. الشحوم.زيت الذرة.

زيت دوار الشمس. زيت السمسم. زيت الزيتون. 

 السمن.القشدة. زيت جوز اهلند .

الدهون النباتيةالدهون احليوانية

الت��ط��ب��ي�����ق����������������ات
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السؤال الثالث:
1- صيل مفردات العمود ) أ ( با يناسبه من العمود ) ب (:

                       ) ب () أ (

الكربوهيدرات
  الفيتامينات
  الربوتينات

    املاء

بناء اخلاليا ، وجتديدها.
تنظيم درجة احلرارة ، وختليص اجلسم من الفضالت.

إمداد اجلسم بالطاقة ، واحلرارة.
املحافظة عى صحة اجلسم ، ووقايته من األمراض � بإذن اهلل �.

2- صيل البيانات با يناسبها من الرسم املقابل هلا:
1- الصفار )املح (.

2- القرشة.
3- البياض )الزالل (.

السؤال الرابع:
العبارة  أم�ام   )( عالمة  و  الصحيحة،  العبارة  أم�ام   )    ( عالمة  ضع�ي 

اخلاطئة، مع تصحيح اخلطأ:

(1- تقطع السلطة قطعًا كبرية ، حتى ال تفقد أمالحها املعدنية.  (
(2- يذوب النشا باحلليب الساخن.  (
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(3- خُتتار اخلضار ذات العروق سهلة الكرس.  (
(4- حتتوي الفواكه، واخلرضاوات عى الكثري من )الفيتامينات(.  (

(5- يعترب احلديد، و)الكالسيوم( من )الربوتينات(.  (
(6- تطفو البيضة الصاحلة يف إناء به ماء وملح.   (

السؤال اخلامس:  
مجيع  يف  التالية  الكلات  حددي 

االجتاهات:
تفاح، ُبر، متر، سمك، بطاطس،

   بط، زبدة، حلم، خل، خس.
من  الضائعة  الكلمة  عى  لتحصيل 

احلروف املتبقية وهي:

غذاء رضوري لنمو العظام واألسنان، يمكن تناوله ساخنًا،أو باردًا.

سلخازب
محربلط
كُبدختا

مةلسفط
حرمتاس
لبطبحي
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إدارة الم�ن����������زل

األه����������داف

 نتوقع يف هناية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة عى أن:
* تطبق رشوط تنسيق األثاث يف املنزل.

* تراعي تطبيق رشوط تنظيف غرف املن�زل.
* تقتصد يف إنفاق املال بطريقة صحيحة.

* تقتدي بقول اهلل تعاىل : °     
                                                                              ° )اإلرساء آية : 29(
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ترتيب وتنظيف غرف املنزل
ترتيب األثاث : 

الرتتيب هو إجياد منظر مريح ونظيف ومناسب بن األثاث واملكان من أجل إكساب 
احلجرة شكاًل جذابًا.

وإليك بعض النقاط التي تساعد عى ذلك:
1 - حتديد وظيفة كل غرفة يعن عى ترتيب األث�اث ووضعه 
وعن  املطبخ  عن  ختتلف  النوم  فغرفة  املناسب،  مكانه  يف 

غرفة اجللوس ... وهكذا. 
2- تناسب حجم الغرفة مع األثاث؛ ليسمح بسهولة احلركة، 

فال يزحم األثاث يف غرفة ضيقة.
  3- التحف واللوحات تربز مجال الغ�رف، فعن�د اختيارها 

البد من  تناسبها مع لون األثاث وحجم الغرفة.

لتبدو احلجرة الصغرية أكثر اتساعًا يفضل اختيار قطع األثاث 
الصغرية ذات األلوان الفاحتة. 

مالحظة
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تنظيف األرضيات والغرف:
أواًل:تنظيف األرضية:

تكنس األرضية يوميًا للتخلص من األتربة، وختتلف طرائق التنظيف تبعًا لنوع األرضية :
1- البالط، أو الرخام يمكن دعكه بال�اء والصابون، ثم شطفه،و جتفيفه.

2- يف حال�ة وج�ود مش�مع لألرضية ينظ�ف بإزال�ة الغبار 
بفرشاة ناعمة،ثم يلمع.

3- ينظف الس�جاد و)املوكيت( بمكنس�ة السجاد اخلاصة، 
عى أن يكون الكنس يف اجتاه الوبر.

إزالة الغبار:ثانيًا:
    إن إزالة الغبار عن الغرف رضوري لصيانتها، وحلفظ أثاثها ، وال يمسح الغبار بعد الكنس 

مبارشة، وإنا ينتظر قلياًل ليهدأ الغبار ويستقر، وف�يا ييل الطريقة الواجب اتباعها:
1-  تنظف اجلدران، والنوافذ، واألبواب بفوطة ناعمة.

2- تفتح النوافذ، ثم يرشع  بإزالة الغبار عن حمتويات الغرفة بانتظام.
3- تزال األتربة من النجف، وَظلة املصابيح )األباجورات( والكنبات 

والستائر، باستعال ريش التنظيف.
  4- تس�تخدم ملحقات املكنس�ة الكهربائية إلزالة األترب�ة ع�ن أركان وثنايا األثاث املنجد؛ 

ألهنا تفيد يف امتصاص ما بداخلها من األتربة.
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اللوحات  وإطارات  الطاوالت،  حتت  با  االهتام  ينبغي   -5
من  والرفوف  األثاث  عى  املوضوعة  واألدوات  اجلدارية، 
حتف وزخارف، وذلك بتنظيفها، ثم إعادت�ها إىل أماكنها، أو 

مسحها جيدًا إن كانت ثابت�ة أو ثق�يلة ال يمكن حتريكها.
6- يراعى تغ�يري الفوطة كلا اتسخت؛ إلعطاء نت�ائج أفضل، 

ومن ثم تغسل ج�يدًا بعد االنته��اء م�ن عملية التنظيف.
املستحرضات  بإحدى  ُيلمع  اخلشب  من  املصنوع  األثاث   -7

اجلاهزة باألسواق.

توفريًا للطاقة الكهربائية، والتكاليف املادية يراعى عدم اإلكثار 
من استعال املكنسة الكهربائية.

مالحظة
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 املص�����روف��ات

للنقود التي بحوزتك عدة مصادر منها:
1- أم�وال األع�ياد التي نحصل عليها من الوال�دين واألقارب.

2- مكافآت النج�اح.
3- أرباح املسامهة يف املقصف املدريس.

4- املرصوف املدريس )اليومي، أو األسبوعي،أو الشهري(. 
االستخدام األمثل لألموال:

1- حتديد هدف استخدام املال، فيا حيقق احلاجات والرغبات، فاحلاجات هي ما حيت�اج إل�يه 
اإلن�سان من ض��روريات احل�ياة كاملأكل واملل�بس، واملرشب، أما الرغبات فهي ما يطرأ 

عى النف�س من ميول يمكن االستغناء عنها.
2 - عدم تبديد األموال فيا ال ينفع، أو يف التباهي أمام اآلخرين.

3- إعطاء األولوية للحاجات، ثم للرغبات عند الرشاء بدءًا باألهم، ثم ما يليه يف األمهية. 
مث��ال:

رشاؤك شطرية جبن، تتناولينها يف الفطور، يعد حاجة، يف حن أن رشاءك للعلك، أو 
الشيكوالته بداًل من الشطرية ُيعد رغبة.
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الشخيص  مص�روفك  من   ) بس�يط  )ولو  جزء  ادخار   -4
لش�راء يشء تودين ام�تالكه، ويب�دو لك بع�يد املن�ال، 

أو ملقاب�لة مرصوفات طارئ�ة.
من  أو  والديك  استشريي  الرشاء،  عند  املنفعة  لتحقيق   -5

هم أكرب منك سنًا، واستمعي لنصحها واستف�يدي من خربهتا يف هذا املجال.
 االدخ��ار:

 هو االحتفاظ بجزء من الدخل للحاجة، واالقتص�اد يف اإلنفاق ف�ضيلة، قال اهلل تعاىل:   
°                                                                                                        ° )الفرقان آية : 67(

فوائد االدخار:
ومن  حتقيقه،  عى  العمل  ثم  أواًل،  اهل�دف  حتديد  هو  الناج�ح  االدخار  مفتاح  إن       

فوائده:
1- لتحقيق أهداف بعيدة املدى كش�����راء ساعة يد مثاًل، 
من  غرفت�ك  تأثيث  إعادة  يف  ترغبن  تكربين  عندما  أو 

مرصوفك اخلاص .. وه�كذا.
2- ملقابلة مرصوفات طارئة، أو هدايا.

االدخار  هو  فهذا  املحت�اجن  ومساعدة  كالصدقة  اخلريية،  األعال  يف  للمسامهة   -3

                                                                                                        °
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احلقيقي، وكل ما ينفقه املرء يف أعم�ال الدنيا زائل ماعدا ما ين�فقه يف الربِّ والصدقات، 
بل ُتض�اعف عند اهلل أض�عافًا كثرية، وُيبارك يف املال املدخر. 

قال الرسول  : » ما نقصت صدقة من مال « رواه مسلم عن أيب هريرة .

   لتحققي فوائد االدخار، ينبغي أن تدخري بانتظام.
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السؤال األول:
العبارة  أم�ام   )  ( عالمة  و  الصحيحة،  العبارة  أم�ام   )    ( عالمة  ضع�ي 

اخلاطئة، مع تصحيح اخلطأ:

(1- التباهي أمام الزميالت با لديك.   (

(2- َتُقبىّل نصائح الوالدين، جينب األبناء اخلسارة.   (

(3- األشخاص الذين ال يدخرون حيققون ما يرغبون بسهولة.  (

(4- االدخار الناجح هو االدخار من أجل حتقيق هدف معن.  (

  السؤال الثاين:
1-  زي مدريس.                            5- إكسسوارات.
2- لعبة جديدة.                             6- فرشاة أسنان .

3- )شكوالتة(.                              7- ملصقات دفاتر.
4- حليب أوعصري للفطور.                 8- معطف )جاكيت(.

  
 تلك مشرتيات ريم يف الشهر املايض، حددي الرغبات واحلاجات يف كل منها.

الت��ط��ب��ي�����ق������������ات
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السؤال الثالث:
   صيل مفردات العمود) أ ( با يناسبه من العمود) ب(:

)ب() أ (
1- تنظف الكنبات والستائر من الغبار.

2- تنظف أرضية الرخام والبالط.

3- ينظف مشمع األرضية.

4- ينظف السجاد، والبسط،واملوكيت.   

بفرشاة ناعمة، ثم يلمع.

باملستحرضات اجلاهزة.

بمكنسة يدوية أو كهربائية.

متسح باملاء والصابون.

بريش التنظيف.
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  السؤال الرابع:
أسبوع،  خالل  منى  توفر  فكم   ، ٭  يوميًا  ريالن  منى  تدخره  ما  كان  إذا  أ-      

وشهر،وفصل درايس، وعام درايس كامل؟

عام درايسفصل درايس   الشهر األسبوعما تدخره يف اليوم   

  ب - إذا استطعت توفري 200 ريال خالل عام دراس�ي ، فصن�في ماتودين 
رشاءه بدءًا باألهم، فاألقل أمهية.
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 األم������������ن

األه����������داف

 نتوقع يف هناية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة عى أن:

* تستوعب مسببات احلرائق لتالفيها.

*  تتدرب عى استخدام وسائل اإلطفاء بفاعلية.

* تطبق عمليًا خطوات اإلخالء يف حال احلرائق بدقة.
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احل����رائق املنزلية واملدرس��ية
   احلرائق املن�زلي�ة:  

عن أيب موسى األشعري )ريض اهلل عنه( قال : احرتق بيت باملدينة 
ث رسول اهلل  بشأهنم قال : »إن هذه  عى أهله من الليل ، فلا حدىّ

النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها« . رواه البخاري ومسلم عن 
أبى موسى

  من قول الرسول الكريم  يتبن لنا أن احلريق ال حيدث مصادفة، 
وإنا هو نتيجة اإلمهال، وعدم الوعي بمسبباته، والتي منها:

1 - استخدام الزيوت يف أغراض الطهي دون م��راقبة.
واألدوات  كال�خشب،  لالشتعال  القابلة  املواد  ترك   -  2

البالستيكية بجوار مصادر احلرارة.
احلش�رية  واملبيدات  وامللمعات،  التنظيف،  مواد  حفظ   -  3

قرب مصادر اللهب.
4- عبث األطفال بالثقاب عند اللعب باأللعاب الناري�ة، 

واملفرقعات وغريها.
5- وضع املدفأة الكهربائية قرب األطفال دون مراقبة.

6- سوء توصيالت األجهزة الكهربائية، كاملكيف مثاًل.
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تكمن  حيث  للحرائق،  املؤدية  األسباب  أكرب  من  الغاز  وأنبوبة  املوقد   -7
خطورهتا يف اآليت :-

٭  وضع أنبوبة الغاز يف املطبخ قريبًا من ال��موقد.
ض األنبوبة واخلرطوم املوصل باملوقد لل�تلف. ٭  تعرىّ

٭  وضع املوقد قرب تيار هوائي )النافذة( مما قد يسبب إطفاء الشعلة ، واستمرار ترسب الغاز 
داخل املنزل ، أو ت�عرض ستارة النافذة للحريق إذا كانت من النوع القابل لالشتعال.

احلرائق املدرسية :
    إن احتال حدوث احلرائق وارد يف كل مكان يف البيت ،أو املدرسة، أو السوق، أو  احلدائق 

وغريها من األماكن.
وحيث إننا نقيض يف املدرسة وقتًا أكثر بعد البيت، وقد نتعرض فيها � القدر اهلل � حلريق ما، لذا 
ينبغي أن حتسني الترصف إلنقاذ نفسك، وزميالتك بطريقة صحيحة، وآمنة وذلك من خالل 

بعض األسس اهلامة التي ينبغي مراعاهتا لتجنب خطر احلرائق :
أواًل: أن يكون لدى كل تلميذة علم مسبق باآليت:

أ-  خمارج الطوارئ، مع التأكد من سالمتها بن احلن واآلخ�ر، عى أن يكون هناك أكثر من 
خمرج ما أمكن لضم�ان عدم االزدح�ام عن�د اخلروج.

ب- نوعية احلريق فهو إما بسيط، وهذا ال يستدعي اخلروج من الفصل؛ إذ إنه يمكن السيطرة عليه 
بسهولة، أو كبري، وهو يتطلب إخالء امل�بنى، وذلك حسب التعليات التالية:
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1- عند اكتشاف احلريق ينبغي إبالغ أقرب مسؤولة يف املدرسة.
2- االستعانة باهلل، واإلكثار من الذكر والدعاء، مع اتباع إرشادات املسؤولة يف املدرسة 

للوصول إىل طريق النج�اة � بإذن اهلل �. قال اهلل تعاىل :
°                                                                                 ° )النمل آية : 62(

3- عدم إحداث ض�جة أو رصاخ بن التلميذات ؛ حتى ال يسب�ب الذعر، واإلرباك 
لبقية زميالهتن.

4- إغالق الفم ، واألنف يف حالة وجود دخان .
5- االبتعاد عن املصاعد الك�هربائية، والنزول من الدرج )خمرج الطوارئ( بشكل منظم 

للفصول بحسب األقرب منه، واحلذر من التدافع والتزاحم 
عليه.

ثانيًا: أن تلتزم التلميذة باهلدوء يف حالة ساع ج�رس اإلنذار، 
وأن يصف اجلميع  يف طواب�ري تسري باجتاه واحد من مكان احلريق 
إىل منط�قة األم�ان،مع مراعاة عدم أخذ احلقائب، أو أي أغراض 

شخصية.

ر اهلل � س�ارعي �  عن�د ح�دوث  حري�ق يف مدرس�تك � الق�دىّ
مس�تعينة ب�اهلل � إىل الضغ�ط ع�ى ج�رس اإلن�ذار دون تردد.

مالحظة

                                                                                 °
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وسائل اإلطفاء البسيطة:
1- وضع طفاية احلريق قريبة من األماكن اخلطرة، كاملواقد، أو مواد الوقود، مع  تدريب 

أفراد األرسة عى كيفية استعاهلا ٭ .
2- احلذر من إطفاء الزيوت املشتعلة باملاء، بل يغلق الغاز أواًل، ثم يمنع اهلواء عنها  

الفرن، فال  املشتعل داخل  الزيت  وإذا كان  املشتعل،  الوعاء  بتغطية 
يفتح باب الفرن بعد إغالق الغاز حتى ختمد النار.

باملاء، أو السوائل؛ ألهنا حُتدث  3 - من اخلطر إطفاء حرائق الكهرباء 
ثم  أواًل،  رسعة  بأقىص  التيار  ُيفصل  أن  والصحيح  مضاعفات، 

تستعمل الطفايات.

٭ توضح املعلمة طريقة استعال طفاية احلريق عمليًا .
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السؤال األول:

العبارة  أم�ام   )    ( الصحيحة، و عالمة  العبارة  أم�ام   )    ( ضع�ي عالمة 

اخلاطئة، مع تصحيح اخلطأ:
(1- حتفظ مواد التنظيف بالقرب من مصادر اللهب.   (

(2- من اخلطر وضع أسطوانة الغاز يف املطبخ قريبًا من املوقد.  (

(3- يف حالة ساع جرس اإلنذار اندفعي باجتاه املخرج.   (

(4- تشجيع األطفال عى اللعب باملفرقعات واأللعاب النارية.  (

(5- عدم استخدام املصاعد الكهربائية عند حدوث احلريق.   (

  السؤال الثاين:

   عليل ما يايت:

1-  عدم وضع املوقد قرب تيار هوائي.

2-  جتنب وضع أدوات البالستيك قرب مصدر احلرارة.

الت��ط��ب��ي�����ق�����ات
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 السؤال الثالث:
اختاري اإلجابة الصحيحة فيا ييل:

1- تطفأ الزيوت املشتعلة
أ-  باملاء.       

ب-  بتغطيتها.        

ج-  بالرمل.

2 -  تطفأ حرائق الكهرباء
أ - بتغطيتها.     

ب - باملاء.               

ج - بفصل التيار.

3- عند اكتشاف حريق يف املدرسة
أ - إبالغ أقرب مسؤولة.

ب- السكوت وعدم اإلبالغ.

ج – اإلرساع، والتزاحم يف اخلروج. 
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السؤال الرابع:
كيف نصل إىل النار إلخ�ادها بامل��اء ؟
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الفصل األول
التطريز

األه����������داف

 نتوقع يف هناية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة عى أن:

* ختتار اخلامات املناسبة للتطريز با يتناسب مع الغرز املقررة.

*  تنفذ غرز التطريز التي تعلمتها بإتقان .

* متيز بن غرز التطريز املقررة.
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التط��������������ري�����ز
      التطريز من الفنون التي أبدع فيها املسلمون منذ القدم، وهو ُيعنى بزخرفة املالبس، 

وقطع القاش باخليوط  امللونة، فيضفي عليها ناحية مجالية، و يرفع من قيمتها املادية.
بالنفس،  ثقة  املشتغلة  ينفع، و يعطي  با  الفراغ        إضافة إىل ذلك فهو يشغل وقت 

وقد   واإلتقان.  اإلبداع  عى  وقدرة  كبرية،  وسعادة 
تنفيذها  يمكن  التي  الغرز  من  جمموعة  اختريت 
عى  تطب�يقها  مراحل  إىل   إض�افة  سهلة،  بخطوات 

مفرش؛ لتكون الفائدة أعم و أشمل )بإذن اهلل(.
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 أدوات

لقد تم التعرف عى أدوات التطريز يف الصف الرابع، و سيت�م استعراض تلك األدوات 
يف هذا الباب بتفصيل أكثر. 

اإلب�ر: 
هي أداة ُتصنع من مادة فوالذية غري قابلة للصدأ؛ ليسهل 
انزالقها يف القاش. و ختتلف اإلبر يف السمك، تبعًا لنوع 

القاش، و اخليوط املستعملة يف التطريز، وهي كااليت:
1- إبر دقيقة: تناسب األقمشة الرقيقة، و تستعمل هلا اخليوط الرفيعة.

2- إبر سميكة: تناسب األقمشة السميكة، وتستعمل هلا اخليوط املتينة.
3- إبر )الكنفاه(: و هي قصرية و سميكة نوعًا ما، ورأسها غري حاد.

وأفض�ل اإلبر ما ك��ان ذا َس��ْم ٭ واسع؛ ليسهل إدخال 
اخلي�ط فيه.

مالحظة

٭ َسْم : ثقب اإلبرة .
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  الناظم : 
هو قطعة معدنية الصنع، يف طرفها سلك رفيع عى شكل 

معن، يساعد عى إدخال اخليط  يف َسْم اإلبرة.
  اخليوط:

يف  ختتلف  درجات  وهلا  متعددة،  أنواع  التطريز  خيوط 
السمك واللون، فيختار منها ما يتناسب مع نوع القاش، ولونه، والغرز املطلوبة، ومن 

أنواعها اآليت:-
بلون  فتالت  ست  من  تتكون   : )املولونيه(  خيوط    -1
واحد، أو لون متدرج ، و يمكن أن يستخدم بعًضا منها 
لألقمشة  وُتستخدم   . القاش  سمك  حسب  مجيعها  أو 

القطنية. 
فت�لتن  من  تتكون  و  برليه(:  )الُكتن  القطن  خيوط   -2

مربومت�ن تس�تعمل كم�ا هي. وهي تناسب التطريز عى األقمشة السميكة نوعًا 
لون ما.  ذات  جيد  نوع  من  مصن�وعة  كانت  ما  اخل��يوط  أفضل 

ثابت؛ حتى ال تنصل مع الغسيل، فتشوه القاش.

مالحظة
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الواقي )الكشتبان(:
البالستيك،  من  ُيصنع  اهلامة،  التطريز  أدوات  من 
اإلصبع  يف  يلبس  الس�ميك.  ال�جلد  أو  املع�دن،  أو 
وخ�ز   من   ) اهلل  بإذن   ( حلايت�ها  اليد؛  من  الوسطى 

اإلبرة عند دفع�ها يف القاش أثناء التط�ريز.
  املقص:

من األدوات الرضورية املستخدمة لق�ص القم�اش، 
وقط�ع اخلي�وط، ول�ه أح�جام متعددة : )كبري ، وسط، 
صغري(. واملقص اخلاص بالتط�ريز حجمه صغري ذو 

يعت�رب املق�ص ذو النوعية اجليدة مس�اعد حقيق�ي ؛ ألنه 
يقطع بدقة ، ويبقى فرتة أطول من الزمن .

مالحظة

قبض�تن مستديرتن ، وس�الح رفيع ين�تهي بطرفن حادين ؛ لتسهيل العمل، وضبط 
القص . ويراعى عدم استعاله يف قص الورق ، ملاذا؟
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الدبابيس:
هي أداة معدنية حادة من طرف واحد فقط ، وهي نوعان : 
رفيع ، سميك . فيم يستخدم كل منها؟! وُيستخدم الرفيع 
؛ كي ال   القاش  التصميم عى  تثبيت  التطريز عند  منها يف 
ترتك أثرًا يف القاش، وُيفضل اختيار األنواع اجليدة؛ حتى 

ال تصدأ،  وُيفضل توفر املغناطيس مع الدبابيس ؛ كي يسهل التقاطها 
عند سقوطها أثناء العمل.  

حاملة الدبابيس:          
            

              
              
              

تغرز  أواإلسفنج؛  بالصوف،  عبارة عن خمدة صغرية حمشوة 
هبا الدبابيس حلفظها من الضياع . 

سقوط  عدم  عى  اح��ريص  اآلخرين  وسالمة  لسالمتك 
الدبابيس عى األرض ، وضعيها دائًا يف املكان املخصص هلا 

.

مالحظة
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  الطارة )طوق التطريز( :
وتستعمل  هي طوقان من اخلشب أو )البالست�ك(، 
لشد القم�اش أثناء الت�ط�ريز، وبذلك يكون العمل 

أسهل، وأكثر انتظامًا وإتقانًا.
اف : ورق الشفىّ

هو ورق خفيف امللمس، ُيستخدم لشف الرسومات، 
والتصاميم املراد تنف�يذها عى القاش . وُيراعى عند 
اخت�ياره أن يك�ون من نوع جيد؛ حتى ال يتمزق أو 

يتلف برسعة ع�ند االستعال. 

اف بقدر احلاجة فقط، وحيفظ املتبقي  يؤخذ من ورق الشفىّ
منه الستعال آخر.

مالحظة

قلم الرصاص:
جيدًة،  ُيستخدم يف رسم الوحدات الزخرفية، وينبغي أن ُيربى ؛ حتى يعطي خطوطًا 

ودقيقة، وواضحة.



الوحدة السادسة

114

ورق الكربون:
وهو نوعان :

1- خاص بالطباعة عى الورق. 
2- خاص بالطباعة عى القاش.

التط�ريز  أغراض  يف  الث�اين   النوع  وُيست�خدم   
عى  والتصاميم   الرسومات،  لطباعة  واخلياطة؛ 
اخ�تياره  عند  ينبغي  لذا  ؛  خمتلفة  ألوان  وله  القاش، 

تناسب الل�ون مع  القم�اش، بحيث يكون واضحا أثناء العمل، مع مالحظة عدم استع�ال 
من  االنتهاء  بعد  إزالته  يصعب  أثرًا  يرتك  ال  حتى  ؛  الفاحتة  األقمشة  عى  ال�داكنة  األلوان 

العمل.
علبة أو سلة ألدوات التطريز:

هى علب�ة أو س�لة ُتوضع فيه�ا مج�يع 
األدوات اخلاصة بالتطريز ؛ حلفظ�ها من  
الضي�اع، وس�هولة تناوهل�ا أثناء العمل. 
وُيفض�ل احلج�م الصغ�ري ؛ لس�ه���ولة 
محله�ا ونق��له�ا. ويمك�ن اس�ت��غ�الل 
عل��ب احللوى والبس�كويت، وتغليفها 
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دراسة بعض أنواع غرز التطريز
غرزة رجل الغراب

تعريفها:
هي خطوط مائلة متقاطعة يف هنايتها،تكون يف ظه�ر القاش بشكل خطن متقطعن 
يشبه  ب�هذا االسم؛ ألن شكلها  متوازين، وسميت  تطرز بن خط�ن  متوازين،وهي 

شكل رجل )طائر( الغراب.
استعاالهتا:

1- لتجميل املفارش واملالبس.
2- ملنع القاش من التنسيل.

3- لثني أطراف املفارش واملالبس.
اإلعداد لتنفيذ الغرزة:

1- جُتهز قطعة قاش مناسبة مع األدوات.
2- ُيرسم خطان مستقيان متوازيان.

3- ُينظم اخليط يف اإلبرة.
خطوات تنفيذ الغرزة:

التثبيب عى ظهر القاش، وخترج اإلبرة عى  ُيثبت اخليط يف اخلط األسفل بغرزة   -1
الوجه من مكان التثبيت نفسه ) عند الرقم1 ( ٭ .

٭ نالحظ يف الصورة قرص اخليط املستخدم يف الغرزة للتوضيح فقط، ولك اختيار طول اخليط املناسب للغرزة.
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بسي�ط  بم�يل  الع�لوي  للخط  اإلبرة  ُترفع   -2
من  وخُت��رج  )الرقم2(،  يف  وُتغرز  للخيط، 

)الرقم 3(.
3 - ُتنزل اإلبرة للخط السفيل بميل بسيط للخيط، 

وُتغرز يف )الرقم4( ثم خُترج من )الرقم5(.
ُتغرز  ثم  اخلط�ن،   عى  نفسه  العمل  ُيكرر   -4
اخلي�ط،فيتكون  وُيثبت  الداخ��ل،  اإلب�رة إىل 

الشكل  النهائي للغرزة.

لتبدو الغرزة بشكلها الصحيح يراعى أن تكون املسافات 
متساوية عى اخلطن .

مالحظة
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 غ������رزة الف����رع

تعريفها:
هي جمموعة غرز مت�ع�اقبة ، ُتنف�ذ غالبًا عى رس�ومات فروع األشجار واألزهار ؛ لذا 

سميت هبذا االسم ، وتعطي أشكااًل مجيلة عند تنفيذها. 
 استعاالهتا: 

لتزي�ن املفارش و املالبس، و ُتطرز عى اخلط�وط بأنواعه�ا املستقيمة واملنحنية ، وعى 
فروع األوراق ، واملساحات الزخرفية.

اإلعداد لتنفيذ الغرزة:
1- جُتهز قطعة قاش مع األدوات املناسبة هلا. 
2- ُيرسم خط مستقيم رفيع بقلم الرصاص.

3- ُتنظم اإلبرة بخيط مناسب.
 خطوات تنفيذ الغرزة:

التثبيت  مكان  من  اإلبرة  وخُترج  القاش.  ظهر  عى  التث�بيت  بغ�رزة  اخليط  ُيثبت   -1
نفس�ه )عند الرقم 1(

)عند  سنتيمرت  نصف  بع�د  عى  اإلبرة  ُتغرز   -2
الرقم 1(  اإلبرة )عند  الرقم2( ، ثم خُترج 

وُيش�د اخليط .
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3- ُتغرز اإلبرة عل�ى بعد م�اثل ملس�افة الغ�رزة 
من  خُترج  ثم  الرقم3(،  )عند  األول���ى 
هناية الغرزة الس�ابقة )عند الرقم2 ( بحيث 

يكون خيط التطريز حتت اإلبرة.
4- ُيكرر الع�مل بالطريق�ة نف�سها مع مالحظة اتباع خ�ط الرس�م، وعدم ترك 

مسافة من القاش بن كل غرزة وأخرى ، 
فيتكون الشكل النهائي للغرزة.

)وللتأكد من إتقان عمل الغ�رزة، فإهنا تظهر 
من اخللف عى شك�ل ص�ف م�ن الغ�رز 

املتالص�قة، وتسمى غرزة النباتة(.

1- للحصول عى غرزة فرع متقنة ينبغي أن يكون طول 
الغرز متساويًا.

واخليط  القاش  سمك  عى  الغرزة  طول  يتوقف   -2
املستعمل.

مالحظة
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غ�����������رزة البط�������اني����ة

تعريفها:
من غرز التطريز التي ُتنفذ غالبًا عى أطراف املف�ارش السميكة والبطانيات واملالبس، 
كانت  ألهنا  ؛  بذلك  وسميت  مجياًل،  شكاًل  عليها  وتضفي   ، خيوطها  تنسيل  متنع  لكي 

تستخدم يف إهناء أطراف البطانيات.
استعاالهتا:

1- يف جتميل حواف األقمشة السميكة، و املحافظة عليها من التنسيل . 
أقمشة  خاصة  التج�ميل، )و  بغ�رض  أساس�ي  قم�اش  عل�ى  خارجية  قطع�ة  لتثبيت   -2

اجلوخ(.
3- يف تزين املفارش و املالبس.

اإلعداد لتنفيذ الغرزة:
1- جُتهز قطعة قاش مع األدوات املناسبة هلا.

2- ُيرسم خط�ان متوازيان بين�ها مس�افة نصف سنتيمرت تق�ريبًا يف وسط القطعة.
3- ُتنظم اإلبرة بخيط مناسب.

خطوات تنفيذ العمل:
يف  ظه�رالقاش  عى  التثبيت  بغرزة  اخليط  ُيثبت   -1
)عند  الوجه  عى  اإلبرة  خُت�رج  ثم  األسفل،  اخلط 

الرقم1(.



الوحدة السادسة

120

2- ُترتك مسافة مناس�بة من القاش، ثم ُتغرز اإلبرة 
الرقم2(،إىل  )عند  العلوي  اخل�ط  م�ن  عم�وديًا 
ال�خط السفل�ي )عند الرقم3 (، ب�حيث متر فوق 

اخليط.
اخلط  إىل  العلوي  اخلط  من  اإلب��رة  غرز  ُيعاد   -3
ترك  مع  أخرى  مرة  اخليط  فوق  ومترر  السفيل، 

املسافة نفسها.
4- ُتكرر الغرزة عى أبعاد متساوية حتى النهاية، ثم 

يثبت اخليط،فيتكون الشكل النهائي للغرزة.  

شكل الغرزة عى طرف القاش
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 غ�����������رزة

تعريفها:
هي إحدى غرز التطريز سهلة التنفيذ، تعطي نتائج جيدة يف وقت رسيع، وُسميت 

هبذا االسم؛ ألن شكلها يشبه األشعة.

 استعاالهتا:
1- يف تزين املالبس، وخصوصًا عى القبة ) الكول( واجليوب، وأساور األكام.

2- مللء املساحات.

3- يف جتميل املفارش واحلقائب.

اإلعداد لتنفيذ الغرزة:
واألقم�شة  اخليوط  ل�ها  يس�تخدم  وغالبًا  الالزمة،  واخلام�ات  األدوات  جُتهز   -1

السميكة. 

2- ُيرسم شكل الشعاع عى القاش ، وهو عبارة عن خطوط مستقيمة تبدأ من مركز 

واحد.

ُتنظم اإلبرة بخيط مناسب.  -3
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  خطوات تنفيذ الغرزة :
1- ُيثبىّت اخليط بغرزة التثبيت يف هناية أحد خطوط 
اإلبرة من  ، وخترج  القاش  الشعاع عى ظهر 

مكان التثبيت نفسه. )عند الرقم 1(.
2- ُتغرز اإلبرة يف نقطة املركزللخط نفسه. )عند 

الرقم2(.
الث�اين  الشع�اع  خط  هناية  من  اإلبرة  خُترج   -3
)عند  املركز  نقطة  يف  وُتغ�رز  الرقم3(،  )عند 

الرقم2(.
4- ُيكرر العمل حتى هناية اخلط األخ�ري،ثم ُيثبت 
الشكل  فيتكون  الظهر،  من  املركز  يف  اخليط  

النهائي للغرزة.
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غرزة السلسلة املنفصلة ) املارجريت (

تعريفها:  
عبارة عن غرزة السلسلة ٭ ، ولكن ُتنفذ بشكل منفصل فتكون كل غرزة عى حدة،بحيث 
زهرة  تشبه  ألهنا  باملارجريت؛  وسميت  أخرى.  زخرفية  أشكال  أو  الزهرة  شكل  تعطي 

املارجريت.
استعاالت الغرزة:

 ُتستعمل  هذه الغرزة يف تطريز األزهار والورود الصغرية.
اإلعداد لتنفيذ الغرزة :

1- جُتهز األدوات واخلامات الالزمة، وغالبًا ما يست�خدم هلا 
خي�وط )الُكتن برليه(.

2- ُيرسم شكل زهرة من خطوط مستقيمة بالطول نفسه.
3- ُتنظم اإلبرة بخيط مناسب.   

طريقة تنفيذ الغرزة:
1-  ُيثبت اخليط بغرزة التثبيت عى ظهر القاش، ثم تغ�رز 

اإلبرة إىل وج�ه القاش )عند الرقم 1(

٭ التي تم دراستها وتطبيقها يف الصف الرابع .



الوحدة السادسة

124

2 - ُتغ�رز  اإلب�رة  )عن�د الرقم 1(،  ثم ُت�خرج  )عند 
اإلب�رة،  أسف�ل  ال�خيط  يك�ون  بحي�ث    ،)2 الرقم 
يف  كا  بيضاوية،  حلقة  تتكون  ح�تى  اخليط  وُيسحب 

غرزة السلس��لة.
3- ُتغرز اإلبرة فوق اخليط م�ن مكان خروجها )عند 
الرقم  )عند  اإلبرة  وخُترج  السلسلة،  لتثبيت  الرقم2( 

.)3
أخرى، وت�خرج  ُتغرز اإلب�رة يف )الرقم 3( م�رة   -4
م�ن ) الرقم 4(، بحيث يمر اخليط أسفل اإلبرة لعمل 

السلسلة الثانية.
5- ُيكرر العمل نفسه بالطريقة السابقة إىل أن يتكون 

الشكل النهائي للغرزة.

هذه  ُت��نفذ  أن  يم�����كن 
مرك����ز  م���ن  الغ�رزة 
الزه��رة، وين�تج يف وسطها 

ثقب فيزيدها مج�ااًل.

مالحظة
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األه����������داف

 نتوقع يف هناية الوحدة أن تكون التلميذة قادرة عى أن:

* تطرز مفرشًا مستخدمة الغرز التي سبقت دراستها.
*  تبدع يف إخراج مفرش بتصاميم خمتلفة.

* تقدر قيمة العمل اليدوي اقتداًء بالرسول  لقول عائشة )ريض 
اهلل عنها( : »كان رسول اهلل  خييط ثوبه«

           مسند اإلمام أمحد بن حنبل عن عائشة � رىض اهلل عنها � .

 الفص���������ل
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كيف أساهم يف تطريز مفرش صغري ؟
بعد التعرف عى أدوات التطريز، وتنفيذ غرز خمتلفة، سي�تم ) بإذن اهلل ( تط�بيقها، 

إضافة لبعض الغ�رز التي سبقت دراس�تها يف الصف الراب�ع عى مفرش بسيط.
املفرش:

والتي جتمل  األثاث،  تزين  املستخدمة يف  القطع  إحدى 
املربع،  منها:  كثرية  وأشكاله  التطريز.  منها:  طرائق،  بعدة 
ومن�ها  واملع�ن،  والبيضاوي،  والدائري،  واملستطيل، 
أنواع�ها،  الطاوالت بجم�يع  ُيوضع عى   ال�ذي  الصغ�ري 
ة، وينفذ  أو عى الصواين، والكبري الذي يوض�ع عى األس��رىّ

تبعًا للخطوات اآلتية:
أوال: اختيار القاش:

يتوقف اختيار القاش حسب نوع املفرش املراد تنفيذه، ويراعى عند اختياره اآليت:
نوع القاش: لألقمشة أنواع خمتلفة تبعًا ملصدرها، وهي:

1- مصدر حيواين، مثل: الصوف، احلرير.
2- مصدر ن�بايت، مثل: القطن، الكتان.
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3- مصدر صناعي، مثل: النايلون، )اإلتامن(. 
وألهنا  استعاهلا،  لسهولة  ؛  والكتان  القطن  أقمشة  استخدام   ُيفضل  وللمبتدئات 

تعطيان نتائج جيدة. 

ال�م�س�اح�ة : 
حُيدد مقاس الق�اش عى حسب املفرش املراد عمله، وليكن : 20 سم × 30 سم

ال�ل���ون :
 خُيتار لون القاش بحيث يتناسب مع الغ�رض من استع�اله، واملكان، وقطع األثاث 

التي ُسيستخدم هلا.
  ثانيًا : حتديد التصميم :

كتب  عى  االطالع  االختيار  يف  ويساعد  املفرش،  ملساحة  املناسب  التصميم  حُيدد 
التطريز التي يمكن احلص�ول عليها من املعلمة ، أو مكتبة املدرسة . ويمكن أن يكون 
التص�ميم عبارة عن: حروف أب�جدية، أو رس�م هنديس، أو نبايت زخريف بسيط. والبد 
من االبتعاد عن الرسوم ذوات األرواح . قال الرسول  : »املالئكة التدخل بيتًا فيه 

متاثيل أو صورة«. مسند اإلمام أمحد، الرتمذي، ابن حبان، عن أبى سعيد. 
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ثالثًا: طباعة التصميم:       
وذلك حسب اخلطوات التالية:
اإلعداد: ُتعد األدوات كا ييل:

1- كربون طباعة خاص باألقمشة لونه خمالف للون القاش.
2- قلم رصاص.

3- التصميم املراد طباعته.
طريقة الطباعة :

1- حُي�دد املك�ان املناس�ب لوضع التصميم، بحي�ث يكون 
يف  وسط املفرش أويف إح�دى زواياه.

الطابعة مقابل  ، بحي�ث تك�ون جهته  الكربون  ُيوضع   -2
القاش،ثم ُيثبت التصميم والكربون عى القاش بالدبابيس اخلاصة 

به.
 3-  ُترسم خطوط التصميم بقلم الرص�اص.

 4- بعد التأكد من وضوح طباعة التصميم عل�ى القاش، نختار الغرز 
القاش،عى  للون  املناسبة  املفرش، وألوان اخليوط  تنفيذها عى  املراد 

أن تكون الغرز مناسبة للتصميم.
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وليبدو العمل أنيقًا ومرتبًا ينبغي مراعاة اآليت:
1- استعال الغرز املناسبة للتصميم؛ لتعطي نتيجة جيدة.

 - فإن�ها  اإلبرة صغ�رية،  التطريز، فكلا كانت  اإلب�رة مهم يف  2- مقاس 
غالبًا - تعطي نتائج أفضل. 

3- التمرين عى الغرز عى قطعة منفصلة؛ ليتم العمل بعدها بثقة وإتقان.
4- عدم الترسع عند تنفيذ الغرزة، للشعور باملتعة أثناء العمل.

عددي أنواع الغرز التي درستها

رابعًا: تنفيذ املفرش وإخراجه بصورة هنائية:
ُتتبع خطوط التصميم بدقة، مع مراع�اة تثبيت اخليط يف بداية 

العمل وهنايته. 
طرائق إهناء املفرش:

ابًا،  ل أطرافه؛ ليصبح نظيفًا وجذىّ بعد تطريز املفرش ينبغي أن جُتمىّ
ومن أهم طرائق اإلهناء :
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غرزة البطانية:
1- ُيثنى طرف املفرش مسافة نصف سنتيمرت ثم يثنى مرة أخرى بمقدار 1 سنتيمرت، 

ثم ُيثبت بالدبابيس.
2- خُتاط الثنية بغرزة الرساجة.

3- ُتطرز غرزة البطانية عى الثنية بلون يتناسب مع ألوان خيوط املفرش.

من أين نبدأ غرزة البطانية ؟

تركيب ُكلفة ٭ :
قبل تركيب الكلفة ينبغي مراعاة اآليت:

1- أن يكون لون الكلفة وعرضها متناسبًا مع لون وحجم املفرش.
2- أن يكون طرف املفرش متساويًا.

طريقة تركيب الكلفة:
1- ُتثبت الكلفة بشكل مقلوب )بحيث يكون طرفها 
املستقيم عى طرف املفرش، ووجهها مقابل لوجه 

القاش(. 

٭ الكلفة : نوع من النسيج الرقيق تضاف إىل الثوب كحلية ، وزينة ، واجلمع ُكلف .
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2- ُتثبت الكلفة بالدبابيس جيدًا، ثم بغ�رزة الرساجة، 
وينبغي أن تكون مسافة الغرزة مت�قاربة؛ ألن الك��لفة 

ذات ق�اش متخلخل ٭ وفتح�ات واسعة.
3-ُتقلب الكلفة للخارج، وتكوى جيدًا.

٭ متخلخل : غري منضام كأن فيه منافذ .

املناسب  الكلف�����ة  قم�����اش  نوع  اختيار  يراعى 
لن����وع قم���اش املفرش. 

مالحظة
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السؤال األول:
العبارة  أم�ام   )( عالمة  و  الصحيحة،  العبارة  أم�ام   )    ( عالمة  ضع�ي 

اخلاطئة، مع تصحيح اخلطأ:

(1- اإلبرة أداة تصنع من مادة غري قابلة للصدأ.  (
(2- غرزة  األش�عة عبارة عن خطوط مائلة  متقاطعة يف هنايتها.  (

(3- لغرزة الفرع شكٌل واحد من األمام واخللف.  (
انية متنع تنسيل أطراف األقمشة.  (4- غرزة البطىّ  (
(5- استخدام ورق الشفاف لشف الرسومات.  (

  السؤال الثاين:
  رتبي مراحل عمل املفرش بوضع أرقام متسلسلة هلا:

   حتديدالتصميم.        إهناء طرف املفرش.                 اختيار القاش.

       طباعة التصميم.      تطريز املفرش.

الت��ط��ب��ي�����ق�����ات
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السؤال الثالث:
اختاري اإلجابة الصحيحة فيا ييل:

1 -  الناظم عبارة عن قطعة معدنية يف طرفها:
أ - سلك رفيع.          

ب - خيط رفيع.               
ج - سلك سميك.  

2-  تتكون خيوط )الكتن برليه( من :
أ -  فتلة واحدة.        

ب - فتلتن.         
ج - جمموعة فتالت.  

3- مقص التطريز ذو:
أ- حجم كبري، وقبضتن بيضاويتن.   

ب- حجم صغري، وقبضتن بيضاويتن.  
ج- حجم صغري، وقبضتن مستديرتن.  

4- يتميز رشيط القياس بأنه:
أ- مرن.    

ب- غري مرن.    
اط.      ج- مطىّ  
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5- ُتعمل غرزة رجل الغراب:
أ - عى خط مستقيم.  

ب - بن خطن متوازين.  
ج - عى خط منحن.  

6- ُيطلق اسم )املارجريت( عى غرزة:
أ - السلسلة املنفصلة.  

ب - الفرع.  
ج - رجل الغراب.  

السؤال الرابع:
اكتبي اسم الغرزة:

........................... ........................... ...........................
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ملحق مساعد يف عمل املفارش
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املراجع العربية
- القرآن الكريم. 

- األلباين ، حممد، نارص الدين . اجلامع الصغري - وزيادة ج1 ، ج2. دمشق ، املكتب اإلسالمي، 
ص.ب800 ،1988م.

- بزاري ، جدوى أبو اهلدى . املرشد يف الغذاء والطهي .عان . األردن ،رشكة املطابع النموذجية، 
1406ه.

عان،  الدراسية،  املواد  مجيع  يف  والتعليمية  الرتبوية  األهداف  صياغة  جودت.  امحد،  سعادة،   -
2001م.

- العبودي ، رشيفة، حممد. فن التطريز . الرياض ، 1414ه� .
- الغرباوي ، محدة، حممد.  التطريز يف النسيج والزخرفة.القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية.

- فراج ،عز الدين وآخرون .اإلسعافات األولية . دار الفكر العريب. 
- الفريوز ابادي ، جمد الدين، حممد. القاموس املحيط. بريوت ،مؤسسة الرسالة،1407ه.

- كوجك ،كوثر وداود ، لولو. املرجع يف الرتبية األرسية. القاهرة، عامل الكتب. 
- املطوع، إنتصار ،إبراهيم .مائدتك من منتجاتنا . الكويت. 

- كتب دول اخلليج والدول العربية.
- دوريات ، جمالت ، نرشات.

املراجع األجنبية
ONDORI- SIMPLE EMBROIDERY DESIGNS –TOKYO126- JAPAN ـ

.ONDORI – OUILTING & APPLIQUE – TOKYO.126 JAPAN ـ
.ONDORI – HOME EMBROIDERY – P.OB OX 5030 – TOKYO JAPAN ـ
.ONDORI – ONE – COLOR COTTON EMBROIDERY. P.O BOX 5030 TOKYO JAPAN ـ






