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د سالمة أفراد املجتمع س:  علل: تعد حوادث املرور من أبرز املشكالت التي هتدِّ

 ألهنا تسبِّب يف حدوث خسائر برشية ومادية كبرية ج:

 ضون حلوادث املرورُيعد طلبة املدارس من أكثر الناس الذين يتعرعلل:  س:

 وال يتقيدون بإجراءات املرور الصحيحة -2ألهنم كثرًيا ما يلعبون يف أماكن خطرة      -1 ج:

 علل: ازدياد نسبة حوادث املرور يف األردن س:

 ازدياد أعداد املركبات -3ازدياد حركة النقل واملرور    -2ازدياد عدد السكان   -1 ج:

 ؟القواعد املرورية التي نتبعها للحد من احلوادثاملرور؟ أو ما هي ما احللول للحّد من حوادث  س:

 اتباع قواعد مرور املشاة   .1

 اتباع قواعد العبور اآلمن للطريق   .2

 اتباع قواعد الركوب والنزول اآلمن من املركبة .3

 علل: جيب عىل املشاة مراعاة أقىص درجات احليطة واحلذر أثناء عبور الطريق س:

 أنفسهم وعن اآلخرين لدفع الرضر عن ج:

 ؟القواعد التي جيب عىل املشاة االلتزام هبااذكر قواعد مرور املشاة... أو ما  س:

 السري بالتتابع عىل رصيف الشارع، أقىص اليمني مقابل السيارات القادمة .1

 جتنب السري عىل الطرقات لياًل. وللرضورة: ارتداء مالبس زاهية أو فاحتة اللون .2

املخصصة للمشاة وهبدوء وحذر، مثل: ممر املشاة، اجلسور، األنفاق العبور من األماكن  .3

 املخصصة للمشاة
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 عبور الطريق دون تباطؤ وبأقرص خط مستقيم بني جانبي الطريق .4

 عدم النزول عن الرصيف بصورة مفاجئة خاصة والسيارات مرسعة .5

 عدم السري داخل األنفاق أو عىل اجلسور املخصصة للمركبات .6

 ؟ن املخصصة للمشاةاألماكما هي  س:

 األنفاق املخصصة للمشاة -3اجلسور    -2ممر املشاة    -1 ج:

 علل: ارتداء مالبس زاهية أو فاحتة اللون عند السري عىل الطرقات لياًل  س:

 ألهنا أكثر وضوًحا للسائق مما ُيقلِّل من احلوادث ج:

 علل: توضع مطبات أمام املدارس واألماكن اخلطرة س:

 ّد من عرعة املركبات وبالتا ي تقلل من حوادث دهس الطالب أمام املدارساملطبات حت ج:

 خطوات العبور اآلمن للطريقاذكر  س:

 اختيار املكان املناسب للمرور مع الوقوف عىل حافة الرصيف بثبات .1

 النظر يساًرا للتأكد من خلو الشارع من السيارات من اجلهة اليرسى .2

 ىرع من السيارات من اجلهة اليمنشاالنظر يمينًا للتأكد من خلو ال .3

 النظر يساًرا مرة أخرى .4

 عبور الشارع بخط مستقيم وبحذر .5

 ملاذا عند الوقوف عىل جزيرة وسطية يف الشارع نطبق قواعد العبور اآلمن مرة أخرى؟ س:

 ألن اجلزيرة الوسطية تفصل بني شارعني نطبق قواعد العبور اآلمن لكل شارع عىل حدة   ج:
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 عد الركوب اآلمن للمركباتقوااذكر  س:

 الوقوف عىل الرصيف املحاذي للمكان املخصص للمركبة والتأكد من توقفها متاًما .1

 الصعود إىل املركبة مراعًيا التزام النظام .2

 اجللوس يف املقعد املخصص بطريقة صحيحة مع ربط حزام األمان إن ُوِجد .3

 قواعد النزول اآلمن من املركباتاذكر  س:

 ف املركبة توقًفا تاًماالتأكد من توق .1

 النزول منها بنظام .2

 انتظار مغادرة املركبة والتأكد من خلو الشارع ثم العبور .3

  أماكن اللعب والعبور اآلمن وأماكن اللعب والعبور اخلطراذكر  س:

 املساحات املغلقة -2احلدائق العامة    -1أماكن اللعب أو العبور اآلمن:  -

 أماكن اللعب أو العبور اخلطر:  -

 حواف األودية واملجاري املائية    -3السدود      -2الشارع    -1

 أماكن جتمع احلرشات أو اجلحور والشقوق -4

 وضح كيفية تقليل وجتنب تعرض األطفال للحوادث أثناء اللعب ..  س:

 (اللعب احللول أو اإلجراءات لتقليل حوادث األطفال أثناء)اذكر بعض            

 لواقيةارتداء املعّدات ا .1

 ممارسة األلعاب يف األماكن اآلمنة .2

 االلتزام بقواعد األلعاب .3

 تنبيه: لعبة كرة القدم من أكثر األلعاب انتشاًرا بني األوالد وينتج بسببها كثري من حوادث السري.
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 ... أمهية نباتات الزينة وفوائدهااذكر  س:

 ه زراعة نباتات الزينة يف البيئة املحيطة بك؟أو ما األثر الذي ترتك      

 عنرص أسايس يف تصميم احلدائق وتزيني الطرق واملنتزهات وامليادين العامة .1

 ختفف التلوث البيئي حيث متتص الغازات املرّضة من اجلو .2

 تقلل الضوضاء بامتصاص املوجات الصوتية .3

 ري نباتات الزينة؟ما املقصود بــ تكث س:

 إنتاج نباتات جديدة متنوعة بطرق عّدة ج:

 ما هي طرق تكثري أو تكاثر نباتات الزينة؟ س:

 التكثري البذري   -1 ج:

 بالُعقل  -باألبصال   ب -التكثري اخلرضي: أ -2     

 ما املقصود بـ التكثري البذري؟ )التكاثر البذري( س:

تم دراسته يف لبذرة الناتج من عملية التلقيح واإلخصاب   )إنتاج نبات جديد عن طريق جنني ا ج:

 (األول الفصل–الرتبية املهنية خامس صف 

 خطوات تقنية استخالص بذور نباتات الزينةاذكر  س:

 جُتفَّف األزهار حتت أشعة الشمس مدة من الزمن .1

 ُتفرك األزهار اجلاّفة وتؤخذ البذور منها .2

ارته معتدلة، وبعد التأكد من جفافها يمكن حفظها يف حُتفظ البذور يف مكان جاف درجة حر .3

 علب غري منفذة للامء مثل: العلب البالستيكية، أو الزجاجية أو املعدنية
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 كيف حُتافظ البذور التي جُتمع ألغراض التكثري من التعفن؟ س:

 حتفظ يف مكان جاف ودرجة حرارة معتدلة   .1

 امءوبعد جفافها متاًما حتفظ يف علب غري منفذة لل .2

 متى ُتستنبت البذور؟ س:

 إذا توافرت الظروف البيئية املناسبة ج:

 البذور؟ تأين ُتستنب س:

 تزرع يف األرض الدائمة مبارشة إذا كانت كبرية .1

 أو تزرع يف أماكن خاصة كاملنابت أو صواين التشتيل إذا كانت صغرية .2

تزرع يف األرض  سم( ثم11-8أو تزرع يف أكياس بالستيكية حتى تنبت وتصبح أشتاالً ) .3

 الدائمة أو األصص

 ما املقصود بــ صواين التشتيل؟ س:

أوعية مصنوعة من البولسرتين هلا عيون مثقوبة من األسفل، ُتزرع فيها البذور إلنتاج األشتال، ثم  ج:

 ُيعتنى هبا حلني زراعتها يف األرض الدائمة

 ما املقصود بــ الوسط الزراعي؟ س:

 الرتبة العادية تزرع فيها البذور بيئة زراعية بديلة عن ج:

 ما املقصود بـ البيتموس؟ س:

مادة عضوية متحللة وجافة، أصلها من الطحالب توجد يف املناطق الرطبة من العامل يف مساحات  ج:

 كبرية، تستخدم وحدها أو خملوطة بالرمل أو الرتبة العادية وغريمها
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 أمهية وفوائد البذوراذكر  س:

 خمزن للغذاء والطاقة -2كثري النبات وانتشاره   من وسائل ت -1 ج:

 ؟خطوات التكثري البذري يف صواين التشتيلما هي  س:

جتهيز األدوات والوسط الزراعي وغالًبا يكون من البيتموس، أو الرتبة الناعمة والرمل والسامد  .1

 (.1:1:1البلدي املختمر واملعّقم بنسبة )

 ملناسبة إذا كانت مستعملة من قبلتعقيم صواين التشتيل بمواد التعقيم ا .2

 تعبئة الصواين بالوسط الزراعي وضغطه جيًدا .3

 حتديد مكان وضع البذور يف كل عني بالضغط بإصبع اليد .4

 وضع بذرة أو بذرتني يف كل عني بعمق مناسب .5

 تغطية البذور بالوسط الزراعي نفسه .6

ا هادًئا .7  رّي البذور باملاء ريًّ

 مراقبة إنبات البذور بعد يومني .8

 تعهدها بالري حلني نمو األشتال ونقلها إىل مكان الزراعة الدائمة .9

ل استخدام تربة البيتموس لزراعة نباتات الزينة الداخلية س:  علل: يفضَّ

 لنباتات الزينة الداخلية مميزات أو أمهية البيتموسأو اذكر    

 مادة عضوية طبيعية صديقة للبيئة   .1

 قدرته عىل امتصاص املاء وترصيفه  .2

 ملسامية العالية التي تسمح بنفاذ اهلواء من خالله جلذور النباتات  ا .3

 خفيف الوزن فيسهل محله ونقله .4
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 جيب تعقيم صواين التشتيل املستعملة بمواد تعقيم مناسبة قبل إعادة استعامهلا علل: س:

 للتخلص من امليكروبات الضارة التي قد تنقل األمراض للنباتات اجلديدة ج:

 بــ التكثري اخلرضي؟ )التكاثر اخلرضي( ما املقصود س:

تم دراسته يف الصف هو احلصول عىل نبات كامل باستخدام أي جزء من النبات األم عدا البذرة  ) ج:

 (1فصل -مهني اخلامس

 ما املقصود بــ أبصال الزينة؟ )األبصال( س:

ائية ويستعمل يف نباتات مزهرة حتتوي عىل جزء خرضي ينمو حتت سطح الرتبة خيتزن مواد غذ ج:

 التكثري

 أين تزرع األبصال عادًة؟ س:

 األحواض األمامية من احلديقة .1

 أصص توضع عىل الرشفات أو أصص داخل املنزل .2

 ؟أمهية أو فوائد أبصال الزينةاذكر  س:

 ختتزن مواد غذائية   .1

 تستعمل يف التكثري   .2

ل احلدائق واملنازل بسبب تعدد ألواهنا ومجال أزهارها .3  جتمِّ

 لل: تنترش أبصال الزينة يف احلدائق أكثر منها داخل املنازل يف األصص. ع س:

 أو أين يفضل زراعة أبصال الزينة داخل البيت أم احلديقة وملاذا؟    

 ألهنا تتكاثر برسعة وبكميات كبرية وحتتاج مسافات فيام بينها فيفضل زراعتها يف احلدائق ج:
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 ؟حلديقةطريقة زراعة األبصال يف تربة اوضح  س:

 يف األحواض األمامية من احلديقة .1

 تستخدم تربة خفيفة جيدة يف ترصيف املياه .2

 ( سم.21-15تزرع عىل مسافات تتناسب مع حجم النبات وتكون املسافة عادة ) .3

 ؟طريقة زراعة األبصال يف األصصوضح  س:

 تنظيف األُصْيص باملاء ووضع حىص يف قاعه إذا كانت الثقوب كبرية .1

 صْيص بالبيتموس أو خليط تربة ورمل وسامد بلدي خمتمر معقمملء ثلثي األ .2

وضع عدد من األبصال يتناسب مع حجم النبات فوق الرتبة بحيث ال يالمس جدار  .3

 األصيص، واجلذور لألسفل

سم أسفل حافة  2إضافة اخللطة الزراعية حول األبصال وفوقها حتى يمتلئ األصيص مع إبقاء  .4

 األصيص بال تراب

ا هادًئاري الرتبة  .5  ريًّ

 ؟أقسام األبصال حسب موسم زراعتها وإزهارهاما هي  س:

 تنمو يف درجات حرارة منخفضة أواخر الصيف واخلريف -: أأبصال الزينة الشتوية .1

 تزهر أواخر الشتاء وأوائل الربيع ثم تذبل يف الصيف -ب     

 مثال: النرجس       

 مرتفعة وفرتة إضاءة طويلة تنمو يف درجات حرارة -: أأبصال الزينة الصيفية .2

 تزرع بداية الربيع وتزهر يف الصيف ثم تذبل يف اخلريف  -ب     

 مثال: الزنبقوالشتاء           
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 علل: بعد انتهاء موسم النمو يمكن إبقاء األبصال يف األرض س:

 ألهنا تنمو يف املوسم التا ي ج:

 نموطرق إعادة زراعة األبصال بعد انتهاء موسم الاذكر  س:

 إبقاؤها يف األرض دون قلع فتنمو لوحدها يف املوسم التا ي .1

أو قلعها بعد اصفرار أوراق النبات، ثم تنظيفها وجتفيفها وحفظها يف مكان جيد التهوية حتى  .2

 الزراعة القادمة

 قارن بني أبصال الزينة الصيفية والشتوية من حيث احلاجة لــ احلرارة والضوء للنمو س:

 أبصال الزينة الصيفية لشتويةأبصال الزينة ا 

 حتتاج حرارة مرتفعة نسبيًّا حتتاج حرارة منخفضة نسبيًّا احلرارة

ليست بحاجة لفرتة إضاءة  الضوء

 طويلة

 بحاجة لفرتة إضاءة طويلة

 

 ما املقصود بــ العقلة النباتية؟ س:

تكوين نبات جديد إذا توافرت له الظروف املناسبة مثل الرطوبة جزء من النبات قادر عىل  ج:

 واحلرارة، ويسمى تبًعا للجزء الذي يؤخذ منه.

 مميزات طريقة التكثري بالُعقلبم يتمّيز التكثري بالُعقل؟ أو اذكر  س:

 إنتاج نباتات مشاهبة متاًما للنبات األم .1

 عرعة نمو النباتات اجلديدة  .2

 من نبات وحد احلصول عىل أعداد كثرية .3
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 ؟ مع تعريف كل نوعأنواع العقل النباتيةما  س:

 : تؤخذ العقلة من ساق النبات أو أغصانهُعَقل ساقية .1

 : تؤخذ العقلة من األوراقُعَقل ورقية .2

 ما األكثر شيوًعا العقل الساقية أم الورقية يف تكثري نباتات الزينة؟ س:

 العقل الساقية ج:

يف تكثري نباتات الزينة، مع تعريف كل نوع .... أو من أين تؤخذ من  أنواع العقل الساقيةاذكر  س:

 الساق؟

: تؤخذ من أطراف السيقان وحتوي عىل القمة النامية مع جزء من الفرع العقل الساقية الغّضة .1

 واألوراق

 : تؤخذ من أواسط الفروع التي ال يزيد عمرها عىل سنةالعقل الساقية شبه املتخشبة .2

 : تؤخذ من سيقان خشبها تام النضج ويزيد عمرها عىل سنةتخشبةالعقل الساقية امل .3

 قارن بني العقل الساقية من حيث طول العقلة، مواصفاهتا، موسم أخذ العقلة، أمثلة  س:

موسم أخذ  مواصفاهتا طول العقلة 

 العقلة

نبات زينة 

يتكاثر 

بالعقل 

 الساقية

العقل الساقية 

 الغضة

وحتوي  تؤخذ من أطراف السيقان - سم7-11

عىل القمة النامية مع جزء من الفرع 

 واألوراق

 متتاز بسهولة التجذير ورسعته -

 السجاد 

 القرنفل
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 سم11-7طول العقلة  -

العقل الساقية 

 شبه املتخشبة

تؤخذ من أواسط الفروع التي ال  - سم11-11

 يزيد عمرها عىل سنة

 سم11-11طول العقلة  -

تؤخذ العقل هناية الربيع وبداية  -

 الصيف

ة الربيع هناي

 وبداية الصيف

 الياسمني

العقل الساقية 

 املتخشبة

تؤخذ من سيقان خشبها تام النضج  - سم11-01

 ويزيد عمرها عىل سنة

 سم01-11طول العقلة  -

تؤخذ يف فصل الشتاء قبل بدء نمو  -

 الرباعم

يف فصل الشتاء 

قبل بدء نمو 

 الرباعم

نبات الورد 

 اجلوري

 ها: تنبيه: خالصة طريقة العقلة وزراعت

 سم01-11سم، العقل املتخشبة 11-11سم، العقل شبة املتخشبة 11-7العقل الغضة طول العقلة  -1

 القطع أسفل الربعم مبارشة مع إزالة األوراق عند القاعدة وترك األوراق العلوية -2

 القطع أفقي عند القاعدة ومائل يف القمة، وعند الزراعة الطرف املائل لألعىل -3

 التجذير ويتم التخلص من الزائد هبز القاعدةالقاعدة توضع يف هرمون  -4

 غرس العقلة يف الوسط الزراعي بحيث عدد معني من الرباعم ُيطمر يف الرتبة -1

 الري واملتابعة إىل حني التجذير ثم إزالتها ونقلها ملكان زراعة دائم -0

 

 العقل؟ العقل الساقية الغضة عن غريها منبم تتمّيز  س:

 سهولة التجذير وعرعته ج:
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 علل: معاملة العقل هبرمون التجذير قبل زراعتها س:

 لترسيع عملية التجذير ج:

 طرق التأكد من التجذير للنباتات املزروعة بالعقل الساقيةاذكر  س:

 ظهور عالمات بدء النمو يف اجلزء العلوي من العقلة .1

 ظهور اجلذور من الثقوب يف أسفل الوعاء أو عىل اجلوانب .2

مع تراهبا من الوعاء بقلبها باليدين وإعادهتا إىل مكاهنا إذا مل تكن  يمكن إخراج العقلة كاملة .3

 اجلذور نامية

 علل: تؤخذ العقل من فروع سليمة خالية من األمراض واحلرشات س:

 حتى ال تنتقل تلك األمراض واحلرشات للنبات اجلديد ج:

 علل: يفضل إجراء التكثري لعقل الياسمني يف فصل الربيع س:

 الربيع أفضل موسم لزراعة الياسمني فالياسمني يزهر لفرتة طويلة خالل الربيع.ألن فصل  ج:

 أسامء نباتات زينة تتكاثر بالعقل الساقيةاذكر  س:

 نبات الورد اجلوري -4الياسمني    -3القرنفل    -2السجاد   -1 ج:
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 ؟املواد التي تصنع منها املالبسما  س:

 مواد مصنّعة -2مواد طبيعية    -1 ج:

علل: من الرضوري أن نتعّلم كيف نميز بني املالبس من حيث طبيعتها ووظيفتها ومواصفاهتا  س:

 ووقت ارتدائها

 نظًرا إىل تنوّعها يف حياتنا املعارصة ج:

 كيف تتحقق األناقة يف املالبس؟ س:

قة التي تراعي شكل اجلسم ولون البرشة وتتناسب باختيار املالبس ذات األلوان املنسجمة واملتناس ج:

 مع العمر

 .. األمور أو املعايري التي جيب مراعاهتا عند اختيار املالبسعّدد  س:

 مالءمة املالبس للمناسبات واألنشطة املختلفة .1

 مالءمة املالبس لفصول السنة .2

 مالءمة املالبس للفئات العمرية .3

 مراعاة الظروف االقتصادية .4

 أقسام املالبس من حيث املناسبات واألنشطة املختلفةما هي  س:

     مالبس العمل        .1

 مالبس الزيارات واملناسبات  .2

 مالبس الراحة والنوم   .3

 مالبس الرياضة والرحالت    .4

 املالبس الداخلية .5
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 املواصفات التي جيب توافرها يف مالبس العملاذكر  س:

 املريح وحتقيق االنسجام واألناقة التصميم .1

 األلياف القطنية والكتانيةالقامش مصنوع من  .2

 توفر احلامية واألمان، مثل: مالبس رجال اإلطفاء .3

 أحذية مرحية مع جتنب ذات الكعب العا ي .4

 علل: ُينصح بتجنب األحذية ذات الكعب العا ي يف العمل س:

حيتاج حلذاء مريح وآمن وأحذية الكعب العا ي غري  ألن الفرد يقيض وقًتا طوياًل يف العمل ولذا ج:

 مرحية يف العمل

 علل: اختيار مالبس العمل من قامش مصنوع من األلياف القطنية أو الكتانية س:

 سهلة الكي واأللوان تبقى ثابتة -2ألهنا تتحمل كثرة االستخدام والتنظيف    -1 ج:

)مالبس املناسبات الرسمية  لزيارات واحلفالتاملواصفات التي جيب توافرها يف مالبس ااذكر  س:

 واألعياد واألفراح ..الخ(

 ذات تصاميم أنيقة  .1

 مع املكمالت واإلكسسوارات،  مثل: األقراط واألزرار وغريها أقمشة ناعمة وبّراقة .2

)الفساتني الواسعة واألرواب  املواصفات التي جيب توافرها يف مالبس الراحة والنوماذكر  س:

 ..الخ( والبيجامات

 مرحية وفضفاضة وتسمح بحرية احلركة .1

 تتحمل التنظيف والغسل املتكرر وال حتتاج إىل كّي  .2

 ناعم ورقيق وخفيف الوزن وتشعر بالربودة صيًفا والدفء شتاءً  قامش قطني أو كتاينمن  .3
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 املواصفات التي جيب توافرها يف مالبس الرياضة والرحالتاذكر  س:

 لية من اإلضافات التي تعّوق احلركة أو تسبب األذىمرحية وتسمح بحرية احلركة وخا .1

 كاألقمشة القطنيةأقمشة قابلة المتصاص العرق  .2

 متينة تتحمل التنظيف والغسل املتكرر وال حتتاج إىل الكّي  .3

 ذات ألوان متنوعة لتعطي الشعور باحليوية والنشاط .4

 تدل عىل نوع اللعبة الرياضية .5

 صابعاألحذية مرحية وتسمح بحرّية حركة األ .6

 علل: اختيار األقمشة القطنية يف مالبس الرياضة والرحالت س:

 ألهنا قابلة المتصاص العرق ج:

 علل: اختيار األقمشة املتينة يف مالبس الرياضة والرحالت س:

 لكي تتحمل التنظيف والغسل املتكرر ج:

 علل: األفضل أن تكون مالبس الرياضة والرحالت ذات ألوان متعددة س:

 طي الشعور باحليوية والنشاطلتع ج:

 املواصفات التي جيب توافرها يف املالبس الداخليةاذكر  س:

ذات أقمشة ناعمة ال هتيج اجللد وهلا قدرة عالية عىل امتصاص الرطوبة  مصنوعة من القطن .1

 والعرق

 مالئمة للجسم غري فضفاضة وال ضيقة .2

 تتحمل التنظيف والغسل املتكرر وال حتتاج إىل كّي  .3

 ا فاحتةألواهن .4
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 علل: األقمشة القطنية هل أفضل أنواع األقمشة للمالبس الداخلية س:

 ألهنا ناعمة ال هتيج اجللد  .1

 هلا قدرة عالية عىل امتصاص الرطوبة والعرق   .2

 تتحمل التنظيف والغسل املتكرر .3

 قارن بني املالبس الشتوية واملالبس الصيفية س:

 واملوهري من الصوف والرتيكو  -1املالبس الشتوية:  -

 تلبس فوقها املعاطف والسرت اجللدية والصوفية والشمواه -2                             

 مالبس خفيفة  -2من القطن أو الكتان أو احلرير   -1املالبس الصيفية:  -

 علل: يفضل اختيار املالبس اخلفيفة يف الصيف كالقطن والكتان واحلرير س:

 ألهنا متتص الرطوبة والعرق ج:

 علل: ال ينصح باإلكثار من رشاء املالبس لألطفال والناشئني س:

 ألن فرتة األطفال واليافعني تتميز بالنمو املتسارع للفرد ج:

 ؟ )مواصفات مالبسهم(األمور التي جيب مراعاهتا عند اختيار مالبس اليافعنيما  س:

 مرحية وتسمح بحرية احلركة وال تكون ضيقة .1

 ملقاسه مالئمة لعمر الشخص ومطابقة .2

 متينة وتتحمل كثرة االستخدام وسهل الغسل والتنظيف .3

 ألوان مرحية وحيوية وفاحتة .4

 أحذية مرحية وجتنب أحذية الكعب العا ي للبنات .5

 اختيار اجلوارب القطنية .6
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 علل: اختيار مالبس مرحية ال تكون ضيقة للناشئني )اليافعني( س:

ق النمو ج:  حتى ال تعوِّ

 حذية ذات الكعب العا ي وبخاصة للناشئني )البنات(علل: ينصح بتجنب األ س:

 ألن فرتهتم فرتة حركة دائمة ونشاط مستمر  .1

 وفرتة نمو متسارع وأحذية الكعب العا ي تؤثر عىل شكل اجلسد. .2

 كيف نراعي الظروف االقتصادية عند رشاء واختيار املالبس؟  س:

 االعتدال عند الرشاء واالبتعاد عن اإلعراف والتبذير .1

 االندفاع يف مسايرة املوضة إال بقدر تسمح به ظروف األعرة االقتصادية عدم .2

 تنبيه: اختيار املالبس املناسبة لطبيعة املجتمع وتقاليده وعاداته

 علل: جيب اختيار األلوان بعناية عند اختيار املالبس س:

 ا يوحي بالرسور والراحة  تؤثر يف النفس وانسجامه .1

د مالمح اجلسم من حيث كربه وصغره .2  حتدِّ

 تضفي مجاالً عىل الشخص .3

 ما املقصود بـ دائرة األلوان؟ س:

هي عجلة األلوان التي حتقق االنسجام اللوين وتستعمل الختيار املجموعة اللونية املناسبة وتنقسم  ج:

 ية واأللوان املشتقة )الثالثية(.لثالث أقسام: األلوان األساسية واأللوان الثانو

 أقسام دائرة األلواناذكر  س:

 األلوان املشتقة )الثالثية( -3األلوان الثانوية   -2األلوان األساسية   -1 ج:

 

http://www.fb.com/talakheesjo


 
 
 
 

 

21                              www.fb.com/talakheesjo  
 

–– 

 ما املقصود بـ األلوان األساسية؟ واذكر أمثلة عليها س:

 فر، واألزرقاأللوان التي ال يمكن اشتقاقها من ألوان أخرى. مثال: األمحر واألص ج:

 علل: يسمى كل من اللون األمحر واألصفر واألزرق لوًنا أساسيًّا س:

 ألهنا ألوان ال يمكن اشتقاقها من ألوان أخرى ج:

 ما املقصود بــ األلوان الثانوية؟ واذكر أمثلة عليها س:

 األلوان املشتقة من مزج لونني أساسيني بحيث ينتج لونًا آخر.  ج:

 األمحر + األصفر / األخرض: األزرق + األصفر / البنفسجي: األمحر + األزرقمثال: الربتقا ي: 

 ما املقصود بــ األلوان املشتقة )الثالثية(؟ واذكر أمثلة عليها س:

األلوان التي تتكون من مزج لون أسايس بلون ثانوي وهي تتوسط األلوان األساسية والثانوية ..     ج:

 أصفر مثال: األخرض املصفّر: أخرض +

 التي جيب مراعاهتا عند ارتداء املالبس قواعد األلواناألسس أو اذكر  س:

 . تنافر األلوان املتقابلة يف دائرة األلوان .1

 مثال: األمحر يقابله األخرض     الربتقا ي يقابله األزرق

الفتة وتناسب االستعراض  )إذا كانت املساحة كبرية لكل لون وكل لون أظهر اآلخر فستكون

املرسحي أما إذا كانت موزعة بصورة متناسقة فإهنا تكون أكثر انسجاًما أي أن تكون مساحة لون 

 أكرب من اآلخر(

 . انسجام األلوان املتجاورة عىل دائرة األلوان .2

 مثال: األزرق جياوره البنفسجي أو النييل أو األخرض

 جام الواضح( مثل: األلوان األحادية)وأيضا درجات اللون الواحد حتقق االنس
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 )أو األلوان التي تنسجم مع كل األلوان( مثل: األلوان احليادية

 . انسجام األلوان مع لون البرشة .3

مثال: األصفر ال يناسب البرشة الشقراء أو الشعر األشقر وينفع هلم اللون البني، األمحر واألصفر 

 يناسب البرشة السمراء

 . مثال: اللون الغامق كاألسود جيعل اجلسم أصغرمتأثري اللون يف احلج .4

 ما املقصود بــ األلوان األُحادية؟ واذكر أمثلة عليها س:

 درجات اللون الواحد وهي ذات درجات متعددة من اللون نفسه.  ج:

 الليمون ورق أخرض – احلشائش ورق أخرض –مثال: أخرض ورق الزيتون     

 ّية؟ واذكر أمثلة عليهاما املقصود باأللوان احلياد س:

 الرمادي – األبيض –األلوان التي تنسجم مع األلوان مجيعها. مثال: األسود  ج:

علل: األجسام املمتلئة يناسبها ارتداء املالبس الغامقة خالًفا لذوي األجسام النحيفة يناسبها  س:

 األلوان الفاحتة

عل اجلسم يبدو أصغر حجاًم من احلقيقي والفاتح ألن اللون له تأثري يف احلجم، فاأللوان الغامقة جت ج:

 جتعله يبدو أكرب.

 علل: تستعمل األلوان املحايدة مع األلوان األخرى يف دائرة األلوان س:

 ألهنا تنسجم مع األلوان مجيعها ج:

 تنبيه: األلوان املحايدة ليست من ضمن دائرة األلوان

 ؟رس تنوع األقمشةاللون وامللمس.. أو ما هو علل: تتنوع األقمشة فيام بينها يف الشكل و س:

 األلوان والرسوم املتعددة -2طرق النسج املختلفة  -2بسبب اخليوط املتنوعة  -1 ج:
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 ؟املعايري الواجب مراعاهتا عند رشاء األقمشةما  س:

القامش الرقيق الناعم ال ينسجم مع القامش السميك اخلشن. مثال: ال ينسجم املخمل مع  .1

 الساتان

 تصميم األقمشة وملمسها يؤثر يف احلجم الظاهري للجسم .2

 اخلطوط األفقية يف املالبس ال تناسب السمنة بينام يناسبهم اخلطوط الطولية )العمودية( .3

 النقوش الكبرية يف املالبس جتعل اجلسم يبدو أكثر حجاًم وأقرص. .4
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 ما املقصود بــ إدارة الوقت؟ س:

أن يستثمر الفرد وقته يف حتقيق أهدافه وذلك بتنظيمه واملواءمة بني واجباته ورغباته وأهدافه  ج:

 باستخدام الطرق والوسائل التي تعينه عىل ذلك

كيف نحقق إدارة الوقت كل يوم؟ أو ما األسئلة التي تسأهلا لنفسك كل صباح لتنظم وقتك عىل  س:

 مثل؟نحو أ

 متى جيب أن أعمل؟ -2ماذا جيب عيّل أن أعمل؟   -1نسأل أنفسنا:  ج:

 ما أولوّيايت؟      -4أين جيب أن أعمل؟           -3                        

 ما مقدار الوقت الذي أحتاج إليه إلنجاز عميل؟ -5                        

 ؟ واذكر تعريفه.. ومثال عليهأنواع الوقت حسب التنظيم واإلدارةما  س:

: الوقت الذي نخصصه للعمل ونستطيع تنظيمه وحتقيق أهدافنا به. وقت يمكن تنظيمه وإدارته .1

 : وقت العملمثال

ص له لكنه مهم وقت قد يصعب تنظيمه وإدارته .2 : وقت ال نستفيد منه كثرًيا يف غري ما ُخصِّ

وقت النوم، األكل، الراحة، الزيارات األعرية : مثالللموازنة بني أهدافنا وواجباتنا ورغباتنا.  

 واالجتامعية

 علل: للوقت أمهية كبرية يف حياة اإلنسان س:

 ألنه هو العمر واحلياة فإضاعة الوقت تعني إضاعة العمر. ج:
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 وتنظيمه وكيفية استغالله استغالاًل أمثل أمهية الوقتبنيِّ  :س

 مر واحلياة وإضاعة الوقت تعني إضاعة العمرللوقت أمهية كبرية يف حياة اإلنسان فهو الع .1

 إذا تم تنظيم الوقت فإن اإلنسان حيقق أهدافه وينجز أعامله اليومية .2

 فيكون بـــــ: كيفية استغالل الوقت االستغالل األمثلأما عن 

طلب  -استغالل الوقت باألمور التي تفيد اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، مثل: أداء العبادات -1

 الرياضة ممارسة – التطوعي العمل – الرزق طلب يف سعيال –العلم 

 أداء واجباته وحسن استغالله للوقت املتاح يف حياته -2

 (طرق أو وسائل استثامر الوقتكيف يمكنك استثامر وقتك استثامًرا جيًدا؟ ) س:

 التفاؤل والنشاط أثناء تنفيذ العمل .1

 عدم تضييع الوقت بالندم إذا فشل عمل ما .2

 يدة الستغالل الوقت كل يوماتباع طرق جد .3

 أعامل مفيدة مثل مساعدة اآلخرين، ممارسة الرياضة، زيارة مريض .4

 النظر إىل املامرسات اليومية والتخيل عام يضيع الوقت .5

 تدوين خطة يومية يف الليلة السابقة أو الصباح الباكر. .6

 الدرس الثاين: تنظيم الوقت

ح القواعد األساسية لتنظيم الوقت..  س:  ؟قواعد إدارة الوقتأو ما هي وضِّ

 مراجعة األهداف واخلطط .1

 االحتفاظ بخطة زمنية .2

 وضع قائمة باإلنجازات اليومية .3
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 االبتعاد عن معوقات تنظيم الوقت .4

 استغالل األوقات اهلامشية .5

 وضح كيفية االحتفاظ بخطة زمنية؟ س:

 وضع برنامج زمني مثل: عمل قائمة أو مفكرة لتحقيق األهداف .1

 ية تتضمن األعامل واملهام واملسؤوليات وتاريخ البدء هبا واالنتهاء منهااخلطة الزمن .2

 ما اهلدف من وضع قائمة إنجازات يومية؟ س:

 للتذكري باألعامل الواجب أداؤها ج:

 ؟األمور التي جيب مراعاهتا عند إعداد قائمة اإلنجازات اليوميةما  س:

 القائمة اليومية جزء من احلياة .1

 وضع أشياء كثرية يف القائمة عدم املبالغة يف .2

 إعطاء النفس راحة يف اإلجازات وهناية األسبوع .3

 املرونة، حيث قائمة اإلنجازات ليست إال وسيلة لتحقيق األهداف ضمن وقت حمدد .4

 معوقات تنظيم الوقتاذكر أهم  س:

 التأجيل -4الرتدد   -3الكسل   -2النسيان   -1 ج:

 ت اليومية؟ما املقصود بــ قائمة اإلنجازا س:

 قائمة يومية تذكر باألعامل الواجب أداؤها ضمن وقت حمدد ج:

 ما املقصود بــ األوقات اهلامشية؟ س:

 األوقات الضائعة بني االلتزامات واألعامل ج:
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 التي تضيع الوقت أمثلة عىل األوقات الضائعة أو األوقات اهلامشيةاذكر  س:

 االلكرتونية أوقات الرتفيه غري النافع. مثل: األلعاب .1

 أوقات االتصال باألهل والزمالء واألصدقاء من غري رضورة .2

 االنشغال بمجالسة الزوار أو الرفاق أو مشاهدة التلفاز .3

 كيف ختطط إلنجاز أعاملك باستخدام خطة يومية )مفكرة( أو برنامج عمل خاص بك؟ س:

 صمم خطة يومية إلنجاز األعاملأو    

 أبيض أو كرتون رسم نموذج خطة يومية عىل ورق .1

 كتابة قائمة املهام واألنشطة اليومية املراد حتقيقها .2

 ترتيب األعامل اليومية حسب األولويات .3

 تدوين الزمن الالزم لتحقيق كل منها .4

 حتديد ما ُيتوقع حتقيقه يف الوقت املخصص .5

 وضع أو تعليق اخلطة اليومية يف مكان مناسب لالطالع عليها .6
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 ؟أمهية أشغال اإلبرة اليدويةما  س:

 هلا مردود اقتصادي  -3تسد أوقات الفراغ         -2موروث شعبي يف بالدنا      -1 ج:

 تضفي اجلامل عىل املالبس والبيوت -5تعلم الصرب                       -4    
 

 ة؟ما الغرض من استخدام الغرز اليدوي س:

 تثبيت املالبس -2صنع املالبس وتزيينها     -1 ج:

.. أو ما هي املواد واألدوات الالزمة إلنجاز املواد واألدوات املستخدمة يف تنفيذ الغرز اليدويةاذكر  س:

 ؟أشغال اإلبرة

 :أدوات القياس والرسم .1

 رشيط القياس )ألخذ القياس(   -أ

 املساطر املتنوعة )مرقمة وناعمة احلواف( -ب

 : ت اخلياطة ولوازمهاأدوا .2

 صناعي -2طبيعي    -1األقمشة ومصادرها:  (1

 مقص اخليوط رفيع وصغري  وطرفه حاد -1مقصات اخلياطة:  (2

 مقص القامش كبري أو متوسط -2                                              

 أدوات التأشري: تستخدم لنقل العالمات إىل القامش: (3

 ية )صابونة التأشري(، أو مادة طباشريية.طباشري التأشري: مصنوع من مادة شمع -1

 ورق الكربون امللون للخياطة والعجلة )روليت اخلياطة( -2
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الدبابيس بأنواعها: تصنع من الصلب،حادة من طرف واحد،وتستخدم لتثبيت القامش وال  (4

 ترتك أثًرا عند إزالتها

ها )ثق (5  ب اإلبرة( واسع.اإلبر اليدوية: تصنع من الصلب الذي ال يصدأ، حافتها حادة وُسمُّ

 اخليوط: ختتلف يف النوع والسمك واللون وخيتار ما يناسب القامش ولونه ونوع الغرزة (6

: أداة تلبس يف اإلصبع الوسطى من اليد ويصنع من البالستيك أو "الكشتبان"واقي اإلصبع  (7

 معدن ال يصدأ

 علبة املواد أو أدوات اخلياطة: تستخدم حلفظ أدوات اخلياطة والتطريز (8

 أو الغرز اليدوية أدوات القياس والرسم يف أشغال اإلبرةاذكر  س:

 املساطر املتنوعة -2رشيط القياس    -1 ج:

 ملَ يستخدم رشيط القياس؟ س:

 ألخذ القياسات ج:

 ؟املواصفات املطلوبة يف مساطر أشغال اإلبرةما هي  س:

 ذات حواف ناعمة -2مرقمة بوضوح   -1 ج:

 ة يف أشغال اإلبرة ذات حواف ناعمةعلل: املساطر املستخدم س:

 حتى ال ختدش األقمشة عند تنفيذ اخلطوط عليها ج:

 أدوات اخلياطة ولوازمها يف أشغال اإلبرةاذكر  س:

 الدبابيس -4أدوات التأشري      -3مقصات اخلياطة   -2األقمشة  -1 ج:

 املواد أو أدوات اخلياطةعلبة  -8اخليوط واقي اإلصبع )الكشتبان(   -6اإلبر اليدوية   -5    
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 ؟مصادر احلصول عىل األقمشةما هي  س:

 مصادر صناعية -2مصادر طبيعية   -1 ج:

 ؟املواصفات املطلوبة يف مقصات اخلياطةما هي  س:

 مصنوعة من املعدن .1

هلا أشكال وحجوم خمتلفة: مقص اخليوط رفيع وصغري وطرفه حاد، مقص القامش كبري أو  .2

 متوسط

 أدوات التأشري؟مل تستخدم  س:

 لنقل العالمات إىل القامش ج:

 ؟أنواع أدوات التأشريما  س:

 طباشري التأشري: وتصنع من مادة شمعية أو مادة طباشريية   .1

 ورق الكربون امللون للخياطة والعجلة .2

 علل: يفضل استعامل طباشري التأشري يف أدوات التأشري  س:

 لسهولة إزالتها عن األقمشة ج:

 ستخدم ورق الكربون امللون للخياطة والعجلة )روليت اخلياطة(؟فيَم ي س:

 لنقل عالمات اخلياطة وخطوطها من الورق إىل القامش  .1

 ولنقل األشكال املطلوب تطريزها عىل األقمشة .2

 املستخدمة يف أشغال اإلبرة املواصفات املطلوب توافرها يف الدبابيساذكر  س:

 تصنع من الصلب وحادة من طرف واحد .1

 ترتك أثًرا عند إزالتها  ال .2
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 فيم تستخدم الدبابيس؟ س:

 لتثبيت القامش ج:

 علل: يفضل توافر مغناطيس مع الدبابيس س:

 كي يسهل التقاطها عند سقوطها يف أثناء العمل ج:

 ما فائدة حاملة الدبابيس؟ س:

 حتفظ الدبابيس من الضياع أو السقوط عىل األرض ج:

 ؟فرها يف اإلبر اليدويةاملواصفات الواجب تواما  س:

ها )ثقب اإلبرة( واسع -2تصنع من الصلب الذي ال يصدأ   -1 ج:  حافتها حادة وسمُّ

 علل: تصنع اإلبر اليدوية والدبابيس من الصلب الذي ال يصدأ س:

 ليسهل انزالقها يف النسيج ج:

 ؟املواصفات الواجب توافرها يف اخليوطما  س:

 اللون  ختتلف من حيث النوع والسمك و .1

 خيتار منها ما يتناسب مع نوع القامش ولونه والغرز املراد عملها .2

 علل: تستخدم اخليوط الرفيعة واملصنوعة من احلرير خلياطة األقمشة الرقيقة س:

ألن اخليوط ختتار حسب نوع القامش ولونه والغرز املراد عملها، فالقامش الرقيق يناسبه اخليوط  ج:

 الرفيعة.

 ؟"الكشتبان"د بــ واقي اإلصبع ما املقصو س:

أداة مصنوعة من البالستيك أو معدن ال يصدأ، تلبس يف اإلصبع الوسطى من اليد لتساعد عىل  ج:

 إدخال اإلبرة يف النسيج برسعة.
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 فيم يستخدم الكشتبان؟ س:

 محاية األصابع من وخز اإلبر -2إدخال اإلبرة يف النسيج برسعة   -1 ج:

 اجب مراعاهتا عند تنفيذ أشغال اإلبرةاألمور الواذكر  س:

 االهتامم بنظافة اليدين جيًدا قبل البدء بالعمل .1

 اجللوس الصحيح، بحيث يكون الظهر مستقياًم  .2

 31-25إبعاد قطعة القامش عن العينني مسافة ترتاوح بني  .3

 سم تقريًبا 51استخدام خيط مناسب، طوله  .4

 نان أو اليداستخدام املقص يف قطع اخليط وعدم استخدام األس .5

 ليسهل إدخال اإلبرة ج:ملاذا؟  س:قص طرف اخليط عىل نحو مائل.  .6

 حتى ال تؤذي اآلخرين ج:ملاذا؟  س:احلذر أثناء سحب اإلبرة.  .7

 استخدام خيط مناسب لنوع القامش ونوع الغرزة .8

 توافر اإلضاءة اجليدة يف مكان تنفيذ أشغال اإلبرة من اخللف .9

 من أجل سالمة العينني وحتريك العضالت ج:اذا؟ مل س:االسرتاحة مدة من الوقت.  .11

 ؟ وفيَم تستخدم؟ مع مثالأنواع الغرز اليدوية حسب الغرض من استخدامهاما هي  س:

: غرزة الرّساجة مثال: تستخدم لتثبيت قطع القامش بصورة مؤقتة ثم تزال بعدها. الغرز املؤقتة .1

 املتساوية

 : الغرز الدائمة )الثابتة( .2

 : الغرزة الراجعةمثالأجزاء القامش.  تستخدم لتثبيت (1

 : اللقطة والبطانيةمثاللتنظيف احلواف.  (2

 : غرزة الفرع والسلسلةمثاللتثبيت خط الذيل وتسويته أو لزخرفة املالبس.  (3
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 ما املقصود بــ غرزة الرّساجة اليدوية؟ س:

 غرزة خياطة أساسية بسيطة وعريعة تنفذ عىل شكل خطوط متقطعة متساوية ج:

 فيم تستخدم غرزة الرساجة اليدوية؟  س:

 األغراض التي تستخدم فيها غرزة الرساجةأو اذكر    

 جتميع أجزاء الثوب مًعا بعد عملية قص القامش عىل نحو صحيح ومتناسق .1

 نقل بعض عالمات اخلياطة عىل املالبس .2

 تثبيت ثنية بعض أجزاء الثوب )خط ذيل التنورة، الكم، البنطلون( .3

 واملالبس زخرفة املفارش .4

 كيف نقوم بغرزة التثبيت بعد االنتهاء من غرزة الرساجة؟ س:

نعمل غرزتني صغريتني إحدامها فوق األخرى، ثم نمرر اخليط أسفل خيط الغرزتني فيتكون ما  ج:

 يشبه العقدة.

 ما املقصود بــ غرز التطريز اليدوية؟ س:

 غطية واملالبسغرز تستخدم لتزيني كثري من اخلامات، كاملفارش واأل ج:

 ؟ مع تعريف كل نوعأنواع غرز التطريز اليدويةاذكر  س:

ذ غالًبا عىل رسوم فروع األشجار واألزهار غرزة الفرع البسيط .1 : جمموعة غرز متعاقبة ُتنفَّ

 وتعطي أشكاالً مجالية.

 : غرزة سهلة التنفيذ تشبه إىل حد كبري السلسلةغرزة السلسلة .2

 مة )الثابتة( هبذا االسم؟ما سبب تسمية الغرز الدائ س:

 ألهنا تبقى بالثوب بعد إمتام اخلياطة ج:
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 ما سبب تسمية غرزة الفرع البسيط هبذا االسم؟ س:

 ألهنا تنفذ غالًبا عىل رسوم فروع األشجار واألزهار ج:

 ما سبب تسمية غرزة السلسلة هبذا االسم؟ س:

 ألهنا تشبه إىل حد كبري السلسلة ج:

 ات غرزة الفرع البسيطاستخداماذكر  س:

 تزيني املفارش واملالبس .1

التطريز عىل اخلطوط بأنواعها املستقيمة واملنحنية، وعىل رسوم فروع األوراق واملساحات  .2

 الزخرفية املتنوعة

 حتديد احلدود اخلارجية للتصاميم .3

 استخدامات غرزة السلسلةاذكر  س:

 تزيني املفارش واملالبس .1

 تصاميم املختلفةملء املساحات عند إنشاء ال .2

 حتديد احلدود اخلارجية للتصاميم .3

 كيف نتأكد من إتقان غرزة الفرع البسيط؟ س:

 تظهر من اخللف عىل شكل صف من الغرز املتالصقة ج:

 ماذا حيدث لو استخدمنا إبرة صغرية وخيط سميك يف خياطة قامش خفيف؟ س:

فإنه سيتلف القامش اخلفيف ويرتك أثرًا  اخليط السميك ولو نفع أن يدخل يف سّم اإلبرة الصغرية ج:

 ظاهًرا
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 ماذا حيدث لو استخدمنا األسنان أو اليد يف قطع اخليط؟ س:

ا ج:  قد ُيقطع اخليط أكثر أو أقل من الالزم، أيضا اليد أو األسنان تتأذى من اخليط خاصة لو كان حادًّ

 ة؟ماذا حيدث لو استخدمنا خيط طويل أثناء تنفيذ الغرز اليدوي س:

 اخليط الطويل قد يتعقد ويتلوى وال نستطيع إكامل الغرز. ج:

 ؟أمهية وجود املثبتات يف املالبسما  س:

 تعمل عىل إغالق الفتحات يف قطع املالبس .1

ل ارتداء املالبس وخلعها .2  ُتسهِّ

 تستخدم لتزيني املالبس وجتميلها .3

 ت املالبساذكر مثااًل عىل مثبتا س:

 األزرار ج:

 ما املقصود بــ األزرار؟ س:

الت املتصلة املهمة للمالبس وهلا أشكال وألوان وحجوم وأوزان، تصنع من البالستيك  ج: من املكمِّ

 أو املعدن أو اخلشب

 ؟تستخدم األزرارفيَم  س:

 التزيني والزخرفة -2إغالق فتحات املالبس    -1 ج:

 ختلفةأنواع األزرار املعّدد  س:

 أزرار هلا أربعة ثقوب -2                أزرار ذات ثقبني                       -1 ج:

 أزرار قيطان -4أزرار ذات أعناق وهلا عروة من اخللف    -3    
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 خطوات تركيب أزرار ذات ثقبنياذكر  س:

 حتديد مكان الزر عىل القامش بوضع عالمة بصابون التأشري أو دبوس .1

 ليعطي ثباًتا أكثر للعمل،  ج:علل استعامل خيط مزدوج(  س:دوج، )استعامل خيط مز .2

حلامية اإلصبع من  ج:علل استخدام الكشتبان(  س:واستعامل كشتبان أثناء تركيب األزرار )

 األذى

 غرز اإلبرة من يف ظهر القامش وعمل غرزة تثبيت .3

ر القامش وهكذا يكرر مترير مترير اخليط من الظهر خالل الثقبني من األول إىل الثاين ثم إىل ظه .4

 اخليط

 عمل غرزة تثبيت يف ظهر القامش. .5

ما هي طرق تثبيت األزرار ذات الثقوب األربعة ووضحها  س:

 بالرسم؟

 شكل مربع -2           شكل سهم  -1 ج:

 شكل متقاطع -4شكل متوازي           -3    

 ؟ر املالبساألمور الواجب مراعاهتا عند اختيار أو رشاء أزراما  س:

لضامن التناسق اجليد من حيث النوع  ج:علل( س:تؤخذ قصاصة من القامش عند الرشاء ) .1

 واللون مع القامش

يراعى تناسب حجم األزرار ووزهنا مع نوعية القامش، فالقامش اخلفيف يناسبه أزرار خفيفة  .2

 والعكس

 جلهة اليمنىتركب األزرار ملالبس النساء يف اجلهة اليرسى، وملالبس الرجال يف ا .3
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 ؟العوامل التي تساعد عىل نجاح صناعة احللوياتما  س:

 كميات صحيحة يف التحضري والصنع -2مكونات ذات نوعية جيدة    -1 ج:
 

 ؟هبذا االسم "احللويات الرشقية"سبب تسمية ما  س:

 حللويات املشهورة يف بالد الشامألهنا من ا ج:

 بم تتميز احللويات الرشقية؟ س:

 ارتفاع نسبة املواد الدهنية والسكرية التي متد اجلسم بالطاقة ج:

 مع التعريف هبا وبمكوناهتا، أنواع احللويات الشعبية املشهورة يف األردناذكر بعض  س:

 مكوناهتا: ،غالًبا يف املناسبات: نوع من احللويات املشهور يف األردن، وتقدم الكنافة .1

 ( اجلبن 3( السمن 2( عجينة الكنافة املفروكة أو الشعريية الناعمة  1

 ( تزين باملكرسات5( يضاف هلا القطر  4            

نوع من احللويات الشعبية املشهورة يف املنطقة العربية ويمكن إعداده يف املنزل ويقدم : املعمول .2

 مكوناهتا: ،يف املناسبات

 ( ماء الزهر أو الورد4( احلليب 3( الزبدة أو السمنة  2(  السميد أو الطحني  1      

 ( حُيشى بالتمر أو املكرسات )اجلوز، الفستق احللبي(6( اخلمرية  5                 

من األطباق املشهورة واخلفيفة وعريعة التحضري، صحية ومفيدة لألطفال وهلا عدة  :املهلبية .3

 مكوناهتا: ،أنواع

 ( السكر 2النشا أو األرز  ( احلليب ويضاف له1   

 ( املكرسات4( عصري الفواكه أو أي منكهات 3              
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 العنارص الغذائية التي حتتوي عليها حلوى املهلبيةاذكر  س:

 احلليب واملكرسات: بروتني .1

 السكر والنشا واحلليب: الكربوهيدرات .2

 احلليب: فيتامينات أ، د، ب، وأمالح معدنية: فسفور وكالسيوم .3

 طريقة عمل املهلبية باختصاراذكر  س:

 يوضع احلليب عىل النار   .1

 يذاب النشا يف ماء بارد   .2

 يضاف النشا املذاب والسكر إىل احلليب .3

 يستمر حتريك اخلليط عىل النار إىل حد  الغليان وتكاثف اخلليط   .4

 يضاف ماء الزهر أو الورد .5

 يربد.يسكب يف صحون التقديم ويزين باملكرسات ويقدم بعد أن  .6

 علل: جيب إذابة النشا يف املاء البارد قبل إعداد املهلبية س:

 حتى ال يتكتل النشا إذا وضعناه يف احلليب الساخن ج:

 علل: جيب االستمرار يف حتريك خليط املهلبية حتى يبدأ الغليان س:

 اإلناء حتى يتجانس املزيج ويصبح كثيًفا مع استمرار التحريك وإال تكّتل والتصق يف قاع ج:

 كيف يتم تقديم املهلبية بعد االنتهاء منها؟ س:

 ُتسكب يف صحون التقديم مزينة باملكرسات وتكون باردة عند التقديم  ج:
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 علل: ال ُينصح باإلكثار من احللويات س:

ألن اإلكثار منها يسبب مشكالت صحية مثل زيادة الوزن وأمراض القلب والرشايني ومرض  ج:

 السكري

 تنصح من يكثر من تناول احللويات؟ ماذا  س:

بمامرسة الرياضة أو نشاط بدين للتخلص من السعرات احلرارية العالية التي تناوهلا من  .1

 احللويات

 التقليل من تناوهلا وعدم اإلفراط يف ذلك ألهنا تسبب مشكالت صحية .2

 ة الرياضةدون ممارس املشكالت الصحية التي يسببها اإلكثار من تناول احللوياتاذكر  س:

 مرض السكري -3أمراض القلب والرشايني   -2زيادة الوزن والسمنة   -1 ج:
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