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تذكري اأن هذه الم�دة تتيح لك م�ص�حة للراأي 

لذا  الفوائد،  وا�صتنب�ط  الأمثلة  و�صرب  والتفكير، 

اأو  معلومة  اأية �صعوبة في  المهم عند مواجهة  فمن 

�صوؤال اأو ن�ص�ط اأّل تترّددي في ا�صت�ص�رة معلمتِك.

ـتي بنيَّ
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خيراته  على  له  وال�شكر  ال�شالحات،  تتم  بنعمته  ال��ذي  هلل  الحمد   

المتدفقات، وال�شالة وال�شالم الأتمين على �شيد الخلق محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

الذي اأتم  اهلل به الر�شالت، وبعد:

ع��ل��ى اله��ت��م��ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  ان���ط���الًق���ا م���ن ح���ر����ص وزارة    

تاأليف مادة  اأقّرت  بالطالبات، ومحاكاة خ�شو�شياتهن، فقد 

اأمهات  التربية الأ�شرية؛ لتنا�شب اأحالم فتيات اليوم، واآمال 

الم�شتقبل، وتالئم توجهاتهن. وقد روعي عند و�شع وحدات 

تطوير  ف��ي  ودوره�����ا  الأ����ش���رة،  لح��ت��ي��اج��ات  منا�شبتها  ال��م��ن��ه��ج 

ليكّن  الجتماعية  المهارات  بع�ص  واإك�شابهن  وتقدمه،  المجتمع 

فاعالت في الأ�شرة والمجتمع، وتدريبهن على كيفية اإعداد ميزانية 

ببع�ص  وتزويدهن  والغذائي،  المنزلي  ال�شتهالك  لتر�شيد  منزلية؛ 

من  البقع  واإزال����ة  الملب�شية،  العناية  مجال  ف��ي  وال��م��ه��ارات  ال��خ��ب��رات 

القطع من  المهارة الالزمة لتنفيذ بع�ص  واإك�شابهن  الملب�شية،  القطع 

حفظ  بطرائق  وتوعيتهّن  و�شحيًّا،  غذائيًّا  تثقيفهن  كذلك  الكرو�شيه، 

الأطعمة، واأهميتها، والقيمة الغذائية للقمح مع اإعداد اأ�شناف منه. 

وقد حر�شنا اأن يكون الأ�شلوب �شهاًل ممتًعا، ومت�شمًنا بع�ص الر�شوم 

وال�شور التو�شيحية، والأن�شطة التي تجمع الت�شلية، والفائدة.

ناأمل اأن يحقق الكتاب الهدف المن�شود، والفائدة المرجوة، �شائلين 

العلي القدير اأن ينفع به، اإنه نعم المولى ونعم الن�شير.

المقدمة
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مفاتيح رموز الكتاب

اأن�شطة تقويمية تتم نهاية الح�شة اأو خارجها، وتقوم بها منفردة 
اأو مع زميالتها مما لها عالقة في الدر�ص.

عر�ص املفاهيم الرئي�شة املتعلقة بالدر�ص.

ويرتبط  الطالبة،  تفكري  يثري  وهو  احل�شة،  داخ��ل  يتم  تعليمي  لن�شاط  رمز 
بجزئية معينة داخل الدر�ص.

ت�شليط ال�شوء على جزئية مهمة يف الدر�ص.

�شوؤال ا�شتفهامي ل�شتثارة تفكري الطالبة لفكرة لحقة.

التطبيقات التي تقوم بها الطالبة بعد درا�شتها للدر�ص يف نهاية كل وحدة.

اإثارة لنتباهك وتفكيرك حول جزئية معينة في الدر�ص.

معلومة اأو�شع حول مو�شوع الدر�ص؛ لالطالع والثقافة املعرفية دون املطالبة 
بدرا�شتها.

معلومة
اإثرائية
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مهارات اجتماعية

أهداف الوحدة

يتوّقع من الط�لبة في نه�ية الوحدة اأن:

1    ُتقيِّم مدى فاعليتها في المنزل.

�ص اأهم م�شاهماتها المنزلية. 2  ُتلخِّ

3   ُتقارن بني مزايا الجتماعات الدورية وعيوبها.

4  ُتوجز الآداب املتبعة في الزيارة. 

تقترح بع�ص الأفكار لهدايا ب�شيطة ُتقدم في المنا�شبات الخا�شة.    5

ُتطبِّق الطريقة ال�شحيحة للتحدث في ال�شف مع معلمتها وزميالتها.  6

7  ت�شت�شعر اأهمية تقدير الأ�شخا�ص عند زيارتهم والحديث معهم.
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كيف تكونين فّعالة؟
المفاهيم الرئيسة :

- الفاعلية.
- الم�شاركة.

بالإجابة على مجموعة من  �شارة مدى فاعليتها، وت�شتطيع تقييم نف�شها، قامت  ولكي تعرف 
الأ�شئلة من خالل ال�شتبانة الآتية:

هل 
لدي القدرة 

على اتخاذ قرارتي، 
واأملُك الثقة الكافية 

لتنفيذها؟

هل 
تفاعلُت مع اأفراد 

اأ�شرتي، و�شاركتهم 
اهتماماتهم؟

هل 
ا�شتفدُت من وقتي، 
وا�شتطعت ا�شتثماره 

جيًدا؟

هل كنُت عوًنا 
لوالدتي؟

هل كانت لي 
ب�شمات مميزة في 

اأ�شرتي؟

فتات���ي: جميل اأن تعتادي تحمل الم�شوؤولي���ة في اأ�شرتك، وت�شاهمي في بع�ض الأعمال المنزلية 
���ا وراعيًة لمنزل���ك وع�شًوا فاعاًل ف���ي مجتمعك،  معتم���دة عل���ى نف�ش���ك؛ لأن���ِك �شتكونين غًدا اأمًّ
الة في اأ�شرت���ك اأوًل، ثم في مدر�شتك  ولك���ي تنجح���ي ف���ي دورك الم�شتقبلّي ينبغ���ي اأن تكوني فعَّ
ومجتمع���ك، ول���ن يت���م ذل���ك اإل بعد مراعاة ع���دة اأم���ور، �شنتعر����ض لبع�شها م���ن �شخ�شية �شارة 

وه���ي تط���رح عل���ى نف�شه���ا مجموع���ة م���ن الأ�شئل���ة.   
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   دائًما اأحياًنا    اأبًدا

ا، و�إن كان مجموعها للخيار  "7" فما فوق فاأنت فعالة حقًّ �إذ� كان مجموع �لإجابات للخيار )د�ئًما( 
)�أحياًنا( "7" فما فوق فاإن فعاليتك متو�سطة وتحتاجين �إلى زيادة جهد، �أما �إذ� كان مجموع �إجاباتك 

للخيار )�أبًد�( "7" فما فوق فاأنت تحتاجين �إلى مر�جعة نف�سك، لت�سبحي فعالة د�خل �أ�سرتك.

1- اأحر�ص على ترتيب غرفتي بنف�سي، واأعيد تنظيمها با�ستمرار.

2- اأنجز ما يعهد اإلّي من تنظيف المنزل بكفاءة.

3- اأعتني بمالب�سي، واأدواتي الخا�سة. 

4- اأعّد بع�ص الأ�سناف الب�سيطة لأفراد اأ�سرتي، ولل�سيوف. 

5- اأ�ستقبل ال�سيوف بب�سا�سة، واأ�ساركهم الحديث بلباقة واحترام. 

6-اأحر�ص على م�ساركة ال�سديقات، والقريبات في منا�سباتهن.

7- اأ�ساهم مع والدتي في التخطيط للولئم، والمنا�سبات الخا�سة.

8- اأ�ساعد اإخوتي في عمل خطة؛ لإنجاز ما ي�سند اإليهم من مهمات.

9- اأهتم باإخوتي ال�سغار خا�سة عند غياب والدتي.

10- اأ�سارك اأ�سرتي في تخطيط الميزانية. 

11- ل اأرهق ميزانية اأ�سرتي بكمالياتي الخا�سة. 

12- اأكون قدوة ح�سنة لأفراد اأ�سرتي. 

والت�سرفات  ال�سلوكيات 

طالبتي قيمي نف�سك باالإجابة عن  فقرات اال�ستبانة ال�سابقة.
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1                                                      اكتبي عبارة منا�سبة لكل من: 

2-  فتاة تحر�ص على اللباقة ومراعاة  م�شاعر  
اأ�شرتها. مع  ذل��ك  تفعل  ال  ولكنها  �شديقاتها، 

1- فتاة تطلب من اأ�شرتها كماليات خا�شة 
بها غير مراعية لظروف اأ�شرتها المادية.  

3- فتاة ت�شتفيد من اجتماع االأ�شرة الدوري 
بعمل برامج ثقافية وترفيهية هادفة. 

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

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

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

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

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

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

ظروفهم  بع�ض  في  و�أ�سرتها  و�لدتها  بم�ساركة  �هتمامها  �لفتاة  فاعلية  لقيا�ض  �لأ�س�ض  �أهم  من  �إن 
ني ما �ستقدمينه لها في كل من �لظروف �لآتية:  �لخا�سة، فما �لذي يمكنك م�ساعدة و�لدتك فيه؟ دوِّ

و�ل���دت���ي �ل��غ��ال��ي��ة �أ���ش��ع��ر ب��ت��ع��ب��ك ف���ي حملك، 

و�أتذكر ما عانيته معي من قبل، وتقديًر� مني 

لك �أعدك باأن �أ�شاعدك في رعاية هذ� �لمولود 

�لمنزلية  �لأع��م��ال  ببع�ض  �أق��وم  و�أن  �ل�شغير، 

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

........
و�أهتم باأخوتي �ل�شغار و..

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

........
و.....

قدوم مولود جديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تغيبها عن المنزل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ظرف اقت�شادي طارئ تمر به االأ�شرة
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   اقترحي اأفكاًرا تظهرين من خاللها فاعليتك في المنزل من خالل الربط بال�ضور المعرو�ضة:

       1- اأزرع الخير في المنزل فاإخوتي يحذون حذوي. 

          2- اأحر�ص على تاأ�سيل مبادئ الخير في عائلتي. 

        3- اأنا كال�سجرة ظل وثمر.  

...................................................................... -1       

...................................................................... -2          

......................................................................  -3        
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ن�ساط )ب(:
..............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�ساط )اأ(:
..............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�سـاط )اأ(:
اك��ت��ب��ي ف�����ي ا���س��ت��م��ارة بع�ض 

الأمــــــور التي تقي�ســــــــين مــــن 

خاللها فاعليتك في  مجتمعك 

واأ�ســـــــرتـك، وقـــــــــــــدميها 
لـــوالـــدتـــك، ثـــم اأعــطــي 

�سوء اإجابة  الوالدة.نف�ســك تقــــويًما على 

ن�سـاط )ب(:

�ســاركات 
هـا م

كفتاة ل

فـــــــراد 
ـــة مــــع اأ ـال

فـــعــ

ــــــــدي 
عـــــــ

ها، اأ
�ســــرت

اأ

ًفــا من 
�ــســنــ

ـــدك  وال
ـــ ل

ـــتـــي  ل
مـــــة ا

طـــــعـــــ
الأ

واطلبي  هـا، 
�سل

يف

قييمه.
منه ت
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اتفقت منيرة ومنال على زيارة �صديقتهما فاطمة؛ لتقديم التهنئة لها بالمنزل الجديد، فات�صلتا 
بها لتحديد الموعد المنا�صب. علمت مها وغيداء بالموعد المحدد فقررتا مفاجاأة �صديقاتهما 

بح�صورهما لهذه المنا�صبة.
فذهبتا اإلى ال�صوق؛ ل�صراء هدية منا�صبة لفاطمة، مما جعلهما ت�صالن لمنزل �صديقتهما في وقت 
متاأخر. اأدى اإلى اإحراج فاطمة التي لم تكن على ا�صتعداد ال�صتقبال الجميع، فانعك�س ذلك على 

طريقتها في �صيافة الزائرات وترحيبها بهن. 
- في راأيِك ما االأخطاء التي وقعت فيها كل من غيداء ومها عند قيامهما بهذه الزيارة؟ 

 1- عدم اإخبار �صديقتهما �صاحبة المنزل بعزمهما على الزيارة.
 ..........................................................   -2

التاأخر في القدوم وعدم احترام موعد الزيارة.    -3
   ........................................................... -4

آداب الزيارة
المفاهيم الرئيسة :

- الموعد.
- االجتماع.

اإذا كان ح�صور المنا�صبة بدعوة ر�صمية، فيجب على �صاحبة الدعوة مراعاة توزيع البطاقات قبلها بفترة 
كافية. 

نيها. - تخيَّلي وقوع بع�س ال�صلوكيات الخاطئة التي �صدرت من بع�س �صديقات فاطمة اأثناء زيارتهن لها، ثم دوِّ
1-دق جر�س الباب طوياًل وعدم االنتظار حتى يوؤذن بالدخول امتثااًل لقوله تعالى:

                                                                                                                            ]النور:27[.
........................................................................ -2

3- التطفل على الزائرات وطرح االأ�صئلة المحرجة عليهن. 
........................................................................ -4

5- المكوث حتى وقت متاأخر دون مراعاة ظروف اأ�صحاب المنزل.
........................................................................ -6
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ا على الذوق  على الرغم من حر�صها على الخروج المبكر  وقد كانت منيرة اأكثر الزائرات حر�صً
ب�صبب ارتباطها الأ�صري، فقد تمهلت قلياًل عند الخروج ب�صبب ح�صور اأخت فاطمة، ثم ا�صتاأذنت 

بالن�صراف. 
- براأيك ماذا فعلت منيرة مع فاطمة )�صاحبة المنزل( عندما رغبت في الخروج؟  

ا�صتاأذنت من فاطمة قبل الن�صراف والخروج من المنزل.   -1
....................................................-2

دعتها لمبادلة الزيارة بمثلها في اأقرب فر�صة ممكنة.   -3
....................................................  -4

ومما اأ�صعد الجميع تحلي فاطمة بكثير من اآداب ال�صيافة طوال وقت الزيارة والتي منها: 
 1- اإعداد مكان لال�صتقبال وتهيئته لراحة ال�صيوف. 

.................................................... -2 
 3- اختيار المالب�س المنا�صبة لال�صتقبال والتجمل ب�صكل لئق ومنا�صب. 

 4- اإكرام ال�صيوف بالقول والعمل وتقديم الطيب من الماأكل والم�صرب لهم. 
................................................... -5 

  

اأو ال�صراب، وذلك حفاًظا  اإكرام ال�صيوف ل يعني المبالغة والإ�صراف في تقديم الطعام 
على النعم من الزوال. 

ا بين معنى الجملتين في كل م�ستطيل:  1             قارني �سفهيًّ

1- اأزور كل من اأرغب في زيارته ح�صب مزاجي ال�صخ�صي.
2- اأزور من يحتاج زيارتي ح�صب ظروفي الأ�صرية.

 1- اأقدم هدية غالية الثمن ل�صديقتي المري�صة.
2- اأقدم ما يمكنني تقديمه ل�صديقتي المري�صة.
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االجتماعات الدورية

عن �أن�س بن م�لك  �أن �لر�سول � ق�ل: »َمْن �أحبَّ �أْن ُيْب�َسَط لُه في رزقه و�أن ُيْن�َس�أ لُه في 
ْل رحَمُه« ]�أخرجه �لبخ�ري: 5986[. �أَثِرِه، َفْلَي�سِ

و�إط�لة  �ل��رزق  زي���دة  �أ�سب�ب  �لحنيف وهي من  �لتي حّث عليه� دينن�  �لأعم�ل  �لرحم من  �سلة 
�لعمر. ومجتمعن� �ل�سعودي يحر�س �أ�سد �لحر�س على �إق�مة �لجتم�ع�ت �لدورية بين �لأ�سر 
�إح�س��سهم وم�س�ركتهم لبع�سهم  �أو��سر �لود و�لمحبة بينهم وتقوي  و�لعو�ئل و�لتي تزيد من 
تكون  بحيث  �لجتم�ع�ت،  لهذه  �ل�سهرين  �أو  �ل�سهر  �أو  �لأ�سبوع  في  ي��وٍم  بتخ�سي�س  �لبع�س 

م�سوؤولية �ل�سي�فة و�ل�ستقب�ل في هذ� �ليوم متب�دلة تقوم به� جميع �لأ�سر في �لع�ئلة.

1-ح�جة ربة �لمنزل �إلى �لم�س�عدة في �ل�سي�فة و�ل�ستقب�ل.
....................................................................................................-2
....................................................................................................-3

4-�لمب�لغة فيه� بكل �لأ�سك�ل مم� �أدى �إلى زي�دة �لتكلفة �لم�دية.

�إل �أن بع�س �لأ�سر �أفقدو� تلك �لجتم�ع�ت ميزته� وهدفه� فظهرت �سلبي�ت متعددة له�، منه�:

1-�إت�حة �لفر�سة لالجتم�ع ب�لأق�رب �أو �ل�سديق�ت في وقت و�حد.
....................................................................................................-2

3- �إعط�ء ربة �لأ�سرة �لم�سوؤولة عن �لجتم�ع مج�ًل و��سًع� ل�ستقب�ل �ل�سيوف و�لترحيب بهم.
....................................................................................................-4

ولهذه �لجتم�ع�ت مز�ي� متعددة منه�: 

�لجتم�ع  ب�لم�س�ركة لإعد�د  �لعو�ئل  بع�س  تقوم  �لم�دية،  ب�لتكلفة  �لأ�سر  تف�دًي� لإره�ق 
وتهيئة �لمك�ن �لمن��سب له.
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تعتبر عيادة المري�ص من الزيارات التي يجب الحر�ص عليها؛ للتخفيف عنه فياأن�ص بزواره 
وين�سى اآلمه، ولكن يجب مراعاة  الآداب العامة لهذه الزيارة. 

اآداب زيارة املري�ض

هل تعرفين دعاء 
اآخر؟

- تزيد        
من اأوا�سر   
 المحبة    
    وال�سلة.

حديًثا:
- مكلفة للزائر والم�سيف.

- تتم بموعد م�سبق متفق عليه.
........................-

.............. -

      قديًما:
- ب�سيطة وبدون تكلف.

- مفاجئة ومفرحة.
........................-

.............. -

مقارنة بني الزيارات القدمية واحلديثة:

1- زيارة المري�ص:

بع�ض الزيارات الخا�سة

اح���������������ت���������������رام 
م���������واع���������ي���������د 
ال��������������زي��������������ارة 
وخ���ا����س���ة ف��ي 
الم�ست�سفيات.

اخ����������ت����������ي����������ار 
ال��������ح��������دي��������ث 
ال����م����ن����ا�����س����ب 
وت���������ج���������ن���������ب 
باأخبار  الكالم 

محزنة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ب��الأدع��ي��ة  للمري�ص  ال��دع��اء 
المنا�سبة الواردة عن الر�سول 
 �، مثل: ما رواه عبد اهلل بن

الر�سول  �   عن  عبا�ص 
ا فقاَل:  قال: »من عاَد مري�سً
اأ�ساأُل اهلَل العظيَم ربَّ العر�ِص 
���س��ب��َع  َي�����س��ف��َي��َك  اأْن  ال��ع��ظ��ي��ِم 
قد  ك��ان  اإْن  اهلُل  �سفاه  م���راٍت 
ر يعني في اأَجِله«. ]م�سند  اأخِّ

اأحمد: 13/ 4[. 
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تــذكـــري

من  تحمله  بما  ولكن  المادية،  بقيمتها  لي�ست  للمري�ص  المقدمة  الهدية  اأن 
معاني طيبة وم�ساركة وجدانية.

الجديد،  المولود  النجاح،  مثل:  �سعيدة،  بمنا�سبة  لالحتفاء  والأ�سدقاء  الأق��ارب  بين  تكون 
الزواج، الترقية.

اآداب زيارة التهنئة

2- زيارة التهنئة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأن تكون الزيارة 
في وقتها 
المنا�سب.

تقديم الهدية 
المنا�سبة اأو 
اإر�سالها مع 

بطاقة تهنئة اإذا 
تعذر الذهاب.
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ن�شاط )ب(:
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..............................................................................................
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..............................................................................................

ن�شاط )�أ(:
..............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�شـاط )ب(:

�ختاري �إحدى �ملنا�شبات 

�لآتية:

)دعوة – تهنئة( و�أعدي 

لها بطاقة مبتكرة.

عدم ح�شورك.        وتعتذرين لها عن      على �شالمتها،   حتمدين �هلل فيها  لها عبارة على بطاقة  تتمكني من زيارتها، �كتبي لديك �شديقة مري�شة مل ن�شـاط )�أ(:
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المفاهيم الرئيسة :
- االت�صال.
- االإن�صات.

قواعد الحديث وفن 
االستماع

   )الحديث ال�صيق المهذب هو المفتاح لح�صن اال�صتماع( 
      بعد قراءتك للعبارة ال�صابقة قومي ب�صرد حادثة 

                            لل�صورة الجانبية: 
 

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

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

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

اأر�صدنا ديننا الحنيف اإلى اآداب الحديث اربطي كل اأدب بما ينا�صبه من توجيه ديني:

قال تعاىل: )  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( ]الن�صاء: 114[.

قـــال تعــالـــى: )ىب  يب  جت   حت  خت  متىت  يت      جث 
مث  ىث  يث( ]لقمان: 19[.   

عـــن اأبـــي هريـــرة  قـــال: قـــال ر�صـــول اهلل �: »كَفـــى 
َث بكلِّ ما �صِمع« ]اأخرجه م�صلم: 5[.  بالَمرِء كِذًبا اأْن ُيَحدِّ

قال تعاىل: )ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی( ]احلجرات: 11[.

الحذر ال�صديد من ذكر اأحاديث 
مكذوبة عن الر�صول �.

 1 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

الحذر من التحدث بكل ما ي�صمع؛ 
الأنه مجال الوقوع في الكذب.

ال�صوت  خف�ض  على  الحر�ض 
اأثناء الحديث.

الحذر من التباهي والتفاخر بما ال 
تملكه؛لالرتفاع في اأعين النا�ض.

الحذر من ال�صخرية من طريقة 
كالم االآخرين.

الحذر من كثرة الكالم والثرثرة.

عـــن عائ�صـــة اأم الموؤمنين  اأّن امراأًة قالت: يا ر�صول 
اهلِل! اأقـــوُل: اإنَّ زوجـــي اأعطانـــي مـــا لم ُيعطنـــي؟ فقال 
ـــُع بما لم ُيْعـــَط، كالب�ِض ثوبْي  ر�صـــوُل اهلِل �: »المت�صبِّ

زوٍر« ]اأخرجه م�صلم: 2129[.

عـــن المغيرة بن �صعبة  �صمعت ر�صول اهلل  � يقول: 
اأ مقعـــَده ِمـــن النَّاِر«.  ـــًدا فْليتبـــوَّ »َمـــن كـــَذب عليَّ متعمِّ

]اأخرجه البخاري: 1291[. 
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    نعم، ولقد ح�ضرت          اكتبي راأيِك في الحوارات الآتية:
    بمالب�س قديمة 
لب�ضتها يوم العيد.  هل �ضاهدِت 

ريم؟

اأن�ضئي ر�ضًما بيانيًّا على الدائرة لتبيني فيه الن�ضب التقريبية لمقدار الوقت الذي تق�ضينه في:
 

  - التحدث.
    - ال�ضتماع.

    - الطالع )قراءة - م�ضاهدة(. 
المدر�ضة  المنزل

اأعرف ذلك فقد 
حدث اأن جاء .....

لقد وقع ليلة 
مو�ضوع خا�سالبارحة حدًثا غريًبا.

وما هو؟ اأخبريني 
عنه.

لقد �ضاهدتك 
تتحدثين مع المعلمة، 

فيم كنتما تتحدثان؟

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

Welcome. مرحًبا بِك.

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

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

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

1

شكل )1(

شكل )3(

شكل )2(

شكل )4(

عن اأبي الدرداء � قال: )اأن�ضف اأُذنيك من فيك فاإنما جعلت لك اأذنان وفم واحد لت�ضمع 
اأكثر مما تتكلم به(.
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        �سلوكيات في االت�سال       تاأثيرها على المتحدث   تاأثيرها على الم�ستمع
1- التحدث ب�سوت عال. 

2 - ا�ستخدام االألفاظ المحببة، مثل: 
)�سكًرا(، )من ف�سلك(. 

ن��ف�����س��ه  ع�����ن  ال�������س���خ�������ص  ح����دي����ث   -3
ونجاحاته وماآثره وحالته ال�سحية. 

4- تبادل الغمز اأثناء الجل�سة مع 
االآخرين واالعتداد بالنف�ص.

5- االبت�سامة. 
6- ذكر كفارة املجل�ص يف نهاية اجلل�سة. 

لال�ستماع اآداب يجب مراعاتها، ال�سور اأمامِك لمجموعة م�ستمعين:  

اأمامِك مجموعة من اآداب االت�سال، اكتبي تاأثيرها على المتحدث والم�ستمع في الفراغ المنا�سب: 

     لماذا يت�سرف هوؤالء االأ�سخا�ص هكذا؟

  ما �سعورك عندما يكون هوؤالء م�ستمعيك؟

     قال اهلل تعالى : 

 ُيقدم لفظ )ال�سمع(  دائًما على )الب�سر(  في القراآن الكريم، لماذا؟ 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

هل تحفظينها؟

]النحل:78[
2

شكل )5(

شكل )6(

شكل )8(

شكل )9(

شكل )7(
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اختبري مهاراتِك في االت�صال 

تعتبر مهارة االإن�صات والتحدث من المهارات التي نحتاجها عند االت�صال مع االآخرين، ولكي تقيمي نف�صك 
اإذا كانت  اإجابتك )ال( والرقم )2(  اإذا كانت  الرقم )1(  االآتية بو�صع  اأجيبي على اال�صتبانة  المهارة  في هذه 

اإجابتك )اأحياًنا( والرقم )3( اإذا كانت اإجابتك )غالًبا(، اأما اإذا كانت اإجاباتك )دائًما( ف�صعي الرقم )4(:

       

الـــــــــ�ســـلـــــــــــــوكـــــــــــيــــــــــــــــــــات
ال

1
اأحياًنا

2
غالًبا

3
دائًما

4
1- اأُطّهر حديثي من الكالم القبيح واالألفاظ البذيئة.  

2- ال اأحتكر الحديث واأتيح الفر�صة لالأخريات الإبداء راأيهن. 
اأتنازل عن الكالم لمن هم اأكبر مني �صنًّا، واأ�صتخدم معهم االألفاظ   -3

المحببة، مثل: ) خالة - عمي-  ...(.
4- يت�صم حديثي باالأدب م�صتخدمة االألفاظ المهذبة، واأخاطب 

النا�س باأحب اأ�صمائهم بداًل من قول: )اأنت – هي(.
5- اأحاول التعرف على البيانات المهمة للمتحدثة معي، مثل:اال�صم، 

الجن�صية والوظيفة؛ حتى اأكون اأكثر انتباًها عند الحديث معها. 
6- ال اأتعمد ت�صحيح بع�س االأخطاء العفوية للمتحدثة اإذا كانت 

االأخطاء ال توؤذي اأحًدا.  
7- اأقبل بوجهي واأتجه بكامل ج�صدي اإلى من تحاورني وتتحدث 

معي.  
8- اأثناء المتابعة مع المتحدثة اأ�صاألها )كيف - متى - اأين( 

لال�صتطراد في الكالم واإ�صعارها باأهمية حديثها. 
9- ال اأن�صغل ب�صيء اآخر اأثناء االإن�صات للمتحدثة معي.

10- اأحترم وجهات النظر التي تخالف راأيي واأحاول تفهمها جيًدا.  
11- ال اأرد على المتحدثة حتى تنتهي من كالمها. 

12-ال اأكثر من الجدال اأثناء الحديث؛ الأن في ذلك خ�صارة للطرفين مقتدية 
�: »من   قال: قال ر�صول اهلل   اأن�س بن مالك  بما ورد في الحديث عن 
ترَك الكذب وهو باطل بني له في رب�س الجنة ومن ترك المراَء وهو محقٌّ ُبنَي 

لُه في و�صِطها« ]اأخرجه الترمذي: 1993[. 
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        - اإذا كان مجموع نقاطك من )24-12(
مهارة االت�صال لديك منخف�صة فانتبهي لنف�صك والحظي ت�صرفاتك؛ حتى تنجحي يف حواراتك مع االآخرين. 

      

     - اإذا كان جمموع نقاطك من )38-25(
اأنت ت�صعين لتكوني �صخ�صية مت�صلة جيدة باالآخرين؛ ولكن بع�ض العادات تعوقك! تذكري اأن مهارة االت�صال 

مفتاحك لقلوب االآخرين.   
                                                         - اإذا كان جمموع نقاطك من ) 39 - 48 (

اأنت مت�صلة بفاعلية مع االآخرين، و�صت�صتفيدين منهم، وي�صتفيدون منك. ا�صتمري بتطوير نف�صك 
وفقك اهلل لكل خير. 

)االآن(: كم عدد النقاط التي جمعتها لنف�صك؟
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..............................................................................................

ن�صاط )اأ(:
..............................................................................................

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

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

ن�سـاط )ب(:

بال����رج��������وع اإىل م�صادر 

حديث  عن  ابحثي  التعلم 

ت�صتدلني فيه على مهارة

  احل���دي���ث واال���ص��ت��م��اع عند 

.�
الر�صول 

الهاتف، اذكريها.مراعاتها عند ا�صتخدام واال�صتماع يجب هناك اآداب للحديث ن�سـاط )اأ(:
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               اذكري المتناق�ضات في العبارات الآتية: 

1- تحدثت مع زميالتي متبعة اآداب الحديث، فاأكثرُت من الحديث عن نف�ضي. 
.......................................................................................................................   

6- اأعددُت كل ما يلزم لجتماع الأقارب في وقت مبكر، ووزعُت البطاقات قبل يوم واحد.        
........................................................................................................................................

2-  اأن�ضُت اإلى حديث معلمتي، وقاطعُتها اأثناء الكالم.
.........................................................................................................................       

3-  تحدثُت مع الم�ضرفة باحترام، ورفعت �ضوتي اأمامها.
......................................................................................................................        

4- احترمُت موعد زيارة �ضديقتي المري�ضة في الم�ضت�ضفى، فزرُتها متاأخرة.                 
..........................................................................................       

5- انتظرُت قدوم الم�ضيفة باأدب، وت�ضليُت بمكالمة �ضديقتي حتى قدومها. 
........................................................................................      

7- اأ�ضارُك اأفراد اأ�ضرتي اهتماماتهم، فاأجل�س في غرفتي كثيًرا.
...........................................................................................................................        

1
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   ا م ل ط ت د  ح  ح ع  ه� ز ه�  ق م ط ث  ي ق ث ة  د.

  ا  د  م   ت  ل ن ن ع م ت ر ه� �ض ف ف ه� د.

  ا  ز ل ك  ي  ذ  ه� ه�  م ن  ذ ر ك �ض ن ز ي. 

3

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

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

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

 

عن اأ�صامة بن زيد  قال: قال النبي �: »اأن هلِل ما اأَخذ وله 
ى« ]اأخرجه البخاري: 7377[.  ما اأعَطى، وكلُّ �صيٍء ِعنَده باأَجٍل ُم�َصمًّ

عن عبد اهلل بن عبا�ض  قال: قال النبي �: »ال باأ�ض 
طهور اإن �صاء اهلل« ]اأخرجه البخاري: 3616[. 

عن اأبي هريرة  قال: قال النبي �: »باَرَك اهللُ َلَك 
وباَرَك علْيَك وجمَع بيَنُكما في الخيِر« ]اأخرجه الترمذي: 1091[. 

 
قراءة كتاب 

اأعجبك.
.....

 
م�صاهدة برنامج 

في التلفاز.
.....

 
اال�صتمتاع 

باللعب مع اأخواتك.
.....

زيارة 
قريبتك التي 

 ح�صلت على �صهادة 
التفوق موؤخًرا.

.....

الذهاب 
مع االأهل 

الإحدى الحدائق اأو 
االأماكن الترفيهية.

....

                    

لديك ثالث �صاعات فراغ، كيف 

اأن تق�صيها ح�صب  تف�صلين 

لديك؟  اأولويتها 

 ا�صطبي كل حرفين متكررين لتتعرفي على منا�صبة االأدعية 
المذكورة في االأحاديث النبوية االآتية:

2
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      اأختار الت�صرف المنا�صب في المواقف االآتية:

1- اأت�صلل 
ب�صرعة مختفية 

عن نظرها؛ 
الأني ال اأ�صتطيع 

االنتظار.

2- اأجل�ض قلياًل، 
ثم اأعتذر واأخرج.

3- اأخرج 
ب�صرعة بعد 

اأن األقي عليها 
التحية.

ا اإحدى قريباتك لديها م�صكلة ترغب منك م�صاركتها في اإيجاد الحل المنا�صب:   ب - ات�صلت بك هاتفيًّ

1- اأطلب منها 
اخت�صار الكالم 
واإيجاز الم�صكلة.

2- اأ�صتمع بتملل؛ 
حتى ت�صعر بذلك.

3- اأ�صتبدل 
الحديث بموا�صيع 

اأخرى ال تمت 
للم�صكلة ب�صلة.

4- اأن�صت 
باهتمام واأتابع 

كالمها حتى تنتهي 
واأ�صاركها في اإيجاد 

الحل المنا�صب.

5- اأكرمها 
واأقدم لها 

واجب ال�صيافة.

1- اأتذمر 
واأتركها من 
دون ا�صتقبال.

2-  اأُ�صند 
ا�صتقبالها للخادمة 

اأو اأحد اإخوتي 
ال�صغار.

3-  اأعتذر عن 
ا�صتقبالها لعدم 
وجود والدتي.

4- اأ�صتقبلها  
ثم اأ�صتاأذن منها 
لمتابعة التلفاز.

4

 اأ كنُت في زيارة الإحدى قريباتي واأردت الخروج فدخلْت اإحدى ال�صديقات:

ج� - ح�صرت لزيارتكم امراأة كبيرة في ال�صن، وكانت والدتك غير موجودة:
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 ميزي الأ�سباب والنتائج باإحاطة الأ�سباب باللون الأزرق والنتائج باللون الأحمر، في كل 
جملة من الجمل الآتية:

قراأت هند وا�ستمعت جيًدا، فاأ�سبحت متحدثة بارعة.

الزميالت يتجنبن مجال�سة َمْن ُتكثر الجدل.
ا�ستعانت ربة المنزل بالأطعمة الجاهزة من المطاعم نظًرا لكثرة ال�سيوف.

ا بينهم، فاأ�سبح لديهم الوقت لممار�سة هواياتهم. م اأفراد عائلة اجتماًعا دوريًّ نظَّ
توزعت المهام والم�سوؤوليات بين اأفراد الأ�سرة، فاأ�سبحت اأ�سرتهم منظمة. 

هدى فتاة محبوبة؛ لأنها متعاونة مع جميع اأفراد اأ�سرتها. 

5

7

6

  ما الفرق بينهما؟  ..........................................................

ا، اأو زار اأًَخا له في اهلِل ناداه مناٍد: اأن    1- عن اأبي هريرة  قال: قال النبي  �: »من عاد مري�سً
ِطْبَت وطاب َمْم�ساَك وتبواأَت من الجنِة َمنِزل« ]اأخرجه الترمذي: 2008[.

ا(:  ............................ )زار اأًخا(: ............................؟   ما معنى كل من )عاد مري�سً

 اأكملي الفراغات الآتية:

                       قمت بزيارة قريبتك المري�سة في الم�ست�سفى فوجدت اأربعة اأخطاء لم تعجبك،
                                                                             بّيني هذه الأخطاء. 

........................................................................................................... -1 

........................................................................................................... -2 

........................................................................................................... -3 

........................................................................................................... -4 

2- بعد انتهاء الزيارة تقدم عبارات ......... للم�سيفة لح�سن ا�ستقبالها.
3- عند الحديث ابتعدي عن .............البذيئة.

4- طلباتك يجب اأن تكون في حدود ...................المتاحة لك.

1
2
3
4
5
6
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5- يجب االعتذار عن ................. اإن لم ت�سمح الظروف.
6- .............. تورث المحبة, لكن احر�سي اأن تكون منا�سبة, وغير مكلفة ماديًّا.

7- يجب على الم�سيف ............. قبل االن�سراف.
8- ............. من المهارات التي تحتاجها عند االت�سال.

9- ينبغي ارتداء ............. المنا�سبة ال�ستقبال ال�سيوف.
10- االبتعاد عن كثرة ............ عند الحديث؛ كي ال يخ�سر الطرفين.

11- من فاعليتي في المنزل اأحر�ص على ............. الدائم لغرفتي.
12- تجنب اإطالة رن .............. والتريث قلياًل.



شؤون منزلية

الوحدة الثانية
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يتوقع من الطالبة في نهاية الوحدة اأن:

1  ُتوزع الدخل على اأبواب االإنفاق ح�صب االأولوية.

2  ت�صتنتج خطوات اإعداد الميزانية. 

3  تقترح بع�ض الم�صادر التي يمكن بها رفع دخل االأ�صرة.

4   تعي اأهمية االدخار. 

5  ُتقدم بع�ض االإر�صادات التي ي�صتفاد منها في عملية ال�صراء. 

6  ُتلخ�ض اأ�صباب قراءة المعلومات الغذائية على االأطعمة.

7  ُتدرك الفرق بين الدعاية واالإعالن.

8  ُت�صدر حكًما حول االإعالنات الغذائية المعرو�صة عليها.

أهداف الوحدة
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الميزانية وموارد األسرة

اإعانة الزوج 

على التزاماته

�ضبط  الإنفاق

      الدخار

       ال�ضبر

ربط الأولد 

بواقعهم

ينبغي الت�صرف بحكمة واتزان في الموارد المت�حة, ويتحقق ذلك ب�إعداد ميزانية منزلية:

تعني الموازنة والمق�بلة بين اإيرادات البيت ونفق�ته عن طريق و�صع خطة 
من��صبة لتوزيع الدخل على اأبواب الإنف�ق المختلفة في مدة زمنية معينة.

امليزانية:

ولكي توؤدي �صع�د هذه المهم�ت على اأكمل وجه ل بد اأن تتعرف على الموارد الم�لية لدخل الأ�صرة:                              

اإيراد الممتلك�ت  الخ��صة,  
ك�لعق�ر

     التج�رة اأو الزراعة     الراتب ال�صهري  

من  م�صتقة  ال���م���وازن���ة 
ال������م������ي������زان, وي���ق�������ص���د 
ب��ه��� ال���ت���وازن واع���ت���دال 
الإي������رادات  ب��ي��ن  كفتيه 

والنفق�ت.

معلومة
اإثرائية

محمد رب اأ�صرة م�صوؤول عن توفير الم�ل الالزم لنفق�تهم, وزوجته �صع�د تتحمل م�صوؤولية تدبير �صوؤون 
البيت فهي المدبر لميزانية البيت, بدًءا من اإعداده� ثم تنفيذه� ومت�بعته�, فك�نت تتع�مل مع اأبن�ئه� 
بميزان الواقع ل بدافع الرغبة وحب تقليد الآخرين, فجعلت التر�صيد في الإنف�ق وال�صتهالك من اأهم 
خططه� مع ر�ص�ه� وقن�عته� برزق اهلل و�صعيه� لتحقيق التوازن الداخلي لأ�صرته� من خالل:                                    

المفاهيم الرئيسة:
- المورد.

- الممتلك�ت.
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                                                          حاالت الميزانية بعد اإعدادها 
                             

ادخـار

م�صروفات
اإيـرادات

اإيـراداتم�صروفات
م�صروفات

اإيـرادات

متعادلة عجز

ة  على �صوء االآية القراآنية الكريمة في قوله تعالى:  اأف�صل الميزانيات التي كانت معدَّ
                                                                                                                               ]االإ�صراء: 29[.

1- ُيقدر الدخل المالي خالل فترة اإعداد الميزانية.

3- تقدر اأ�صعار المتطلبات المدونة مع  مراعاة المرونة؛ حتى يتم تعديلها عند الحاجة.  

2- ُتدون  متطلبات االأ�صرة محققة االحتياجات االأهم، ثم المهم، فالرغبات.            

خطوات اإعداد الميزانية

4- يوازن بين الدخل والم�صروف واالدخار، حيث يترك جزء مدخر للظروف الطارئة.       
5- ُيراجع التخطيط؛ للتاأكد من اإمكانية نجاحه.      

اأن نجاح الميزانية يعتمد على واقعيتها وتم�صيها مع اأهداف االأ�صرة ودخلها.
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ُيف�سل ا�ستراك اأفراد الأ�سرة في و�سع الميزانية حتى يزداد لديهم ال�سع�ر بالم�س�ؤولية.

           وتق�سم اأول�يات اأب�اب ال�سرف ح�سب:

2- الحاجيات:
التي يمكن في الحياة ال�ستغناء 
زي��ادة  زائ����دة، وك��ل  عنها بم�سقة 
ع�����ن ال�����������س�����روري�����ات ت����ع����د م��ن 
الحاجيات مثل: الأثاث المنزلي،  
و.................، و............. . 

 1- ال�سروريات:
م���ا ل يمك���ن ال�ستغن���اء عنه���ا في 
الحياة، مثل: الم�سكن، والماأكل، 
...........، و...........، و........ . 

                       

3- الكماليات:  
ما يجعل حياة النا�س اأكثر ي�سًرا، 
اأو  اإ�سراف  دون  ومتعة  و�سه�لة، 
ترف، مثل: الأجهزة الكهربائية 
ال��م��ك��م��ل��ة، وت��ج��م��ي��ل ال��م��ن��زل، 

و.............................. .      

2- مقدار الدخل.       1- عدد اأفراد الأ�سرة.    
4- مي�ل الأفراد ورغباتهم.     3-اأعمار اأفراد الأ�سرة.    

    5- الحالة ال�سحية لأفراد الأ�سرة.    6- مكان �سكن الأ�سرة والت�سهيالت المت�فرة له.  

وهناك عدة ع�امل قد ت�ؤثر في تق�سيم اأب�اب الميزانية، وهي: 

الغذاء:
ما ينفق على الغذاء داخل 

المنزل وخارجه.
 )%30-25(          

احتياجات المنزل:
اإي���ج���ار  ال�����س��ك��ن وم���ا يحتاج 
اإليه من اأجهزة ، كهرباء،ماء، 

ووق�د، ......... ، ............
                             )%30-25(         

الدخار:
ا�ستقطاع جزء من الدخل 

وا�ستثماره.
   )%15-10(          

النفقات ال�سخ�سية:
الم�سروف ال�سخ�سي من 

رعاية �سحية وتعليم ومالب�س 
                     .............................،

      )%25-20(

المتفرقات:
ال�����ه�����داي�����ا، ال���ت���رف���ي���ه، 

ال�سدقات. 
                   ......................

 )%20(

                                                                اأب�اب ال�سرف

تــذكـــري

اأن ه���ذه الن�س���ب تقريبي���ة ولي�س���ت قاع���دة ثابت���ة ل���كل الأ�س���ر، فالإنف���اق عل���ى اأب����اب 
ال�س���رف يختل���ف من اأ�سرة لأخرى ح�سب احتياجاتها وع���دد اأفرادها ومقدار دخلها.
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نموذج ميز�نية �سهر من �أ�سهر �ل�سنة الأ�سرة دخلها �ل�سهري �ستة �آالف ريال: 

اأوجه ال�صرف �أبو�ب �الإنفاق

1500 ريال�لغذ�ء %25

�لقيمة بالريال

�أجرة �لمنزل - فو�تير)�لكهرباء, �لماء,
�لهاتف( وقود �لطهي - مو�د �لنظافة.

�الحتياجات �لمنزلية 
1500 ريال%25

مالب�ش - مفار�ش - تعليم - عالج و�أدوية 
- م�سروف �لجيب - كتب وجر�ئد.

�لنفقات �ل�سخ�سية 
1200 ريال%20

م�ساريف نقل - ترفيه - هد�يا. 1200 ريال�لمتفرقات %20

   600 ريال�الدخار %10 ---------------------------

  6000 ريال�لمجموع ---------------------------

تختل���ف �الأولوي���ات من �أ�س���رة الأخرى, فبع�ش �الأ�س���ر ترى ما هو كماليات وتح�س���ينات عند 
�الأ�س���ر �الأخ���رى �س���رورة له���ا, فل���كلٍّ �أولويات���ه و�هتمامات���ه �لخا�س���ة �لت���ي ال ب���د �أن تر�عي 

�الإمكانات  �لمتاحة.

�أعدي ميز�نية الأ�سرتِك ح�سب �لدخل �ل�سهري مر�عية توزيعها على جميع �أبو�ب
�الإنفاق, ثم ��ست�سيري معلمتِك في خطو�ت �إعد�دِك للميز�نية. 

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

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

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

1

لحم - �أرز - خ�سر�و�ت - فو�كه - لبن - 
خبز.
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5- بع�ض الظروف الطارئة، مثل: تكاليف الحفالت والمنا�صبات.           

......................................................................... -4

  .........................................................................-1

2- تذبذب االأ�صعار، وعدم ثباتها.  

3- �صعوبة تحديد الدخل المتوقع لالأ�صرة، كاأن يكون الدخل غير ثابت. 

.......................................................................... -6

اأ�صرتك،  بها  تمر  التي  المادية  ال��ظ��روف  اأ�صباب  وال��دت��ك عن  ب�صوؤال  ه��اّل فكرت   
والعوامل التي اأثرت في عدم نجاح تنفيذ ميزانية االأ�صرة؟

طرق زيادة الدخل

اأ�صرتك تمر بظروف مادية �صعبة، كيف  اأن  اأنت فتاة فاعلة. علمت  بنيتي   
يمكنك التغلب عليها، وزيادة دخل االأ�صرة بالتعاون مع اأفرادها؟ 

2- العمل االإ�صافي الأحد اأفراد االأ�صرة اأو العمل في االإجازة ال�صيفية. 

........................................................................ -1

   ........................................................................ -3

4- اال�صتفادة بقدر االإمكان من المهارات والقدرات الأفراد االأ�صرة، مثل: الخياطة، الر�صم ،....... 

 اأن روؤية المملكة العربية ال�صعودية )2030( تهدف اإلى تزويد اأبنائها بالمعارف 
ا�صتفادة من قدراتهم وطاقاتهم من  اأق�صى  اإلى تحقيق  والمهارات الالزمة، وال�صعي 

خالل تبني ثقافة الجزاء مقابل العمل واإتاحة فر�ض العمل للجميع.
وزارة  المنفذة في  الوطني )2020(  التحول  برنامج  م��ب��ادرات  اإح��دى  »ري���ادي«،   
التعليم، تهدف اإلى اإك�صاب الطالب مهارات �صوق العمل، وتر�صيخ ثقافة ريادة االأعمال، 

والتحفز على العمل الحر واال�صتثمار لدى الطالبات.
)الم�صدر: ريادي، متاح على ال�صبكة العنكبوتية(

تــذكـــري
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من خالل م�شاهدتك في الحياة الي�مية, هناك بع�ض العادات التي ت�ؤثر في الميزانية, 
ون�د اإلقاء ال�ش�ء عليها واإيجاد بدائل مقترحة لها:

1- المبالغة في ال�شيافة, 
خا�شة في المنا�شبات الب�شيطة, 

مثل: تقديم اأكثر من �شنف 
من الحل�ى مع القه�ة.

- تقليد الع�ائل الأخرى.
- حب المديح والثناء.

- العتقاد باأنها من مظاهر 
الكرم.

............................. -

و�شنف  بالتمر  الك��ت��ف��اء   -
من الحل�ى مع القه�ة.

الب�شا�شة  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز   -
وط��الق��ة ال���ج��ه ب����دًل من 

المبالغة في ال�شيافة.
............................. -

البديل اأو الحل�شبب ظه�رهاالعادات الخاطئة

2- الذهاب اإلى الم�شاغل 
للتزين عند الرغبة في ح�ش�ر 

منا�شبة.

- حب التجّمل الزائد.

- حب البروز  والتميز.

............................. -

والعتماد  بالنف�ض  الثقة   -
عليها في التجمل.

-ت��ط���ي��ر ال����ذات ب��الط��الع 
والمحاولة والتدريب.

............................. -

..............................-

...............................-

...............................-
 .............................. -
..............................-
.............................-

.............................- 
.............................-
.............................-

                                      ماذا يعني لِك الت�سوق؟
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

2
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ن�صاط )ب(:
..........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�صاط )اأ(:
..........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�سـاط )ب(:

ابتكري ح�صالة من عمل 

يدك، واجمعي فيها باقي 

م�صروفك ال�صخ�صي ، 

ثم فاجئي والدتك بما 

ادخرته من نقود.

ن�سـاط )اأ(:
جمعية  مديرة  اأن��ك  تخيلي 

خ��ي��ري��ة ول���دي���ك اأرب�����ع اأ���ص��ر 
ت���ع���ول���ه���ا ال���ج���م���ع���ي���ة ك��ي��ف 

 1000 ت��ق�����ص��ي��م  مراعية ي��م��ك��ن��ك  بينهم  االأ�صرية؟اح����ت����ي����اج����ات����ه����م ري���ال 
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استهالك الغذاء

مقدرة  الفرد على ح�سن  ا�ستغالل الموارد المتاحة المرتبطة بكافة الخدمات المتوفرة وعدم 
الإ�سراف في ا�ستخدامها وتقليل الفاقد منها. 

الوعي اال�ستهالكي: 

                                 قارني بين ال�سورتين، ثم اكتبي تعليًقا منا�سًبا لهما.

    معك 150 ريال لإنفاقها على اأ�سرتك في يوم واحد، كيف تنفقينها مراعية كل من:
1

الطعام: .................................................................................................
الم�سروف اليومي  للفرد: .....................................................................
بع�ض الحاجات الأخرى: ........................................................................

 اأن الثقافة ال�ستهالكية للفرد وو�سائل الإعللالن لهما تاأثير فعال في تنمية 
الوعي ال�ستهالكي للفرد.

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

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

المفاهيم الرئيسة:
- الم�ستهلك.

- ال�سلعة.

شكل )2(شكل )1(
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   محتويات البطاقة الإر�سادية   

نظًرا لكثرة الهتمام بالتغذية ورغبة من الم�ستغلين بها في اإيجاد و�سيلة لنقل المعلومات الغذائية التي اأ�سفرت 
عنها الأبحاث التي اأجريت في هذا المجال للم�ستهلك، لجاأت كثير من الحكومات اإلى ا�ستخدام البطاقات الإر�سادية.

كل بيان اأو اإي�ساح، اأو عالمة، اأو مادة و�سفية م�سورة اأو مكتوبة اأو محفورة اأو بارزة اأو مت�سلة 
ات�ساًل ثابًتا بعبوة المادة الغذائية.

البطاقة االإر�سادية: 

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

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

ا�سم المادة الغذائية

هيليون

اللللتلللعلللرف علللللللى ملللكلللونلللات الللمللنللتللج 
الغذائية.

فراولة

خالي من األلوان 

اإعطاء الأف�سلية للمنتجات التي تذكر 
عدم وجود اإ�سافات غير مرغوب فيها.

كل  تذكر  ل  التي  المنتجات  تجنب 
مكوناتها ب�سكل وا�سح.

كمثرى

احر�سي على قراءة علب المواد الغذائية للأ�سباب الآتية:

هيليون - ملح - خلمن خالصة الفاكهة الطبيعية

...............................
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اإر�شادات الم�شتهلك عند ال�شراء 

ذهبِت اإلى محل لبيع المواد الغذائية، وراأيِت مجموعة من المت�شوقين منهم َمْن ُيح�شن 

ال�شراء، ومنهم َمن ال ُيح�شن ذلك.

ت�شرفات �شرائية اأعجبتك:

1- كتابة قائمة االحتياجات 
الغذائية بداًل من  ال�شراء 

ع�شوائيًّا. 
........................ -2

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

........................ -3

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

ت�شرفات �شرائية لم تعجبك: 

1- �شـــــــراء كـــميــــــة كبيـــــرة من 
مــا�ــّشــة  االأغــــذيــــة دون حـــاجـــة 

اإليها.

.........................  -2

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

........................ -3

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

م�شرة  وهي  �شحيًّا  وال  غذائيًّا  منها  فائدة  ال  الخفيفة  واالأطعمة   )chips( البطاطا  رقائق 
بال�شحة وت�شبب زيادة الوزن ل�شعراتها الحرارية المرتفعة.

�شعر الكي�س =  1 ريال.
عدد مرات تناوله: خم�س مرات اأ�شبوعيًّا لكل فرد.

عدد االأطفال: ثالثة.
اال�شتهالك االأ�شبوعي : X 5 X 1  3  = 15 ريال.

اال�شتهالك ال�شهري: X  15 4 = 60 ريال.
اال�شتهالك ال�شنوي: X 60 12= 720 ريال.

وهو مبلغ ي�شاوي م�شاريف التموين الغذائي الأ�شرة  خالل �شهر.

ينبغي عدم الت�شرع في �شراء االأغذية؛ الأن التمهل في الفح�س والمقارنة يوفر المال.



44

اإن و�شائل الدعاية والإعالن توؤثر بال �شك في �شلوك الم�شتهلك وفي قراراته ال�شرائية وفي 
ميزانيته المالية. 

 اأثر و�شائل الدعاية والإعالن على �شلوك الم�شتهلك:

مواقع التوا�شل 
الجتماعي

تلفاز
.................................

........................    ن�شرات

   نوافذ عر�ض
.................................

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

 و�شائل الدعاية 
والإعالن 

         هاتي مثاًل ل�شحيفة �شعودية مخ�ش�شة لالإعالنات. 

- قدمي فكرة اإعالن في اإحدى الو�شائل الإعالنية، ثم اأجيبي عما ياأتي:  
الو�شيلة الم�شتخدمة في الإعالن: ................................................................
ا�شم المادة المعلن عنها: ...........................................................................
عوامل الجذب في الإعالن: .......................................................................

�شحف 
ومجالت

زيارات منزلية

مل�شقات 
ولفتات

تــذكـــري

تجنب �شراء  ال�شلع التي ترافقها �شجة؛ لأن هدف بيعها  الدعاية والتاأثير في الأفراد.

2
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 اأ�ساليب �سغط  توؤثر على الم�ستهلك؛ لقبول �سلعة ما، ول تظهر فيها �سخ�سية 
المعلن عنها. 

الدعاية: 

       لذلك فالم�ستهلك ل ي�ستطيع تحديد م�سدر المعلومات حول ال�سلعة، وو�سائل الدعاية   
متعددة، وتختلف باختالف الدول والبلدان وباختالف  قيمها واأهدافها ونوع ال�سلعة المعلن عنها. 

تهدف الإعالنات على تعدد اأ�سكالها للتاأثير على الم�ستهلك باإظهار اإيجابيات ال�سلعة والمبالغة في 
ذلك؛لالإقبال عليها. 

�ساهدي ثالث اإعالنات تلفزيونية لمواد غذائية ظهرت خالل هذا اليوم اأو الأيام 
حي:   القليلة الما�سية، ثم و�سِّ

الجوانب الإيجابية: ..............................................................................
الجوانب ال�سلبية: .................................................................................

اأف�سلها وال�سبب: ...................................................................................

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

عملية ات�سال غير �سخ�سي من خالل و�سائل الت�سال المختلفة لتو�سيل 
المعلومات التي توؤثر في الم�ستهلك وتحثه على ال�سراء، مع اإف�ساح المعلن عن �سخ�سيته.

االإعالن: 

3
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ن�ساط )ب(:
..........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�ساط )اأ(:
..........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�شـاط )اأ(:
المنزلي.ا�ستهالك الغلذاء فيها و�سائل تر�سيد توعوية مو�سحة اأعدي مجموعة ر�سائل 

ط )ب(:
�شـا

ن

بتكليف من المدر�سة اأ�سبحِت 

�سللللللللللللللللف 
م�سوؤوللللة عللللللللن الللملق

المدر�سي هذا الأ�سبوع خططي 

لما يلي:

1-اأنواع الأطعمة والم�سروبات 

       التي �سُتباع.

      2- المعايير التي يجب اأخذها   

            بعين العتبار عند اختيار 
   

       الماأكولت المباعة.

3- الدعاية المقدمة لمبيعات المق�سف.
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                                   ميِّزي ال�ضلوكيات ال�ضحيحة والخاطئة بو�ضع عالمة )✓( �أو )✗(: 

2

                              

1- مراعاة اأن تكون قائمة الم�ضتريات مرنة بحيث يمكن و�ضع بدائل لمحتوياتها )      (.

 2 - االقت�ضار على محل واحد اأثناء �ضراء المواد الغذائية ل�ضمان جودتها)      (.

    3 -  و�ضع بطاقة التعريف على االأطعمة مبا�ضرة، مثل: اللحوم )      (. 

4 - اال�ضتفادة من الخدمات الحكومية المجانية في مجال ال�ضحة والتعليم )      (. 

   5 - ا�ضتهالك جميع اإيرادات االأ�ضرة و�ضرفها في اأبواب االإنفاق المختلفة)      (.

                                                        
1- توفر لديك مبلغ من المال فكيف �ضتنفقينه:

اأ- �ضراء هدية لالأم.             ب- ا�ضتراك في مجلة.            جـ- دعوة العائلة للع�ضاء خارج المنزل.

2- فتح والدك محاًل للمواد الغذائية ولديه مبلغ من المال هل ُينفقه في :
اأ- �ضراء مواد رخي�ضة وا�ضتغالل المتبقي في الدعاية.                 ب - عمل ديكور جذاب للمحل.         

جـ - �ضراء مواد غذائية جيدة وغالية الثمن. 

3- اأُقيمت دورة تدريبية عن الوعي اال�ضتهالكي، من تر�ضحين لح�ضور هذه الدورة: 
جـ - �ضاحب متجر غذائي.  ب - المعلمة.   اأ -والدتك.  

                   

رتِّبي ح�ضب االأولويات التي ترينها:

1



48

اأ/ انقلي الكلمة المنا�سبة في الفراغ الجانبي  بعد ترتيب اأحرفها، ثم �سعي 
الحرف الزائد في الدائرة الأخيرة:

ل ط ط ت خ ا ي ل
يراجع للتاأكد من اإمكانية نجاحه. 

س ا ا م ر ع ل أ
         

 ارتفاعها يوؤثر في ميزانية الأ�سرة.

ل غ ء ل ا ذ ا   الباب الأول من اأبواب �سرف الميزانية. 

من و�سائل الدعاية والإعالن.

د ر خ ن ا ا ا�ستقطاع جزء من الدخل بدون �سرف. 

ب- اجمعي الأحرف الزائدة مكونة منها ا�سم �سورة من �سور القراآن تحمل ا�سم ح�سرة �سغيرة 
عرفت بالدخار وهي: .........................

3

ا ش ر ا ت ن ا ل
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                                     ا�ست�سهدي باآيات من القراآن الكريم على ال�سفات الآتية:                                   
1- البخل )�سورة الليل(: ....................................................................................
2- الإ�سراف )�سورة الإ�سراء(: ..............................................................................
3- الو�سطية والعتدال )�سورة الفرقان(: .................................................................

ا�ستلمت هدى ومنى م�سروفهما ال�سهري من والدتهما، فنالت كل واحدة )200( ريال 
وكانت اأوجه �سرفهما كالآتي:

م�سروفات هدى
بيان بالم�سروفاتريال 

م�سروف يومي بمعدل 3 ريالت كل يوم. 70
�سدقة.20
�سوكولتة وع�سير.10
مالب�ض.35
اأك�س�سوارات وزينة.15
ادخار.50

4

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

 اكتبي تعليًقا منا�سًبا تبينين فيه راأيِك حول طريقة هدى ومنى في اإنفاق م�سروفهما، مو�سحة 
اإيجابيات و�سلبيات كل منها: 

م�سروفات منى
   بيان بالم�سروفاتريال 
م�سروف يومي بمعدل 10ريالت كل يوم. 120

�سكولتة وم�سروبات غازية. 30
مجالت.30
وجبة �سريعة من اأحد المطاعم.20

5
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                    لديكم �سيوف في المنزل تمت دعوتهم لح�سور وليمة بمنا�سبة قدوم اأخيِك ال�سغير،
                                            قيميها بو�سع الحرف المنا�سب اأمام الت�سرفات الآتية: 

بخل                   
 )ب(  

اإ�سراف         
)�ض( 

اقت�ساد  
)ق( 

        تقديم اأ�سناف متعددة من الأطعمة لل�سيوف حتى لو لم توؤكل. 
        تقديم اأ�سناف مبتكرة وب�سيطة لل�سيوف لتناولها. 

         ل داعي لتقديم اأطعمة لل�سيوف فهم ح�سروا لمجرد ال�سالم فقط. 
         �سراء مالب�ض جديدة لرتدائها اأمام ال�سيوف رغم توفر مالب�ض منا�سبة. 

          عدم الحر�ض على ارتداء الزي المنا�سب رغم توفره.
         ا�ستقبال ال�سيوف بمالب�ض منا�سبة تملكينها.

اأمامِك عبوة لمادة غذائية، ما البيانات التي يجب اأن تحويها بطاقة هذا المنتج؟            

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

ع�سير 
برتقال

ع�سير طبيعي %100

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

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

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

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

6

7
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                   قال علي بن اأبي طالب › كلمة رائعة في تحقيق مفهوم االقت�صاد عند 
                                المراأة. لتعرفي الكلمة املئي الفراغات باإحدى االأحرف االآتية: 

                  
خير ن�صائكم الطيبة ) ا ... ر ا ئـ ح ة ( ، الطيبة ) ا...ط ع ا ... (، التي اإن اأنفقت، اأنفقت ) ق ... ًد ا(، 

واإن اأم�صكت، اأم�صكت ) ق ... ًد ا(، فتلك من  )ع ... ا ... ( اهلل، و)ع ا ... ... ( اهلل ال يخيب.

)�ص(   )م(   )ل(  

8
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الوحدة الثالثة

عناية ملبسية
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أهداف الوحدة

  يتوقع من �لطالبة في نهاية �لوحدة �أن:

1       تقترح طرًقا لتالفي بع�ص م�صكالت الغ�صيل.  
2 تعطي اأمثلة لم�صببات البقع الناتجة من الغ�صيل الخاطئ للمالب�ص.

3 تطبق خطوات اإزالة البقعة المطلوبة من القطعة الملب�صية المعرو�صة.

4 تحر�ص على نظافة ملب�صها وجماله. 

5 تنفذ بع�ص غرز الكرو�صيه على عينة.
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مشكالت الغسيل 
وأخطاؤه المفاهيم الرئيسة:

- البقعة.
- ال�صطف.

الم�صكلة الثانية       
رائحة  اأن  ُلجين  الحــظــت 
مالب�صها غير مقبولة بعد 

عملية الغ�صيل.

الم�صكلة االأولى
ي�صتكي فهد من تغير لون 
مــالبــ�ــصــه الــبــيــ�ــصــاء اإلــــى 

اللون الرمادي.
الم�صكلة الثالثة

تــداخــل  مــن  اآمــــال  ت�صتكي 
األوان قمي�صها الزاهية.

كلفتِك والدتِك غ�صل مالب�س اأفراد الأ�صرة، وقبل غ�صلها اأردِت الح�صول على

 قدٍر واٍف من المعلومات حول الطريقة ال�صحيحة لغ�صلها، رتبيها على �صورة اأفكار 

رئي�صة محددة م�صدر معلوماتِك.

             االأفكار ح�صب االأهمية
......................................... -1
......................................... -2
........................................ -3

                   م�صدر المعلومة
........................................ -1
........................................ -2
........................................ -3

- كثيًرا ماتحدث للمالب�ص م�صكالت تنتج من بع�ص االأخطاء غير المق�صودة، وتختلف 
الطريقة  اإلــى  تر�صدنا  التي  االإر�صادية  البطاقة  درا�صة  لنا  �صبق  وقد  االأن�صجة،  باختالف 
ال�صحيحة  للعناية بالقطع الملب�صية ووقايتها من االآثار ال�صيئة للغ�صيل. و�صنحاول مًعا 

التعرف على اأ�صباب كل م�صكلة وطرق الوقاية منها.

1
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ال���م���اب�������س  ل�������ون  ت���غ���ي���ر   -1
البي�ضاء.

1- ع���دم اإط���ال���ة م���دة ال��غ��ل��ي؛ 
حتى ال توؤثر الحرارة العالية 

على االأن�ضجة.
درج��ة  ث��ب��ات  على  المحافظة   -2
ف��ي جميع مراحل  ال��م��اء  ح���رارة 
ال��غ�����ض��ي��ل اأو ت��غ��ي��ر درج����ة ح���رارة 

الماء تدريجيًّا: حار دافئ بارد.
بكمية  ال��ك��ل��ور  ا���ض��ت��خ��دام   -3
الغ�ضيل  انتهاء  وقبل  منا�ضبة 

بخم�س دقائق.
ال��م��اب�����س ج��ي��ًدا  ���ض��ط��ف   -4
ب���ال���م���اء ل��ل��ت��خ��ل�����س م���ن اآث����ار 
تتفاعل مع  الأن��ه��ا  ال��ق��ل��وي��ات؛ 
الزهرة واأ�ضعة ال�ضم�س مكونة 

ا. لوًنا رماديًّ
5- ن�����ض��ر ال��م��اب�����س ف���ي م��ك��ان 
متجدد الهواء مع مراعاة عدم 

تكدي�س بع�ضها فوق بع�س.
ح������رارة  درج�������ة  م�����راع�����اة   -6

المكواة المنا�ضبة للن�ضيج. 
7- ا�ضتخدام ملينات االأقم�ضة 
مرحلة  بعد  منا�ضبة  بكميات 

ال�ضطف االأولى.

وذلك  غليها بطريقة خاطئة   -1
باإطالة  مدة الغلي اأو تركها داخل 

الماء  المغلي حتى يبرد.
التغير المفاجئ في درجة   -2
تثبيت  اإلي  يوؤدي  الماء  حرارة 
المواد العالقة على االأن�ضجة.

بكميات  ال��ك��ل��ور  ا���ض��ت��خ��دام   -3
كبيرة.

ال���ج���ي���د  ال�������ض���ط���ف  ع�������دم   -4
ل��ل��ت��خ��ل�����س م�����ن اأث���������ار م�����واد 
التنظيف خا�ضة اإذا ا�ضتخدمت 

الزهرة مبا�ضرة.
ن�����ض��ره��ا ف����ي م��ك��ان  5- ع�����دم 
ن�ضرها فوق  اأو  الهواء  متجدد 

بع�ضها البع�س.
6- ا���ض��ت��خ��دام م��ك��واة ���ض��دي��دة 

الحرارة.
االأقم�ضة  ا�ضتخدام ملينات   -7
وخا�ضة للقطنية منها بكميات 

كبيرة.

الوقايةال�ضبب الم�ضكلة 

غالًبا يكون حل هذه الم�ضكلة باإعادة غ�ضل الماب�س البي�ضاء التي تغير لونها بالطريقة 
ال�ضحيحة.

م�ضكات الغ�ضيل واأ�ضبابه:
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3- البــــــقـــــــــــــــع:

اأ- بقع  ال�صداأ على 
المالب�س.

مطلية  �صحابات  ا�صتعمال   -1
ذات نوعية جيدة. 

الــمــعــدنــيــة  الـــقـــطـــع  نـــــزع   -2
عملية  قــبــل  لــلــنــزع  الــقــابــلــة 

الغ�صيل.
الغ�صيل  م�صابك  ا�صتخدام   -3

البال�صتيكية.

1- ا�صتعمال القطع المعدنية 
مــن  الــــرديــــئــــة  الـــنـــوعـــيـــة  اأو 

ال�صحابات.
2- م�صابك الغ�صيل المحتوية 

على قطع معدنية.

الوقايةال�صبب الم�صكلة 

ُتزال بقعة ال�صداأ بدعكها بمزيج من ع�صير الليمون الحام�س والملح.

2-  رائحة المالب�س  غير 
مقبولة.

1- عند الرغبة في نقع المالب�س 
ي�صتخدم ماء نظيف.

2- عدم اإطالة مدة النقع.
3- و�ــصــع كــمــيــة مـــن الــمــالبــ�ــس 
حتى  الغ�صالة؛  لحجم  منا�صبة 

ت�صهل حركتها داخل الغ�صالة.
من  للتخل�س  جيًدا  �صطفها   -4

اآثار ال�صابون ومواد التنظيف.
5- تعري�صها لأ�صعة ال�صم�س مع 
الن�صر؛ حتى ل  اإطالة مدة  عدم 
فتك�صبها  ال�صم�س  عليها  تــوؤثــر 

رائحة غير مقبولة.
6- نــ�ــصــرهــا فـــي مـــكـــان مــتــجــدد 

الهواء.

غــ�ــصــل  مــــــاء  ا�ـــصـــتـــعـــمـــال   -1
مالب�س اأخرى. 

2- طول مدة النقع.
الــــمــــالبــــ�ــــس  ــــ�ــــس  ــــكــــدي ت  -3
المت�صخة اأثناء الغ�صيل بحيث 
ل ي�صمح للماء بالتغلغل داخل 

اأن�صجتها.
من  جــيــًدا  �صطفها  عـــدم   -4

مواد التنظيف.
5- عـــدم تــعــريــ�ــصــهــا لأ�ــصــعــة 

ال�صم�س. 
6-  ن�صرها في مكان رطب.

الوقايةال�صبب الم�صكلة 
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1- عدم و�سع المالب�س في �سلة ب- بقع العفن.
الغ�سيل وهي رطبة اأو منداة.

ال��غ�����س��ي��ل  ع���م���ل���ي���ة  اإت�����م�����ام   -2
ب�سرعة؛ تالفًيا لحدوث م�سكلة 

للمالب�س.
ف��ي  ال���م���الب�������س  ت���رت���ي���ب   -3

الخزانة بعد تمام جفافها.

المت�سخة  المالب�س  ت��رك   -1
ع���دة اأي����ام م��ت��راك��م��ة ف��ي �سلة 

الغ�سيل وهي رطبة.
2- ت����رك ال��م��الب�����س ف���ي م��اء 

الغ�سيل فترة طويلة.
3- و�سع المالب�س في الخزانة 

قبل تمام جفافها.

الوقايةال�سبب الم�سكلة 

تــذكـــري
اأن ي�سبب ثبات البقعة في الن�سيج، لذا  اإن طول المدة الزمنية والحرارة؛ يمكن 

يجب اأن تزال البقع فور حدوثها.

نقع المالب�س في محاليل �ساخنة يعمل على تثبيت البقع.
تــذكـــري

ج����- ظ��ه��ور ب��ق��ع م��ل��ون��ة على 
المالب�س، وامتزاج الألوان في 
توؤثر  وق��د  ال��واح��دة،  القطعة 

على القطع الأخرى.

الملونة  ال��م��الب�����س  1-ف�����س��ل 
غير ثابتة اللون عن المالب�س 
بالطريقة  وغ�سلها  الأخ���رى، 

المنا�سبة لها.
الم���������������الب�س  و�س��ع  ع���دم   -2
ال��م��ع�����س��ورة ف���وق ب��ع�����س��ه��ا اأو 

عند الن�سر.
3-اإذابة مواد التنظيف جيًدا، 
على  مبا�سرة  اإ�سافتها  وع��دم 

القطعة الملب�سية.

م��ع  ال����م����الب���������س  غ�������س���ل   -1
م��الب�����س  اأخ����رى م��ل��ون��ة غير 

ثابتة اللون.
ب��ع��د  ال����م����الب���������س  خ����ل����ط   -2
الملونة  بالمالب�س  ع�سرها 
ن�سرها  اأو  ال��ل��ون  ث��اب��ت��ة  غ��ي��ر 

فوق بع�سها البع�س.
اإذاب���ة م��واد التنظيف  3- ع��دم 
بكميات  وا�ستخدامها  ج��ي��ًدا، 

كبيرة.

الوقايةال�سبب الم�سكلة 



5858

ري بكلمة واحدة عما ياأتي م�ستفيدة من المثال المعطى:                      عبِّ

ظهور بقع �سوداء اأو 

ظالل �سغير قاتم على 

الملب�س.

مكان متجدد الهواء.غ�سل المالب�س جيًدا.مالب�س غير مقبولة.

مت�سخة
................................................

د- بقع العرق على المالب�س. 
1- تغيير مزيل العرق.

2- غ�س���ل القطع���ة الملب�س���ية 
بعد خلعها مبا�سرة.

1- التفاع���ل بي���ن مزيل العرق 
وم�سحوق الغ�سيل.

هناك م�ستح�سرات حديثة لإزالة البقع عامة، ولكن يجب ا�ستعمالها قبل غ�سيل المالب�س.

الوقايةال�سبب الم�سكلة 

2
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ن�صاط )اأ(:
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ن�صـاط )ب(:

ابحثي في م�صادر التعلم   

عـــــــن الــــمــــ�ــــصــــتــــحــــ�ــــصــــرات 

البقع،   الإزالــــة  الــحــديــثــة 

مــــــع ذكــــــــر ا�ـــــصـــــم كــل 

م�صتح�صر  وتاأثيره 

عـــــلـــــى الـــقـــطـــعـــة 
الملب�صية.

ن�صـاط )اأ(:
خطوات العمل.تعلمته، ثم �صجلي بـــاإزالـــتـــهـــا حــ�ــصــب ما بــقــعــة �ـــصـــداأ، وقــومــي ملب�صية  ظهرت عليها اأح�صري قـطعـــــــــــــــــة 
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غرز ) الكروشيه (

الكرو�صيه:

المفاهيم الرئيسة:
- الغرزة.

- التدرب.

نوع من اأ�صغال االإبرة اليدوية المحبوك باإبرة معقوفة. 

الكرو�صيه: 
كلمة فرن�صية االأ�صل 
معناها باللغة العربية 

الالقط اأو ال�صابك 
اأو العالق. و�صميت 

بالكرو�صيه ن�صبة اإلى 
االأداة الم�صتخدمة 

فيها. 
وكلمة )crochet( تعني 
ن�صيج محبوك باإبرة 

معقوفة.

معلومة
اإثرائية

الأدوات الم�صتخدمة:

- اإبرة الكرو�صيه  - خيوط الكرو�صيه  - اإبرة الخياطة - الخيط - المق�ص.

ا�صتعماالته

شكل )1(
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القواعد العامة لعمل الكرو�شيه

اإم�ساك الخيط بالطريقة المنا�سبة.   -4

اتباع الطريقة ال�سحيحة عند الإم�ساك بالإبرة.   -3  

اختيار الإبرة المنا�سبة ل�سمك الخيط اإذا لم يتطلب ت�سميم القطعة المنفذة غير ذلك.    -2   

اختيار النوع الجيد والمنا�سب من الخيوط القطنية اأو ال�سوفية اأو ال�سناعية... اإلخ.  -1

ُتو�سل قطع الكرو�سيه مًعا بطرائق متعددة ، مثل ربطها:   -2
اأ - باإبرة الكرو�سيه.                 ب -  باإبرة الخياطة.

البدء بتنفيذ الغرز الب�سيطة، ثم التدرج اإلى الغرز الأكثر تعقيًدا.   -1   

3- اإخفاء الخيوط الزائدة في بداية ال�سغل اأو بعد نهايته بين الغرز باإبرة الكرو�سيه المعقوفة.

اإر�شادات عامة لعمل الكرو�شيه
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    اأنواع غرز  الكرو�شيه

 غرزة البداية:

ُيلف  الخيط مكوًنا دائرة ، ثم ُيو�ضع طرفه خلفها.   -1
ُتم�ضك الإبرة مثل القلم.   -2

ُي�ضحب الخيط بخطاف الإبرة من و�ضط الدائرة.  -3
4-  �ضد الخيط من الطرفين بحيث يكون حلقة حول الإبرة. 

غرزة البداية 

غرزة ال�ضل�ضلة

الغرزة المنزلقة

غرزة الح�ضو                      

الغرز العمودية

غرز الكرو�شيه

1234

شكل )2(
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غرزة ال�سل�سلة:

1- ُتعمل غرزة البداية. 
2-ُيم�سك الخيط بالطريقة المنا�سبة. 

3- تحرك الإبرة باليد الأخرى ملتقطة الخيط، ثم ُي�سحب خارج الحلقة مكوًنا الغرزة. 
4- ُيكرر العمل لتتكون �سل�سلة من عدة غرز متتابعة، ويحدد العدد المطلوب منها تبًعا لل�سكل 

المراد تنفيذه. 

 الغرزة المنزلقة:

1- ُتدخل الإبرة في المكان المطلوب من ال�سف ال�سابق )الن�سيج(. 
2- ُيلف الخيط على الإبرة. 

3- ُي�سحب الخيط من تحت الغرزة، ثم من داخل الحلقة – الموجودة 
على الإبرة -  في حركة واحدة مكوًنا غرزة مدمجة، ت�ستخدم في قفل 
الدائرة، اأو في ربط الوحدات بع�سها ببع�ض، اأو في غرزة م�ستقلة... اإلخ. 

12

345

2

1

شكل )3(
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الغرز العمودية:

بعددها:  ُت�سمى  ثّم  له، ومن  المكـونة  اللفات  لعدد  تبًعا  الــذي يختلف طوله  العمود  �سكل  تاأخذ 
الغرزة العمودية بلفة واحدة، المزدوجة، الثالثية، الرباعية، اإلخ.  

ُتدخل الإبرة في المكان المطلوب من ال�سف ال�سابق )الن�سيج(.   -1
ُيلف الخيط على الإبرة.   -2

ُي�سحب الخيط من الأ�سفل مكوًنا حلقة حول الإبرة.    -3
ُيلف الخيط مرة اأخرى على الإبرة.    -4

ُي�سحب الخيط مرة اأخرى من داخل الحلقتين مًعا مكوًنا الغرزة المطلوبة.   -5
مالحظة: عند تنفيذ ن�سيج بغرزة )الح�سو( ، يلزم ترك غرزة خالية من غرز  ال�سل�سلة في بداية ال�سطر الأول، كما يلزم 

عمل غرزة �سل�سلة واحدة عند بداية كل �سطر من الأ�سطر الآتية للن�سيج )وهذا يمثل مقدار الرتفاع لل�سطر الآتي(. 

 غرزة الح�شو:

12

34

شكل )4(
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 الغرز ة العمودية بلفة واحدة:

1- ُتوؤخذ لفة واحدة على الإبرة. 
2- ُتدخل الإبرة في المكان المطلوب. 

3- ُي�سحب الخيط بخطاف الإبرة، بحيث يتكون عليها ثالث حلقات. 
4- ُتوؤخذ لفة على الإبرة، ثم ُت�سحب من خالل حلقتين. 

5- ُتوؤخذ لفة مرة اأخرى، ثم ُت�سحب من خالل الحلقتين المتبقيتين على الإبرة، بحيث تتكون 
الغرزة المطلوبة. 

اأ�شكال الغرز العمودية

الغرزة العمودية 
الثالثية

 الغرزة العمودية
 بلفة 

الغرزة العمودية 
المزدوجة

12

34

56

شكل )5(
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 الغرزة العمودية المنزلقة:

�سميت بذلك؛ لأن الإبرة ت�سحب الخيط – في الخطوة الأخيرة – من الحلقات الثالث الموجودة عليها 
في حركة واحدة . ولتنفيذها ُتتبع  خطوات ال�سور الآتية:

1- ُيلف الخيط على الإبرة.
2- ُتدخل الإبرة في المكان المطلوب.

ُيلف الخيط على الإب���رة ثم ُي�سحب الخيط بخطاف الإب���رة من الحلقة وتتكون على الإب���رة ثالث   -3
حلقات.

4- ُيلف الخيط على الإبرة، ثم ُت�سحب الثالث حلقات مًعا، وبذلك تتكون على الإبرة غرزة واحدة.

1- عند تنفيذ ن�سيج بالغرزة العمودية ذات اللفة الواحدة، يراعى ترك غرزتين من غرز 
ال�سل�سلة، بحيث ُتدخل الإبرة في الغرزة الثالثة، كما يراعى عمل )3:2 غرز( �سل�سلة قبل 

البدء في عمل الأ�سطر الآتية من الن�سيج.
2- يراعى زيادة العدد المذكور من غرز ال�سل�سلة، كلما زاد عدد لفات الغرزة العمودية، 

حيث يعتمد ذلك على مقدار ارتفاعها. 

12

3
4

شكل )6(



6767

ن�ساط )ب(:
.............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�ساط )اأ(:
.............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�شـاط )ب(:

ابتكري عماًل با�ستخدام 

نـــي  ودوِّ الكرو�سيه  غـــرزة 

طريقة العمل.

الكرو�سيه.اإخــــفــــاوؤهــــا بــغــرز الملب�سية التي يمكن مــمــكــن مــــن الــعــيــوب اكـــتـــبـــي اأكــــبــــر عـــدد ن�شـاط )اأ(:
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بربط  بينهما  قارني  و�أ�سبابه،  �لغ�سيل  م�سكالت  يو�سحان  عمود�ن  �أمامِك 

�ل�سبب بالنتيجة:

        

                    

     

    

    

   

�لنتيجة

1- ا���ص��ت��خ��دام ع�����ص��ي��ر ال��ل��ي��م��ون ال��ح��ام�����ض 
والملح في غ�صل المالب�ض.

2- ا�صتخدام مكواة �صديدة الحرارة.
تمام  قبل  الخزانة  في  المالب�ض  ترتيب   -3

جفافها.        
4- غ�صل المالب�ض مع مالب�ض اأخرى ملونة 

غير ثابتة اللون.                 
في  اأخ���رى  مالب�ض  غ�صل  م��اء  ا�صتعمال   -5

النقع.                
وم��زي��ل  الغ�صيل  م�صحوق  ب��ي��ن  ال��ت��ف��اع��ل   -6

العرق.                  

�ل�سبب

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

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

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

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

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

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

ا للم�سكالت �لآتية:   �قترحي حالًّ �قت�ساديًّ

 1 - قطعة قما�ض غ�صلت بطريقة خاطئة  فامتزجت 
الألوان فيها.

2- ارتفاع فاتورة الكهرباء ب�صبب غ�صيل المالب�ض 
المتكرر.

3- قطعة ملب�صية ب�صيطة تحتاج اإلى مجمل، وظروفك 
المادية ل ت�صمح بذلك.   

ظهور بقع العرق على المالب�ض.

ظهور رائحة في المالب�ض غير مقبولة.

زوال بقعة ال�صداأ من المالب�ض.

ظهور بقع العفن على المالب�ض.

تغير لون المالب�ض البي�صاء.

  ظهور بقع ملونة على المالب�ض.

1

2
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زوال بقعة ال�سداأ من المالب�ض.

  اختاري الحل الأف�شل لكلٍّ مما ياأتي:

1- اإعادة غ�سلها؛ للتخل�ض من تلك الرائحة.
2- و�سع ملطف المالب�ض ذي الرائحة الزكية في ماء، ثم اإعادة �سطف المالب�ض به.

3- ن�سرها في مكان متجدد الهواء فترة طويلة.

بعد  يف�شل  مقبولة،  غير  المالب�س  في  رائحة  وجــود  1-عند    

الغ�شيل:

1-   �سراء األعاب رخي�سة.
2- �سنع الألعاب من الأقم�سة اأو الكرو�سيه.

 3- حرمانها من �سراء الألعاب.

   2- اأختِك ال�شغيرة تعبث باألعابها دائًما وترميها من اأماكن مرتفعة 

فيوؤدي اإلى ك�شرها، ما البديل المنا�شب لها؟

1- التخل�ض من القطعة الملب�سية.
 2- تغطية ال�سورة بقطعة من الكرو�سيه.

 3- الطباعة على ال�سورة وطم�ض معالمها.

3- وجدِت �شورة في قطعتك الملب�شية واأنِت ل ترغبين بذلك ما 

الحل في راأيِك؟

3
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       �شلي بين كل اأداة في العمود الأول والفائدة منها في العمود الثاني:

       

1- ا�ستعمال م�سابك الغ�سيل البال�ستيكية.

2- ا�ستخدام الخرز في الكرو�سيه.

3- وجـــود خــطــاف انــحــنــاء فــي طــرف اإبــرة 

الكرو�سيه. 

4- البطاقة الإر�سادية مع المالب�ض.

       

• اإ�سفاء الزينة على القطعة الملب�سية.	

• لإم�ساك الخيط اأثناء عمل الغرزة.	

• النظافة والجمال للقطعة الملب�سية.	

• منع ظهور ال�سداأ على المالب�ض.	

• غ�سل المالب�ض بطريقة �سحيحة.	

4
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ملحوظات مهمة
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الوحدة الرابعة

الغذاء والتغذية
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أهداف الوحدة

يتوقع من �لطالبة في نهاية �لوحدة �أن:

1  ُتبيِّن فوائد حفظ الأطعمة.

2  ت�ستفيد من التقنيات الحديثة في حفظ الأطعمة.

3  تحفظ بع�ض الأطعمة بالطريقة المنا�سبة.

ر جهود المملكة في مجال زراعة القمح.  4  ُتقدِّ

5  ُتقارن بين الدقيق الأبي�ض والأ�سمر في التركيب والقيمة الغذائية.

م اأ�سناًفا غذائية من البيئة ال�سعودية تحوي دقيق القمح. 6  ُتقدِّ   
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حفظ األطعمة
المفاهيم الرئيسة:

- حفظ الأطعمة.
- المخلل.
لماذا يتم حفظ هذه الأطعمة؟- المربى.

للق�ساء على م�سببات 

ف�سادها 

 لحفظها وتقديمها في غير 

مو�سمها

لتنويع مذاقها وطرق 

تقديمها

اأ- اأمامِك مجموعة من البطاقات تحوي تاريخ �سالحية لبع�ض الأطعمة، �سلي كل منها 

بما ينا�سبه من ال�سور المطروحة:

ب- هاتي اأمثلة لأطعمة يتم حفظها:

ـــــا: ...........................................................................................................................  -يومــيًّ

ا:.............................................................................................................................   -اأ�سبوعيًّ

ــــا:.............................................................................................................................  - �سهريًّ

ـا: .............................................................................................................................   -مو�سـميًّ

  تاريخ الإنتاج:7-2

تاريخ الإنتهاء:7-9

�أ

  تاريخ الإنتاج:7-2

تاريخ الإنتهاء:8-2
ب

  تاريخ الإنتاج:2-7-1433هـ

تاريخ الإنتهاء:2-7-1434هـ
جـ

ع�سير 

        برتقال

�صل�صة
 طماطم



75

طريقة �صريعة لحفظ الأطعمة مدة ق�صيرة من الزمن، وتعد الثالجة
 المكان المثالي لحفظ الأطعمة �صريعة التلف؛ لأن درجة الحرارة 

بداخلها منخف�صة من )�صفر اإلى �صبع درجات مئوية(، وهذه الدرجة 
تعطل ن�صاط هذه الأحياء الدقيقة الم�صببة لف�صاد الأطعمة لفترة محدودة.

التربيد:

ا -اأقل من ال�صفر المئوي-، مما    حفظ الطعام تحت درجة حرارة منخف�صة جدًّ
يوؤدي اإلى اإيقاف نمو ون�صاط بع�ض الكائنات الحية الدقيقة.

التجميد:

طرائق حفظ الأطعمة

التجميد والإذابة المتكررة تغيِّر طعم المادة الغذائية ومظهرها، وتوؤدي اإلى ف�صادها.

ت��ت��واج��د الأح���ي���اء 
ال��دق��ي��ق��ة ف���ي كل 
اإلى  وتحتاج  مكان 
ح��������رارة ورط����وب����ة 
م����ن����ا�����ص����ب����ة، ح��ت��ى 

تنمو وتتكاثر.

معلومة
اإثرائية

اأمامِك مجموعة من الأطعمة، �سليها بالمكان المنا�سب لحفظها داخل 

ا: الثالجة، معللة ذلك �سفهيًّ



76

تجنَّبي تجميد الأطعمة  التي تت�ضرر بالتجميد، مثل: المايونيز  والموز  والجلي.

�أحدثت �لمخترعات �لحديثة تغيًر� كبيًر� في �لمعي�سة عن �ل�سابق، �كتبي �أكبرعدد ممكن 

من �لحقائق �لتي �أحدثتها �لتغيير�ت في مجال حفظ �لأطعمة لكل �ختر�ع مما ياأتي:

�لثالجة 

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

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

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

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

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

�لفرن

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

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

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

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

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

تجميد  الفواكه: 

1- ُتختار حبات الفاكهة الطازجة وال�ضليمة، ثم ُتغ�ضل.
2- ُتغمر في ماء مغٍل مدة ن�ضف دقيقة، ثم في ماء بارد.

3-ُير�س عليها مقدار من �ضكر البودرة حتى يتجان�س ال�ضكر مع الفراولة.
4- ُتو�ضع وحدات اأو حبات الفراولة في اأكيا�س ُمغلفة جيًدا، ثم ُتحفظ في المجمد )الفريزر(.

مثال: الفراولة.

تجميد الخ�ضراوات:
 

1- ُتغ�ضل جيًدا ثم ُتقطع تمهيًدا لحفظها.
2- ُت�ضلق في ماء مغٍل من 2-5 دقائق.

3- ُترفع من ماء ال�ضلق وُتغ�ضل بالماء البارد، ثم بالماء الُمثلج.
المجمد  في  ُتو�ضع  ثم  البال�ضتيك(،  )ُيف�ضل  خا�ضة  اأوعية  في  وُتحفظ  الماء  من  ُت�ضفى   -4

)الفريزر(.

مثال: الفا�ضوليا.

ري: لماذ� تو�سع �لأطعمة في �لمجمد على دفعات عند �لرغبة في تجميدها؟ فكِّ

1
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التخل�ص من معظم الرطوبة )الماء( الموجود بالأطعمة تحت ظروف معينة، 
وبذلك يقل تعر�شها للف�شاد، وهي طريقة قديمة و�شائعة لحفظ كثير من الأطعمة.
ويتم التجفيف عن طريق تعري�ص المادة الغذائية للحرارة الطبيعية )ال�شم�ص( 
اأو ال�شناعية )الأفران( وت�شل مدة �شالحية الأطعمة المحفوظة بهذه الطريقة 

اإلى عدة �شهور.

التجفيف:

تجفيف الخ�شراوات الورقية 
   )بالطريقة الطبيعية(:

1- ُتزال الأجزاء التالفة من اأعواد الخ�شراوات، ثم ُتقطف اأوراقها ال�شليمة.
2- ُتغ�شل جيًدا وُتجهز وُتن�شر على �شواني عليها �شر�شف نظيف، 

وُتغطى بقطعة خفيفة من ال�شا�ص، ويتم ذلك في مكان ُمتجدد 
الهواء مع تعري�شها لل�شم�ص، وتقليبها من فترة لأخرى حتى يتم جفافها.

3- ُتفرك الخ�شراوات الورقية وُتحفظ في اأواني نظيفة.

مثال: النعناع، الكزبرة، الملوخية.

تجفيف الفاكهة:
)بالطريقة  ال�شناعية(:

�شاخًنا متحرًكا، عن طريق  ه��واًء  ُت�شدر  اأف��ران خا�شة  بو�شعها في 
ت�شغيل مراوح لالإ�شراع في عملية التجفيف.

ويمكن تجفيفها طبيعيًّا، ولكنه يحتاج اإلى وقت طويل.

مالحظة: ُيف�شل اختيار الفاكهة التي بداأت تجف على الأغ�شان قبل قطفها.

مثال: الم�شم�ص، التين، العنب.

احر�شي على تناول الفاكهة المجففة فهي غنية بعن�شر الحديد.
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اأو  ال�سوديوم(  )بنزوات  مثل:  كيميائية،  حافظة  م��واد  باإ�سافة  طويلة  مدة  الأطعمة  حفظ 
طبيعية، مثل: )الملح  اأو ال�سكر(.

اإ�سافة املواد احلافظة:

                                                  عمل المربى
)مربى التفاح(:

المقادير :كيلو تفاح اأخ�سر –كيلو �سكر –ملعقة ع�سير ليمون-
ملعقة من ب�سر الليمون –مقدار من الماء.

الطريقة:
1- ُيغ�سل التفاح وُيقطع من 6-8 قطع وُتزال البذور.

2-ُتو�سع قطع التفاح في ماء بارد وع�سير ليمون؛ منًعا ل�سودادها.
3- ُيو�سع في اإناء مقدار من الماء بارتفاع )1 �سم( وُيغلى، ثم ُت�ساف له قطع التفاح وُتترك 

حتى تلين قلياًل. 
4- ُي�ساف له ال�سكر وع�سير الليمون وب�سره.

5- ُيترك على نار هادئة مع التقليب من حين لآخر كل خم�ض دقائق حتى ين�سج.
6- ُتعباأ الأوعية المعقمة بالمربى وهو �ساخن.

7- ُيحكم اإغالقها، وُتخزن في مكان بارد جاف وُمتجدد الهواء.

الحفظ بال�سكر:

ُي�ستعمل ال�سكر كمادة حافظة للفاكهة عند عمل المربى اأو الفاكهة 
رة، كما ُي�ساف للع�سير عند عمل ال�سراب المركز؛ لإيقاف نمو  الم�سكَّ

الأحياء الدقيقة ون�ساط الأنزيمات التي تعمل على ف�ساد الفاكهة. 

مثال : المربى.

مربى
 تفاح
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�أو بو�ضعها  �لماء,  ��ضتعمالها, وذلك بغليها في  يجب تعقيم �لزجاجات قبل 
بعد تنظيفها في فرن �ضاخن غير م�ضتعل.

تــذكـــري

مخلل خ�ضر�و�ت م�ضكلة:
�ملقادير :-ن�ضف كجم قرنبيط )زهرة( – ن�ضف كجم جزر - ن�ضف كجم خيار -

3 حبات فلفل �أخ�ضر حار - 3 ف�ضو�ص ثوم - حملول ملحي مكون من 
)ملعقة ملح + 3 مالعق خل لكل كوب من �ملاء �ملغلي( - زيت زيتون للتغطية.

�لطريقة:
1- ُتغ�ضل �خل�ضر�و�ت جيًد� ثم تقطع �إىل وحد�ت مت�ضاوية.

2- ُتر�ص �لقطع يف علبة زجاجية وُتغمر باملحلول �مللحي.
3- ُتغطى �لزجاجة بزيت �لزيتون                وُيحكم غلقها, وقد ُت�ضاف ملعقة �ضغرية من �ل�ضكر؛ 

لالإ�ضر�ع يف ن�ضج �ملخلل.
لماذ�؟

�لحفظ بالملح:

�أ- �إ�ضافة �لملح �لجاف �إلى �لأطعمة �لمر�د حفظها؛ لتخفي�ص ن�ضبة �لرطوبة فيها, 
وت�ضتعمل في �للحوم و�لأ�ضماك.

ب- �إ�ضافة محلول ملحي تتركز فيه كمية �لملح و�لخل لحفظ �لخ�ضر�و�ت 
عند عمل �أنو�ع �لمخلالت.

مثال: �لمخلل.
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ن�ساط )اأ(:
............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�ساط )ب(:
.............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�سـاط )ب(:

اخ��ت��اري اإح���دى طرق 

ال����ح����ف����ظ ال���ق���دي���م���ة 

ل���الأط���ع���م���ة واك���ت���ب���ي 

ع��ن��ه��ا م�����س��ت��ن��دة اإل���ى 

اأو ع����ل����م����ي  م������رج������ع 

      خبرة من الجدات  

اأو الأمهات.

الأطعمة؟والدالة على حف������������ظ وردت في �سورة يو�س��ف م�����ا ه�����ي الآي���������ة ال���ت���ي ن�سـاط )اأ(:
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أصناف من بيئتي
دقيق القمح )البر(

المفاهيم الرئيسة:
- القمح.

- الألياف.

و�صــــــلــــــت المــــــمـــلكة 
العربـــيـــــة ال�صعـــوديـة 
الكتفاء  اإلــى مرحلة 
�صنة 1405هـــ،  الذاتي 
اإلــى مرحلة  وانتقلت 
لــ�أ�ــصــواق  الت�صدير 
الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة �ـــصـــنـــة 
1406هــــــــ، حــيــث كــان 
اأعـــلـــى مــعــدل لإنــتــاج 
1412هـــ.  �صنة  القمح 
ـــــنـــــوات  وفـــــــــــي الـــــ�ـــــص
الأخيرة تّم تخفي�ض 
ـــا  الإنــــــتــــــاج تـــدريـــجـــيًّ
من�صوب  )لنخفا�ض 
الـــمـــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة(  
بــمــا ينتج  والكــتــفــاء 
لـــتـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــب 

ال�صوق المحلية.

معلومة
اإثرائية

تركيب حبة القمح

�شعيرات

طبقة نخالة

الجنين

الأندو�شبرم

ماذا نعرف عن القمح؟

ت�صعى المملكة العربية ال�صعودية؛ لتحقيق اأهم اأهدافها التنموية وهو الو�صول بالإنتاج 
الزراعـــي اإلـــى مرحلة تحقيق الأمن الغذائـــي لل�صكان، مع محاولة الزيـــادة والت�صدير، 
ومـــن هنـــا كان ت�صـــجيع الدولـــة للمزارعيـــن بتقديم الدعم القت�صـــادي لهم على �صـــكل 
م�صـــاعدات وقرو�ض م�صـــروعة، كما تكفلت الدولة ب�صراء محا�صيلهم الزراعية وخا�صة 
القمح، واأن�صاأت الموؤ�ص�صة العامة ل�صوامع الغ�ل ومطاحن الدقيق، واهتمت بالمعاهد 

والكليات الزراعية فحققت بذلك تجربة رائدة في زراعة واإنتاج القمح.

شكل )1(
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الدقيق:
ُي�ستخدم في عمل بع�ض 
العجائن، مثل: الخبز، 

والب�سكويت، والكعك.

البرغل:
عند اإعداد بع�ض 

الأ�سناف، مثل: التبولة، 
والكبة.

ال�سميد:
ُي�ستخدم في �سنع 

المعكرونة، وفي اإعداد 
بع�ض الحلويات ال�سرقية.

حبوب القمح 
الكاملة:

ُت�ستخدم في اإنتاج  بع�ض 
الأطعمة، مثل: اأغذية 

الإفطار.

اأ�سكال القمح وا�ستخداماته

1- مغذي للج�سم ومن�سط.
2- ملين ت�ساعد األيافه على خروج الف�سالت.

3- مفيد للب�سرة وال�سعر.
4- ي�ساعد في تنظيم هرمون الغدة الدرقية.

5- مغلي النخالة يعالج اأمرا�ض ال�سدر.
6- مطحون القمح يزيل التورم والكدمات، وتهيج الجلد والتهاباته وذلك 

بو�سعه ككمادات.

قد يتح�س�ض بع�ض 
الأ�سخا�ض عند 

تناول منتجات القمح 
نتيجة تاأثير  بروتين 
القمح )الجلوتين( 

على اأج�سامهم  
فتظهر عليهم بع�ض 

الأعرا�ض، مثل: 
الإ�سهال، اآلم المعدة، 
الأكزيما، الربو؛ لذا 
ينبغي عليهم تجنبها 

وال�ستعا�سة عنها 
بدقيق الأرز اأو الذرة.

معلومة
اإثرائية

القيمة الغذائية للقمح

2- الن�سويات. 1- البروتين.    
4- اأمالح معدنية )فو�سفور، يود، حديد، كال�سيوم، بوتا�سيوم(. 3- الدهون.    

6- اأنزيمات ت�ساعد على اله�سم. 5- األياف �سليلوزية.   

فوائد القمح:



83

الفرق بين الدقيق الأبي�ض والأ�شمر

الدقيق الأ�شمرالدقيق الأبي�ض

يـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــنـــخـــالـــة والـــــــــردة، ويـــعـــرف 
ال�صتخ��ض  ن�صبة  وت�صل  الكامل  بالدقيق 
الأمــــ�ح  عــلــى  ويــحــتــوي   ،%95-90 مـــن  بـــه 
القمح  جنين  وزيت  والفيتامينات  المعدنية 
ويتميز  كثيًرا  الغذائية  قيمته  يرفع  الــذي 

باأنه غني بالألياف.

ُنزعت منه معظم طبقات النخالة وت�صل 
ن�صبة ال�صتخ��ض به من %85-80. 

اكتبي اأكبر عدد ممكن من الأفكار التي يمكن التو�شل اإليها من هذه ال�شورة.

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................
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• كوبان من طحين البّر.        
 • بي�صة واحدة.      

�صائل.                • ملعقتان من ال�صكر.    حليب     • كوب 
• ملعقة �صغيرة من الملح.         • ذرة من حّب الهال.

للتغطية:
• ربع اأ�صبع زبدة مذابة.

• ملعقتان �صكر بودرة اأو ع�صل.

المصابيب

1  ُيخلط الدقيق وال�صكر والملح )المقادير الجافة(.

2  ُي�صاف الحليب اإلى البي�صة وُيخلط جيًدا )المقادير ال�صائلة(.

3  ُت�صاف المقادير ال�صائلة اإلى المقادير الجافة وُتخلط جيًدا.

4   ُتجهز ال�صاجة اأو المق�ة بدهنها قليً� بالزيت، وو�صعها على النار.

5   ُت�صب العجينة على ال�صاجة على �صكل اأقرا�ض يختلف حجمها ح�صب 

الرغبة.
6   ُتحمر قليً� اأ�صفل، ثم ُتقلب على الوجه الآخر.

7   ُتدهن بعد ن�صجها بالزبدة، وال�صكر المطحون         

اأو الع�صل، وُتقدم ك�صنف حلو.

كيف يمكن تقديم الم�شابيب ك�شنف مالح؟

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

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

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

             هذا ال�صنف ي�صبه اإلى حدٍّ كبير )البان 
الغذائية  قيمته  اأن  اإل  ا  عالميًّ المعروف  كيك( 

اأعلى؛ لأنه ُيعد من دقيق البر بدًل من الأبي�ض.

عند تقديم هذا ال�صنف لمر�صى ال�صغط اأو ال�صكري ينبغي عدم دهنه بالزبدة 
وال�صكر.

تــذكـــري

2
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 التـــــاوة

ابحثي عن فوائد الحبة ال�شوداء م�شتعينة بحديث نبوي.

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

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

النوى. منزوعة  تمرات   3 •
ماء. كوب  • ن�صف 

فورية.  خميرة  • ملعقة 
 • كوب دقيق بّر. 

�صوداء. حبة  �صغيرة  ملعقة  • ن�صف 
الع�صل. اأو  ال�صكري  ال�صراب  من  • مقدار 

مقادير ال�صراب ال�صكري:
�صكر.           • كوب 
  • ن�صف كوب ماء.

ليمون. ع�صير  • ملعقة 
فانيليا. 1 ُتو�صع التمرات مع الماء والخميرة  في الخ�ط.• ذرة   

2  ُي�صاف الخليط على الدقيق الم�صاف اإليه الحبة ال�صوداء.   
3 ُتعجن جيًدا، ثم ُتترك قليً�.     

     4  ُتقطع العجينة اإلى قطع بحجم حبة التمر.
5  ُت�صغط العجينة على �صكل دوائر �صغيرة.    

6  ُتو�صع في الزيت الحار، وُت�صغط بالملعقة، وُتقلب على الوجه الآخر.     
7  ُتن�صل من الزيت بعد الن�صج وُتو�صع على ورق ما�ض.    

8  ُير�ض �صطحها اإما بال�صكر البودرة اأو الع�صل اأو ال�صراب ال�صكري ح�صب الرغبة.   
   طريقة عمل ال�صراب ال�صكري:

   ُتو�صع المقادير على النار، وُتقلب مدة 20 دقيقة   
   تقريًبا حتى ت�صبح لزجة.

قـــد ُتــحــ�ــصــى وحـــــدات الــتــاوة 
اأو  الدجاج  اأو  بالخ�صراوات  

الجبن وُتقدم ك�صنف مالح.

3
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ن�صاط )اأ(:
..............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�صاط )ب(:
..............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دي اأنواًعا من الأطباق ن�شـاط )اأ(:   عدِّ
المع���دة م���ن دقي���ق الب���ر 

وت�ش���تهر به���ا كل منطقة 
من مناط���ق المملكة، 

ثم اكتبيها.

ن�شـاط )ب(:

اجمعي   بع�ض المعلوم��ات 

ت القم���ح 
ع����ن ا�شتخداما

ر ال��غ���ذاء
الأخ�رى ف�ي غ�ي�

ه�ا تح��ت ع�ن��وان
ع��ي��

  و�ش�

      )هل  تعلمين(.
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ني ف�ئدة كلٍّ مم� ي�أتي:  بيِّ

.....................................................................- تجفيف بع�ش الفاكهة، مثل: العنب والم�شم�ش.

- اإ�شافة ملعقة �شغيرة من ال�شكر عند عمل المخلل.

.....................................................................- اعتماد كبار ال�شن على الخبز الأ�شمر.

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

 كيف تتجنبين حدوث كلٍّ مم� ي�أتي:

1-ا�شفرار لون الخ�شار الورقية.

2- الف�شاد ال�شريع لبع�ش الخ�شار، مثل: الخيار في حال توفره بكميات كبيرة.

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

...........................................................................................................................  
 م� النت�ئج الإيج�بية وال�سلبية لكلٍّ من:

ال�شلبيات
..............................
..............................
..............................
..............................

العبارة:
ال��م��خ��ل��ات وال��م��رب��ي��ات م��ن الخ�شار  1-ع��م��ل 

والفواكه.
2- اإع����داد ال��خ��ب��ز وال��ك��ع��ك وال��ب�����ش��ك��وي��ت من 

الدقيق الأبي�ش.

الإيجابيات
...............................
...............................
...............................
...............................

1

2

3
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 �شعي الحرف الدال على طريقة الحفظ المنا�شبة اأمام �شور الأغذية الآتية:

ج
تجفيفتجميد

ف
تبريد

ب

4
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ي العمليات الح�صابية الآتية، ثم اأجيبي عن الآتي: �صعي الحرف الدال على طريقة الحفظ المنا�صبة اأمام �صور الأغذية الآتية: اأتمِّ
5

اأ- ا�صتبدلي الأرقام الناتجة عن هذه العمليات بالحروف المطلوبة، ثم �صعي كل حرف 

ني بهم الطعام المطلوب: في مكانه ال�صحيح لتكوِّ

 ب-اأكملي الحديث الآتي الوارد فيه نوع الطعام ال�صابق:

- عن اأبي مو�صى الأ�صعري  قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن ف�صَل عائ�صَة على الن�صاِء كف�صِل 

............................ على �صائر الطعاِم« ]اأخرجه البخاري: 3411[.

ا؟ ....................... - على ماذا ُتطلق هذه الكلمة حاليًّ

1- طعام مكون من دقيق البر.

53496 7

2

)5× 2(

 )5+4(

6 - )2×6(

)3×3(- )2×9(

ر

ل

ث

د

ي

49ا

--

--

--

--

--

2

3

-- 2
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