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تــقــديــم

ــذي  ــر �ل أم ــة �لنشــاأة، �ل� ــى و�قعي ــة،  �لمســتند �إل ــع مــن ضــرور�ت �لحال ــي �لعلمــي �لناب ــه �لمدخــل �لعقلان ــوي باأن صــلاح �لترب يتصــف �ل�إ

�نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محــاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعيــة، و�لعمــل 

علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، يتفاعــل 

ــات  ــق �لغاي ــو لتحقي ــي، ويرن أمان ــال، ويلامــس �ل� آم ــق �ل� ــج �إصــلاح يحق ــي صياغــة برنام ــا، ويســهم ف ــا و�أدو�ته ــي تر�كيبه ــا، ويع �لمو�طــن معه

و�ل�أهــد�ف.   

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة متكاملــة 

عــد�د لجيــل قــادر علــى  عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

ــة و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال �إلــى �لمشــاركة  مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصال

�لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق �لحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي �لمعرفــة، وصــوًل� لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا، وباســتحضار و�ٍع لعديــد �لمنطلقــات 

�لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريـّـة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قو�مــه 

�لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة 

و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــًر� 

عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفًيــا وتربوًيــا وفكرًيــا.

ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس لتــو�زن �إبد�عــي 

طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي تــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة �ل�ســتقلال  خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفيــاً، وفكرًيــا، ووطنًيــا، وفــي هــذ� �ل�إ

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل �لمخرجــات. و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، 

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن و�ثقــون مــن تو�صــل هــذه  و�ل�إ

ــة مــن �لعمــل. �لحال

     

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز الــمـنـ�هـج الفلسطينية

اآب / ٢٠1٨



     ياأتي هذ� �لمقرّر ضمن خطة وز�رة �لتربية و�لتعليم لتحديث �لمناهج �لفلسطينية وتطويرها في فروع �لتعليم �لمهني، 

بحيث يتضمّن مصفوفة مهار�ت يجب توفيرها لخريج �لتعليم �لمهني، تكسبه مجموعة من �لكفايات و�لمهار�ت �لتي 

يطلبها سوق �لعمل، وتو�كب �آخر �لتطور�ت �لحديثة في علم �لصناعة. 

 لقد تم تاأليف هذ� �لكتاب ضمن منهجية �لوحد�ت �لنمطية �لمبنية على �لمو�قف و�ل�أنشطة �لتعليمية، حيث يكون 

�لطالب منتجاً للمعرفة ل� ُمتلقياً لها، ونعطي له �لفرصة للانخر�ط في �لتدريبات �لتي يتم تنفيذها بروح �لفريق و�لعمل 

�لجماعي؛ لذ� تضمنت وحد�ت هذ� �لمقرر �لحال�ت �لدر�سية �لتي تعمل على تقريب �لطالب �لمتدرب من بيئة 

سوق �لعمل، و�ل�أنشطة �لتعليمية ذ�ت �لطابع �لتطبيقي و�لمتضمنة خطة �لعمل �لكامل للتمرين؛ لما يحتويه من وصف 

ومنهجية ومو�رد ومتطلبات تنفيذ �لتمرين، �إضافة �إلى صناديق �لمعرفة، وقضايا �لتفكير �لتي تزيد من ذ�كرة �لطالب. 

 لقد تم ربط �أنشطة هذ� �لكتاب وتدريباته بقضايا عملية ُمرتبطة بالسياق �لحياتّي للطالب، وبما ُير�عي قُدرته على 

�لتنفيذ، كما تم �لتركيز على �لبيئة و�لسوق �لفلسطيني وخصوصياتهما عند طرح �لموضوعات، وربطها بو�قع �لحياة 

أمثلة �لعملية، و�لمشاريع. �لمعاصر، تجلّى ذلك من خلال �ل�

 لقد تم توزيع مادة �لكتاب �لذي بين �أيدينا )�لفصل �ل�أول( على ثلاث وحد�ت نمطية رئيسية، �لوحدة �ل�أولى تتعلق 

بمنجور �لتنجيد، كما تم �لتعرف منها على عمل ثلاثة مو�قف تعليمية تطبيقية، �أما �لوحدة �لثانية �لتي تتعلق باأساسيات 

�لتنجيد، فتضمنت خمسة مو�قف تعليمية عن تنفيذ �أعمال �لتنجيد �لبسيطة، من خلال عمل مو�قف تعليمية مرتبطة 

بو�قع �لسوق، و�لوحدة �لثالثة �لتي تتعلق بالدهانات تضمنت موقفين تعليميين عن تنفيذ عمليات دهان.

 ولما كانت هناك حاجة لصقل �لمعلومة �لنظرية بالخبرة �لعملية، فقد تم وضع مشروع في نهاية كل وحدة نمطية، 

وذلك لتطبيق ما تعلموه، وناأمل تنفيذه باإشر�ف �لمعلم.

�لطلبة ومستو�هم �لفكري  �أن نكون قد وفّقنا في عرض موضوعات هذ� �لكتاب، بما ير�عي قدر�ت  �لله   ونساأل 

وحاجاتهم وميولهم �لنفسية و�لوجد�نية و�ل�جتماعية، وكلنا �أمل بتزويدنا بملحوظاتكم �لبناءة على هذ� �لعمل، ليتم 

ضافات �لضرورية في �لطبعات �للاحقة؛ ليصبح هذ� �لجهد تاماً ومتكاملاً وخالياً من �أي عيب  �إدخال �لتعديلات و�ل�إ

مكان، هذ� و�لله ولي �لتوفيق. �أو نقص قدر �ل�إ
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أثاث. �ختيار �لستائر ياأتي بعد �ل�نتهاء من �إعد�د جميع ديكور�ت �لمنزل، و�ختيار �ل�
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يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتف�عل 
ست�ئر  قّص  على  ق�درين  يكونوا  اأن  اأنشطته�،  مع 
اآلة  وتفصيله� وخي�طته� ب�أشك�ل بسيطة ب�ستخدام 
المختلفة  الجسور  تركيب  على  والعمل  الخي�طة، 
ب�ستخدام المق�دح اللازمة للعمل، وذلك من خلال 

ال�آتي:
1. عمل ستارة بسيطة للجسر �لزنبركّي.

2. عمل ستارة بطريقة شريط �لزمّ.
3. عمل ستارة بطريقة �لكسر�ت.

4. عمل ربطات جانبّية لستارة.
5. تركيب جسر ستارة.

الكف�ي�ت المهنية 

�لكفايات �لمتوقع من �لطلبة �متلاكها بعد �ل�نتهاء من 
در�سة هذه �لوحدة و�لتفاعل مع �أنشطتها: 

ً �لكفايات �ل�حتر�فية  �أول�

يَّة �لقماش �للازمة لعمل ستارة لنافذة.  1- تحديد كمِّ
2- �لقدرة على قّص �أقمشة �لستائر وتفصيلها.

�لخياطة  �آلة  باستخد�م  �لستائر  خياطة  على  �لقدرة   -3
بكفاءة عالية.

وضبطها  �لستائر  تعليق  جسور  قّص  على  �لقدرة   -4
وتركيبها باستخد�م �ل�أدو�ت و�ل�أجهزة �للازمة للعمل.

ثانياً �لكفايات �ل�جتماعية و�لشخصية 

بناء عّلاقات جيِّدة مع �لزبائن. 1-
�لعمل ضمن فريق. 2-
�لقدرة على �لتو�صل و�ل�تصال �لفّعالين مع �لزبون. 3-
�ل�ستفادة من ذوي �ل�ختصاص و�ستشارتهم. 4-
�ل�ستعد�د و�ل�ستمر�ر لتلبية رغبات �لزبون. 5-
�لتعامل بمصد�قّية مع �لزبون. 6-
�لتمتّع بالفكر �لريادّي و�أخلاقّيات �لمهنة. 7-
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1- �لتَّعلُّم �لتعاونّي.
2- �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.

3- �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهنّي(.

قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنية:

1- حسن �ختيار ملابس �لعمل �لمناسبة للعمل.
2- �تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة عند �ستخد�م �ل�أدو�ت 

و�ل�آل�ت.
3- �لمحافظة على نظافة مكان �لعمل.

4- يجب �لحرص باستمر�ر على �أن تكون �أجسامنا بعيدة 
عن �أي جزء متحّرك من �ل�أجهزة �لكهربائّية.
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1- الموقف التعليمّي التَّعلُّمّي ال�أول: عمل ست�رة بسيطة لجسر زنبركّي 

 وصف �لموقف �لتعليمّي �لتَّعلُّمّي:
جاء �أحد �لزبائن �إلى مشغل �لتنجيد �لفني و�لديكور يشكو من عدم 
ة �لشمس، طالباً عمل  حجب ستارة �إحدى �لنو�فذ في منزله ل�أشعَّ
ستارة بطريقة بسيطة من �أقمشة معتمة غير مكلفة؛ ليضعها خلف 

�لستارة �ل�أصلّية �لموجودة على �لنافذة. 

�لعمل �لكامل:

خطوات

 العمل 

المنهجّيةوصف الموقف الصّفّي

 )اإستراتيجيَّة التَّعلُّم(

الموارد حسب 

الموقف الصّفّي

�أجمع �لبيانات، 

و�أحلِّلها

�أجمع �لبيانات من �لزبون حول: 

قياس �لنافذة، ونوع �لقماش ولونه، ونوع 
�لجسر، و�لفترة �لزمنيَّة.

�أجمع بيانات عن: 

�أنو�ع �ل�أقمشة �لمعتمة، و�أنو�ع �لخيوط، و�ل�أدو�ت 
و�ل�أجهزة �للازمة للعمل، طرق خياطة �لستارة، 
يَّة �لقماش �للازم لتفصيل �لستارة. حساب كمِّ

�لبحث �لعلمّي.	•

حو�ر ومناقشة.	•

وثائق: )طلب �لزبون، 
نشر�ت وكتالوجات 

تتعلق باأعمال �لستائر( 

�لتكنولوجيا: 
نترنت( )�ل�إ

�أخطِّط، و�أقرِّر

�أصنِّف �لبيانات: 

)�أنو�ع �ل�أقمشة �لمعتمة، و�أنو�ع �لجسور 
�لمستخدمة لتعليق �لستائر، و�أنو�ع �لخيوط، 

و�أشكال �لبر�غي(

تحديد خطو�ت �لعمل: 

وضع مقترحات وبد�ئل لنوع �لقماش 	•
ة �لشمس. �لمناسب لحجب �أشعَّ

در�سة �لبد�ئل وتحديد نقاط �لقّوة 	•
و�لضعف.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار 

حول �أنو�ع �ل�أقمشة 

و�لجسور(.

�لوثائق: )كتالوجات، 

ونشر�ت، و�لبيانات �لتي 

تمَّ جمعها(.

نترنت: )مو�قع 	• �ل�إ

خاّصة باأعمال �لستائر 

ذ�ت مصد�قّية(.
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تحديد نوع �لجسر �ل�أفضل لتلك �لستارة.	•

يَّة �لقماش �للازمة لتفصيل 	• تحديد كمِّ

�لستارة.

�إعد�د جدول زمنيّ للتنفيذ.	•

ذ اأنفِّ

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنّية.
حسب  وقصه  �لقماش  قياس  تحديد   .3

�ل�أصول.
4. ثني وخياطة جانبّي �لستارة.

لعمل  �ل�أعلى  من  �لقماش  ثني وخياطة   .5
مجرى للحبل �لزنبركّي.

6. خياطة �لثنية �لسفلّية للقماش.
7. تثبيت �لبر�غي �لجانبّية على �لجد�ر 

لتركيب �لجسر �لزنبركّي.

8. قّص �لجسر �لزنبركّي حسب �لقياس 

�للازم.

9. وضع �لحبل �لزنبركّي د�خل �لمجرى 

�لخاص بالستارة.

10. تعليق �لجسر و�لستارة على �لبر�غي 

�لخاّصة بالحبل �لزنبركّي.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار(

متر قياس.	•

قلم رصاص.	•

�آلة خياطة.	•

جسر زنبركّي 	•

للتعليق.

ِمَقّص جيب.	•

خيطان �آلة خياطة.	•

ِمَقّص قماش.	•

قماش.	•

بر�ٍغ.	•

مقدح حجر 	•

)باتشون(.

مقدح بطّاريّة.	•

سلم مزدوج )سيبة(.	•

اأتحقَّق

ق من �ختيار نوع �لقماش �لمناسب.  �لتحقُّ

ق من �أخذ �لقياس �للازم. 2. �لتحقُّ

3. �لتّاأكُّد من �ستقامة قّص �لقماش.

ق من ثني جو�نب �لستارة و�أسفلها  4. �لتحقُّ

بالشكل �لصحيح.

5. �لتّاأكُّد من حركة �لقماش على �لحبل 

�لزنبركّي.

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لوثائق: )طلب �لزبون، 

وكتالوجات، ونشر�ت(

نترنت: )مو�قع 	• �ل�إ

خاّصة باأعمال �لستائر 

ذ�ت مصد�قّية(.
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6.1. �لتّاأكُّد من تثبيت �لحبل �لزنبركّي 

بالشكل �لسليم.

ق من كّي �لستارة قبل �لتعليق. 7. �لتحقُّ

ق من �ستخد�م �أدو�ت �لسلامة  8. �لتحقُّ

�لمهنّية.

م  اأوثِّق، واأقدِّ

1. توثيق �أنو�ع �ل�أقمشة و�ألو�نها �لمتوفِّرة في 

�لسوق �لمحلِّّي، و�آلّية �ختيار �لنوع و�للون 

�لمناسبين لتحقيق �لهدف �لمطلوب.

2. عرض نتائج �لعمل.

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�أجهزة �لعرض، وجهاز 

حاسوب، وسجّلات.

اأقوِّم

1. رضا �لزبون ومو�فقته على نوع قماش 

�لستارة ولونها.

2. مطابقة �لعمل للمو�صفات و�لمعايير.

حو�ر ومناقشة.	•

�لبحث �لعلمّي/ �أدو�ت 

�لتقويم �ل�أصيل.

نماذج �لتقويم.	•

طلب �لزبون.	•

كتالوجات ونشر�ت 	•

توضح معايير �لعمل.

ال�أسئلة:

ما �لهدف من �ستخد�م �لجسر �لزنبركّي؟ 1-
ما �ل�أهد�ف �لمرجوة من تركيب �لستارة �لبسيطة خلف �لستارة �ل�أصلّية؟ 2-
أد�ة �لمستخدمة في قّص �لجسر �لزنبركّي؟ 3- ما �ل�
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�لستائر�أتعلم

حاول �أنت وزملاؤك في تحديد شكل ولون ستارة غرفة �لصف لتكون مناسبة للمكان. نش�ط:

     تساهم ستائر �لمنزل في �إضفاء جو من �لفخامة و�لجمال، بحيث �أصبحت جزء�ً �أصيلاً ضمن �لديكور �لحديث 
للمنزل �لعصري، ولكن �ختيارها ل� يتّم عشو�ئياً، بل يحتاج لتدقيق وفن وذوق ووعي �أيضاً بطبيعة �لمكان �لَّذي توضع 
دة تختلف من غرفة ل�أخرى، فاختيار  ّن لها وظائف متعدِّ فيه �لستارة، فاإلى جانب ما تمنحه للمنزل من رونق وبهاء، فاإ
أثاث، وياأتي �ختيار �لستائر وتركيبها خطوة  �إعد�د جميع ديكور�ت �لمنزل و�ختيار �ل� �لستائر ياأتي بعد �ل�نتهاء من 
أثاث، كما تختلف وفقاً لمكان وضعها، فستارة غرفة �ل�ستقبال  نهائية، ويختلف شكلها وفقاً لديكور �لمنزل وقطع �ل�
و�لصالة تختلف عن ستارة غرفة �لطعام، وستارة غرفة �لنوم و�لمطبخ، كما �أن حجم �لستارة وشكلها يختلف من 
مكان ل�آخر ومن غرفة ل�أخرى، وفي �لوقت �لحالي نرى �أّن تطور �لصناعات وتعدد �لخامات �أدى �إلى �تساع �لعمل 
في مجال �لستائر، هذ� ما جعلنا بحاجة �إلى �أشخاص ذوي خبرة في هذ� �لتخصص؛ ليكونو� مدربين حسب �ل�أصول 

�لعلمّية و�لمهنّية، بمر�كز ومعاهد ومد�رس مهنّية.

      ويجب قبل شر�ء �لستائر در�سة �لمكان �لَّذي سوف توضع به، وتحديد �أبعاده، و�ألو�ن جدر�نه و�أرضيته؛ وذلك 
حتى يتّم تحديد شكل �لستارة �لمناسب وطر�زها.

�أنو�ع �لستائر

د  �أنو�ع عديدة من �لستائر في �لمنازل و�ل�أماكن �لمختلفة، فمن �لضروري معرفة �لهدف من تعدُّ       تستخدم 

أنو�ع، لكي تُلبي كُّل ستارة �لهدف منها في ذلك �لمكان، فمنها ما هو ُمصنف حسب حركة �لستارة، ومنها  �ل�

أنو�ع: حسب نوع �ل�أقمشة �لمستعملة في صناعة �لستارة، ومن هذه �ل�

1- �أنو�ع �لستائر من حيث �لحركة:

 ستائر تتحرَّك باتِّجاه و�حد، يميناً �أو يسار�ً )قطعه و�حدة من �لقماش(.

 ستائر تتحرَّك باتِّجاهين، يميناً ويسار�ً )قطعتين من �لقماش(.

 ستائر تتحرَّك للاأعلى و�ل�أسفل )شر�ئح �أفقّية(، مصنوعة من �لمعدن �أو �لخشب، كما في �لشكل �لتالي:
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 ستائر تتحرَّك �أفقّياً لليمين و�ليسار، ومحوريّاً )شر�ئح طولية(، مصنوعة من �للد�ئن �أو �ل�أقمشة �لثقيلة، كما في 

�لشكل �ل�آتي: 

2- �أنو�ع �لستائر من حيث نوع �ل�أقمشة:
 ستائر شّفافة )شيفون(: من �أقمشة خفيفة، تسمح للضوء بالنفاذ �إلى د�خل �لغرفة، كما في �لشكل �ل�آتي:

�لمخمل،  منه  �لغرفة،  د�خل  �إلى  بالنفاذ  للضوء  تسمح  ل�  سميكة،  �أقمشة  من  )معتمة(:  شفافة  غير  ستائر   
و�لساتان، و�لحرير، كما في �لشكل �لمجاور.
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�أجز�ء �لستارة 

     ما نر�ه من ستائر باأشكال و�ألو�ن و�أنو�ع مختلفة ليس من �لضروري �أن يكون جزء�ً و�حد�ً، بل يمكن �أن تكون 
ة �أجز�ء، حسب عدد طبقات �لقماش؛ وبالتالي نسمي كُّل جزء كما ياأتي:  �لستارة �لو�حدة من ِعدَّ

 �لست�رة الرئيسّية: قد تكون قطعة و�حدة من �لقماش، تفتح يميناً �أو يسار�ً، و�إما �أن تكون من قطعتين تفتحان 
�ل�أولى يميناً، و�ل�آخرى يسار�ً، ويمكن �أن تكون من �أقمشة شفافة �أو معتمة.

 رف�رف: تكون في �أعلى �لستارة، على شكل تاج يعلو �لستارة، �إما �أن تصنع من �لقماش، �أو خشب ُمغطى 

بالقماش.
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 جنب �لستارة: تكون على يمين ويسار �لستارة �لرئيسّية، وقد تختلف باللون و�لسماكة عن �لستارة �لرئيسّية 
و�لرفارف. 

ة   �لبطانة: �لطبقة �لتي توضع خلف �لستارة �لرئيسّية؛ وذلك حفاظاً على �لستارة �ل�أصلّية من تقلبات �لجو و�أشعَّ

عطاء �لرونق و�لجمال. �لشمس، ول�إ
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2- الموقف التعليمّي التَّعلُّمّي الث�ني: عمل ست�رة بطريقة شريط الزّم.

وصف �لموقف �لتعليمّي �لتَّعلُّمّي: 

تفصيل  يريد  و�لديكور  �لفني  �لتنجيد  مشغل  �إلى  �لزبائن  �أحد  جاء   

ستارة قماشّية بسيطة باستخد�م شريط �لّزمّ، وتكون ذ�ت جودة عالية، 

أبعاد �لخاّصة بالنافذة.  وتتناسب مع �لتصميم و�ل�

�لعمل �لكامل:

وصف �لموقف �لصّفّي خطو�ت �لعمل
�لمنهجّية

 )�إستر�تيجيَّة �لتَّعلُّم(

�لمو�رد حسب 

�لموقف �لصّفّي

�أجمع �لبيانات، 

و�أحلِّلها

�أجمع �لبيانات من �لزبون: 

قياس �لنافذة، ونوع �لقماش ولونه، و�لفترة 

�لزمنيَّة.

�أجمع بيانات عن: 

�أنو�ع �ل�أقمشة �لمعتمة، ونوع وقياس 

شريط �لّزمّ، و�أنو�ع �لخيوط، وطريقة 

يَّة �لقماش  خياطة �لستارة، وحساب كمِّ

�للازم لتفصيل �لستارة.

�لبحث �لعلمّي.	•

حو�ر ومناقشة.	•

وثائق: )طلب 

�لزبون، ونشر�ت 

وكتالوجات تتعلق 

باأعمال �لستائر( 

�لتكنولوجيا:(

نترنت(  �ل�إ

ر �أخطِّط، و�أقرِّ

�أصنِّف �لبيانات: 

 )�أنو�ع �ل�أقمشة، وقياس شريط �لّزمّ، 

و�أنو�ع �لخيوط(

تحديد خطو�ت �لعمل: 

عمل 	• يناسب  �لَّذي  �لقماش  نوع  تحديد 

�لستارة.

يَّة زمّ �لقماش.	• وضع مقترحات وبد�ئل لكمِّ

يَّة �لقماش �للازم.	• در�سة �لبد�ئل وتحديد كمِّ

�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	•

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي )�لعمل 	•

ضمن فريق(

�لعصف �لذهنّي )�ستمطار 

�ل�أفكار حول طريقة 

خياطة شريط �لزم(.

�لوثائق: )كتالوجات، 

ونشر�ت، و�لبيانات 

�لتي تمَّ جمعها(.

نترنت: )مو�قع  �ل�إ

خاّصة باأعمال �لستائر 

ذ�ت مصد�قّية(.
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ذ �أنفِّ

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنّية.

3. تحديد قياس �لقماش وقّصه حسب 

�ل�أصول.

4. قّص شريط �لزمّ.

5. ثني جو�نب �لستارة وخياطتها حسب 

�ل�أصول.

6. خياطة شريط �لّزمّ فوق �لثنية �لعلويّة من 

�لقماش. 

7.ربط حبال شريط �لّزمّ وشدها بالشكل 

و�لقياس �لمناسبين.

8. وضع مشابك �لتعليق في �لمكان 

�لمخّصص د�خل شريط �لزم.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي )�لعمل 	•

ضمن فريق(

�لعصف �لذهنّي )�ستمطار 

�ل�أفكار(

متر قياس.	•

�آلة خياطة.	•

ِمَقّص جيب.	•

خيطان �آلة خياطة.	•

ِمَقّص قماش.	•

قماش.	•

شريط زم.	•

مشابك معدنية.	•

ق �أتحقَّ

ق من �ختيار نوع �لقماش  1. �لتحقُّ

�لمناسب.

ق من �أخذ �لقياس �للازم. 2. �لتحقُّ

ق من �نسجام لون �لقماش مع باقي  3. �لتحقُّ

أثاث بالغرفة. قطع �ل�

4. �لتّاأكُّد من �ستقامة قّص �لقماش.

ق من ثني حو�ّف �لقماش بالشكل  5. �لتحقُّ

�لصحيح.

6. �لتّاأكُّد من خياطة شريط �لزم.

ق من كّي �لستارة قبل �لتعليق. 7. �لتحقُّ

8. �لتّاأكُّد من ربط �لحبل و�لحصول على 

�لقياس �للازم للستارة.

ق من �ستخد�م �أدو�ت �لسلامة  9. �لتحقُّ

�لمهنّية.

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لوثائق: )طلب 

�لزبون، وكتالوجات، 

ونشر�ت(.

نترنت: )مو�قع  �ل�إ

خاّصة باأعمال �لستائر 

ذ�ت مصد�قّية(.
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م  �أوثِّق، و�أقدِّ

1. توثيق �أنو�ع �ل�أقمشة و�ألو�نها �لمتوفِّرة في 

�لسوق �لمحلِّّي، و�آلّية �ختيار �لنوع و�للون؛ 

ليتناسب مع باقي �أجز�ء �لغرفة، وطريقة ثني 

حو�ّف �لقماش، وخياطة شريط �لزم.

2. عرض نتائج �لعمل.

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.

�أجهزة �لعرض، وجهاز 

حاسوب، وسجّلات.

م �أقوِّ

1. رضا �لزبون ومو�فقته على نوع قماش 

�لستارة ولونها.

2. مطابقة �لعمل للمو�صفات و�لمعايير.

حو�ر ومناقشة.	•

�لبحث �لعلمّي.	•

�أدو�ت �لتقويم �ل�أصيل.	•

نماذج �لتقويم.	•

طلب �لزبون.	•

كتالوجات ونشر�ت 	•

توضح معايير 

�لعمل.

ال�أسئلة:

ما �لفائدة �لمرجوة من زيادة عرض �لستارة عن عرض �لنافذة؟. 1

ما �أنو�ع �لجسور �لتي تصلح لتعليق هذ� �لنوع من �لستائر؟. 2

كيف ُيباع شريط �لّزمّ في �لسوق �لمحلِّّي؟. 3

وضح ماذ� نقصد بشكل �لفتحة �لمعمارية؟. 4

ما �لحل �لمناسب عندما يكون على �لجد�ر �لو�حد نو�فذ صغيرة ومتجاورة؟. 5

علل - �ستخد�م �لقماش �لُمخطَّط طولياً لعمل ستارة على جد�ر قليل �ل�رتفاع.. 6
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�لستائر�أتعلم

 قم بزيارة �إلى محلات بيع �أقمشة �لستائر، وتعرَّف على �أهم �ل�أمور �لو�جب مر�عاتها عند 
شر�ء �ل�أقمشة.

نش�ط:

�ل�أمور �لو�جب مر�عاتها عند �ختيار �لستائر:

1- مكان وضع �لستارة، ونقصد �إن كانت لغرفة �لنوم �أو لصالة �ل�ستقبال �أو �لمطبخ، حيث تختلف طبيعة �ل�أقمشة، 
وشكل �لستارة �لمستخدمة في كُّل غرفة لتعطي �لناحية �لوظيفّية �لتي وجدت ل�أجلها.

       

�إنَّ  و�أبعادها، حيث  )�لنافذة(  �لمعمارية  �لفتحة  2- شكل 
قوس،  شكل  ذ�ت  نو�فذ  فهناك  دة،  متعدِّ �أشكال�ً  للنو�فذ 
و�أخرى تاأخذ شكل مستطيل عرضي �أو طولي، فكل نافذة 
موضح  هو  كما  بها،  �لخاّصة  �لستائر  لعمل  طريقة  لها 

بال�آتي: 
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نو�فذ بشكل �أقو�س: 
من  نه  فاإ لذلك  للمكان؛  و�لرونق  أناقة  �ل� يضيف  �لشكل  فهذ�  �لقماش  خلف  �لقوس  شكل  �إخفاء  عدم  يفّضل   

أقو�س و�لتاأكيد عليها بتصميم �لستائر. �لمستحسن �إظهار �ل�

   
 

�لنافذة �لقصيرة:

 يفّضل �أن ُيركّب جسر �لستارة عند �أسفل زينة �لسقف �لزخرفية، على 
�أن تعلّق عليه ستارة طويلة تلامس �ل�أرضّية.

�لنافذة �لطويلة: 
 

�أفقّية،  يمكن �إضافة تصميم علوّي )كورنيش( للستارة ممّيزة بزخارف 
وذلك للحد من طول �لنافذة، �أما بقية �لستارة فتجمع على طرف و�حد 
من �أطر�ف �لشباك وتثبت برباط بسيط، فكلّما �زد�د طول �لستارة �أوحى 
مظهرها بالفخامة، وكلّما قصر طولها عّبرت عن �لبساطة، ومالت �إلى 

�لطر�ز غير �لرسمي.
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نو�فذ صغيرة ومتجاورة:
 يمكن عمل ستائر مستقلة لكل نافذة ثّم تجمع كُّل 
و�حدة على طرف �لنافذة لتشكل بالنهاية تو�زناً جميلاً 
ومريحاً للناظر، �أو يتّم عمل ستارة و�حدة ممتدة فوق 

جميع �لنو�فذ لتجمعها كقطعة و�حدة. 

    

3- �ألو�ن جدر�ن �لغرفة وطر�زها )تصميم �لغرفة(، فاإذ� كانت �ألو�ن 
�لغرفة مثلا فاتحة يمكن �لذهاب لخيار ستائر معّرقة، �أما �إن كانت 
باألو�ن صاخبة فنلجاأ لخيار �لستائر �لسادة و�لبسيطة، وذلك حسب 

�لطر�ز.
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أثاث و�أشكالها �إن كانت معّرقة �أو �ألونها غامقة يفّضل �ستخد�م ستائر ذ�ت  أثاث و�ألو�نه، حيث �إنَّ �ألو�ن �ل� 4- شكل �ل�
�ألو�ن فاتحة وسادة، و�لعكس صحيح.

        

5- �لغرض من وجودها، فمثلا يمكن �أن تكون لغاية:

 �إعطاء منظر جمالي. 

ة �لشمس �أو حجبها.   تقليل �أشعَّ

 �إخفاء عيوب معمارية.

 توفير �لطاقة على تكاليف �لحر�رة و�لتبريد.

�لمطلوبة  �لخصوصية  )�إعطاء  �لد�خل  �إلى  �لخارج  �لرؤية من   حجب 
للمنزل(.

و. عزل �لصوت: تقوم �ل�أقمشة وخصوصاً �لسميكة منها بامتصاص �لصوت 
أنها تساعد على تكسير موجات �لصوت. بنسبة �أكبر من �ل�أقمشة �لشفافة؛ ل�

 فذلك يعتمد على رغبتنا من �لوظيفة �لمر�د تاأديتها.
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6- شكل �لغرفة و�أبعادها، هناك بعض �لمشاكل �لتي يمكن معالجتها من خلال �ختيار �لستائر �لمناسبة، فمثلا �إذ� كان 
�رتفاع �لغرفة قليلاً يمكن �ختيار ستائر ذ�ت رسومات ُمخطَّطة عموديّاً �أو ذ�ت �ألو�ن فاتحة لتعطي شعور�ً بال�رتفاع 
و�ل�تساع، و�إن كانت �لغرفة ذ�ت �رتفاع كبير يمكن �ختيار ستائر ذ�ت طابع ُمخطَّط بشكل �أفقّي �أو معّرق، وذلك 

حسب �لتصميم �لملائم للغرفة.
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3- الموقف التعليمّي التَّعلُّمّي الث�لث: عمل ست�رة بطريقة الكسرات 

وصف �لموقف �لتعليمّي �لتَّعلُّمّي:

   جاء �أحد �لزبائن �إلى مشغل �لتنجيد �لفني و�لديكور يريد تفصيل ستائر لنو�فذ منزله من قماش ساتر ذي جودة عالية، 

غلاق. أبعاد لكل غرفة في �لمنزل، ويتم تعليق �لستائر على جسر ليسهل عملية �لفتح و�ل�إ ليتناسب مع �لتصميم و�ل�

�لعمل �لكامل:

وصف �لموقف �لصّفّيخطو�ت �لعمل
�لمنهجّية

 )�إستر�تيجيَّة �لتَّعلُّم(

�لمو�رد حسب 

�لموقف �لصّفّي

�أجمع �لبيانات، 

و�أحلِّلها

�أجمع �لبيانات من �لزبون عن: 

قياس �لنو�فذ، ونوع �لقماش ولونه، ونوع �لجسر، 

و�لفترة �لزمنيَّة.

�أجمع بيانات عن: 

�أنو�ع �ل�أقمشة �لساترة، ونوع �لجسر وقياسه، 	•

و�أنو�ع �لخيوط، وطريقة خياطة �لستارة، 

يَّة �لقماش �للازم لتفصيل �لستارة،  وحساب كمِّ

مات �للازمة لخياطة �لستارة وتعليقها،  و�لمتمِّ

و�ل�أدو�ت �للازمة للعمل.

�لبحث �لعلمّي.	•

حو�ر ومناقشة.	•

وثائق: )طلب �لزبون، 

نشر�ت وكتالوجات 

تتعلق باأعمال �لستائر( 

�لتكنولوجيا: (

نترنت( �ل�إ
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�أخطِّط، و�أقرِّر

�أصنِّف �لبيانات: 	•

 )�أنو�ع �ل�أقمشة، ونوع �لجسر وقياسه، و�أنو�ع 	•

�لخيوط(

تحديد خطو�ت �لعمل: 	•

تحديد نوع �لقماش �لَّذي يناسب عمل 	•

�لستارة.

وضع مقترحات وبد�ئل لعدد �لكسر�ت.	•

يَّة �لقماش �للازم.	• در�سة �لبد�ئل وتحديد كمِّ

�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	•

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

 �لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن 

فريق(.

�لعصف �لذهنّي 

)�ستمطار �ل�أفكار 

حول طريقة عمل 

�لكسر�ت(.

�لوثائق: )كتالوجات، 

ونشر�ت، و�لبيانات 

�لتي تمَّ جمعها(.

نترنت: )مو�قع  �ل�إ

خاّصة باأعمال 

�لستائر ذ�ت 

مصد�قّية(.

ذ �أنفِّ

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنّية.

3. تحديد قياس �لقماش وقصه حسب �ل�أصول.

4. قّص وخياطة سفيف �لبلاستيك بطرف �لقماش 

�لعلوّي. 

5. ثني وخياطة جانبّي �لستارة حسب �ل�أصول.

6. ثني وخياطة �أسفل �لستارة.

7. ثني وخياطة �لقماش و�لسفيف من �أعلى 

�لستارة للحصول على �لكسر�ت.

8. وضع مشابك )دبابيس( �لتعليق في �لمكان 

�لمخّصص.

9. قّص �لجسر حسب �لقياس �للازم.

10. تركيب �لجسر على �لجد�ر.

11. تعليق �لستارة حسب �ل�أصول.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن 

فريق(

�لعصف �لذهنّي 

)�ستمطار �ل�أفكار(

متر قياس.	•

�آلة خياطة.	•

ِمَقّص جيب.	•

خيطان �آلة خياطة.	•

ِمَقّص قماش.	•

قماش.	•

سفيف بلاستيك.	•

مشابك معدنية.	•

جسر تعليق ستارة.	•

قماش.	•

بر�ٍغ.	•

مقدح جر 	•

)باتشون(.

مقدح بطّاريّة.	•

منشار معدني.	•

ق �أتحقَّ

ق من �ختيار نوع �لقماش �لمناسب.  �لتحقُّ

ق من �أخذ �لقياس �للازم. 2. �لتحقُّ

ق من �نسجام لون �لقماش مع باقي قطع  3. �لتحقُّ

أثاث بالغرفة. �ل�

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

 �لوثائق: )طلب 

�لزبون، وكتالوجات، 

ونشر�ت(
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1.4. �لتّاأكُّد من �ستقامة قّص �لقماش.

ق من ثني حو�ّف �لقماش بالشكل  5. �لتحقُّ

�لصحيح.

6. �لتّاأكُّد من خياطة سفيف �لبلاستيك.

ق من كّي �لستارة قبل �لتعليق. 7. �لتحقُّ

8. �لتّاأكُّد من قياس �لفر�غات و�لكسر�ت وعددها.

9. �لتّاأكُّد من تثبيت �لجسر بالشكل �لسليم.

ق من �ستخد�م �أدو�ت �لسلامة �لمهنّية. 10. �لتحقُّ

نترنت: )مو�قع 	• �ل�إ

خاّصة باأعمال 

�لستائر ذ�ت 

مصد�قّية(.

م  �أوثِّق، و�أقدِّ

1. توثيق �أنو�ع �ل�أقمشة �لساترة �لمتوفِّرة في 

�لسوق �لمحلِّّي، و�آلّية �ختيار �لنوع و�للون 

ليتناسب مع باقي �أجز�ء �لغرفة، وطريقة ثني حو�ّف 

�لقماش، وطريق ثني �لكسر�ت وخياطتها، و�أنو�ع 

�لجسور �لحاملة للستارة وطريقة تركيبها على 

�لجد�ر �أو �لسقف.

2. عرض نتائج �لعمل.

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.

�أجهزة �لعرض، 

وجهاز حاسوب، 

وسجّلات.

م �أقوِّ

1. رضا �لزبون ومو�فقته على نوع قماش �لستارة 

ولونها، ونوع �لجسر ومكان تركيبه.

2. مطابقة �لعمل للمو�صفات و�لمعايير.

حو�ر ومناقشة.	•

�لبحث �لعلمّي/ 	•

�أدو�ت �لتقويم 

�ل�أصيل.

نماذج �لتقويم.	•

طلب �لزبون.	•

كتالوجات ونشر�ت 

توضح معايير �لعمل.

ال�أسئلة:

حاً �أحد �أماكن �ستخد�مها. 1-  �ذكر �أنو�ع �لستائر موضِّ

2- �ذكر �أنو�ع �ل�أقمشة �لمستخدمة في �لستائر.

3- ما �ل�أمور �لو�جب مر�عاتها عند شر�ء �ل�أقمشة؟ 

4- ما �ل�أماكن �لتي يفّضل فيها �ستخد�م ستائر ذ�ت شر�ئح �أفقّية؟

5- علل – يجب �أن تكون �أقيسة �لستارة �أكبر من �أقيسة �لنافذة.
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�أتعلم

قم بزيارة �أحد معارض �لستائر �لقريبة منك، وتعرَّف على �أكثر �لطرق �لشائعة في خياطة �لستائر. نش�ط:

ناقش مع طلاب صفك كم يكون عرض �لستارة �إذ� علمنا �أن عرض �لنافذة 220سم. نش�ط:

 �أنو�ع �لستائر بشكل عام: 

-1 �لستائر �لقماشّية.        -2 ستائر ذ�ت شر�ئح �أفقّية.      -3 ستائر ذ�ت شر�ئح عموديّة )ر�أسّية( 

-4 ستائر دّو�رة )رول(       5 - ستائر �لزيبر�                 -6 �لستائر �لبلاستيكّية.

1 - �لستائر �لقماشّية: 

أنو�ع �ل�أخرى، �إذ        تُعّد �لستائر �لمصنوعة من �ل�أقمشة �ل�أكثر شيوعاً في �لمنازل، �إذ تحتّل �لمرتبة �ل�أولى عن �ل�
ضاءة �لتي  يَّة �ل�إ تختلف �أقمشة ستائر �لنو�فذ وتتنوع على نطاق و�سع، وبالطبع نوع �لنسيج �لمستخدم سيؤثر على كمِّ
ستمر عبر �أقمشة �لستائر، لهذ� تتو�جد �ل�أقمشة �لتي تستخدم في خياطة �لستائر باأنو�ع و�ألو�ن و�أشكال مختلفة منها:
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 �أقمشة قطنية
�لمصنوعة من هذه  �لستائر  مّما جعل هذه  و�لصحة؛  و�لر�حة  و�لبساطة  بالنعومة  يمتاز  �لَّذي  �لقطن   مصنوعة من 
�ل�أقمشة تمتاز بجمالها، وسهولة تنظيفها، و�تساع �أماكن �ستخد�مها، فهي تناسب غرف �لمعيشة و�لمطابخ لسهولة 

تنظيفها.

 قماش شيفون )شفاف(
ويقلِّل  خلاله،  من  �لضوء  بدخول  يسمح  وشفاف  بسيط  قماش   
�لحديثة  للتصاميم  �أكثر  مناسب  �لد�خلة،  �لشمس  ة  �أشعَّ شدة  من 
يمكن  عديدة،  باألو�ن  متوفر  �لنوم،  غرفة  في  وخاّصة  )�لمودرن( 
�إدخال �أكثر من لون معاً، سهل في عمل �لتصاميم �لمختلفة، يوجد 
جماليَّة  �إخفاء  نريد  ل�  عندما  �أيضاً  ويستخدم  مطرز،  �أو  سادة  منه 
ويمكن  جميل،  قوس  ذ�ت  نافذة  كوجود  خلفه  �لموجودة  �لنو�فذ 
�أو حجب  �لرؤيا  ُير�د حجب  �ستخد�م قماش )بطانة( خلفه عندما 

ة �لشمس. �أشعَّ

 �أقمشة مخملية
�إذ  وجـــذ�ب؛  ناعم  وملمس  سماكة  ذو  �لــوزن  ثقيل  قماش فخم   
لذ�  و�لفخامة؛  بالدفء  و�لشعور  و�لجمال  أناقة  �ل� من  لمسة  يضفي 
يغلب �ستخد�مها في غرف �لنوم �لفاخرة لتعطي �لطابع �لكلاسيكي، 
أنَّ لها قدرة كبيرة على حجب ما  وتستخدم �أيضاً في ستائر �لمسارح؛ ل�
أثاث �لفاخرة و�لغرف  خلفها )�لكو�ليس(، وغالبا ما تستخدم مع قطع �ل�
تعطي شعور�ً  أنها  ل� �لصغيرة؛  �لغرف  ول� تستخدم في حالة  �لو�سعة، 

ة �لشمس. بالضيق لحجبها �لكبير ل�أشعَّ

 قماش �لحرير

 قماش ناعم وثمين للغاية منه �لطبيعّي و�لصناعّي، يوجد باألو�ن مختلفة، 
ويمكن �لتطريز عليه )�لرسم بالخيوط( وتطريزه، ويستخدم في �ل�أماكن 

�لفخمة و�لقصور.
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 قماش �لستان 

 يمتاز باللمعة �لتي تجعله يعكس �لضوء بشكل جيد. 

 قماش �لكتان 
 يشبه �إلى حد كبير �ل�أقمشة �لقطنية، مريح وناعم ويمكن غسله على درجة 
حر�رة عالية دون �أن يتغير لونه �أو يتلف، يمتاز عن �لقطن في �أنّه �أقّل نعومة 

وسريع �لتجعد.

يجب اختي�ر القم�ش المن�سب للست�رة بعن�ية وحذر شديدين، فهن�ك مواصف�ت للقم�ش، 
وهن�ك ملاحظ�ت لشراء القم�ش، وكلاهم� يتّم بن�ء على موديل )تصميم( المنزل وال�أث�ث 

الموجود بداخله، ومن المواصف�ت المهمة للاأقمشة لكي تفي ب�لغرض المطلوب: 

1( ثب�ت اللون: غير قابلة للتغيير مهما طال �لزمن، �أو نتيجة �لغسيل، و�لكي، وتعرضها لضوء 
�لشمس. 

2( ثب�ت ال�أبع�د: غير قابلة لتغيير طول �أو عرض �لقماش نتيجة �لغسيل.

3( المرونة: كلما كان �لقماش مرناً، كان �لعمل به �أسهل.

4( العمر ال�فتراضي: �لفترة �لتي يتعرض فيها �لقماش لضوء �لشمس، ولعمليات �لغسيل.

�ل�أقمشة  �أنو�ع  �أفضل  ومن  غــلاق،  و�ل�إ �لفتح  نتيجة  �ل�حتكاك يحصل  ال�حتك�ك:  5( مق�ومة 
مقاومة للاحتكاك، هي �لتي يدخل في تركيبها �لنايلون.
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 ومن عوامل تكريس الوحدة الوطنية:

ألفة بين �أبناء �لوطن. 1- نشر �لمحبة و�ل�

2- نبذ �لعنف، و�لشقاق، و�لخلاف.

أنّها جزء مهم من قيمنا �لوطنية، وهي  3- نشر لغة �لمحبة و�لتسامح و�لتر�بط و�لتكاتف؛ ل�
من �لقيم �لتي يحتاجها �أفر�د مجتمعنا كبار�ً وصغار�ً.

4- تعليم �أبنائنا وتثقيفهم باأّن �لوطن هو وطن �لجميع �لفلسطينّي، بغّض �لنظر عن �للون، 
و�لجنس، و�لدين، وبكّل �أماكن تو�جده.  

 ال�أمور الواجب مراع�ته� عند شراء ال�أقمشة: 

1( شر�ء �لقماش في �لنهار. 

2( يجب رؤية �أكبر جزء ممكن من �لقماش، وعدم �ل�كتفاء بقصاصات صغيرة.

3( شر�ء �أقمشة ذ�ت زخارف كبيرة للغرف �لو�سعة.

4( �إذ� كانت �لجدر�ن مزخرفة، علينا �ختيار �أقمشة سادة، و�لعكس صحيح.

5( يجب �ختيار �أقمشة ذ�ت �ألو�ن فاتحة، في حال وجود نو�فذ مختلة في �لعرض 
و�ل�رتفاع، في �لغرفة �لو�حدة.
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2- ستائر ذ�ت شر�ئح �أفقّية 

ألمنيوم �لمطلي باألو�ن مختلفة       تصنع غالباً من معدن �ل�
وتحملها  �لوزن،  ة  بخفَّ وتمتاز  خشبّية،  شر�ئح  من  �أو 
و�لصد�أ،  و�ل�أبخرة  و�لماء  �لحر�رة  منها:  عديدة،  لعو�مل 
وسهولة �لتنظيف لذ� تُعّد هي �لخيار �ل�أفضل ل�ستخد�مها 
للبخار و�ل�تساخ، وتمتاز  �لمعرضة  �لمطابخ و�ل�أماكن  في 
تغيير  و�إمكانيَّة  ونزول�ً،  صعود�ً  �ستخد�مها  بسهولة  �أيضاً 
ز�وية ميل �لشر�ئح من ِقبل �لمستخدم، ليتحكم بمستوى 
تستخدم  ما  وغالبا  دخولها،  �لمرغوب  ضاءة  �ل�إ �أو  �لرؤية 
في �لمكاتب و�لشركات، حيث �إنها تقوم بحجب جزئي 
ة �لشمس و�لضوء �لخارجي؛ مّما يضفي على �لمكان  ل�أشعَّ
�لهدوء و�لر�حة، ويمكن تركيب هذ� �لنوع من �لستائر على 
�لجد�ر �أو �لسقف مباشرة �أو في تجويف بين �أجز�ء �أخرى 

ألمنيوم مباشرة. �أو على �إطار شباك �ل�

3- ستائر ذ�ت شر�ئح عموديّة )ر�أسّية(:

 
ألو�ن �لطبيعّية  عة من �ل�      تاأتي �لستائر �لر�أسّية بمجموعة متنوِّ
�لتي تمتزج بسلاسة مع ديكور �لمنزل، مع �إضافة لمسة �أنيقة �إلى 
�لنو�فذ، و�إمكانيَّة تغيير ز�وية ميل �لشر�ئح من ِقبل �لمستخدم، 
�لمرغوب دخولها، ونر�ها  ضاءة  �ل�إ �أو  �لرؤية  ليتحكم بمستوى 
�أشكال  في �لمكاتب و�لشركات، وتناسب مجموعة من  غالباً 
�لنو�فذ �لمختلفة، ليتم تركيبها على �لنو�فذ �أو �أبو�ب �لفناء وعلى 
ضاءة، وخصوصية  �ل�إ في  بالتحكُّم  لتسمح  �لزجاجية  �لجدر�ن 
نها تضيف �أيضاً عنصر تصميم  �لغرفة، وتنظيم درجة �لحر�رة، فاإ

مرّحب به �إلى �لمكان.
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4- �لستائر �لبلاستيكّية

    

       مصنوعة من مو�د بلاستيكّية مقاومة للعديد من �لعو�مل �لبيئية منها 
�لماء و�لرطوبة، بحيث تستخدم غالبا في �لحمامات و�لمناطق �لمعرضة 
للماء باستمر�ر، ومن خصائصها عدم �متصاص �لماء، وسهولة تنظيفها، 
عليها  و�لمطبوع  و�لمعّرق  �لسادة  فمنها  و�أشكال  �ألو�ن  بعدة  تتوفر  وهي 

دة تضفي جماليَّة ر�ئعة للمكان. رسومات متعدِّ

       وهناك �أنو�ع من �لمشمعات �لشفافة �أو �لملونة �لتي تستخدم 
�لقاعات  من  �لمفتوحة  �ل�أماكن  لتغطية  �لحاضر  وقتنا  في  بكثرة 
و�لمطاعم و�لمقاهي؛ لتعطي هذه �ل�أماكن �لخصوصية و�لحماية من 
�لمو�د لتكون  ة �لشمس و�لغبار، جاءت هذه  �لرياح و�ل�أمطار و�أشعَّ
بديلاً عن �لقو�طع و�لنو�فذ �لزجاجية، وذلك لتقليل �لتكلفة �لمادية، 

وسهولة �لتركيب و�لفك عند �لحاجة.

5- �لستائر �لّدّو�رة )�لرول(:

    تُعّد من �أحدث �أشكال ستائر �لقماش �لمعتم �لمعالج 
�لتي ل� تسمح بدخول �لضوء، كما �أنها عازلة للحر�رة، 
في  �أساساً  �لنظام �لبسيط و�لفعال  ويمكن �ستخد�م هذ� 
�لمباني �لتجاريّة و�لمستشفيات ومر�كز �لتسوق و�لفنادق 
منها  ويوجد  �ل�أطفال،  وغرف  �لنوم  وغرف  و�لمساكن 
�أن  يفّضل  كما  �لمختلفة،  و�لنقوش  ألو�ن  �ل� من  �لعديد 

أثاث. يكون �للون مقارباً للون �لمفروشات و�ل�
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6- ستائر �لزيبر� )�لُمخطَّطة �أفقّياً(: 

 
 يجمع هذ� �لنوع من �لستائر بين �لحد�ثة و�لتميز؛ 
ليكون �ل�أكثر ديكوًر� من �لستائر �لّدّو�رة، حيث 
تتناوب  �إذ  �ل�أقمشة؛  من  طبقتين  على  تحتوي 
�أخرى من  قطعة  �لمعتم مع  �لقماش  قطعة من 
أنيق  �ل� �لخيار  هي  وتُعّد  �لشفاف،  �لقماش 
للاأماكن �لسكنية و�لمكاتب و�لمطاعم وغيرها، 
�لجزء  محاذ�ة  وضعية  تغيير  خلال  من  تتميز 

يَّة �لضوء �لَّذي ترغب باستقبالها.  �لمعتم مع �لجزء �لشفاف يمكنك �لتحكُّم بشكل كامل بالخصوصية، وبكمِّ

�أقيسة �لستائر 
   يعتمد قياس �لستارة عادًة على قياس �لنافذة مع زيادة مسافة مناسبة على �أطر�ف �لنافذة؛ لكي ل� يسبِّب زيادة 
ة �لشمس بالدخول، و�أيضا نستفيد من هذه �لزيادة عند فتح �لستارة  �لريح بكشف ما بد�خل �لغرفة؛ �أو يسمح ل�أشعَّ

وتجميعها على جانب �لنافذة، مّما يؤدي �إلى حجب جزء من �لضوء و�لهو�ء �أحياناً.

�لنافذة:  �طر�ف  على  �لجانبّية  �لمسافة 
تعتمد هذه �لمسافة على عرض �لستارة؛ 
�أن  يجب  �لستارة  عرض  ز�د  كلما  �أي 
صحيح،  و�لعكس  �لمسافة  هذه  تزيد 
)�لزمّ(  �لزيادة  نسبة  على  يعتمد  و�أيضاً 
�أن  �لزيادة يجب  �أي كلما ز�دت نسبة 

تزيد هذه �لمسافة.
�لمسافة  هذه  تعتمد  �لعلويّة:  �لمسافة 
للمكان  �لستارة  تلك  تصميم  على 
�أمكن  وشكلها ومناسبتها، و�لحرص ما 
ة �لشمس  عن �إبعاد شريط �لّزمّ عن �أشعَّ

�لمباشرة خوفاً من �ل�هتر�ء. 
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�أيضاً  �لسفلّية  �لمسافة  تعتمد  �لسفلّية:  �لمسافة 
على شكل �لستارة وتصميمها، بحيث يتّم زيادة 
�لرياح  هبوب  يتسبب  ل�  كي  محّددة  مسافة 
بكشف ما بد�خل �لغرفة، وكلما ز�دة �لمسافة 

�أعطت جماليَّة وفخامة للمكان.
 

�للازمة  �لقماش  يَّة  كمِّ تحديد  نريد  وعندما   
لعمل ستارة بطريقة شريط �لّزمّ علينا معرفة نسبة 
�لزيادة )�لّزمّ( في �لقماش، ومما ل� شك فيه �أنه 
كلما ز�دت نسبة �لزيادة ز�د جمال تلك �لستارة 
ة �لشمس و�لرؤية من �لخارج  �أشعَّ وز�د حجب 

للد�خل، وقل صدى �لصوت بذلك �لمكان.

 لو �فترضنا �أن قياس �لستارة �لمطلوب 150سم ونسبة �لّزمّ %100 بهذ� يكون قياس �لقماش �لمطلوب لعمل تلك 
�لستارة هو:

ً يَّة �لزيادة )�لزم(، نضرب عرض �لستارة بنسبة �لّزمّ 150x100/100 �أّول� لمعرفة كمِّ

يَّة �لزيادة. ثانياً يَّة �لقماش �للازمة، عرض �لستارة �لمطلوب مضاف �إليه كمِّ لمعرفة كمِّ
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4- الموقف التعليمّي التَّعلُّمّي الرابع: عمل ربط�ت ج�نبّية لست�رة.

وصف �لموقف �لتعليمّي �لتَّعلُّمّي: 
وتركيب  عمل  يريد  و�لديكور  �لفني  �لتنجيد  مشغل  �إلى  �لزبائن  �أحد  حضر 
ربطات جانبّية من قماش يتناسب مع لون �لستارة �لتي تمَّ تركيبها في �لمنزل؛ 

لتثبيت �لستارة �أثناء فتحها على جانبّي �لنافذة. 

وصف �لموقف �لصّفّيخطو�ت �لعمل
�لمنهجّية

 )�إستر�تيجيَّة �لتَّعلُّم(

�لمو�رد حسب 

�لموقف �لصّفّي

�أجمع �لبيانات، 

و�أحلِّلها

�أجمع �لبيانات من �لزبون: 	•

قياس �لستارة، ونوع ولون �لقماش، وشكل 	•

�لربطة، و�لفترة �لزمنيَّة.

�أجمع بيانات عن: 	•

طريقة خياطة �لربطة، ومكان و�رتفاع �لربطة 	•

بالنسبة للستارة، و�ل�أدو�ت �للازمة للعمل.

�لبحث �لعلمّي.	•

حو�ر ومناقشة.	•

وثائق: )طلب �لزبون، 

نشر�ت وكتالوجات 

تتعلق باأعمال �لستائر( 

�لتكنولوجيا:(	•

نترنت( �ل�إ

ر �أخطِّط، و�أقرِّ

�أصنِّف �لبيانات: 	•

 )قياس �لربطة، وشكلها(	•

تحديد خطو�ت �لعمل: 	•

تحديد شكل �لقماش قبل �لخياطة.	•

وضع مقترحات وبد�ئل لشكل �لربطة.	•

در�سة �لبد�ئل وتحديد قياس �لربطة وشكلها.	•

�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	•

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

 �لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن 

فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار 

حول طريقة عمل 

�لكسر�ت(.

�لوثائق: )كتالوجات، 

ونشر�ت، و�لبيانات 

�لتي تمَّ جمعها(.

نترنت: )مو�قع  �ل�إ

خاّصة باأعمال 

�لستائر ذ�ت 

مصد�قّية(.
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ذ �أنفِّ

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنّية.

3. تحديد قياس �لقماش وشكله وقصه حسب �ل�أصول.

4. قّص عر�وي مكان �لتعليق وخياطتها.

5. خياطة طبقتي �لقماش بعضهما مع بعض، 

و�إضافة �لعر�وي من �لد�خل.

6. ثني )قلب( �لقماش ليصبح ما بالد�خل 

بالخارج و�إغلاق �لفتحة بالخياطة.

7. تركيب �لعّلاقات �لمعدنّية على �لجد�ر.

8. تركيب �لربطات على �لعّلاقات وضّم �لستارة بد�خلها. 

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن 

فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار(

متر قياس.	•

 قلم علام.	•

�آلة خياطة.	•

ِمَقّص جيب.	•

ِمَقّص قماش.	•

قماش.	•

عّلاقات معدنية.	•

بر�ٍغ.	•

مقدح جر )باتشون(.	•

مقدح بطّاريّة.	•

ق �أتحقَّ

ق من �ختيار �لشكل و�لقياس �لمناسبين للربطة. 1. �لتحقُّ

ق من �نسجام لون قماش �لربطة مع لون �لستارة. 2. �لتحقُّ

ق من ثني حو�ّف �لقماش بالشكل �لصحيح. 3. �لتحقُّ

4. �لتّاأكُّد من وجود �لعر�وي من �لد�خل.

ق من كّي �لربطة قبل تركيبها. 5. �لتحقُّ

ق من قياس �رتفاع �لعّلاقات �لمعدنّية. 6. �لتحقُّ

 �لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة 	•

 �لوثائق: )طلب �لزبون، 

وكتالوجات، ونشر�ت(

نترنت: )مو�قع 	• �ل�إ

خاّصة باأعمال �لستائر 

ذ�ت مصد�قّية(.

م  �أوثِّق، و�أقدِّ

1. توثيق شكل �لربطة وقياسها، وطريقة ثني 

حو�ّف �لقماش، وطريقة خياطة �لعر�وي د�خل 

�لربطة، وطريقة تثبيت �لعّلاقات على �لجد�ر.

2. عرض نتائج �لعمل.

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�أجهزة �لعرض، 	•

وجهاز حاسوب، 

وسجّلات.

م �أقوِّ

1. رضا �لزبون ومو�فقته على لون �لربطة وشكلها 

وقياسها، ومكان تركيبها.

2. مطابقة �لعمل للمو�صفات و�لمعايير.

حو�ر ومناقشة.	•

�لبحث �لعلمّي/ 	•

�أدو�ت �لتقويم 

�ل�أصيل.

نماذج �لتقويم.	•

طلب �لزبون.	•

كتالوجات ونشر�ت 

توضح معايير �لعمل.

ال�أسئلة:
مات؟. 1 هل تُعّد �لربطة �لجانبّية من �ل�أجز�ء �لرئيسّية للستارة �أم من �لمتمِّ
�أذكر �أماكن �ستعمال �لهدب )كشكش( في �لستائر.. 2

ما هي وظيفة �لمقابض في �لستائر؟	. 
ما هي وظيفة �لربطة �لجانبية؟4. 
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�أتعلم

مات  مات �لستائر، وتعرَّف على �أهم �أنو�ع �لجسور و�لمتمِّ قم بزيارة �أحد محلات بيع جسور ومتمِّ
�لمستخدمة في تركيب �لستائر.

نش�ط:

مات �لستائر متمِّ

     �لستائر وبكل تاأكيد �أصبحت تشكل �لجزء �ل�أصيل من �لمكان، ولكن لتصبح هذه �لستائر مثالّية وذ�ت منظر 
مات �لخاّصة بها، وذلك لتكوين �لصورة  جمالي �أفضل لتعطي نوع من �لفخامة، تحتاج �إلى �إضافة مجموعة من �لمتمِّ

مات: �لفخمة للمنزل، ومن هذه �لمتمِّ

 �لمقابض: غالباً ما تكون مصنوعة من �لمعدن �أو �لكريستال، لتتناسب مع 
أنَّها تعكس لمسات فخمة و�نيقة للستائر،  ستائر غرف �ل�ستقبال و�لصالون؛ ل�
وخاّصة �إذ� كان موديل �لستارة من �لموديلات �لحديثة، وتثبت على جنب �أو 

جانبّي �لستارة ليتم شبك �لربطة �لجانبّية بها. 
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 �لربطة �لجانبّية: 

ألو�ن لتتناسب مع �لستائر �لموجودة في غرف �لنوم �أو غرف �ل�أطفال �أو غرف   يتوفر منها �لعديد من �ل�أشكال و�ل�
�لجلوس، لتكمل ديكور �لغرف �لمختلفة، وتستعمل لثني �لستارة وفردها بصورة سهلة وسريعة، و�إليك بعض �ل�أشكال. 
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 دبوس �لتعليق: يصنع من �لمعدن �لمعالج ضد �لصد�أ 
خياطة  بعد  �لبلاستيك  سفيف  على  يثبت  )�لمجلفن(، 
من  �لجسر  على  �لستارة  تعليق  ليتم  )�لزّمات(  �لكسر�ت 

خلاله.

 حلقات تعليق د�ئرية: تصنع من �لمعدن �أو �لبلاستيك، يتّم تركيبها على �لجسر �ل�أسطو�نّي، ومن ثّم يتّم تعليق 
�لستارة مع دبابيس �لتعليق. 

مصنوعة  �أسطو�نّي:  جسر  تعليق  )�أرجل(  قو�عد   
�لجسر  لون  لتتبع  مختلفة  �ألو�ن  ومنها  �لمعدن،  من 
�لمستعمل، منها ما هو مخصص للجدر�ن، ومنها ما 

هو للاأسقف. 
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لتناسب  ومختلفة  كثيرة  باأشكال  تكون  �ل�أسطو�نّي:  �لجسر  نهايات   
�لتصميم �لمحيط، منها ما هو معدني، ومنها ما هو مصنوع من �لبلاستيك 

عطاء منظر جمالي. لتقليل �لوزن، تستعمل ل�إ

�لخلاب  و�لمنظر  �لفخامة  عطاء  ل�إ �لخياطة  بو�سطة  �لستارة  قماش  �أطر�ف  على  يركب  )كشكش(:  �لهدب   
للستارة. 
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5- الموقف التعليمّي التَّعلُّمّي الخ�مس: تركيب جسر ست�رة

وصف �لموقف �لتعليمّي �لتَّعلُّمّي: 
 بعد �أن تمَّ �إنهاء عمل �لستارة �لَّتي يريدها �لزبون، جاء 
�لستارة،  يحمل  �لَّذي  �لخاص  �لجسر  لتركيب  �لوقت 
�لستارة  و�إغلاق  لفتح  �لحركة  وسهولة  بحرية  ويسمح 

على �لنافذة.
 

�لعمل �لكامل:

وصف �لموقف �لصّفّيخطو�ت �لعمل
�لمنهجّية

 )�إستر�تيجيَّة �لتَّعلُّم(

�لمو�رد حسب �لموقف 

�لصّفّي

�أجمع �لبيانات، 

و�أحلِّلها

�أجمع �لبيانات من �لزبون: 	•

�لجسور �لمناسبة لكل نوع �لستائر 	•

مات �للازمة لعملية  �لمستخدمة، �لمتمِّ

�لتركيب،�لفترة �لزمنيَّة.

�أجمع بيانات عن: 	•

طريقة تركيب �لجسر، ومكان �لجسر 	•

و�رتفاعه بالنسبة للستارة، و�ل�أدو�ت �للازمة 

للعمل.

�لبحث �لعلمّي.	•

حو�ر ومناقشة.	•

وثائق: )طلب �لزبون، 

نشر�ت وكتالوجات 

تتعلق باأنو�ع �لجسور( 

�لتكنولوجيا:(	•

نترنت( �ل�إ

ر �أخطِّط، و�أقرِّ

�أصنِّف �لبيانات: 	•

 )�أقيسة �لجسور، و�أنو�ع �لجسور، 	•

مات �لجسور( ومتمِّ

تحديد خطو�ت �لعمل: 	•

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

 �لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن فريق(

�لوثائق: 	•

)كتالوجات، 

ونشر�ت، و�لبيانات 

�لتي تمَّ جمعها(.
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تحديد قياس �لجسر.	•

تحديد شكل �لجسر.	•

وضع مقترحات وبد�ئل لشكل �لجسر.	•

در�سة �لبد�ئل وتحديد قياس وشكل 	•

�لجسر.

�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	•

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار 

حول طريقة تركيب 

�لجسور(.

نترنت: )مو�قع 	• �ل�إ

خاّصة باأعمال 

�لستائر ذ�ت 

مصد�قّية(.

ذ �أنفِّ

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنّية.

3. تحديد قياس �لجسر وقصه حسب 

�ل�أصول.

4. وضع علامات �أماكن �لتثقيب.

5. عمل ثقوب بالجد�ر ووضع �ل�أسافين 

للتثبيت.

مات �لخاّصة بتعليق �لجسر  6. تثبيت �لمتمِّ

بالبر�غي.

مات. 7. تعليق �لجسر فوق �لمتمِّ

8. تعليق �لستارة على �لجسر.

9. ضبط فتح �لستارة و�إغلاقها بسهولة.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار(

متر قياس.	•

 قلم علام.	•

بر�ٍغ و�أسافين.	•

مقدح جر 	•

)باتشون(.

مقدح بطّاريّة.	•

مات �لجسر.	• متمِّ

جسر تعليق ستارة.	•

سلم مزدوج )سيبة(.	•

 ميز�ن ماء.	•

ق �أتحقَّ

ق من �ختيار شكل �لجسر وقياسه  1. �لتحقُّ

�لمناسب للستارة.

2. �لتّاأكُّد من مكان �لتثقيب ل�ستقامة 

�لجسر.

3.�لتّاأكُّد من طول �لبر�غي وعددها لضمان 

قوة �لجسر.

ق من �رتفاع �لجسر بالنسبة ل�رتفاع  4. �لتحقُّ

�لستارة.

ق من ضبط حركة �لستارة على  5. �لتحقُّ

�لجسر.

 �لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة

 �لوثائق: )طلب �لزبون، 

وكتالوجات، ونشر�ت(

نترنت: )مو�قع  �ل�إ

خاّصة باأعمال �لستائر 

ذ�ت مصد�قّية(.
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م  �أوثِّق، و�أقدِّ

1. توثيق �أنو�ع و�أشكال و�أقيسة �لجسور، 

مات وطريقة تركيبها. و�لمتمِّ

2. عرض نتائج �لعمل.

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�أجهزة �لعرض، 	•

وجهاز حاسوب، 

وسجّلات.

م �أقوِّ

1. رضا �لزبون ومو�فقته على نوع �لجسر 

مات. وشكله و�لمتمِّ

2. مطابقة �لعمل للمو�صفات و�لمعايير.

حو�ر ومناقشة.	•

�لبحث �لعلمّي/ 	•

�أدو�ت �لتقويم 

�ل�أصيل.

نماذج �لتقويم.	•

طلب �لزبون.	•

كتالوجات ونشر�ت 	•

توضح معايير �لعمل

ال�أسئلة:

�ذكر �أنو�ع �لجسور �لمستخدمة لتثبيت �لستائر.. 1
على ماذ� يعتمد �ختيار �لجسر �لمناسب؟. 2
ما ميز�ت �لجسر �لعادي �لبسيط؟. 3
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�أتعلم

ماتها، و�عرضها �أمام زملائك. أنو�ع جسور �لستائر ومتمِّ �جمع عينات ل� نش�ط:

�أنو�ع �لجسور

 تعد �لجسور �لمستخدمة في تثبيت �لستائر من �ل�أساسّيات 

من  كثيرة  �أنو�ع  يوجد  حيث  �لستائر،  عليها  ترتكز  �لتي 

لتتناسب مع نوع  �لستائر  تعليق  �لمستخدمة في  �لجسور 

موديل  منها حسب  كُّل  �ختيار  ويتم  و�لتصميم،  �لستارة 

�أجز�ء )طبقات(  ونوع �لستارة من حيث �لحركة، وعدد 

�أكثر من جسر للستارة  �لو�حدة، ويمكن تركيب  �لستارة 

�لو�حدة، ومن �أنو�عها: 

ة بلاستيكّية مطاطية لتسهيل حركة �لستارة،   الجسر الزنبركّي: مصنوع من سلك معدني زنبركّي يلتف حوله مادَّ

مات في �لبد�ية و�لنهاية لعملية �لتثبيت، يستخدم في تعليق بطائن �لستائر، وفي تعليق ستائر �لمركبات  يحتوي على متمِّ

أبو�ب و�لشبابيك مباشرة.  وفي �لستائر �لصغيرة �لتي تكون على �ل�
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ألمنيوم، لونه �أبيض، رخيص �لثمن، سهل �لتركيب، و�إمكانيَّة قصه   الجسر الع�دي البسيط: مصنوع من �ل�
بمنشار �لمعادن، يتّم فتح �لستارة يدويّاً، ويمكن تحديد �تِّجاه فتحة �لستارة �إما يميناً �أو يسار�ً �أو من كلا �ل�تِّجاهين. 

    

ن من جز�أين متد�خلين؛   الجسر ال�أوتوم�تيك: �أكثر �لجسور �ستعمال�ً و�نتشار�ً، مصنوع من معدن مدهون، يتكوَّ
ليتم �لتحكُّم بالقياس �لمطلوب من خلال تد�خل �لجز�أين، مزود بحبل وبكر�ت )عجال(، يتّم تحريك �لستارة عن 

طريق شّد �لحبل. 

ة اأنواع:   الجسر ال�أسطوانّي: ومنه ِعدَّ

1. �أسطو�نّي مصنوع من حديد، يتّم تلبيسه بمادة بلاستيكّية ملونة حسب �للون �لمرغوب. 

2. �أسطو�نّي مصنوع من معادن معالجة، ل� تصد�أ، تكون باأقطار و�ألو�ن مختلفة، وهي ذ�ت جودة عالية.

3. �أسطو�نّي مصنوع من �ألمنيوم، وبدون مو�د عازلة.
 )خلف كُّل ستارة ر�ئعة طريقة تعليق ر�ئعة(
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�أسس �ختيار �لجسور:
1- قياس �لجد�ر �لمر�د تعليق جسر �لستائر عليه، وذلك لشر�ئه بنفس �لمقاسات تماماً.

2- �لتصميم و�لشكل �لمفضل لجسور �لستائر وتجنب �لتصاميم غير �لمفضلة.
3- طريقة خياطة �لستائر �لتي ستعلق على �لجسر، ل�أنَّ هناك بعض �لستائر لها نوع جسور 

محّدد.
�أنها  �لمؤكّد  فمن  �لستائر،  فيه  �لَّذي ستوضع  �لمكان  يناسب  بما  �لستائر  �ختيار جسور   -4
ستختلف من �لحّمام �إلى حجرة �لمعيشة وكذلك غرفة �لنوم، فلكل غرفة ما يناسبها من �أشكال 

جسور �لستائر.
�لغرفة  نات  مكوِّ تتكامل  حتى  و�ألو�نها؛  �لغرفة  في  �لموجودة  أثاث  �ل� �ل�عتبار  في  �ل�أخذ   -5

جميعاً، مكونًة لوحة فنِّيَّة متكاملة.
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اأسئلة الوحدة:

السؤال ال�أول: ضع د�ئرة حول رمز �ل�جابة �لصحيحة:
ما �لجزء �لَّذي ُيعّد من �ل�أجز�ء �لرئيسّية للستارة؟. 1

د. جنب �لستارة. �أ. �لجسور     ب. �لمقابض     ج. شريط �لّزمّ    

2. ما �لهدف من تركيب �لبطائن خلف �لستارة �لرئيسّية؟
ب. مقاومة �ل�تِّساخ.   �أ. حتّى تنسدل �لستارة.      

د. للحفاظ على �لنافذة. ج. حفاظ على �لستارة �لرئيسّية من �لتقلّبات �لجويّة.   

3. ما لون �لستارة �لمناسب �إذ� كانت �لغرفة باألو�ن صاخبة؟
د. ُمخطَّطة عرضّية. ج. ُمخطَّطة طولّية.   ب. سادة بسيطة.   �أ. معّرقة.  

4. ما شكل �لقماش �لمناسب �إذ� كانت �لغرفة ذ�ت �رتفاع كبير؟
د. نقوش د�ئرية.  ج. ُمخطَّط مائل.   ب. ُمخطَّط طولي.   �أ. ُمخطَّط عرضي.  

5. ما �لخامة �لتي تصنع منها غالباً ستائر ذ�ت شر�ئح �أفقّية؟
د. �لفلّين �لمقّوى. ج. �لزجاج.  ألمنيوم.  ب. معدن �ل�  �أ. معدن �لحديد. 

6. ما �لستائر �لتي تُعّد من �أحدث �أشكال ستائر �لقماش �لمعتم �لمعالج؟
أفقّية. ج. ستائر �لزيبر�. د. �لستائر �لقماشّية. �أ. �لستائر �لّدّو�رة. ب. �لستائر ذ�ت �لشر�ئح �ل�

7. ما �ستخد�مات جسر �لستائر �لزنبركّي؟
�أ. في تعليق ستارة �لحلقات.   ب. في تعليق ستائر �لمركبات. 

ج. في تعليق �للوحات �لجد�رية.   د. في تعليق ستائر �لكسر�ت.

السؤال الث�ني: �أذكر �أنو�ع �لستائر من حيث �لحركة.

السؤال الث�ني: ما �أجز�ء �لستارة؟

السؤال الث�لث: �أذكر �أنو�ع �لستائر من حيث �ل�أقمشة.

السؤال الرابع: ما �ل�أمور �لو�جب مر�عاتها عند �ختيار �لستائر؟
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السؤال الخ�مس: �أذكر �أنو�ع �لنو�فذ و�أكتب �لملاحظات �لمتبعة عند عمل �لستارة لكل نوع نافذة.

السؤال الس�دس: عدد ميز�ت �لستائر.

السؤال الس�بع: عدد مو�صفات �لقماش �لجيد.

السؤال الث�من: ما �ل�أمور �لو�جب مر�عاتها عند شر�ء �أقمشة �لستائر؟

السؤال الت�سع: �ختر من �لعمود �لثاني ما يناسبه من حل للعمود �ل�أول:

مو�صفات �لقماش �لمناسب�لرقم�لحالة�لرقم

�ختيار �أقمشة ذ�ت �ألو�ن فاتحه.1�لغرف �لو�سعة.1

�ختيار �أقمشة ذ�ت زخارف كبيرة.2�لجدر�ن �لمزخرفة.2

�ختيار �أقمشة مزخرفة.3نو�فذ مختلّفة في �لعرض و�ل�رتفاع.3

�ختيار �أقمشة سادة.4جدر�ن سادة بلون و�حد.4

أفقّية. السؤال الع�شر: �ذكر ميز�ت �لستائر ذ�ت �لشر�ئح �ل�

مات �لستائر. د �أهم متمِّ السؤال الح�دي عشر: عدِّ

السؤال الث�ني عشر: �ذكر �أنو�ع �لجسور �لمستخدمة في تعليق �لستائر.

السؤال الث�لث عشر: ما �ل�أسس �لتي يعتمد عليها �ختيار جسر �لستارة؟

يَّة �لقماش �للازم لعمل ستارة عرضها 150سم، بطريقة شريط �لّزمّ �إذ� علمت �أنَّ  السؤال الرابع عشر: �حسب كمِّ
نسبة �لزيادة )�لزم( %120؟
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اأن�قش 

ما نوع �لمادة �لديكوريَّة �لتي تظهر بالرسمة على كُّل من �لسقف و�لجد�ر؟

اأعم�ل الديكور
الوحدة 

الث�نية
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 يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتف�عل 
مع اأنشطته�، اأن يكونوا ق�درين على توظيف مواد 
الديكور )الزخرفة( في تجميل المنش�آت المختلفة، 
الجدران،  في  تظهر  التي  المش�كل  بعض  وحل 
واستخدام ال�أدوات وال�أجهزة المستعملة في اإنج�ز 

تلك ال�أعم�ل، وذلك من خلال ال�آتي: 

1. تلبيس جد�ر باألو�ح �لجبس. 

2. طلاء جد�ر بمو�د ديكوريّة )دهانات(.

3. تلبيس جد�ر بخامة �لخشب.

4. �لرسم و�لنقش على �لزجاج.

الكف�ي�ت المهنية 

�لكفايات �لمتوقع من �لطلبة �متلاكها بعد �ل�نتهاء من 
در�سة هذه �لوحدة و�لتفاعل مع �أنشطتها: 

ً �لكفايات �ل�حتر�فية  �أول�

1- �لقدرة على تجميل وحل بعض �لمشاكل �لموجودة 
في �لجدر�ن من خلال توظيف خامات �لديكور.

2- �ختيار �لخامة �لمناسبة في تجميل �لجدر�ن.

و�ل�أجهزة  �ليدويّة  �ل�أدو�ت  �ستخد�م  على  �لقدرة   -3
�لكهربائّية �للازمة للعمل.

ألو�ن �لخاّصة بالزجاج. 4- �لقدرة على �ستخد�م �ل�

ثانياً �لكفايات �ل�جتماعية و�لشخصية 

بناء عّلاقات جيِّدة مع �لزبائن. 1-
�لعمل ضمن فريق. 2-
�لقدرة على �لتو�صل و�ل�تصال �لفّعالين مع �لزبون. 3-
�ل�ستفادة من ذوي �ل�ختصاص و�ستشارتهم. 4-
�ل�ستعد�د و�ل�ستمر�ر لتلبية رغبات �لزبون. 5-
�لتعامل بمصد�قّية مع �لزبون. 6-
�لتمتّع بالفكر �لريادّي و�أخلاقّيات �لمهنة. 7-

ثالثا ً �لكفايات �لمنهجية 

1- �لتَّعلُّم �لتعاونّي.
2- �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.

3- �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهنّي(.

قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنية:

1- حسن �ختيار ملابس �لعمل �لمناسبة للعمل.
2- �تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة عند �ستخد�م �ل�أدو�ت 

و�ل�آل�ت.
ترك  وعدم  �لعمل،  مكان  نظافة  على  �لمحافظة   -3

فضلات �لمو�د في محيط �لعمل.
4- يجب �لحرص باستمر�ر على �أن تكون �أجسامنا بعيدة 

عن �أي جزء متحّرك من �ل�أجهزة �لكهربائّية.
5- لبس �لكّمامات و�لقّفاز�ت �لمناسبة لطبيعة �لعمل.
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 الموقف التعليمّي التَّعلُّمّي ال�أول: تلبيس جدار ب�ألواح الجبس

وصف �لموقف �لتعليمّي �لتَّعلُّمّي:

 بعدما ل�حظ �أحد �أفر�د �ل�أسرة وجود رطوبة باأحد �لجدر�ن �لموجودة في منزله حضر �إلى �لمشغل، يريد حلاً جذرياً، 

مقترحاً تلبيس �لجد�ر باألو�ح �لجبس.

�لعمل �لكامل:

خطو�ت 

�لعمل 

�لمنهجّية )�إستر�تيجيَّة وصف �لموقف �لصّفّي

�لتَّعلُّم(

�لمو�رد حسب �لموقف 

�لصّفّي

�أجمع 

�لبيانات، 

و�أحلِّلها

�أجمع �لبيانات من �لزبون عن: 

�لمساحة �لمر�د تغطيتها، و�لمكان 

�لمنوي �لعمل به، و�لشكل �لمر�د 

�لحصول عليه، و�لفترة �لزمنيَّة.

�أجمع بيانات عن: 

�أنو�ع �ألو�ح �لجبس، و�أنو�ع �لبر�غي 

�لمستخدمة، وشكل مد�د�ت �لصاج. 

�لبحث �لعلمّي.	•

حو�ر ومناقشة.	•

وثائق: )طلب �لزبون، نشر�ت 

وكتالوجات تتعلق باأعمال 

�لجبس( 

نترنت(  �لتكنولوجيا:(�ل�إ

�أخطِّط، 

ر و�أقرِّ

�أصنِّف �لبيانات: 	•

 )�أنو�ع �ألو�ح �لجبس و�لبر�غي 	•

و�أشكال مد�د�ت �لصاج �لمتوفِّرة 

بالسوق �لمحلِّّي(

تحديد خطو�ت �لعمل: 	•

وضع مقترحات وبد�ئل لنوع �لجبس 	•

و�لبر�غي �لمستخدمة.

در�سة �لبد�ئل وتحديد نقاط �لقّوة 	•

و�لضعف.

تحديد نوع �لجبس �ل�أنسب من 	•

حيث تحّمله للعو�مل �لمحيطة.

�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	•

 

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي )�لعمل 	•

ضمن فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار حول 

�أنو�ع �ألو�ح �لجبس(.

�لوثائق: )كتالوجات، 

ونشر�ت، و�لبيانات �لتي تمَّ 

جمعها(.

نترنت: )مو�قع خاّصة  �ل�إ

بال�أعمال �لجبسية ذ�ت 

مصد�قّية(. 
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ذ �أنفِّ

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة 

�لمهنّية.

3. تحديد وتوزيع �لقياسات �للازمة 

على �لجد�ر.

4. رسم �لخطوط على �لجد�ر وعلى 

لوح �لجبس.

5. تثبيت �لمد�د�ت �لمعدنّية على 

�لجد�ر.

6. �لبدء بتثبيت �ألو�ح �لجبس على 

مد�د�ت �لصاج.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي )�لعمل 	•

ضمن فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار(

1. متر قياس.

2. قلم رصاص.

3. مشرط.

4. ميز�ن كحولي. 

5. مقدح بطّاريّة.

6. مقدح حجر )باتشون(.

7. سلم مزدوج )سيبة(.

8. بر�ٍغ.

9. مد�د�ت �لصاج.

10. �ألو�ح �لجبس.

�أتحقَّق

ق من �ختيار نوع �لجبس  1. �لتحقُّ

�لمناسب.

ق من �ختيار شكل مد�د�ت  2. �لتحقُّ

�لصاج.

3. �لتّاأكُّد من تثبيت �لمد�د�ت على 

�لجد�ر بشكل عمودّي.

4. �لتّاأكُّد من رسم �لخطوط على لوح 

�لجبس بنفس �أبعاد مد�د�ت �لصاج.

5. �لتّاأكُّد من رفع لوح �لجبس عن 

�ل�أرض.

 �لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

• �لحو�ر و�لمناقشة.	

�لوثائق: )طلب �لزبون، 

وكتالوجات، ونشر�ت(

نترنت: )مو�قع خاّصة  �ل�إ

بال�أعمال �لجبسية ذ�ت 

مصد�قّية(.

م  �أوثِّق، و�أقدِّ

1. توثيق �أنو�ع �ألو�ح �لجبس و�ألو�نها 

�لمتوفِّرة في �لسوق �لمحلِّّي، و�آلّية 

�ختيار �للون �لمناسب بما يحقق 

�لمو�صفات �لمطلوبة لتحمل �لعو�مل 

�لمحيطة.

2. عرض نتائج �لعمل.

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

 �أجهزة �لعرض، وجهاز 

حاسوب، وسجّلات.
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م �أقوِّ

1. رضا �لزبون ومو�فقته على تلبيس 

�لجد�ر.

2.مطابقة �لعمل للمو�صفات 

و�لمعايير.

• حو�ر ومناقشة.	

• �لبحث �لعلمّي/ 	

�أدو�ت �لتقويم 

�ل�أصيل.

نماذج �لتقويم.	•

طلب �لزبون.	•

كتالوجات ونشر�ت توضح 	•

معايير �لعمل.

 

ال�أسئلة:

1( �رسم �لشكل �لَّذي يمثل مقطع مد�د�ت �لصاج �لمستخدمة في تلبيس �لجدر�ن بالجبس.

2( علل: تُصنَّف �ألو�ح �لجبس حسب �لمكان �لمنوي وضعه فيه.

3( ناقش مع زملائك �أهم �إجر�ء�ت �ل�أمن و�لسلامة �لمتبعة �أثناء �لتنفيذ.

4( �ذكر خمس من مميز�ت قو�طع �ألو�ح �لجبس.

5( عدد �أشكال �لقو�طع �لمعدنية و�للد�ئنية مع مثال.
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�أتعلم

ألو�ح جبس وشاهد  قم بزيارة �إلى �أحد ورش �لعمل من حولك �لَّتي ينفذ بها �أعمال تركيب ل�

نها. �آلّية �لعمل ودوِّ نش�ط:

�لقو�طع و�لجدر�ن �لد�خلّية

     تُعّد �لقو�طع �لد�خلّية هي �لحل �ل�أمثل في تشكيل �لفر�غات �لثانويّة د�خل �لمنشاآت �لمختلفة وبطرق مبتكرة، 
وغالباً ما تكون ل�أغر�ض وظيفية �أو جماليَّة، هذ� ما جعلنا نفكِّر بخامات ذ�ت خصائص �إيجابيَّة مثل خفة �لوزن، 
ز�لة عندما ُير�د �لتغيير، حيث كانت �لخامات �لتقليدية �لمستعملة لهذ� �لغرض محدودة في  وسهولة �لتنفيذ، وسرعة �ل�إ
خصائصها، �أما �ليوم فاأصبحت �لخامات �أكثر تنوعاً في �أشكالها وصفاتها، حيث �لدرجة �لعالية من �لصقل و�لنعومة 
ألو�ن ل�قت �إقبال�ً كبير�ً لدى �لكثير، وذلك لسهولة �لتنظيف، وحد�ثة �لمظهر، حيث �إّن كثير�ً من �لخامات  وكثرة �ل�
�لتي كانت تستعمل في �لسابق في تغطية �لجدر�ن �لخارجة �أصبحت تستخدم من �لد�خل كمو�د �أساسّية في �أعمال 
ته، و�لحديد بمقاومته، و�لزجاج بنعومته، و�لخشب بجماله، جميعها �أضافت  ألمنيوم بخفَّ �لتصميم �لد�خلّي، منها �ل�
�لكثير �إلى �لفر�غات �لد�خلّية، و�أصبحت مو�د ل� يمكن �ل�ستغناء عنها، وُيعّد �ختيار �لخامة �لمناسبة للقاطع شيئاً 
مهّماً، حيث يعتمد ذلك على �لتكلفة �لمادية، و�لناحية �لوظيفّية، و�لناحية �لجماليَّة، وبناء على ذلك تقسم هذه 

ة �أنو�ع حسب مادة �لصنع: �لقو�طع �إلى ِعدَّ

1- �لقو�طع �لخشبّية:

 يمكن �ستخد�م �لخشب �لطبيعّي �أو �لصناعّي في صناعة هذه �لقو�طع، 
وتكون ثابتة في �لمكان �لمخّصص لها، وهذه �لقو�طع تستعمل في 
�لحال�ت �لتي تتطلَّب �أعمال �لفصل �لكلّّي �أو �لجزئّي د�خل �لمنشاآت 
�لمختلفة لتوفي بالغرض �لذي وضعت من �أجله، وعلى سبيل �لمثال 
يمكن �إضافة رفوف مفتوحة �أو درفات خز�ئن مغلقة فعلّية �أو وهمّية، 
�أو �أعمال �لحفر و�لتفريغات �لمختلفة على �ل�أخشاب، و�أكثر �ستخد�م 
 �لقو�طع �لخشبّية يتّم في �لمنازل لكون هذه �لمادة تتصف بالدفء.
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 2- �لقو�طع �لجبسية:

 
للجدر�ن  كبديل  ظهرت  �لمعالج،  �لكرتون  من  بطبقة  مغلف  �لجبس  من  �ألو�ح  عن  عبارة  �لجبسية،  �لقو�طع    
و�ل�أسقف �لمستعارة، كما تستخدم في �لبناء و�لعزل، وتصميم �لديكور�ت �لد�خلّية، وتتوفر بمقاسات تناسب �ل�أعمال 
�لمختلفة، )�لطول 260سم،300سم( و )عرض 120سم( و )سماكة تقريباً 1.2سم(، وتثبت بو�سطة بر�ٍغ خاّصة على 
عمد�ن مصنوعة من �لصاج )�لحديد( �لمعالج ضد �لصد�أ، وهذه �لقو�طع تنفذ باأشكال وحركات مختلفة حسب 
نارة،  �لتصميم �لُمَر�د، ويمكن �ل�ستفادة من هذ� �لقاطع باإخفاء �لتمديد�ت �لكهربائّية و�لسمعية بد�خلة، وتوزيع �ل�إ

سمنتية. و�إمكانيَّة معالجتها بالمعجونة و�لدهانات �لمختلفة كمعاملة �لجدر�ن �ل�إ
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 كما ويمكن �ستخد�م �ألو�ح �لجبس في عمل �أشكال وزخارف مختلفة على �لجدر�ن و�ل�أسقف.

طبيعة �ستخد�م �ألو�ح �لجبس: يعود لطبيعة �لمكان �لمنوي وضعه فيه، حيث ياأتي باألو�ن خاّصة لكل �ستخد�م:

 �للون �ل�أخضر: مقاوم للرطوبة لذ� يكثر �ستخد�مه في �لحمامات و�لمطابخ.
 �للون �ل�أحمر: مقاوم للحر�رة؛ لذ� يكثر �ستخد�مه في �ل�أماكن �لمعرضة للحر�رة. 

 �للون �لرمادي �لمائل للاأبيض: يتوفر بلونه �لعاجي �أو �ل�أبيض من جانب، و�لرمادي من �لجانب �ل�آخر وهو �لنوع 
�لعادي و�لشائع �ستخد�مه في عامة �ل�أعمال �لمختلفة.

ميز�ت قو�طع �ألو�ح �لجبس:
نجاز.. 1 سرعة �ل�إ

توفير �لوقت و�لجهد.. 2

خفيفة �لوزن.. 3

مقاومة عالية للرطوبة و�لحريق.. 4

عازلة للصوت.. 5

�إمكانيَّة تمديد �لكهرباء بد�خلها بسهولة.. 6

�إمكانيَّة �أن تاأخذ �لقو�طع شكلاً هندسّياً )منحنيات(. . 7
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3- قو�طع معدنّية �أو لد�ئنّية:

فنِّيَّة وسهلة،      تصنع د�خل مصانع خاّصة لتصبح على شكل وحد�ت منفصلة يتّم تجميعا في �لموقع بطريقة 

وتستخدم بكثرة في �ل�أماكن �لتي يتطلب فيها �لتهيئة للمكان و�لترتيب، باأسرع ما يمكن، وتاأتي بعدة �أشكال منها:

 د�ئمة: تستخدم على سبيل �لمثال في �لمؤسسات و�لمكاتب و�لشركات �لمصرفية.

 مؤقتة: تستخدم في �أعمال �لمعارض �لمتنقلة.

 متنقلة حسب �لحاجة: تستخدم في �لمحال �لتجاريّة لعرض �لبضائع. 
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3- قو�طع مصنوعة من خامات �أخرى:

   مثل �لخشب و�لقماش و�لجلد و�لزجاج وغيرها:

طار �ل�أساسّي لهذه �لقو�طع عادًة من �لخشب، وبد�خله يمكن �إضافة خامات �أخرى، مثل: �لقماش �أو  ن �ل�إ  يتكوَّ

�لجلد �أو �لزجاج، يتّم تثبيتها بطرق مختلفة، وتستعمل هذه �لقو�طع َكحل سريع ومؤقت في �لمنازل �أو �لصال�ت 

عطاء منظر جمالي. لفصل �أو حجب �لرؤيا من مكان �إلى �آخر �أو تحديد �أماكن �لمرور، �أو ل�إ
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الموقف التعليمّي التَّعلُّمّي الث�ني: طلاء جدار بمواد ديكورّية )ده�ن�ت(

وصف �لموقف �لتعليمّي �لتَّعلُّمّي:

�إعادة طلاء �لجدر�ن   بعد ما ل�حظ �أحد �لمعلمين بالمدرسة �لتوسيخ �لز�ئد على جدر�ن �أحد �لفصول جاء طالباً 

بدهانات جيِّدة ليستطيع �لتنظيف عليها �إذ� �تسخت �لجدر�ن مرة �أخرى.

�لعمل �لكامل:

�لمنهجّيةوصف �لموقف �لصّفّيخطو�ت �لعمل 

 )�إستر�تيجيَّة �لتَّعلُّم(

�لمو�رد حسب 

�لموقف �لصّفّي

�أجمع 

�لبيانات، 

و�أحلِّلها

�أجمع �لبيانات من �لزبون: 

لون �لطلاء، و�لفترة �لزمنيَّة.

�أجمع بيانات عن: 

�أنو�ع �لدهانات، و�أدو�ت �لطلاء �لمستخدمة، 

وطريقة خلط �لدهان، و�لمادة �لمذيبة، 

يَّة �للازمة. و�لكمِّ

�لبحث �لعلمّي.	•

حو�ر ومناقشة.	•

وثائق: )طلب 

�لزبون، نشر�ت 

وكتالوجات تتعلق 

باأعمال �لدهانات( 

�لتكنولوجيا:(

نترنت(  �ل�إ

ر �أخطِّط، و�أقرِّ

�أصنِّف �لبيانات:

 )�أنو�ع �لدهانات، و�أنو�ع مو�د �لطلاء، ومذيبات 

�لدهان، وسرعة �لجفاف( 

تحديد خطو�ت �لعمل: 

• وضع مقترحات وبد�ئل لنوع �لدهان 	

�لمناسب للمسح عليه عند �ل�تساخ.

• در�سة �لبد�ئل وتحديد نقاط �لقّوة 	

و�لضعف.

• تحديد نوع �أد�ة �لطلاء �لمناسبة 	

لمساحة �لمكان �لمنوي طلاؤه.

• يَّة �لدهانات �للازمة لطلاء 	 تحديد كمِّ

�لغرفة.

• �إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	

 �لحو�ر و�لمناقشة.	•

 �لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن فريق(

�لعصف �لذهنّي 

)�ستمطار �ل�أفكار حول 

�أنو�ع �لدهانات و�أدو�ت 

�لطلاء(.

�لوثائق: )كتالوجات، 

ونشر�ت، و�لبيانات 

�لتي تمَّ جمعها(.

نترنت: )مو�قع  �ل�إ

خاّصة باأعمال 

�لدهانات ذ�ت 

مصد�قّية(.
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ذ �أنفِّ

�رتد�ء ملابس �لعمل.	•

�تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنّية.	•

أثاث من �لغرفة خوفاً من �ل�تساخ.	• �إز�لة �ل�

يَّة �لدهان �للازم.	• تحديد كمِّ

تغطية �ل�أرضية جيد�.	•

�إز�لة �أغطية مفاتيح �لكهرباء وحمايتها من وصول 	•

�لطلاء.

�إغلاق �لشقوق و�لفتحات بالمعجونة �لمناسبة.	•

تنعيم �لسطح باستخد�م ورق �لزجاج.	•

تنظيف �ل�أسطح من �لغبار.	•

طلاء طبقات �لدهان �لمناسبة.	•

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي )�لعمل 	•

ضمن فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار(

متر قياس.	•

فر�ش �لطلاء.	•

رول طلاء.	•

وعاء خلط.	•

سلم مزدوج.	•

مجاريد 	•

)مشحاف(.

ق �أتحقَّ

ق من �ختيار نوع �لطلاء �لجيد.. 1 �لتحقُّ

يَّة �لدهان لتناسب �لمساحة . 2 ق من كمِّ �لتحقُّ

�لمر�د طلاؤها.

أد�ة �لمناسبة لعملية �لطلاء.. 3 ق من �ختيار �ل� �لتحقُّ

ق من �ختيار �لمذيب �لمناسب.. 4 �لتحقُّ

•�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 

مجموعات.

•�لحو�ر و�لمناقشة.

�لوثائق: )طلب 
�لزبون، وكتالوجات، 

ونشر�ت(
نترنت: )مو�قع  �ل�إ

خاّصة باأعمال �لد�نات 
ذ�ت مصد�قّية(.

م  �أوثِّق، و�أقدِّ

توثيق �أنو�ع �لدهانات، ومذيباتها، ونسب �لخلط، 	•

و�أنو�ع �أدو�ت �لطلاء، لتحقيق �لهدف �لمطلوب.

عرض نتائج �لعمل.	•

•�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 

مجموعات.

•�لحو�ر و�لمناقشة.

�أجهزة �لعرض، 	•

وجهاز حاسوب، 

وسجّلات.

م �أقوِّ

رضا �لزبون ومو�فقته على نوع �لطلاء . 1

ولونه.

مطابقة �لعمل للمو�صفات و�لمعايير.. 2

•حو�ر ومناقشة.

•�لبحث �لعلمّي/ �أدو�ت 

�لتقويم �ل�أصيل.

نماذج �لتقويم.	•

طلب �لزبون.	•

كتالوجات ونشر�ت 

توضح معايير �لعمل.

ال�أسئلة:

1( �ذكر �أنو�ع �لمو�د �لديكوريَّة �لمستخدمة في تجميل �لجدر�ن.
د �لخطو�ت �لو�جب �تِّباعها قبل �لبدء بعملية �لطلاء. 2( عدِّ

3( �ذكر �أنو�ع �ل�أدو�ت �لمستخدمة في عملية �لطلاء. 
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�أتعلم

قم بزيارة �إلى �أحد ورش �لعمل من حولك �لَّتي ينفذ بها �أعمال طلاء ودّون �لخطو�ت �لمتبعة 
من بد�ية �لعمل وحتى �لنهاية. نش�ط:

�لـدهــانـات

      ُيَعرف �لدهان باأنه �لمادة �لتي تطلى بها �ل�أسطح 
على شكل خفيف �أو كثيف، و�لذي يجّف بسرعة 
مقبولة، ويكسب هذه �ل�أسطح قشرة تكسبها لوناً. 

�أكثر مطحونة طحناً  �أو   تصنع �لدهانات من صبغة 
سائل  ــى  �إل ضافة  بال�إ �لــدهــان،  لــون  لتحّدد  ناعماً 

يستخدم وسيلة لحمل �لدهان.

�لزخرفة،  �ل�أحيان في  �أغلب  �لدهان في   ويستعمل 
�لتاآكل،  من  �ل�أسطح  لحماية  �أيضاً  تستخدم  كما 
طلاء  فعند  حماية،  �لدهانات  �أنــو�ع  بعض  وتعطي 
�أي نوع من �لسطوح سو�ء �إسمنتية �أو خشبّية يصبح 

�لسطح �أكثر قّوة.

�أهم �أنو�ع �لدهانات:

ضافية، وهذ�ن �لعنصر�ن �ل�أساسّيان  1- ده�ن زيت: تتركَّب �لدهانات �لزيتية من عنصرين �أساسّيين وبعض �لعناصر �ل�إ
هما: زيت بذر �لكتّان �لمغلي، ومسحوق �أكسيد �لزنك �ل�أبيض، يضاف �إليها بعض �لسو�ئل �لمساعدة مثل �لسيكاتيف 
�لمجفف، وسائل �لنفط �لمخّفف، كما يضاف �أكسيد �للون �لمطلوب ليصبح تكوين دهان �لزيت ونسبة تركيز هذه 
�ل�أصناف تتوقف على �لعملية �لمر�د �ستخد�م �لدهانات ل�أجلها، فكلما كانت �لدهانات مستخدمة لغرض �لبطانة، 
�أي �ل�أوجه �ل�أولى �حتاجت لكميات �أكبر من زيت بذرة �لكتان، وكلما كان �لدهان مستخدما ل�أغر�ض �لظهارة �أي 
�ل�أوجه �ل�أخيرة �حتاجت �إلى كميات �أكبر من �أكسيد �لزنك، �أما �أكسيد �للون فيوضع حسب �للون �لمطلوب ودرجته، 

ة �أو �لهدوء. سو�ء من ناحية �لحدَّ
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2- الده�ن�ت الشف�فة: 

تؤخذ هذه  ة صمغيَّة،  مادَّ ن من  يتكوَّ اللاكر:  ده�ن   
�لمادة بشكل رئيسي من �أنقى �ألياف �لقطن، كما تستخدم 
في  و�ستعمال�ً  شيوعاً  �ل�أكثر  وهي  صناعيَّة،  صمغيَّة  ة  مــادَّ
�لوقت �لحاضر، بعد تنظيفها من �لشو�ئب، ومزجها ببعض 
يذ�ب  )�للاكر(،  يسمى  مركباً  ليصبح  �لطبيعّية  �لر�تنجيات 

مركب �للاكر عادًة بالتنر، ويستخدم هذ� �لنوع من �لدهان لحماية �ل�أسطح �لخشبّية؛ وللمحافظة على لون �لخشب 
عطاء لمعة وسطح �أملس ناعم. �لطبيعّي ول�إ

ة تستخدم لِسد مسامات �ل�أخشاب، كمرحله �ولى من تحضير �لسطوح لدهان �للاكر وهي   ده�ن السلر: مادَّ
ة �أوجه حسب �لحاجه ويستعمل �لُبرد�خ )ورق  ة صمغيَّة غير ل�معه ترش بو�سطه فرد �لرش �أو �لفرشاة، وجه �أو ِعدَّ مادَّ

�لزجاج( بين �لوجه و�ل�آخر لتنعيم �لسطوح و�إز�لة �لنتوء�ت وبخفة متناهية.

ة محللة )�لتنر(، ويعمل �لمزيج على سد مسامات �ل�أخشاب كاأساس للاكر،   البوليت�ن: مسحوق مذ�ب بمادَّ
ة منشفه عند �ل�ستعمال بنسبة معيَّنة، ويمتاز عن �لسلر  كما ويجب تحريكه جيِّد�ً قبل �ل�ستعمال، ويضاف �إليه مادَّ

باإعطاء �لسطح ملمساً مصقول�ً �أكثر مّما يعطيه �لسلر.

 نحصل على مزيج �للاكر و�لسلر و�لبوليتان كُّل منهما مع �لمجفف و�لمخّفف بنسب مدروسة وحسب تعليمات 
�لشركة �لصانعة، مع ملاحظة وجوب �لرش في درجة حر�رة معتدلة، كما ل� يجوز زيادة �أو نقصان نسبة �لمجفف 
في حال �ختلاف درجة �لحر�رة، ويحتاج �للاكر من )4-2( ساعات للجفاف، �أو تزيد �أو تنقص هذه �لُمدة حسب 

درجة حر�رة �لجو �لمحيط. 

 3- الطلاء الملون )ديوكو(: وهو نفس �للاكر �لشفاف، مضاف �إليه بعض �لملونات، �لتي يمكن �لحصول عليها باأي 
تدّرج لون نحتاجه، وفي �لغالب تمزج بال�ستعانة بالحاسوب للحصول على تدّرج �للون �لمطلوب، كما يسهل تحضير 

يَّة منه لثبات �لنسب �لمحوسبة؛ وبالتالي ثبات �للون و�إن بُعدت مدة تحضيره، ومنه �للامع و�لمطفّي )مط(.  �أي كمِّ

4- ده�ن مذيبه م�ء )طراشة(: يستخدم عادة على �ل�أسطح �لد�خلّية و�لخارجية من جدر�ن �لمنشاآت �لمعرضة 
للعو�مل �لجويّة �لمختلفة، ومنها:

ل عمليات �لتنظيف و�لعو�مل �لجويّة �لخارجية.  1. دهان �لبوليسيد: وهو مخصص لدهان �ل�أسقف؛ كونه ل� يتحمَّ

ل عمليات �لتنظيف بشكل �أفضل  2. دهان �ل�أملشن: وهو مخصص لدهان �ل�أسطح �أو �لجدر�ن �لد�خلّية؛ كونه يتحمَّ
من سابقه.
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ل �لعو�مل �لجويّة  3. دهان �لسوبر كريل: وهو مخّصص لدهان �ل�أسطح �أو �لجدر�ن �لد�خلّية و�لخارجية؛ كونه يتحمَّ
�لخارجية وعمليات �لتنظيف �لمختلفة. 

�لمصنعة  �لشركات  باأسماء  تسمى  �لدهانات، وغالباً  �أنو�ع كثيرة ومختلفة من  �لمحلِّّية  �ل�أسو�ق  لقد ظهرت في   
نات �ل�أساسّية للدهانات، ولكن باإضافة محسنات تضفي عليه ميز�ت  لها، وهي في �لغالب تحتوي على نفس �لمكوِّ

مختلفة، وتعطي هذه �لدهانات في �لغالب تاأثير�ت خاّصة كثيرة.

يسبق عمليات �لدهان هذه تحضير �ل�أسطح بمادة �لمعجونة، �أو ما يماثلها لملء �لمسامات و�لثقوب، ثّم تُترك فترة 
من �لزمن لجفاف �لمعجونة تماماً، وبعدها يتّم �ستخد�م ورق �لبرد�خ للتنعيم.

يجب �أن ل� يتاأثر كيماوياً باللمس.. 1

يجب �أن يمنع نفاذ �لماء �أو �لرطوبة �أو �لهو�ء.. 2

يجب �أن ل� تتحلل بالماء �أو �لرطوبة.. 3

يجب �أن يكون متماسكاً مع �لسطح �لمر�د طلاؤه.. 4

يجب �أن يكون له مطّاطّية ومرونة كافية بحيث ل� يتشقق عند تعرضه للتمدد و�لتقلص بسبب عو�مل . 5
�لقوى و�لحر�رة.

اأهم ميزات الده�ن�ت الجيدة:

�أسباب دهان �ل�أسطح و�لمشغول�ت:
لحماية �ل�أسطح من �لتاآكل.. 1

ليصبح �لسطح �أكثر قّوة.. 2

حفظ �لمشغول�ت من �لتقلبات �لجويّة �لمختلفة.. 3

�إعطاء منظر جمالي للاأسطح و�لمشغول�ت.. 4

تغطية �لعيوب في بعض �لمشغول�ت.. 5

تقليد منظر وملمس ليشابه مو�د وخامات مختلفة. . 6
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معد�ت �لطلاء 

ُصممت مختلف �أدو�ت �لطلاء لُمسطحات معيَّنة، مع �أن بعضها ممكن �ستخد�مه ل�أكثر من نوع و�حد من 
�لُمسطحات، و�لو�قع �أن معظم منفذي �لديكور يميلون لتفضيل بعض �ل�أدو�ت و�ستعمالها �أكثر من غيرها، غير �أنه 

يجب �ل�أخذ بال�عتبار �أن �ختيار �أدو�ت �لعمل تؤثر على سرعة �لعمل وفاعليته، ومنها:

مة  1. فراشي الطلاء: يتّم �إنتاجها بمختلف �ل�أشكال و�ل�أحجام وهي مصمَّ
في مختلف  بنجاح  �لفر�شي  �ستعمال  ويمكن  �لممكنة،  �ل�حتياجات  لجميع 
�لمناطق، بالرغم من �أن �لوسائل �ل�أخرى توفر تغطية �أسرع في �ل�أماكن �لو�سعة 

من �ل�أسقف و�لجدر�ن.

2. البكرات )الرول(: تُعد �لبكر�ت مثالية لطلاء �لمساحات 
�لكبيرة �إذ �إنها تعمل على تغطيتها بسرعة وفاعلّية عالية، وتتو�جد 

باأحجام مختلفة لتسهيل وملاءمة �لمهمة �لمطلوبة. 
 

�لتي  و�ل�أجهزة  �ل�أدو�ت  �أهم  ُيعّد من  )الرذاذ(:  الرش  3. مسّدس 
بسرعة  تغطية مساحات كبيرة  في  فعال جد�ً  في دهان  تستعمل 
�لتي  و�لحماية  عنه  تنجم  �لتي  �لكبيرة  �لفوضى  �أن  �إل�  و�نتظام، 
يستلزمها، غالبا ما تجعله غير عملي في �ل�أماكن �لماأهولة، ولكن 
�أكثر ملاءمة لعمليات �لطلاء �لصناعي، �أي في �لمصانع،  يكون 
وفي جميع �ل�أحو�ل فاإّن شعيبة �لرذ�ذ في تز�يد مستمّر، �إذ يسهل 
توجيه �لفرد �إلى �ل�أماكن �لتي يتعذر �لوصول �إليها، وتعتمد عملية 

أد�ة على مهارة وخبرة �لمستخدم لها. �لدهان بهذه �ل�
�أن بعض  �إل�  �لهو�ء،  �لرش بوحدة ضاغطة  فرد  يتصل  �أن  و�لد�رج 
�ل�أعمال  في  وبخاّصة  )كهرباء(،  هو�ء  دون  تعمل  �لنادرة  أنو�ع  �ل�

�لشخصية و�لبيتية في عمليات �لصيانة.
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�إرشاد�ت يجب �ل�أخذ بها عند �ستعمال مسدس �لرش:
�رتد�ء لباس �لعمل �لمناسب من كّمامات وقّفاز�ت �أثناء �لعمل.. 1

تصفية �لدهان بقطعة من �لشاش قبل تعبئة وعاء مسدس �لرش.. 2

ضبط ضغط �لهو�ء �لمطلوب قبل �لبدء بعملية �لدهان و�لتجربة على قطعة فضلات.. 3

�أن يكون �تِّجاه فوهة �لمسدس مو�جهاً للسطح وعموديّاً تماماً عليه عند دهان �ل�أسطح �لعموديّة، ومائلاً عند . 4
أفقّية. رش �ل�أسطح �ل�

�أن تكون �لمسافة بين فّوهة �لمسدس و�لسطح بمعدل )15_25( سم.. 5

�لتّاأكُّد من نظافة �لمسدس قبل �ل�ستعمال.. 6

�أن يكون �لضغط على زناد �لفرد متساويا باستمر�ر.. 7

تحريك �ليد بمو�ز�ة �لسطح، وليس بشكل قوسي عليه �أثناء عملية �لدهان.. 8

�أن تغطي كُّل سحبة دهان جزء�ً من سابقتها. . 9

ترش �لسطوح �لسفلّية �لد�خلّية و�لعلويّة �لبعيدة �أول� ثّم �لخارجية و�لقريبة من �لمستخدم.. 10

يَّة كافية من �لمذيب بدل�ً منه، ورشها بعيد�ً عن . 11 تفريغ وعاء �لمسدس من �لدهان بعد �ل�نتهاء منه، ووضع كمِّ
�لمشغول�ت.

تفكيك �أجز�ء �لمسدس، ووضعها في �لمادة �لمذيبة للدهان فترة من �لزمن، ثّم تنّشف وتركّب وتحفظ. . 12

بمر�وح 1	.  ومزودة  غــلاق(،  �ل�إ )محكمة  معزولة  �لنجارة غرف خاّصة  ورش  �أو  �لمشاغل  بعض  في  يوجد   كما 
للتخلص من �لرذ�ذ، و�أيضاً مزودة بفلاتر لتنقية �لهو�ء �لد�خل.

 

صيانة �لدهانات:

أثاث و�أعمال �لديكور و�لمصنوعات �لخشبّية �لمختلفة �إلى بعض �ل�أضر�ر و�لتلف �لكلّّي �أو �لجزئّي،      تتعّرض قطع �ل�
ويكون هذ� �لتلف �إما نتيجة خلل في نوع �لدهان، �أو خلل في طريقة �لطلاء، �أو نتيجة تعرض �لسطوح �لمدهونة 
للرطوبة، وما �إلى ذلك من �أسباب، وقد يتعرض للتلف جزئيا �أو كلياً نتيجة تعرضه لظروف مختلفة؛ مّما يتسبب في 
تقشير �أو تشقق في سطحه؛ مّما يوجب تحسين �لمظهر بتغيير �لنوع �أو �للون؛ وعليه ل� بد من �لتحضير لذلك �لعمل.

ز�لة �لدهان �لقديم عن �لسطح بشكل كلِّّي       عندما ُير�د طلاء �أي سطح مدهون مسبقاً علينا �لتحضير �لجيِّد له، باإ
�أو جزئّي؛ ليتم تماسك طبقات �لدهان �لجديد فوق �لطبقات �لقديمة.
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طرق �إز�لة �لدهان:

باستخد�م �لمقاشط �لمختلفة )مشاحيف �أو مجاريد(.. 1

بو�سطة �لحر�رة �لمختلفة مثل )لهب �لشاروخ( �أو )هيتر( حر�رة.. 2

آلّية �أو �ليدويّة.. 3 �ستخد�م وسائل �لتنعيم مباشرة، �ل�

ز�لة �لدهانات �لمختلفة، حيث ُيرش ُويترك، لمدة 10- 20 . 4 �ستعمال ُمركّب كيماوّي خاّص مجّهز خّصيصاً ل�إ
دقيقة لُيحلل �لدهان، ويكون �لرش على مساحات محدودة؛ ليتم �لتنظيف �أول�ً باأول، ويستعمل هذ� �لمركب 

ل �لحر�رة و�لحرق. بشكل جيِّد في �لسطوح �لمستوية و�لد�ئرية و�لمكرنشة، وفي �لمشغول�ت �لتي ل� تتحمَّ

 

بد�أ عملية �لدهان من �ل�أعلى �إلى �أسفل، ومن �لبعيد للقريب.. 1

يَّة �للازمة من �لدهان و�لحصول على �للون �لمطلوب.. 2 خلط �لكمِّ

ف �لمناسب. . 3 يَّة قليلة فقط من �لدهان بالمخفِّ خلط كمِّ

ة مر�حل.. 4 سد �لشقوق و�لفجو�ت �لكبيرة بالمعجونة �لمناسبة على ِعدَّ

تنعيم �أماكن �لمعجونة بعد تركها �لفترة �للازمة للجفاف.. 5

تنظيف �ل�أسطح �لمتسخة قبل �لقيام بعملية �لطلاء.. 6

نص�ئح للحصول على طلاء جيد
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الموقف التعليمّي التَّعلُّمّي الث�لث: تلبيس جدار بشرائح الخشب

وصف �لموقف �لتعليمّي �لتَّعلُّمّي:

عطاء �لناحية �لجماليَّة و�لدفء للمكان،   جاء �أحد �لزبائن يريد تلبيس جد�ر د�خل مكتبِه بشر�ئح خشب �لديكور؛ ل�إ

مع �لحرص على �إبقاء �لخشب على لونه �لطبيعّي.

�لعمل �لكامل:

�لمنهجّيةوصف �لموقف �لصّفّيخطو�ت �لعمل 

 )�إستر�تيجيَّة �لتَّعلُّم

�لمو�رد حسب 

�لموقف �لصّفّي

�أجمع �لبيانات، 

و�أحلِّلها

�أجمع �لبيانات من �لزبون:

لون �لخشب، و�تِّجاه �لشر�ئح، و�لفترة �لزمنيَّة. 

 �أجمع بيانات عن: 

�أنو�ع �ل�أخشاب، و�أقيستها، وطريقة تركيبها، 

و�لدهان �لمناسب لها. 

�لبحث �لعلمّي.	•

حو�ر ومناقشة.	•

وثائق: )طلب �لزبون، 

ونشر�ت وكتالوجات 

تتعلق باأعمال �لديكور 

�لخشبّية( 

نترنت(  �لتكنولوجيا:(�ل�إ

ر �أخطِّط، و�أقرِّ

�أصنِّف �لبيانات:

يَّة �لخشب �للازم، ونوع �لدهان(  )نوع �لخشب، وكمِّ
تحديد خطو�ت �لعمل:

• وضع مقترحات وبد�ئل لنوع �لخشب.	

• در�سة �لبد�ئل وتحديد نقاط �لقّوة و�لضعف.	

• يَّة �لخشب �للازم للعمل.	 تحديد كمِّ

• تحديد �تِّجاه شر�ئح �لخشب.	

• تحديد نوع �لدهان �لمناسب.	

• �إعد�د خطة عمل.	

 �لحو�ر 	•

و�لمناقشة.

 �لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن فريق( 

�لعصف �لذهنّي 

)�ستمطار 

�ل�أفكار حول 

�أنو�ع �ل�أخشاب 

و�لدهانات �لشفافة(.

�لوثائق: )كتالوجات، 

ونشر�ت، و�لبيانات 

�لتي تمَّ جمعها(.

نترنت: )مو�قع  �ل�إ

خاّصة باأعمال 

�لديكور �لخشبّية 

ذ�ت مصد�قّية(.

ذ �أنفِّ

�رتد�ء ملابس �لعمل.	•

�تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنّية.	•

وضع �لعلامات على �لجد�ر.	•

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن 

فريق(

متر معدني.

قلم رصاص.

منشار يدوّي.

ميز�ن ماء.
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تركيب �لعو�رض �لخشبّية على �لجد�ر.	•

قص �لشر�ئح وتثبيتها على �لعو�رض باستخد�م 	•

�لمسامير �لشعارية.

�لعصف �لذهنّي 

)�ستمطار �ل�أفكار(

شاكوش معدني.
سلم مزدوج )سيبة(.

منشار �لخرق
�لترّددي.

مقدح حجر 
)باتشون(.

مقدح بطّاريّة.

بر�ٍغ و�سافين.
مسامير شعاريه.

ق �أتحقَّ

ق من �ختيار �لخشب �لمناسب.. 1 �لتحقُّ

�لتّاأكُّد من تد�خل �لخشب بعضه مع بعض . 2

)مجرى ولسان(.

ق من مكان ضرب �لمسمار.. 3 �لتحقُّ

ق من صحة �ستو�ء شر�ئح �لخشب.. 4 �لتحقُّ

ق من شفافية �لدهان �لمستخدم. . 5 �لتحقُّ

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لوثائق: )طلب �لزبون، 

وكتالوجات، ونشر�ت(

نترنت: )مو�قع خاّصة  �ل�إ

باأعمال �لديكور �لخشبّية 

ذ�ت مصد�قّية(.

م  �أوثِّق، و�أقدِّ

وطريقة . 1 �لــشــر�ئــح،  خشب  ــو�ع  ــ �أن توثيق 
�لتركيب ونوع �لدهانات �لشّفافة �لتي تحّقق 

�لهدف �لمطلوب.
عرض نتائج �لعمل.. 2

•�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 

مجموعات.

•�لحو�ر و�لمناقشة.

�أجهزة �لعرض، وجهاز 

حاسوب، وسجّلات.

م �أقوِّ

1. رضا �لزبون ومو�فقته على نوع شر�ئح �لخشب 

و�تِّجاهها، ونوع �لدهان �لشفاف. 

2. مطابقة �لعمل للمو�صفات و�لمعايير.

حو�ر ومناقشة.	•

�لبحث �لعلمّي/ 

�أدو�ت �لتقويم 

�ل�أصيل.

نماذج �لتقويم.	•

طلب �لزبون.	•

كتالوجات ونشر�ت 	•

توضح معايير �لعمل.

ال�أسئلة:

1( �ذكر ثلاث ميز�ت ل�ستخد�م تلبيس �لجدر�ن بخامة �لخشب.
2( عدد �لخطو�ت �لمتبعة في عملية تركيب �ألو�ح �لخشب.

3( عدد �ل�أدو�ت �لمستخدمة في تركيب �ألو�ح �لخشب؟
4( ما ميز�ت �ل�أرضّيات �لخشبّية؟
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�أتعلم

�كتب تقرير�ً عن �أماكن �ستخد�م �ل�أخشاب في �لمنزل. نش�ط:

�لخشب في �لديكور �لد�خلّي

مقدمة: 
 تُعّد �ل�أخشاب بشكل عام �إن كانت طبيعّية �أو صناعية من �لمو�د �لرئيسّية �لتي تُستعمل بكثرة في �أعمال �لتصميم 
أناقة و�لدفء، �إلى �أن �أصبحنا نرى �ل�أخشاب باأشكال و�ألو�ن عديدة لتناسب  �لد�خلّي؛ لتعطي �لمكان جو�ً من �ل�
جميع �ل�أماكن لتنسجم مع غيرها من �لخامات و�لتصاميم �لمختلفة، ومما ل� شك فيه �أن �ل�أخشاب �أيضاً تدخل 
أثاث �لمختلفة، ونستعرض �ل�أماكن �لتي من �لممكن �ستخد�م �ل�أخشاب  في صناعة �لكثير من منجور �لبناء وقطع �ل�

ومدى تاأثيرها على تلك �ل�أماكن:
أبو�ب. 4- �لنو�فذ  1- �ل�أرضّيات. 2- �ل�أسقف 3- �ل�

أثاث. 7- �لسلالم �أو �ل�أدر�ج.   5- تلبيس �لجدر�ن. 6- �ل�

�ل�أرضّيات

 هي من �أكبر و�أكثر �ل�أماكن ظهور�ً و�ستخد�ماً؛ لذلك علينا 
�لناحية  مر�عاة  مع  تحملاً  و�أكثرها  �لخامات  �أفضل  �ختيار 
من  مرونة  يعطي  �ل�أرضّيات  في  �لخشب  ّن  فــاإ �لجماليَّة، 
�لمشي عليها  �لتي يحتويها؛ مّما يجعل  �لمسامات  خلال 
�ل�أرضّيات  من  �أكثر  �لضغط  تمتّص  أنها  ل� ّياً؛  وصحِّ مريحاً 
مختلفة  و�أشكال  باألو�ن  �ل�أرضّيات  هذه  وتاأتي  �لرخامّية، 

لتناسب جميع �لتصاميم، ومن ميزاته�:

تناسب �لطرز �لمختلفة، سو�ء �أكانت حديثة �أم قديمة. . 1

ل� تتاأثر بالتصاميم �لجديدة، فهي خامة مناسبة لكل �لعصور.. 2

تعطي �لغرف �لدفء.. 3
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سهولة �لتنظيف.. 4

عازلة. . 5

سهولة �لتجديد.. 6

عيوب اأرضي�ت الخشب:

تتاأثر بالحر�رة.. 1

سهولة �ل�نزل�ق.. 2

سهولة �لخدش.. 3

تصدر صوًتا �أثناء �لمشي عليها.. 4

سهولة �ل�نزل�ق.. 5

�ل�أسقف

      تتوفر �ل�أسقف بنوعين منها �لمتحّركة و�لثابتة، ويمكن �ستخد�م �ل�ثنتين معاً، فالمتحّركة تساعد في تسهيل 
�إلى شكلها �لجميل، ويمكن تشكيلها  ضافة  عملية �لتمديد�ت �لموجودة فوقها، وتتمتع بصلابة ومتانة جيِّدة، بال�إ

يَّة �لمرونة �لمتوفِّرة في �ل�أخشاب. بسبب خاصِّ

أبو�ب �لخشبّية �ل�

د  وتتعدَّ �لد�خلّية،  �لتشطيبات  �أساسيات  �لغرف، وهي من  بين  �ل�أساسّي  �لفاصل  �لخشب هي  �أبو�ب  تعّد        
�أشكالها و�ستخد�ماتها، فمنها ما ُيستخدم في �لمد�خل �لرئيسّية و�لغرف و�لحمامات و�لممر�ت و�لحد�ئق و�لعديد من 
�ل�أماكن؛ لما تتمتع به من فخامة ومتانة وجمال، ومنها �أشكال و�أنو�ع عديدة وجدت لتتناسب مع جميع �لتصاميم.

اأشك�ل ال�أبواب الخشبّية

أبو�ب �لمستخدمة في �لمنازل؛ وذلك تبعاً للمساحة و�لحاجة �لمستخدمة تتنّوع �أشكال �ل�

 ل�أجلها، فمنها:

-1 الب�ب ذو الدرفة الواحدة: وعادًة ما يتر�وح عرضه 70- 100 سم، وُيستخدم في معظم 
�لُغَرف في �لمنزل. 
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-٢ الب�ب ذو الدرفتين: وعادًة ما يتر�وح عرضه 110 - 180سم، وُيستخَدم في مد�خل 
وبشكل  و�لخارج  للد�خل  ويغلق  ويفتح،  �لمطابخ  في  يستخدم  ما  ومنه  �لرئيسّية،  �لبيوت 

مروحي، ويكون بعرض قليل.

3- الب�ب ذو ثلاثة ُدرف اأو اأكثر: وعادة ما يصل عرضه �إلى 210 سم، 
وُيستخدم للمد�خل �لعريضة. 

4-  الب�ب الخشبّي المنزلق )السّح�ب(: وُيستخدم عادًة في ُغرف �لصالون 
�لكبيرة، �أو بين غرفتين، بحيث يتّم ضّم �لغرفتين كقاعة و�حدة عند �لحاجة 
�إذ� كانت مساحة �لمنزل  أبو�ب  �ل� لذلك، ويمكن �ل�ستعانة بهذ� �لنمط من 

صغيرة. 

5-  الب�ب الخشبّي الَّذي يحتوي على زج�ج في جزء منه: يساعد 
في �لحفاظ على دخول �لضوء �لطبيعّي �إلى جميع �أرجاء �لمنزل، ويضيف 

لمسة مميزة ومكملة ل�أجو�ء �لمنزل �لد�فئة. 
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أبو�ب �لخشبّية  �أنو�ع �ل�

1- اأبواب الحشوات: ُيصنع �لباب باأكمله من �لخشب �لطبيعّي 
هذ�  ويمتاز  �لصلبة،  �ل�أخشاب  من  وغيرها  و�لماهوجني  كالز�ن 
�لنوع بفخامته وثقل وزنه وقوة تحمله، وغالباً ما يستخدم للمد�خل 
�لرئيسّية و�لخارجية في �لقصور و�لفلل �لكبيرة �لفاخرة؛ لغلاء ثمنه، 
دون  )�لتعشيق(  طريقة  بو�سطة  �لغالب  في  �أجز�ئه  تجميع  ويتم 
�ستخد�م �لمسامير، ومن عيوبه صعوبة �لصيانة و�لتنظيف، ويمكن 
ورسومات  باأشكال  لتزيينه  �لباب  في  )�لزخرفة(  �لحفر  �ستخد�م 

مختلفة. 

�إطار من �لخشب �لطبيعّي ولوحين من �لخشب �لصناعي )�لفانيرة( بسماكة قليلة  اأبواب الكبس: ُيصنع من   -2
ُيمثلان وجهي �لباب، وبينهما شر�ئح من �لخشب �لطبيعّي �لليِّن )�لطرّي( رخيص �لثمن، يتّم تثبيتهما بو�سطة مو�د 
ل�صقة )�لغر�ء( و�لكبس بو�سطة مر�بط �أو مكابس هيدروليك خاّصة، مع �لحرص على وجود فر�غات بمسافات قليلة 
�لتقوُّس، وبسبب  �لباب من  مّما يحفظ  �لحر�ريَّة؛  �لمتغير�ت  و�لتقلص حسب  بالتمدد  �لشر�ئح؛ لكي تسمح  بين 
نّه عادًة ل� يتّم تركيبه للاأبو�ب �لخارجية، �إنّما ُيستخدم للاأبو�ب �لد�خلّية، ويمتاز بسهولة تنظيفه  تركيبته �لضعيفة، فاإ

وصيانته وخفة وزنه.
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 )MDF( طار و�لحشو�ت، ويختلف عنه باستخد�م �ألو�ح �لخشب �لمصنع من نوع 3-  �أبو�ب �لقشرة: يشبه سابقه بال�إ
عطاء �لمنظر �لجمالي، وبسماكة قليلة للحفاظ على خفة �لوزن، يتّم كبسهما على وجهي �لباب  ملّبس بقشرة طبيعّية ل�إ
 ،)MDF( طار و�لحشو�ت بالكامل مع �إضافة �إطار رقيق من �لخشب �لطبيعّي للحفاظ على حو�ّف خشب خفاء �ل�إ ل�إ

أبو�ب هو �ل�أكثر �ستخد�ما في �لفلل �لسكنية �لخاّصة.  وهذ� �لنوع من �ل�

�لنو�فذ

    كانت �لنو�فذ �لخشبّية هي �لمسيطرة من بين �لخامات في صنع نو�فذ �لمنازل، فكان منها �لنو�فذ و�لمشربيات 
ق بالزجاج �لملون �أو �لمحفور باأشكال هندسية جميلة، حيث تعكس جماليَّة هذ� �لبناء  �لخشبّية، ومنها ما هو ُمعشَّ

ومكانته في تلك �لفتر�ت �لقديمة.

تلبيس �لجدر�ن

      تلبس �لجدر�ن بخامات مختلفة، من �أهمها خامة �لخشب؛ لما تمتاز به من جمال وفخامة وصلابة، حيث 
تستخدم باأنو�عها �لطبيعّية و�لصناعية في تجميل �لجدر�ن �لد�خلّية، لتساعد على �إخفاء عيوب ومشاكل �لجدر�ن، 
�إمكانيَّة عمل تصاميم عديدة من  �إلى  ضافة  �أيضاً في تسهيل عملية �لتمديد�ت �لكهربائّية من خلفها، بال�إ وتساعد 

دة. خلال �أشكالها و�ألو�نها �لمتعدِّ
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توزيعها  ليتم  �لجدر�ن؛  على  �لبر�غي  بو�سطة  تثبت  خشبّية  عو�رض  باستخد�م  �لجدر�ن  على  �ل�أخشاب  وتلبس   
ألو�ح �لمستخدمة، وذلك لترك مسافة بين �لجد�ر �ل�أصلّي و�لتلبيسة، ونورد هن� خطوات  بمسافات تلائم �أبعاد �ل�

تركيب األواح الخشب في تلبيس جدار داخلي:
1. تحضير �لجد�ر �لمر�د تلبيسه، بتنظيفه و�إز�لة كُّل ما يتعارض مع عملية 

تثبيت �لعو�رض �لخشبّية.

�لجدر�ن  تلبيس  �إنَّ  حيث  وجدت،  �إن  �لكهربائّية  �لتمديد�ت  وضع   .2
يساعد في تسهيل عملية تمديد�ت �لكهربائّية من خلفه، بحيث ل� يتطلب 

ذلك �لتحفير و�لهدم لذلك.

تتناسب مع عرض  بمسافات  بوضعها  �لخشبّية،  �لعو�رض  تثبيت   .3
باستعمال  ذلك  يتّم  �لجد�ر،  على  قوتها  وضمان  �لخشبّية  ألو�ح  �ل�
مقدح �لحجر في عمل ثقوب بالجد�ر ومقدح �لبطّاريّة لعمل �لثقوب 

بالعو�رض وشّد �لبر�غي. 

�لتثبيت  ز�وية  وضبط  �لخشبّية،  �لعو�رض  على  �لمختارة  �لخشب  �ألو�ح  تثبيت   .4
بو�سطة �لميز�ن �لكحولي.

�لملبس  بالجد�ر  �لمحيطة  مات  و�لمتمِّ �لقطع  باقي  وتركيب  تثبيت   .5
�لتثبيت،  في  مشاكل  �أي  وجود  عدم  من  و�لتّاأكُّد  �لخشب،  باألو�ح 

ومعالجتها �إن وجدت.
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اأم�كن استخدام الخشب في تلبيس جدران المن�زل:

شعور  باإعطاء  �ل�أخشاب  به  تمتاز  لما  نظر�ً  النوم:  غرف   .1
بالدفء، فاإّن غرف �لنوم هي من �أهم �ل�أماكن �لتي يتّم توظيف 
وفخامة  رونق  تضيف  �أنها  حيث  بها  �ل�أخشاب  وقطع  �ألو�ح 

وجمال كبير في هذ� �لمكان.

2. غرفة المعيشة: وتحديد� و�جهة �لتلفاز، ولما تمتاز به منطقة و�جهة �لتلفاز من 
ّن �إضافة قطع و�ألو�ح �لخشب في تزيين هذ�  �أهمية بسبب تركيز �لرؤيا �لد�ئم �إليها؛ لذ� فاإ

�لمنطقة بتصميمات مميزة ُيعّد مهّماً جد�ً. 

3. غرفة الضيوف وال�ستقب�ل: تُعّد غرفة �لضيوف �أو �ل�ستقبال 
هي و�جهة �لبيت �ل�أساسّية �لتي تعكس �لجماليَّة �لخاّصة للبيت 

من قبل �لز�ئرين؛ لذ� يتّم �ل�هتمام بها بشكل ممّيز.

4. المداخل والممرات: سو�ًء كان هذ� على صعيد �لجدر�ن �أو �ل�أسقف 
�أو �ل�أرضّيات، �أو حتى �أرفف وقطع ديكور خشبّية، �أو بر�ويز لصور موزعة على 
�أطر�ف �لمدخل، �أو حتى �لمقاعد �لخشبّية �لغريبة، كُّل ذلك يعطي �نطباعاً 
بالفخامة و�لرقي، ويمكن �أن يتّم دمجها بخامات �أخرى مثل �لزجاج و�لمر�يا، 
ضاءة لُتظهر  ضافة �إلى تسليط �ل�إ بحيث تصبح عملاً متكاملاً بحّد ذ�ته، بال�إ

جماليَّة �ل�أخشاب.

ننا نر�عي �لمكان �لضيق   و�إذ� �أردنا �لحديث عن مساحة تلك �لممر�ت فاإ
لتستخدم �ألو�ن �لخشب �لفاتحة، وبالعكس �إن كانت �لممر�ت و�سعة فحينها تكون حرية �ختيار �للون �أوسع.
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�ل�أثاث

أثاث �لمصنوع من       ل� يكاد بيت من بيوتنا ول� مكان �آخر يخلو من �ل�
ضافة لجماليتها  خامة �لخشب، وذلك لمرونتها وسهولة تشكليها، بال�إ
مختلفة  وباأشكال  و�لكلاسيكي،  �لحديث  أثاث  �ل� فمنها  وفخامتها، 

لتناسب جميع �لتصاميم.
د�خل  �لموجودة  أثاث  �ل� قطع  من  �لعديد  �لخشب  خامة  من  ُيصنع   
�إلى  ضافة  بال�إ و�لخز�ئن،  و�لطاول�ت  و�لكر�سي  �لكنب  منها  �لمنازل 
�لمطابخ �لتي تعد من �أهم �أجز�ء �لبيت �ستخد�ماً لخامة �لخشب، فيتوفر 

�لعديد من �أنو�ع �ل�أخشاب �لَّتي تلبي جميع متطلبات ذلك.

�لسلالم )�ل�أدر�ج(

 تُعّد �لسلالم باأشكالها �لمختلفة هي حلقة �لوصل بين �لطو�بق �لمختلفة د�خل �لمنشاآت لتوصل �لطو�بق بعضها 
ببعض وبُطرق َسِلسة وسهلة؛ لذلك تتو�فر هذه �لسلالم باأشكال عّدة، منها �لدرج �لعادي �لبسيط، ومنها �لدرج 
�لحلزوني، ومنها ما يكون على شكل حرف )L(، ومنها على شكل حرف )U(، فكل هذه �ل�أدر�ج يستخدم في 
�لمكان �لمخّصص له حسب �لتصميم �لمناسب، مع مر�عاة �لناحية �لوظيفّية �لتي وضع من �أجلها، كما يمكن �أن 

عطاء منظر جمالي. ضافة �إلى �لخشب مثل �لحديد و�لزجاج و�لرخام ل�إ يدخل في صناعة �ل�أدر�ج مو�د �أخرى بال�إ
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 الموقف التعليمّي التَّعلُّمّي الرابع: الرسم على زج�ج ب�ب.

وصف �لموقف �لتعليمّي �لتَّعلُّمّي:

 حضر �أحد �لزبائن �إلى مشغل �لتنجيد �لفني و�لديكور يريد �إظهار مدخل منزله ليكون مميز�ً، فطلب عمل رسومات 

عطاء ناحية جماليَّة وتكون ذ�ت جودة عالية. على زجاج �لباب �لمؤدي �إلى �لمنزل ل�إ

�لعمل �لكامل: 

�لمنهجّية وصف �لموقف �لصّفّيخطو�ت �لعمل 

 )�إستر�تيجيَّة �لتَّعلُّم(

�لمو�رد حسب �لموقف 

�لصّفّي

�أجمع �لبيانات، 

و�أحلِّلها

�أجمع �لبيانات من �لزبون: 

ألو�ن �لمطلوبة،  �أقيسة قطع �لزجاج، و�ل�

وشكل �لتصميم، و�لفترة �لزمنيَّة للتسليم.

�أجمع بيانات عن: 

ألو�ن، و�ل�أدو�ت  ألو�ن، وطرق مزج �ل� �أنو�ع �ل�

�لمستخدمة، و�لتصميم �لمناسب.

• �لبحث �لعلمّي.	

• حو�ر 	

ومناقشة.

وثائق: )طلب �لزبون، 

نشر�ت وكتالوجات تتعلق 

باألو�ن �لزجاج( 

نترنت(  �لتكنولوجيا:(�ل�إ

ر �أخطِّط، و�أقرِّ

�أصنِّف �لبيانات: 

ألو�ن   )�أبعاد قطع �لزجاج �لمتوفِّرة لدينا، و�ل�

�لمستخدمة، و�ل�أدو�ت �لمستخدمة(

تحديد خطو�ت �لعمل: 

• تحديد قياسات قطع �لزجاج. 	

• تحديد شكل �لرسومات ولونها.	

• وضع مقترحات وبد�ئل لشكل 	

�لرسومات ولونها.

• در�سة �لبد�ئل وتحديد شكل 	

�لرسومات ولونها. 

• �إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن 

فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار 

حول �لحلول 

�لمناسبة للشكل 

و�للون(.

�لوثائق: )كتالوجات، 

ونشر�ت، و�لبيانات �لتي 

تمَّ جمعها(.

نترنت: )مو�قع خاّصة  �ل�إ

برسومات �لزجاج و�ألو�ن 

�لزجاج ذ�ت مصد�قّية(. 
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ذ �أنفِّ

1. �رتد�ء ملابس �لعمل.

2. �تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنّية.

3. �أخذ �لقياسات من �لموقع وتدوينها.

4. �أخذ �أبعاد قطعة �لزجاج �لمطلوبة.

أبعاد. 5. رسم �لتصميم حسب �ل�

6. فّك �لزجاج من مكانه.

ألو�ن �لخاّصة. 7. نقل �لرسمة على �لزجاج بال�

8.ترك �لزجاج لتجّف �ألو�نه.

9. تركيب �لنافذة كما كانت سابقا.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن 

فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار(

• ورق شفاف )زبدة(.	
• ورق كرفت.	
• قلم رصاص.	
• ل�صق.	
• قلم �أو �أنبوب تحديد.	
• لوح �ألو�ن.	
 �ألو�ن خاّصة بالرسم 	•

على �لزجاج.

• فرشاة تلوين �أو قطّارة	

• قطعة �إسفنج 	
للتنظيف.

ق �أتحقَّ

ق من �أبعاد �لرسومات على �لنافذة. 1. �لتحقُّ

ألو�ن على �لزجاج. ق من جفاف �ل� 2. �لتحقُّ

ق من طريقة تثبيت �لزجاج. 2. �لتحقُّ

ق من تناسق �لعمل ككل. 3. �لتحقُّ

 �لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

• �لحو�ر 	

و�لمناقشة.

�لوثائق: )طلب �لزبون، 

وكتالوجات، ونشر�ت(

نترنت: )مو�قع خاّصة  �ل�إ

برسومات �لزجاج و�ألو�ن 

�لزجاج(.

م  �أوثِّق، و�أقدِّ

1. توثيق �أنو�ع و�ألو�ن و�أدو�ت �لرسم على �لزجاج 

وطريقة �لعمل �لجيدة.

2. عرض نتائج �لعمل.

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.

�أجهزة �لعرض، جهاز 

حاسوب، رسومات.

م �أقوِّ

1. رضا �لزبون ومو�فقته على شكل 

�لرسومات ولونها وتناسبها مع �لمحيط.

2.مطابقة �لعمل للمو�صفات و�لمعايير.

• حو�ر ومناقشة.	

• �لبحث �لعلمّي/ 	

�أدو�ت �لتقويم 

�ل�أصيل.

• نماذج �لتقويم.	

• طلب �لزبون.	

• كتالوجات ونشر�ت 	

توضح معايير �لعمل.

ال�أسئلة:

ألو�ن �لقاتمة. ألو�ن �لشفافة، �ل� 1( عرف ما ياأتي: �ل�

2( علل- يجب �لرسم في مكان ذي تهوية جيدة.

جر�ء�ت �لمتبعة في �لرسم على �لزجاج. 3( ناقش مع زملائك �أهم �ل�إ

4( عدد �ل�أدو�ت �لمستخدمة في عملية نقش �لزجاج بالرمل.

5( �ذكر �لخطو�ت �لمستخدمة في عملية تلوين �لزجاج.
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�أتعلم

قم بزيارة �إلى �أحد مشاغل �أو معارض �لرسم على �لزجاج �لمتوفِّرة في محيطك، وتعرَّف على 
�لخامات �لجيدة في عملية تلوين �لزجاج ونقشه. نش�ط:

�لرسم و�لنقش على �لزجاج  

و�لزجاج  �لــزجــاج  على  و�لنقش  �لرسم  فن  يعد   
تستخدم  كانت  �لتي  �لقديمة  �لفنون  من  �لمعشق 
ة �لشمس  ضافة رونق مميز للزجاج، عندما تمر �أشعَّ ل�إ
من خلاله ليعكس �ألو�ناً وظلال�ً ر�ئعة �لجمال على 

�لفر�غ �لمعماري.

للرسم  معينة  �أســالــيــب  تستخدم  كانت  قديما   
و�إظهار �للوحات �لفنية على �لزجاج و�لمر�يا، ومع 
�أساليب  �لفن ظهرت  بهذ�  �ل�هتمام  وزيادة  �لتطور 
�أكثر سهولة للتعامل مع �للوحات �لفنية �لزجاجية، 

وشاعت �لتطبيقات �لعملية �لمنّفذة بفن �لرسم على �لزجاج لتشمل �لديكور�ت �لد�خلّية للمنازل و�لمحلات �لتجاريّة 
و�لعديد من �لمكملات �لمنزلّية و�لهد�يا �لمختلفة، وهناك طريقتان تستخدمان في عملية تزيين �لزجاج: 

ألو�ن.  �لرسم على �لزجاج بال�
 �لنقش على �لزجاج بالرمل.

اأ- الرسم على الزج�ج ب�ل�ألوان 

ــو�ن  ــ ألـ ــن �ل� هــنــالــك نــوعــيــن �أســاســيــيــن م
�لمستخدمة في تلوين �لزجاج وهي:

ألو�ن �لتي تسمح  ال�ألوان الشف�فة: هي �ل�
ضاءة من خلالها، فتنعكس �ألو�نها  بمرور �ل�إ
على �لمكان �لمقابل وتظهر جمال� ر�ئعا في 

�لمكان. 
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ألو�ن �لتي ل� تسمح بمرور �لضوء من خلالها،  ال�ألوان الق�تمة: هي �ل�
فلا تسمح ل�نعكاس �لضوء على �ل�أماكن �لمقابلة لها. 

وفيما يلي �ل�أدو�ت �لمستخدمة في عملية تلوين �لزجاج وهي: 

ورق شفاف )زبدة(.• 

قلم رصاص.• 

ل�صق.• 

قلم �أو �أنبوب تحديد.• 

ألو�ن.•  لوح مزج �ل�

�ألو�ن خاّصة بالرسم على �لزجاج.• 

فرشاة تلوين �أو قطّارة.• 

قطعة �إسفنج للتنظيف. • 

خطو�ت �لرسم على �لزجاج

�لتّاأكُّد من نظافة لوح �لزجاج قبل �لبدء بعملية �لرسم.. 1

تحضير رسمة بالشكل و�لقياس �لَّذي نريد.. 2

تثبيت �لرسمة �أسفل لوح �لزجاج بشكل جيد.. 3

�ستخد�م قلم )�أنبوبة( �لتحديد �لبارز لتحديد �لشكل، مع مر�عاة �أن تكون يدك ثابتة غير مهتزَّة، حتى يكون خط . 4
�لتحديد سلساً، و�أن تر�عي �لضغط على �أنبوب �لتحديد بنفس �لقّوة على �متد�د �لشكل. 

بعد �أن يجف �لتحديد تماماً تبد�أ مرحلة �لتلوين، وهنا من �لضروري �أن يكون لوح �لزجاج مستوياً تماماً؛ �أي . 5
غير مائل. 
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ألو�ن . 6 بال� تبد�أ  �أن  �ل�أفضل  �لمحّددة، ومن  �لمساحات  �لقطارة د�خل  �أو  �لفرشاة  باستخد�م  ألو�ن  �ل� بتوزيع  نقوم 
�لفاتحة، حيث يسهل �لتحكُّم في درجة �للون بسهولة.

بعد �ل�نتهاء من تلوين �لشكل على �لزجاج نقوم بوضع �للوح في مكان بعيد عن �ل�أيدي و�لحركة لمدة 24 . 7
ساعة؛ حتى يجف تماماً.

بعد �أن يجف �لشكل تماماً نستطيع �ستخد�م لوح �لزجاج باأي شكل، قد تجعله زجاجاً لنافذة، �أو لوحة فنِّيَّة؛ . 8
ظهار جمال �لزجاج  حيث تختار له خلفيه مناسبة، �أو قاعدة ل�أحد صو�ني �لتقديم، لكن من �لمفضل د�ئما ل�إ

�لملون تعرضه للضوء، حيث يظهر جماله وروعته.

ملاحظ�ت تحذيرية:

�أخذ �لحذر د�ئماً في �أننا نتعامل مع زجاج يمكن كسره في �أي وقت، لهذ� يجب �أن تتعامل برفق عند �لرسم . 1
على �لزجاج.

أنَّ �ألو�ن �لزجاج و�لتنر �لمخّفف لها تصدر رو�ئح ضارة وخانقة.. 2 �لرسم في مكان ذي تهوية جيِّدة؛ ل�

�إذ� وضعت لوناً ور�أيت �أنك بحاجة �إلى تعتيمه )تغميقه( فعليك �ل�نتظار بعد 12 ساعة من وقت �ل�نتهاء من �لرسم.. 3

ألو�ن، فلا يصح . 4 �ل� قبل سكب  �أول�ً  �لفرشاة  ألو�ن يجب �ستخد�م  �ل� فيها  �لتي ستضع  �لمساحات  بعد تحديد 
سكبها مباشرًة.

 �لنقش على �لزجاج بالرمل 

 ُيعّد �لنقش على �لزجاج باستخد�م �لرش بالرمل من �لفنون �لجميلة و�لجذ�بة، حيث �إنَّ هذ� �لنوع من �لرسم ل� يحتاج 
�إلى �ألو�ن ل�عتماده على �لرمل في �لحفر على �لزجاج، ويتّم �ستخد�م مو�د بسيطة في عمل ذلك، وهي:

جلاتين ل�صق. • 

قلم رصاص.• 

مشرط قص.• 

شريط ل�صق.• 

ورق شفاف )زبدة(• 

ضاغطة هو�ء.• 

مسدس )فرد( رش �لرمل.• 
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خطوات العمل:

�ل�أفكار . 1 على  بناء  �لمختارة  و�لتصاميم  �لرسومات  تحضير 
�لمفضلة ونقلها على ورق شفاف )زبدة(.

�لرسم . 2 �لمر�د  �لزجاج  وجه  على  �للاصق  �لجلاتين  �إلصاق 
عليه.

�إلصاق �لورق �لشفاف فوق �لجلاتين �للاصق بو�سطة شريط . 3
ل�صق.

ناعم بشكل . 4 �لرسمة بو�سطة قلم رصاص  �لتحديد فوق  يتم 
خفيف؛ حتى ل� تتمزق �لورقة؛ لكي يتّم نقل �لرسمة على 
من  للتاأكد  حين  كُــّل  �لورقة  رفع  ويتم  �للاصق،  �لجلاتين 

تحديد �لرسمة بشكل جيِّد على �لجلاتين �للاصق.

من . 5 �لحذر  مع  �لرسمة  فوق  �لمشرط  بو�سطة  �لتحديد  يتم 
فترة  كُــّل  �لشفرة  تغيير  يتّم  �لمرسوم،  �لشكل  عن  �لخروج 
أنَّ �لشفرة تصبح غير  لتسهيل �لحركة بشكل �أفضل؛ وذلك ل�
حادة بعد فترة من �ل�ستخد�م؛ مّما يجعل صعوبة في عملية 

�لقص �أثناء �لتحريك.

�إز�لة طبقة �لجلاتين �للاصق �لتي تمَّ قصها باستخد�م �لمشرط . 6
�لزجاج  عن  �لمطلوب  �لتصميم  شكل  على  �أصبحت  �لَّتي 

لتحضيرها للرش.
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تحضير �لرمل �لناعم �لخالي من �لشو�ئب باستخد�م �لمنخل )�لشبك( �لناعم.. 7

�لبدء بعملية رش للرمل باستخد�م �لمسدس �لخاص بذلك.. 8

�أثناء عملية �لرش يجب �ل�ستعانة بذوي �لخبرة؛ ل�أنَّ عملية �لرش تحتاج �إلى . 9
تقنية معيَّنة في �لتحريك و�لتوجيه وقوة �لضغط على �لزناد؛ ولكي نضمن عملاً 

آتية: جيد�ً، مع مر�عاة �تخاذ طرق �لسلامة �لمهنّية �ل�

وضع قّفاز�ت �ل�أيدي للمحافظة على سلامتهم.• 

وضع و�قي �لر�أس �أو �لعيون؛ لكي ل� يرتّد �لرمل على �ل�أعين ويؤذيهم.• 

لبس ملابس تقي �لجسد.• 

وضع كّمامة �لفم.• 

تغطية �لحذ�ء بكيس بلاستيكّي لكي ل� يتسخ.• 

وجود شفاط لسحب �لرمال و�لغبار �لصادر عن �لرش، كي ل� يكون هناك عدم رؤيا و�ضحة، و�أيضا كي ل� يؤثر • 
ذلك على من يقوم بالعمل باستنشاق ذلك.
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اأسئلة الوحدة:

�لسؤ�ل �ل�ول: ضع د�ئرة حول رمز �ل�جابة �لصحيحة:

1. ما لون �ألو�ح �لجبس �لمستخدمة في �ل�أماكن �لرطبة؟

د. رمادي.  ج. �أبيض   �أخضر    �أ. �أحمر  ب.  

2. بماذ� يتّم تثبيت �ألو�ح �لجبس على �لمعدن؟

د. وصلات خشبّية. ج. �ل�آجو.   ب. بر�ٍغ خاّصة.  �أ. �لغر�ء.  

3. ما �أقيسة لوح �لجبس؟

�أ. )300x120( سم ب. )200x120( سم ج. )260x100(سم د. )250x120( سم.

4. ما �لعناصر �لرئيسّية �لتي تدخل في صناعة �لدهانات؟

�أ. �لزيت و�لنفط. ب. �لمخّفف و�لسيكاتيف. ج. زيت بذر �لكتان ومسحوق �لزنك. د. تنر وزنك.

5. ما �لدهان �لمخّصص لطلاء �ل�أسقف؟

د. �لسوبركريل. ج. �لبوليسيد.   ب. �لشفاف.   �أ. �ل�أملشن.  

6. ما وسيلة �لدهان �لتي تُعّد مثالّية في طلاء �لمساحات �لكبيرة؟

د. �لرول. ج. �إسفنجات �لطلاء.   ب. مسدس �لرش.   �أ. فر�شي �لدهان.  

7. ما عيوب �ل�أرضّيات �لخشبّية؟ 

د. سهولة �لتنجيد. ج. عازلة.   ب. سهولة �لتنظيف.   �أ. سهولة �لخدش.  

8. كم يكون عرض �لباب �لد�خلّي �لخشبّي عندما يكون درفة و�حدة؟

�أ. )70- 100( سم. ب. )150-110(. ج. )120-90( سم. د. )180-110( سم.
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�لسؤ�ل �لثاني: ما �لفائدة �لمرجوة من �لقو�طع �لجبسية؟

�لسؤ�ل �لثالث: �ذكر تصنيفات �ألو�ح �لجبس و�أماكن �ستخد�م كُّل منها.

�لسؤ�ل �لر�بع: �ذكر ميز�ت قو�طع �ألو�ح �لجبس.

�لسؤ�ل �لر�بع: ما �أماكن �ستخد�م �لقو�طع �لمعدنّية �للد�ئنية؟

�لسؤ�ل �لخامس: ما �سم �لقو�طع �لمستخدمة في �لمعارض �لمتنقلة؟

�لسؤ�ل �لسادس: فرق بين �لدهانات �لشفافة �لمستخدمة للاأخشاب.

�لسؤ�ل �لسابع: متى تستدعي �لحاجة �إلى دهان �ل�أسطح و�لمشغول�ت.

�لسؤ�ل �لثامن: ما طرق �إز�لة �لدهان؟

�لسؤ�ل �لتاسع: ما �لسبب �لَّذي جعل باب �لخشب )�لكبس( يستخدم د�خلياً وليس خارجياً؟

أبو�ب �لخشبّية. �لسؤ�ل �لعاشر: تكلم عن �أشكال �ل�

�لسؤ�ل �لحادي عشر: ما ميز�ت �ل�أرضّيات �لخشبّية؟

�لسؤ�ل �لثاني عشر: ما �لفائدة �لمرجوة من تلبيس �لجدر�ن بالخشب؟

�لسؤ�ل �لثالث عشر: �شرح طريقة تلبيس �لجد�ر بال�أخشاب.

�لسؤ�ل �لر�بع عشر: ما وسائل �لسلامة �لمهنّية �لمتبعة عند رش �لزجاج بالرمل؟
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ن�قش وت�أّمل 

ما �لُمخطَّط �ل�أفضل في ر�أيك؟

ما �لعلاقة �لتي تربط �لصور بعضها مع بعض؟

مب�دئ التصميم الداخلّي 
الوحدة 

الث�لثة
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 يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتف�عل 
اأن يكونوا ق�درين على معرفة قراءة  اأنشطته�،  مع 
وطريقة  ال�أثـــ�ث،  وقطع  الهندسيَّة  الُمخطَّط�ت 
خلال  من  وذلك  ال�أفقّي،  المسقط  على  توزيعه� 

ال�آتي: 

1. رسم ُمخطَّط غرفة. 

2. عمل نموذج من كرتون مقّوى لقطع �أثاث.

3.. عمل نموذج من كرتون مقّوى لغرفة.

الكف�ي�ت المهنية 

�لكفايات �لمتوقع من �لطلبة �متلاكها بعد �ل�نتهاء من 
در�سة هذه �لوحدة و�لتفاعل مع �أنشطتها: 

ً �لكفايات �ل�حتر�فية  �أول�

وخاّصة . 1 �لهندسيَّة،  �لُمخطَّطات  قر�ءة  على  �لقدرة 
أثاث. ُمخطَّطات �لتصميم �لد�خلّي لتوزيع �ل�

أثاث، وتوزيعه على �لُمخطَّطات . 2 �لقدرة على رسم �ل�
�لد�خلّية.

�لقدرة على تخيل �لفر�غ �لد�خلّي من خلال عمل . 3
مجسمات تحاكي �لو�قع للفر�غ �لد�خلّي.

أثــاث، . 4 �ل� قطع  من  فنِّيَّة  نماذج  عمل  على  �لقدرة 

ومعرفة �أبعادها.

ثانياً �لكفايات �ل�جتماعية و�لشخصية 

بناء عّلاقات جيِّدة مع �لزبائن.. 1

�لعمل ضمن فريق.. 2

�لقدرة على �لتو�صل و�ل�تّصال �لفّعالين مع �لزبون.. 3

�ل�ستفادة من ذوي �ل�ختصاص و�ستشارتهم.. 4

�ل�ستعد�د و�ل�ستمر�ر بتلبية رغبات �لزبون.. 5

�لتعامل بمصد�قّية مع �لزبون.. 6

�لتمتّع بالفكر �لريادّي و�أخلاقّيات �لمهنة.. 7

ثالثا ً �لكفايات �لمنهجية 

1- �لتَّعلُّم �لتعاونّي.
2- �لقدرة على �إد�رة �لحو�ر وتنظيم �لنقاش.

3- �لقدرة على �ستمطار �ل�أفكار )�لعصف �لذهنّي(.

قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنية:

�تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة عند �ستخد�م �ل�أدو�ت.. 1

ترك . 2 وعــدم  �لعمل،  مكان  نظافة  على  �لمحافظة 
فضلات �لمو�د في محيط �لعمل.

�أجسامنا . 3 تكون  �أن  على  باستمر�ر  �لحرص  يجب 
بعيدة عن �أي �أد�ة يمكن �أن تؤذينا �أثناء �لعمل.

�ل�بتعاد عن ر�ئحة �لمو�د �للاصقة.. 4
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الموقف التعليمّي التَّعلُّمّي ال�أول: رسم ُمخطَّط غرفة

وصف �لموقف �لتعليمّي �لتَّعلُّمّي:
 جاء �أحد �لزبائن �إلى �لمشغل يريد توزيع قطع �أثاث د�خل صالة منزل، بحيث يكون �لتوزيع مناسباً، ويخدم �لتصميم 

بشكل عام.

�لعمل �لكامل: 

�لمنهجّية وصف �لموقف �لصّفّيخطو�ت �لعمل 

 )�إستر�تيجيَّة �لتَّعلُّم(

�لمو�رد حسب

 �لموقف �لصّفّي

�أجمع 

�لبيانات، 

و�أحلِّلها

�أجمع �لبيانات من �لزبون: 

أثاث، و�لفترة  مساحة �لغرفة، و�أبعاد قطع �ل�

�لزمنيَّة.

�أجمع بيانات عن: 

�لمساحات �لجيدة للفر�غات، و�ل�أدو�ت 

�لمستخدمة في �لرسم و�لقياس. 

�لبحث �لعلمّي.	•

حو�ر ومناقشة.	•

وثائق: )طلب �لزبون، 

نشر�ت وكتالوجات 

أثاث  تتعلق باأبعاد قطع �ل�

و�لفر�غات �لد�خلّية( 

نترنت(  �لتكنولوجيا:(�ل�إ

ر �أخطِّط، و�أقرِّ

�أصنِّف �لبيانات: 

أثاث �لمتوفِّرة لدينا،   )�أبعاد قطع �ل�

و�لمسافات و�لفر�غات �لموجودة(

تحديد خطو�ت �لعمل: 

�أخذ قياسات �لغرفة.	•

أثاث �لمتوفر �أو 	• �أخذ قياسات �ل�

�لمطلوب.

تحديد �لممر�ت وفر�غات �لحركة.	•

�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	•

وضع مقترحات وبد�ئل للتوزيع.	•

در�سة �لبد�ئل وتحديد �لتوزيع �لمناسب.	•

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي	•

 )�لعمل ضمن فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار 

حول �لحلول �لمناسبة 

للتوزيع(.

�لوثائق: )كتالوجات، 

ونشر�ت، و�لبيانات �لتي 

تمَّ جمعها(.

نترنت: )مو�قع خاّصة  �ل�إ

أبعاد �لموثوقة لقطع  بال�

أثاث و�لفر�غات  �ل�

للحركة(. 
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ذ �أنفِّ

1. �أخذ �لقياسات من �لموقع وتدوينها.

أثاث. 2. �أخذ �أبعاد قطع �ل�

3. تثبيت ورقة �لرسم على طاولة �لرسم 

)�لمرسم(.

أقيسة. 4. رسم ُمخطَّط �لغرفة حسب �ل�

أثاث مع �لفر�غات �لمناسبة  5. رسم قطع �ل�

للحركة.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي )�لعمل 	•

ضمن فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار(

• متر قياس.	

• قلم رصاص.	

• كر�س سكتشات.	

• مساطر هندسية 	

وقرطاسية. 

• طاولة رسم.	

• ل�صق تثبيت.	

ق �أتحقَّ

أبعاد �لمرسومة للغرفة. ق من �ل� 1. �لتحقُّ

أثاث  ق من �أبعاد قطع �ل� 2. �لتحقُّ

�لمرسومة.

ق من فر�غات �لحركة �لمرسومة. 3. �لتحقُّ

ق من تنسيق �لُمخطَّط بطريقة  4. �لتحقُّ

صحيحة.

 �لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

• �لحو�ر و�لمناقشة.	

�لوثائق: )طلب �لزبون، 

وكتالوجات، ونشر�ت(

نترنت: )مو�قع خاّصة  �ل�إ

أبعاد �لموثوقة لقطع  بال�

أثاث و�لفر�غات  �ل�

للحركة(.

م  �أوثِّق، و�أقدِّ

أثاث. أبعاد �لخاّصة بقطع �ل� 1. توثيق �ل�

2. توثيق �لفر�غات �لد�خلّية �لمناسبة 

وممر�ت �لحركة.

2. عرض نتائج �لعمل.

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.

�أجهزة �لعرض، جهاز 

حاسوب، رسومات.

م �أقوِّ

1. رضا �لزبون ومو�فقته على توزيع 

�لعفش.

2.مطابقة �لعمل للمو�صفات و�لمعايير.

• حو�ر ومناقشة.	

• �لبحث �لعلمّي/ 	

�أدو�ت �لتقويم 

�ل�أصيل.

نماذج �لتقويم.	•

طلب �لزبون.	•

كتالوجات ونشر�ت 	•

توضح معايير �لعمل.

ال�أسئلة:

جر�ء�ت �لمتبعة عند �أخذ �لقياسات �لصحيحة لقطعة �أثاث.. 1 ناقش مع زملائك �أهم �ل�إ

أثاث.. 2 عدد �ل�أسس �لمتبعة في عملية توزيع قطع �ل�

أثاث و�لممر�ت �لمحيطة بها.. 3 علل: نقوم بترك فر�غات معيَّنة بين قطع �ل�

أثاث �لموجودة في غرفة �لجلوس.. 4 �ذكر ثلاثاً من قطع �ل�
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�أتعلم

 قم بزيارة �إلى �أحد �لمكتبات، و�ل�طلاع على بعض �لكتب �أو �لمر�جع �لخاّصة باأقيسة قطع 
.)Neufert( أثاث و�لفر�غات �لد�خلّية ،ككتاب عناصر �لتصميم و�ل�أنشاء �لمعماري �ل� نش�ط:

�لرسم و�لنسب

    يمكن �عتبار �لرسم �لهندسي بمثابة �للغة �لتي تمكِّن �لمهندس من �لتعبير عن �أي تصميم، بطريقة تمكّن �ل�آخرين 
من فهمه وتنفيذه، و�لهدف من �لرسم �لهندسي هو �ستيعاب جميع �لتفاصيل �لهندسيَّة للشيء �لُمر�د تنفيذه بشكل 
و�ضح، بحيث ل� يترك مجال�ً للبس. و�لغاية �ل�أساسّية من �لرسم �لهندسي هي توصيل �لمعلومات �ل�أساسّية �لتي تُمكن 

�لُمنّفذ لهذ� �لعمل من �إنتاجه على �أكمل وجه.

     و�لرسم �لهندسي ليس كاأي رسم، بل يختلف في صورته ونظام تحضيره وما يحتويه من بيانات تتعلق بالصناعة 
و�لتصميم و�لتنفيذ؛ لهذ� ل� يمكن �عتبار �لصور �لفوتوغر�فية ل�أي قطعة �أو مكان بمثابة رسم يعتمد عليه بالتنفيذ؛ لعدم 

�حتو�ئه على �لقياسات و�لتفاصيل �للازمة للتنفيذ.

و�لمهندسين  و�لمشرفين  �لعمال  من  كُّل  يستخدمها  لغة  �إل�  هو  ما  �لهندسي  �لرسم  �إن  �لقول  نستطيع  �إذن       
و�لمصممين كوسيلة للتفاهم ما بينهم على ما يرغبون في تنفيذه من �أعمال، كما يمكن �ل�حتفاظ بهذه �لرسومات 

و�لتصميمات لسهولة �لرجوع �إليها عند �لحاجة. 

       هذ� �لرسم ما هو �إل� تصغير للو�قع �لَّذي ُير�د تنفيذه وبصورة دقيقة، سو�ء لقطع �أثاث، �أو مباٍن، �أو �أمور �أخرى، 
أنه من غير �لممكن تمثيل رسمة لطاولة �أو كرسي �أو مبنى بالقياس �لحقيقي، فجميع هذه �لحال�ت نستخدم �لتصغير  ل�

لنستطيع تمثيل �لو�قع باأكبر قدر من �لدقة.

 وهناك حال�ت �أخرى تستدعي �لتكبير في �لرسم، كاأن يكون جسم صغير جد�ً بحاجة �إلى تكبير بالرسم؛ لنتمكن من 
لكترونّية �لصغيرة مثلاً، وفي كلا �لحالتين نحرص  �لتمعن بتفاصيله، وهذه �لحال�ت قد يلجاأ �إليها �لعاملون بالقطع �ل�إ
أقيسة �لمختلفة في �لتمثيل هي بالضبط نفس �لقياسات �لمناظرة لها في �لو�قع؛ حتى ل� يحدث  �أن تكون �لنسبة بين �ل�

ّن ما ُيعبر عن هذه �لنسب هو مقياس �لرسم. تشوه في �لرسمة؛ وبالتالي تفقد معناها، فاإ
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مقياس �لرسم 

لوحة  بمقاس يناسب  و�لكبيرة  �لصغيرة  �ل�أجــســام  لرسم  طريقه  هو     
لرسم طاولة بقياس )200سم(  له، مثلاً  �لعامّ  �ل�حتفاظ بالشكل  �لرسم مع 
بقياسها  رسمها  نستطيع  ل�  ــرض،  ــع �ل فــي  ســم(  و)100  ــطــول  �ل فــي 
على  لتتسع  لها  مناسب  تصغير  ــى  �إل نلجاأ  �لــورق؛ لــهــذ�  على  �لحقيقي 
�أن  �أضعاف، بمعنى  عشرة  �لتصغير  يمكننا  مثلاً  �لحالة  هذه  ففي  �لورق، 
على  م  ُيَقسَّ �أن  يجب  �ل�رتفاع  �أو  �لعرض  �أو  بالطول  للطاولة  قياس  �أي 
ثّم  ومن  �أول�ً،  �لو�حد  وُيقر�أ   )10  :1( كالتالي  �لمقياس  ويكتب  عشرة، 
�ليسار. على  عشرة  �لرقم  �أي  تصغير�ً،  يكون  �لحالة  وبهذه  عشرة،   �لرقم 
 �أما �إذ� كُتب �لرقم عشرة على يمين �لو�حد )10: 1( فهذ� يعني تكبير�ً، 

بمعنى �أن �أي قياس على �لطاولة ُيضَرب بالرقم عشرة.

 .))Scale ــنــســب �ل �لــمــهــمــة نــســتــطــيــع �ســتــخــد�م مــســطــرة خـــاّصـــة تــســمــى بــمــســطــرة   ولــتــســهــيــل هـــذه 

:)Scale( مسطرة �لنسب 

 

أرقام لتسهيل عملية     هذه �لمسطرة تستخدم بديلاً من قسمة وضرب �ل�
بتقسيمات عديدة، ومختلفة  �أسطح، مدرجة  �لرسم، وتحتوي على ستة 
لتناسب قياس �لرسم �لمطلوب، وهذه �لتقسيمات كُّل منها يخص قياس 
رسم مختلف عن �ل�آخر، ومن �أقيسة �لرسم شائعة �ل�ستخد�م و�لموجودة 
 ،)200:1(  ،)20:1(  ،)100:1(  ،)10:1( �لنسب:  مسطرة  على 

 )25:1( ،)50:1(

 ويعتمد تحديد قياس �لرسم �لمناسب على حجم �لجسم �لُمر�د رسمه، 
و�لتفاصيل �لو�جب توضيحها، وقياس �لورق �لمستخدم للرسم �أو �لطباعة؛ ولهذ� يجب علينا معرفة �أقيسة ورق �لرسم 

�لهندسي �لمستخدم في عملية �لرسم و�لطباعة.
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قياس �لورق:

      ورق �لرسم �أو �لطباعة يكون محدود�ً باأقيسة عالمية وضمن معيار دولي �ألماني )A(، وهو �لمتبع في بلادنا، 
أقيسة حسب �لرسومات �لمبينة جانباً، ونلاحظ باأنه كلما ز�دت قيمة �لمعيار )A( صغر قياس �لورقة. ويتم تقسيم �ل�

 يمكن �أن تؤثر علاقة قياس �لورق بمقياس �لرسم �أي عندما نريد �لرسم بمقياس رسم )10:1( مثلاً يمكن �أن يناسبه 
قياس ورق A4، بينما رسمة بمقياس رسم )5:1( يناسبها قياس ورق A3، وهكذ�.

A5A4A3A2A1A0�لرمز

21.0x14.829.7x21.042.0x29.759.4x42.059.4x84.1118.9x84.1�لقياس/سم

وحد�ت �لقياس

       قام �لمصريون قديماً بابتكار طرق يتّم من خلالها �لحصول على قياسات يستخدمونها في بناء �ل�أهر�مات؛ 
يت بالكفوف  حيث تمَّ تقسيم �لذر�ع �إلى وحد�ت �أصغر منها، تُساعد في �لحصول على قياسات �أكثر دقّة، ُسمِّ
صون قضيباً �أو عصا تُمثّل معيار قياس ُمعّين متعارفاً عليه بين �لناس كانت  و�ل�أصابع، كما و�أن �لُحكام كانو� يخصِّ
تُستخَدم في �ل�أمور �لتجاريّة وغيرها، �أما �ل�آن فُيعبَّر عن مقاييس �لطول بالنظام �لمتري، وهو �لنظام �لُمعتَمد من ِقَبل 

جميع دول �لعالم. 

أرقــام، للتمكن من مقارنتها باأطو�ل  �أو غيرها عن طريق �ل� �أو �ل�أجسام        و�لقياس هو طريقة لوصف �ل�أطــو�ل 
�لمقيسة  كميتها  تحديد  ويتم  �لعلمّية،  �لمجال�ت  شتى  في  �أســاس  حجر  �لقياس  علم  فُيعّد  �أخــرى،  و�أجسام 
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قياسهما  يتّم  �لتي  �لــوحــد�ت  �ختلفت  �إذ�  كميَّتين  مقارنة  يمكننا  فــلا  يَّة،  �لكمِّ لهذه  ووحــدة  رقــم  باستخد�م 
�أول�ً. �لقياس  وحــدة  توحيد  بعد  �إلّ�  �لــطــول،  نقيس  كنا  �إن  بالقدم  �لمتر  مقارنة  يمكن  فــلا  طريقهما،   عن 

بعض وحد�ت قياس �لطول وعلاقتها بعضها مع بعض:

 يبين هذ� �لجدول وحد�ت �لنظام �لمتري �لمستخدمة لقياس �لطول و�لُمعتمد عالمياً، وعلاقتها بعضها ببعض
 

�ل�ستخد�مما يقابلهاوحدة �لطول

1000 متر1 كيلومتر )كم(
تُستخدم لقياس �لمسافات �لطويلة كالمسافة 

بين مدينتين.

100 سنتمتر1 متر )م(
ُيستخدم لقياس طول �إنسان، �أو لقياس طول 

شجرٍة، �أو طول حائط، �أو سور منزٍل. 

ُيستخدم لقياس طول �لقلم، �أو �لدمية. 10 ملم1 سنتمتر )سم(

0.001 متر )و�حد من �ألف من �لمتر(.�لمليمتر )مم(
ُيستخَدم لقياس �أطو�ل �ل�أجسام �أو 

�لمسافات �لقصيرة.

�لميكرومتر
0.000001 من �لمتر )و�حد من مليون 

من �لمتر(.
ُيستخدم لقياس �لمسافات �لقصيرة جد�ً

�لنانومتر
0.000000001 من �لمتر )و�حد من 

�ألف مليون من �لمتر(.
ُيستخَدم لقياس �لمسافات و�ل�أطو�ل 

�لشديدة �لقصر.

    ُيبّين هذ� �لجدول وحد�ت �لقياس �لقديمة مثل �لقدم، وغيرها من �لوحد�ت �لتي ما ز�لت تُستخَدم عند بعض 
�لدول، كبريطانيا و�لول�يات �لمتحدة �ل�أمريكية، وعلاقتها بعضها ببعض. 

ما يقابلها�لوحدة

12 بوصة1 قدم

3 �أقد�م1ياردة

1760 يارد1 ميل
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 ُيبّين �لجدول �ل�آتي وحد�ت �لطول �لمستخدمة قديماً و�إلى �ل�آن، وعلاقتها بوحد�ت �لنظام �لمتري؛ حيث يساعد 
ذلك على تحويل �أي منها �إلى �ل�أخرى ببساطة.

ما يقابلها من �لوحد�ت في �لنظام �لمتري�لوحدة

2.54 سنتمتر1 بوصة

0.3048 متر1 قدم

0.9144 متر1 ياردة

1.6093 كيلومتر1 ميل

�أمثلة توضح كيفّية �لتحويل بين وحد�ت �لطول 

مثال1: �إذ� كان طول جسم 3 �أقد�م، فكم يساوي طوله بوحدة �لمتر؟ 

�لحل:

1 قدم يساوي 048	.0 من �لمتر.

 3 �أقد�م= 3×048	.0 متر، )عند �لتحويل من وحدة قياس صغيرة �إلى وحدة �أكبر منها نضرب(.

أمتار.  �إذن: 3 �أقد�م=0.9144 متر، وهي طول �لجسم بال�

أميال.  مثال1: �إذ� كانت �لمسافة بين منطقتين تساوي 5 كيلومتر، فاحسب هذه �لمسافة بال�

�لحل:

أميال.   1 كيلومتر تساوي 0.6214 من �ل�

 5 كيلومتر= 5×0.6214 ميل.

أميال، وهي �لمسافة بين �لمدينتين.   �إذن: 5 كيلومتر= 107.	 من �ل�

 �إذ� كان طول �لسور �لجانبّي ل�أحد �لمباني يساوي 8 �أمتار، فاحسب هذه �لمسافة بوحدة �لقدم.
مثال1:

�لحل:

 1 قدم= 048	.0 متر

 8 �أمتار= 8÷048	.0 )عند �لتحويل من وحدة قياس كبيرة �إلى وحدة �أصغر منها نقسم( 

 �إذن: 8 �أمتار= 26.2 قدم. 
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الموقف التعليمّي التَّعلُّمّي الث�ني: عمل نموذج من كرتون مقوّى لقطع اأث�ث.

وصف �لموقف �لتعليمّي �لتَّعلُّمّي:
 حضر �أحد �لزبائن �إلى �لمشغل، وهو في حيرة من �أمره، لمعرفة ما �إذ� كانت �أقيسة وشكل طاولة �لسفرة �لتي يريد 
�أن يفصلها عند �لنجار مناسبة �أم ل�، لغرفة �لطعام �لخاّصة به، ويريد عمل نموذج )مجسم( من كرتون مقّوى باأقيسة 

مصغرة ليستطيع �لُحكم على �لشكل )�لتخيل( بشكل �أفضل قبل �لتنفيذ.

�لعمل �لكامل: 

خطو�ت 
�لعمل 

�لمنهجّيةوصف �لموقف �لصّفّي
 )�إستر�تيجيَّة �لتَّعلُّم(

�لمو�رد حسب 
�لموقف �لصّفّي

�أجمع 
�لبيانات، 

و�أحلِّلها

�أجمع �لبيانات من �لزبون: 
�أبعاد �لطاولة وعدد �لكر�سي، و�ألو�ن 

�لطاولة �لمطلوبة، و�لشكل و�لتصميم، 
و�لفترة �لزمنيَّة.

�أجمع بيانات عن: 
�أبعاد �لطاول�ت، و�ل�أدو�ت 

�لمستخدمة، و�لخامات �لمستخدمة.

• �لبحث �لعلمّي.	
• حو�ر ومناقشة.	

وثائق: )طلب �لزبون، 
نشر�ت وكتالوجات 

تتعلق باأبعاد قطع 
أثاث(  �ل�

�لتكنولوجيا:(
نترنت(  �ل�إ

ر �أخطِّط، و�أقرِّ

�أصنِّف �لبيانات: 
أثاث، و�أبعاد �لخامات   )�أبعاد قطع �ل�

و�ألو�نها(
تحديد خطو�ت �لعمل: 

تحديد قياس وشكل �لطاولة و�لكر�سي 	•

وشكلهم. 

تحديد �لخامات �لمستخدمة.	•

تحديد مقياس �لرسم.	•

وضع مقترحات وبد�ئل للشكل و�لخامات 	•

ألو�ن. و�ل�

ألو�ن 	• در�سة �لبد�ئل وتحديد �لشكل و�ل�

و�لخامات.

�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	•

�لحو�ر و�لمناقشة.	•
�لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن 
فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•
)�ستمطار �ل�أفكار 

حول �لحلول 
�لمناسبة للتوزيع(.

�لوثائق: )كتالوجات، 
ونشر�ت، و�لبيانات 

�لتي تمَّ جمعها، 
مكتبات(.

نترنت: )مو�قع  �ل�إ
أبعاد  خاّصة بال�

أثاث  �لموثوقة لقطع �ل�
و�لفر�غات للحركة(. 
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ذ �أنفِّ

1.�تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنّية.
2. رسم �لطاولة على �لكرتون حسب 

مقياس �لرسم �لمناسب.
3. قّص �لكرتون حسب �لرسومات.
4. تلبيس �لكرتون بما يتناسب من 

�لخامات.
5. لصق �لقطع باستخد�م �للاصق.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•
�لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن 
فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•
)�ستمطار �ل�أفكار(

1.كرتون مقّوى 
)بسكوت(.

2. قلم رصاص.
3. مسطرة �لنسب 

)سكيل(. 
4.ل�صق تثبيت.

5. مشرط.
6. مقص.

�أتحقَّق

ق من شكل �لطاولة و�لكر�سي. 1. �لتحقُّ
أقيسة. ق من �ل� 2. �لتحقُّ

ق من مقياس �لرسم. 3. �لتحقُّ
ق من جفاف �للاصق. 4. �لتحقُّ

ق من ثبات �لشكل وقوته. 5. �لتحقُّ

 �لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•
مجموعات.

• �لحو�ر 	
و�لمناقشة.

�لوثائق: )طلب �لزبون، 
وكتالوجات، ونشر�ت(

نترنت: )مو�قع  �ل�إ
موثوقة خاّصة باأقيسة 

أثاث(. قطع �ل�

م �أوثِّق و�أقدِّ

أثاث،  أبعاد �لخاّصة بقطع �ل� 1. توثيق �ل�
أبعاد بمقياس  و�لرسومات حسب �ل�
رسم، وتوثيق طريقة �لعمل �لجيدة 

للقّص و�لجمع.
2. عرض نتائج �لعمل.

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•
مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.

�أجهزة �لعرض، وجهاز 
حاسوب، وسجّلات.

م �أقوِّ

1. رضا �لزبون ومو�فقته على شكل 
أثاث. قطعة �ل�

2. مطابقة �لعمل للمو�صفات 
و�لمعايير.

• حو�ر ومناقشة.	
• �لبحث �لعلمّي/ 	

�أدو�ت �لتقويم 
�ل�أصيل.

نماذج �لتقويم.	•
طلب �لزبون.	•
كتالوجات ونشر�ت 	•

توضح معايير �لعمل.

ال�أسئلة:
1( �ذكر �ل�أدو�ت و�لخامات �للازمة في عمل �لمجسمات.

2( علل: �ستخد�م مقاييس �لرسم في عمل �لمجسمات.

أثاث. جر�ء�ت �لمتبعة في تصميم قطع �ل� 3( ناقش مع زملائك �أهم �ل�إ
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�أتعلم

نش�ط: زيارة �إحدى �لكلّّيات �لتقنية �لتي يتو�جد بها تخصص �لتصميم �لد�خلّي )�لديكور(.

�أبعاد قطع �ل�أثاث

أثاث د�خل �لفر�غات   يعتمد توزيع قطع �ل�
�لد�خلّية كغرف �لجلوس و�لنوم و�لممر�ت 
أثاث وعددها،  وغيرها، على �أقيسة قطع �ل�
ومساحات  ــغــرف(،  )�ل �لــفــر�غ  ومساحة 
ــاث  أث �ل� قطع  حول  من  للممر�ت  �أخــرى 
فيه  ل� شك  ومما  وظيفياً،  مناسبة  لتكون 
�أن كُّل غرفة �أو فر�غ د�خل �لمنزل يحتاج 
�إلى قطع �أثاث مختلفة عن �لغرف �ل�أخرى 
نسان في تلك  لتناسب �لمكان وحاجة �ل�إ

�لغرفة، ونستعرض ما يلزم في كُّل غرفة من قطع �أثاث: 

)Living room( :غرفة �لمعيشة

تجتمع  و�لتي  �لمنزل،  في  �لرئيسّية  �لغرف  من  تُعّد 
�لتلفاز،  لمشاهدة  ممتع  وقت  لقضاء  �ل�أســرة  فيها 
لذلك يجب  و�لقهوة،  �لشاي  ولتناول  للقر�ءة  وربما 
�أن تتوفر بهذه �لغرفة جميع وسائل �لر�حة و�ل�سترخاء، 
�لتركيز  يمكنك  للغرفة  �لحيوية  من  �لمزيد  ضافة  ول�إ
�لنو�فذ  عبر  يصل  �لَّذي  �لطبيعّي  �لضوء  توزيع  على 
صباحاً و�لضوء �لصناعي ليلاً، ليتم توجيههما بشكل 
�لتلفاز،  شاشة  على  ينعكس  ل�  بحيث  مناسب، 
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أثاث �لمتو�جدة في تلك �لغرفة: ويساعد في وضوح �لرؤية، ومن �أهم قطع �ل�

1. طقم مقاعد )كنب(: حيث يتناسب عدد �لقطع مع �لمساحة 
مريحة  تكون  �أن  �لمهم  �ل�أســرة، من  �أفر�د  �لمتوفِّرة ومع عدد 
لتناسب دور �لغرفة �ل�أساسّي، وهو �ل�سترخاء لعدة ساعات في 
�لناحية �لجماليَّة و�لعملية،  �أن يجمع بين  جو عائلي، ويفّضل 
من  كبير  عدد  ومن  يومّي،  بشكل  �ستخد�مها  بحكم  وذلك 

�ل�أشخاص، وتتوفر هذه �لمقاعد باأشكال مختلفة منها:

بالمعارض  �لشائعة  وهــي  منفردة:  مقاعد  شكل  على   
و�لمنازل.

على  ممتدة  لتكون   :)L( حرف  �أو  ــة  ز�وي شكل  على   
وحسب  �لغرفة  ز�وية  مساحة  ل�ستغلال  متجاورين،  جد�رين 

شكلها �لمتوفر، ويمكن �أن يتّم تشكيلها حسب �لز�وية �لمتوفِّرة لدينا. 

  على شكل قوس �أو جزء من د�ئرة: ويعتمد شكل �لكنب على 
شكل �لغرفة ورؤية �لمصمم �أو �لزبون �أيضاً، ول� شك �أن شكل �لغرفة 
من �أهم عو�مل �ختيار هذ� �لشكل، وغالبا ما يتّم تفصيل ذلك حسب 

�لجد�ر �أو �لمساحة و�لعدد �لمطلوب ل�ستيعابها. 

 كنب على شكل حرف:U غالبا ما نرى هذ� �لشكل من �لكنب في �لمجالس و�لجلسات �لكبيرة، ويتم تفصيلها 
في �لعادة حسب مساحة �لغرفة وحسب طول �أضلاعها، وتكون متعامدة مع ثلاث جدر�ن من �لغرفة، ويمكن �أن 

يكون بعض �أضلاع حرف U غير متساوية لدو�ٍع تصميمّية. 
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2. طاولة وسط: تستخدم في �لعديد من �ل�أمور منها �لضيافة وشرب 
�لقهوة ووضع بعض �لتحف و�لشموع وغيرها، وتتو�فر باأشكال و�أبعاد 
و�لد�ئري  و�لبيضاوي  و�لمربع  �لمستطيل  فمنها  مختلفة،  وبتصاميم 
وتتر�وح �أبعادها من 65-55 سم عرض، ومن 90 - 160 سم طول �أو 
حسب �لتصميم، �أما �رتفاعها فيتر�وح من 40 - 46 سم �أو حسب 
و�لمعدن،  و�لزجاج  �لخشب  منها  خامات  بعدة  وتتوفر  �لتصميم، 
ة خامات معاً، ونر�عي عند �لتوزيع ترك مسافة  ومنها ما يجتمع بها ِعدَّ

بين �لطاولة و�لكنب تسمح بالمرور.

�لتلفاز عليها وبعض �ل�أجهزة �ل�أخرى، وعندما تكون �لشاشة ُمعلقة توضع هذه  3. خز�نة تلفاز: يتّم وضع شاشة 
�لخز�نة �أسفل �لشاشة، وتحتوي على درفات �أو جو�رير لوضع بعض �لمستلزمات في د�خلها، وطولها يكون 120-180 
سم �أو حسب �لتصميم، �أما �لعمق فيتر�وح غالبا من 30 - 45 سم، و�رتفاعها بمعدل 45 سم �أو حسب �لتصميم، 

وعادًة ما يكون تصميم خز�نة �لتلفاز مقرونا بتصميم طاولة �لوسط.

      

 )Dining room( :غرفة �لطعام

 تُعّد من �لغرف �لمهمة د�خل كُّل منزل، كونها �لمكان �لَّذي 
�إنها  �إلى  �إضافة  �لطعام،  تناول  عند  �ل�أســرة  �أفــر�د  به  يجتمع 
تحتضن �لمدعوين في �لمناسبات وعند �إقامة �لول�ئم؛ وبالتالي 
غالبا  وتقع  ل�ئقة،  بصورة  �لطعام  غرفة  تظهر  �أن  من  بد  فلا 
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بالقرب من �لمطبخ لتسهيل عملية نقل �لطعام �إليها، في �لتصاميم �لحديثة �أصبحت جزء�ً من �لمطبخ �أو جزء�ً من 
أثاث �لمتو�جدة بتلك �لغرفة:  غرفة �لمعيشة، بحيث تكون قريبة �أيضاً من �لمطبخ، ومن �أهم قطع �ل�

 

 1. طاولة �لطعام: يفّضل �أن يكون موقعها وسط �لغرفة، وتختلف �أشكال طاول�ت �لطعام: فمنها �لمستدير و�لمستطيل 
و�لبيضاوي و�لمربع، كما تختلف �لخامات �لتي تصنع منها كالخشب و�لمعدن و�لزجاج و�لبلاستيك، ويمكن دمج 

أفر�د: ة خامات في صناعتها، وتتوفر باأقيسة مختلفة لتناسب �لمكان وعدد �ل� ِعدَّ

 طاولة لـ )4 �أشخاص( باأبعاد )90x90سم(

 طاولة لـ )6 �أشخاص( باأبعاد )90x155سم(

 طاولة لـ )8 �أشخاص( باأبعاد )215x90سم(

 طاولة لـ )10 �أشخاص( باأبعاد 275x90سم(

�أما فيما  أبعاد �لسابقة تتفاوت حسب �لتصميم،  �ل� وجميع 
 )78  –  75( للطاولة  �ل�رتفاع  فيكون  �ل�رتفاعات  يخص 
سم؛ وذلك ليسمح ل�أن يكون هنالك مسافة مريحة للجالس 

بين قاعدة �لكرسي و�أسفل �لطاولة.

 2. كرسي سفرة: يتّم توزيع �لكر�سي على �لطاولة، بحيث يستطيع 
�لشخص �لقيام و�لجلوس بحرية ودون �لتسبب في ضيق للمجاورين 
له، وذلك بتوفير مساحة فارغة خلف كُّل كرسي، وينصح �أن تكون 
من دون �أيٍد، حيث �إنَّ �رتفاع قاعدته ل� تقل عن 45 سم، وذلك بما 
نسان من �لقدم �إلى �لركبة، �أما ظهره فهو  يتناسب مع طول رجل �ل�إ
نسان حيث يدعم �لجالس بالر�حة،  ياأخذ شكلاً يتناسب مع ظهر �ل�إ
�أو  �إلى �آخر �لظهر فيتر�وح من 90-80 سم،  �أما �رتفاعه من �ل�أرض 

حسب �لتصميم. 
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3. خز�نة �ل�أطباق: وهي �لخز�نة �لملحقة بطاولة �لطعام، حيث تحتوي 
أو�ني و�لكاسات وغيرها،  على خز�ئن لوضع �أدو�ت تناول �لطعام مثل �ل�
ويمكن �أن يتّم وضع بعض قطع �لديكور مثل �لتحف و�لنباتات لتجميل 
�إضافية  مساحة  لتعطي  �لخز�نة  فوق  مر�آة  �إضافة  يمكن  كما  �لمكان، 
حسب  �أو  سم(   120-180( �لطول  كالتالي  �أبعادها  وتتر�وح  للمكان، 
�لتصميم، �أما �لعمق فيتر�وح من )30- 45 سم(، و�ل�رتفاع )90-230 

سم( �أو حسب �لتصميم. 

 )Bedroom( :غرفة �لنوم

 تُعّد غرفة �لنوم هي مصدر �لر�حة �لَّذي نلجاأ �إليه 
بعد نهار مليء بال�أعمال �أو �لنشاطات �لمختلفة؛ 
ّن غرفة �لنوم تحتاج لعناية في تصميمها،  ولذلك فاإ
يفّضل  �إذ  و�لجسد،  للنفس  �لر�حة  تبعث  بحيث 
بعيد�ً عن  �لهادئ  �لجانب  في  موقعها  يكون  �أن 
نوعيا  �إلى  �لنوم  غرفة  وتقسم  �لشارع،  ضوضاء 
أفر�د، فهناك غرفة �لنوم �لرئيسّية  �أساسيين حسب �ل�
�لَّتي تجمع بين �لزوج و�لزوجة، و�أيضاً غرف نوم 

�ل�أطفال، �لتي تمتاز باأنها تبعث روح �لمرح و�لسعادة �إليهم، وتحتوي بعض �لمنازل �لكبيرة على غرف نوم للضيوف، 
حيث �إنَّ بعض �لعائلات �لكبيرة تستضيف بعض �لزو�ر �لذين يمكثون في �لمنزل �لو�حد.

:)Master Bedroom( غرفة النوم الرئيسّية 

1. �لسرير: �أول ما تقع عليه �لعين عند �لدخول لغرفة 
�لنوم هو سرير �لنوم، حيث ُيعّد �أساس �لغرفة بالكامل، 
وهو مصدر �لر�حة �ل�أساسّي؛ لذ� يجب �أن يكون باأقيسة 

نسان. مريحة تتناسب مع جسم �ل�إ

مختلفة،  وتصاميم  �أشكال  بعدة  �لنوم  سرير  يتوفر   
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آتية:  أقيسة �ل� وتختلف �أحياناً من دولة �إلى دولة، وذلك حسب طبيعتهم و�أبعاد �أجسامهم، ويكون بال�

عرض )160 – 200( سم، طول )190 – 200( سم، و�رتفاع قد يصل 45 سم.

بد�خلها،  �لملابس  لتخزين  �لملابس: تستخدم  2. خز�نة 
وتحتوي على درفات وجو�رير تسمح باإغلاقها منعا للغبار 
ولعدم رؤية ما بد�خلها، وتتو�جد بتصاميم مختلفة لتتناسب 
مع تصميم غرفة �لنوم بشكل كامل، وظهر حديثا باأن تكون 
�لنوم  غرفة  د�خل  صغيرة  غرفة  عن  عبارة  �لملابس  خز�نة 
وبد�خلها خز�ئن برفوف و�أدر�ج وبدون درفات موزعة على 
جدر�ن �لغرفة، لتسمح لنا بالسير بد�خلها و�رتد�ء ما نشاء 

من �لملابس، ويتم �إغلاقها بباب خارجي بدل�ً من وجود درفات تغلق هذه �لخز�نة.

 و�أبعاد �لخز�نة �لعاديّة يكون بالطول )160 - 240( سم، و�لعمق )55 - 60 سم(، و�ل�رتفاع )180 - 230( سم، 
أبعاد قد تختلف حسب �لتصميم و�لمكان. وهذه �ل�

 :)Kids Bedroom( غرفة نوم ال�أول�د 

ة �أمور  ناث على ِعدَّ  تعتمد هذه �لغرف �إن كانت للذكور �أم للاإ
�أساسّية في �لتوزيع، وهي ما ياأتي:

أول�د �أطفال�ً �أم صغار�ً �أم في مرحلة   �لفئة �لعمرية: �إن كان �ل�
تناسب  �لتي  و�لخامة  و�لشكل  أثاث  �ل� �أقيسة  لنر�عي  �لشباب 

كُّلاً منهم.

�أفر�د �لغرفة �لو�حدة يفرض  �إّن عدد  أفــر�د: حيث   عدد �ل�
علينا وضع خطة تتناسب مع هذ� �لعدد. 

 مساحة �لغرفة: �لمساحة تلعب دور�ً كبير�ً في توزيع �ل�أسّرة 
د�خل �لغرفة �لو�حدة. 

ة قطع ومكملات للاأثاث تطلبت زيادة حجم �لغرفة، �أو  أفر�د ظهرت هنالك ِعدَّ أفر�د: مع تعدد �حتياجات �ل�  �حتياجات �ل�
طرق تصميمية للتوزيع، فمثلا وجود طاولة للكمبيوتر �أو للدر�سة تتطلَّب مساحة �إضافية، وعند وجود فردين يمكن �أن نحتاج 

لطاولة �أخرى، فهنا ياأتي دور �لمصمم ل�بتكار طرق للتوزيع، �إّما بحلول تصميمية �أو بطريقة جيِّدة للتوزيع.
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ون�أتي هن� اإلى ذكر اأبع�د قطع ال�أث�ث الموجودة داخل غرفة ال�أول�د، وهي: 

 �لسرير: كما ذكرنا سابقا باأن �لفئة �لعمرية تحّدد �أبعاد �ل�أسّرة في غرفة �لنوم، فسرير �لطفل يختلف عن سرير 
�لرضيع، وعن سرير �لشاب �أيضاً، لذ� سنوضح �أقيسة �ل�أسّرة حسب �لفئات �لعمرية: 

 سرير �لرضيع: تتر�وح �أقيسة سرير �لرضيع بين )75-65( سم عرض، وطول بين )140-120( سم، �أما �ل�رتفاع 
فيتر�وح بين )90-80( سم، ويمكن �لتحكُّم بارتفاع قاعدة �لسرير لعدة مستويات لضمان �ل�أمان للطفل. 

 سرير �لطفل: غالبا ما يتّم وضع سرير للطفل 

يتناسب معه �إن كان في مرحلة �لطفولة �أوفي مرحلة �لشباب؛ لذ� 
أبعاد، مع تغّير في تصميم �لغرفة ليتناسب  غالباً ما يكون بنفس �ل�
سفلّية  جو�رير  �إضافة  �لممكن  ومن  لديه،  �لعمرية  �لمرحلة  مع 
�ل�حتياجات  بالعديد من  وللاحتفاظ  �لمساحات،  للاستفادة من 

ألعاب �أو غيرها. �لشخصية كالملابس و�ل�

وتتر�وح �أبعاد �لسرير بين )190-180( سم طول،

وعرض بين )90-80( سم، �أما �رتفاع فرشته عن

�ل�أرض فيتر�وح من )45-40( سم.

أفر�د �لمتو�جدين في   خز�ئن �لملابس: تختلف �أقيستها حسب عدد �ل�
�حتياجاته  مع  تتناسب  خاّصة  مساحة  فرد  لكل  �إنَّ  حيث  �لو�حدة،  �لغرفة 
�أو مساحة �لغرفة، فمثلا غرفة تحتوي على شخص و�حد يمكن �أن نكتفي 
بخز�نة ذ�ت �أبعاد )120-100( سم طول بعدد درفتين، وبارتفاع بين )180 - 
230( سم، �أو حسب �ل�حتياجات �لشخصية، وكمثل �آخر لغرفة تحتوي على 
شخصين يمكن �أن تكون �لخز�نة باأبعاد )180-120( سم طول، وبعدد 3 �أو 
4 درفات، وبعرض )240-200( سم، وذلك حسب �ل�حتياجات و�لمساحة.
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ص في غرفته لمتابعة بعض مهامه مثل �لدر�سة و�لكتابة، �أو لعمل   �لمكتب: يحتاج كُّل طفل �أو شاب لمكان مخصَّ
شيء ما، �أو لوضع جهاز �لحاسوب؛ وذلك يكون بتوفير مكتب خاص يحتوي على جو�رير �أو رفوف لوضع حاجاته.

�لموجودة  و�لمساحة  �لفرد،  �حتياجات  فهو حسب  �لطول  �أما  للعمق،  )70-50( سم  بين  �لمكتب  �أبعاد  وتتر�وح 
وتتر�وح من )160-110( سم، �أما �ل�رتفاع فهو )78-72( سم، مع مر�عاة ترك مسافة لوضع �لكرسي وحركة �لشخص 

بد�خل �لمكتب بين )100-50( سم.

 )Kitchen( :لمطبخ�

 

  هو �لمكان �لمخّصص للطبخ وتحضير �لطعام، ويعد عالم 
�لمطابخ من �أكثر �ل�أماكن في �لبيت �أهمية، ويحتوي �لمطبخ 
على عديد من �لتجهيز�ت، وتتو�جد به ربة �لمنزل لفتر�ت 
طويلة؛ لذ� يجب �أن يكون �لمطبخ ُمريحاً من حيث �لتوزيع 
و�لمساحات، وحتى من �لنو�حي �لجمالّية؛ ل�أنَّ ذلك ينعكس 
على من يتو�جد به ويستخدمه، ويعتمد تصميم �لمطبخ على 
توزيع �لعناصر �لرئيسّية �لَّتي تشكِّل ما يسمى مثلث �لحركة 
و�لمغسلة  )�لــبــّر�د(  �لثلاجة  بين  �لثلاثّية  �لعلاقة  وهي  �أل� 
جيِّد  بشكل  توزيعها  يجب  حيث  و�لغاز،  �لجلي(  )حوض 
�أثناء �لعمل في �لمطبخ، ويعمل  �أكبر  لتحقيق سرعة ومرونة 
على �لتقليل من عدد �لتنقلات د�خل �لمطبخ، وهذ� �لمثلث 
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نفس  باستخد�م �لمطبخ في  أقــل  �ل� على  لشخصين  يسمح 
�لوقت لغرضين مختلفين دون �أن يضايق �أحدهما �ل�آخر �أثناء 
ة �أشكال  د �أشكال توزيع �لمطابخ على ِعدَّ حركته؛ لذ� تتعدَّ

حسب �لمساحة:

1. �لمطبخ �لخطي: توزع �لعناصر �لرئيسّية �لثلاثة في �لمطبخ 
للمساحات  غالباً  �لشكل  هذ�  ويصلح  و�حد،  جد�ر  على 

�لصغيرة، مع مر�عاة عدم �إطالة �لجد�ر.

توزيع  يكون  )�لممر(:  �لمتو�زي  �لمطبخ   .2
متقابلين،  جــد�ريــن  على  �لرئيسّية  �لعناصر 

ويصلح هذ� �لشكل للغرف �لطويلة �لضيقة.

�لعناصر  توزيع  يكون   :)L( حرف  مطبخ   .3
�لرئيسّية على جد�رين متجاورين.

4. مطبخ حرف )G(: يتشكل باأربعة �أضلاع.

ثلاثة  على  يتشكل   :)U( حــرف  مطبخ   .5
�أو على ثــلاثــة جـــدر�ن مــن جــدر�ن  ــلاع  �أضـ

�لمطبخ.
مناسب  مطبخ  وهـــو  ــرة:  ــجــزي �ل مطبخ   .6
�أن  يمكن  ــه  �إن حيث  �لكبيرة،  للمساحات 
وضع  مع  �لسابقة  �ل�أشكل  جميع  بين  يجمع 
على مجلى  تحتوي  �أن  يمكن  بالوسط  جزيرة 
�أو غاز للطبخ، ويجب �أن ل� تقل �لمسافة بين 
�لمجلى و�لجزيرة عن 90 سم لتسهيل �لحركة 

و�ل�ستخد�م.
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 وال�آن سنتعرف على ال�أقيسة الضرورية لتلك العن�صر الرئيسّية المتواجدة داخل المطبخ:

أو�ني وغير   حوض �لجلي: هو �أحد �ل�أجهزة �لصحية �لتي يتّم تركيبها في �لمطابخ، ويستعمل كحوض لغسيل �ل�
د �ألو�نه و�أحجامه و�لخامة �لمصنوع منها، حيث يتو�جد منه �لستانليس  ذلك، ويوجد بمقاسات و�أشكال كثيرة، وتتعدَّ
ستيل و�لسير�ميك و�لجر�نيت �لطبيعّي و�لصناعي، وقد يكون حوضاً و�حد�ً �أو حوضين، ويعتمد ذلك على مساحة 

�لمطبخ وعدد �أفر�د �ل�أسرة، ومن �أقيسته طول )60- 100( سم، وعرض )55-40( سم.

 �لغاز )موقد �لطبخ(: ياأتي بعدة �أشكال، فمنه ما يكون موقد�ً للطبخ وفرناً للشوي معاً كجهاز و�حد، ومنه ما 
أبعاد  ياأتي على سطح �لمجلى، ويكون موقد�ً للطبخ فقط، ومن �أقيسته )60x60( سم �أو )60x90( سم، وغيرها من �ل�
حسب �لشركات �لمصنعة، وبما يتناسب مع �أبعاد �لمجلى ومساحة �لمطبخ. ويرتبط تو�جد �لغاز بوجود شفاطات 

لسحب �ل�أبخرة و�لرو�ئح �لصادرة من �ستخد�م �لغاز، وتتناسب �أبعادها مع �أبعاد موقد �لطبخ. 
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د �لشركات �لمصنّعة للثلاجات في �لعالم؛ مّما يخلق تنافساً كبير�ً في �ل�بتكار و�لتطوير،   �لثلاجة )�لبر�د(: تتعدَّ
وهذ� ينعكس �أيضاً على �أبعادها و�أشكالها، فمنها ما تاأتي بباب و�حد، ومنها ما هو ببابين، وثلاثة �أبو�ب، �أو �أكثر 
�أبعاد  وتتر�وح  �ل�ستخد�م،  بشكل مستقل وحسب  يصنع  ما  ومنه  )�لفريزر(،  بالتفريز  ل�حتو�ئها على مكان خاص 
ّن �أبعادها تتر�وح بين )120-110( سم، وبعمق يتر�وح  �لثّلاجات بين )90-60( سم للباب �لو�حد، �أما �لبابان فاأكثر فاإ

من )70-60( سم، �أما �ل�رتفاع فيتر�وح بين )200-170( سم، �أو حسب �لشركة �لمصنعة. 

أقيسة �لمناسبة للمجلى و�لخز�ئن و�لفر�غات �لمناسبة  عند تصميم ُمخطَّطات �لمطبخ ورسمها يجب علينا معرفة �ل�
للاأجهزة �لتي تتلاءم مع �أبعادها و�أيضا معرفة �لمسافات �لمناسبة للحركة في �لمطبخ كما ياأتي:

�لوضع  مع  يتناسب  بما  وذلك  )90-85( سم،  بين  �رتفاعه  يكون  �لمجلى:   .1
نسان وطبيعته. �لمريح للاستخد�م بناًء على جسم �ل�إ
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ة �أقسام ومنها:  2. �لخز�ئن: تقسم �لخز�ئن في �لمطبخ �إلى ِعدَّ

 �لخز�ئن �لسفلّية: وهي �لخز�ئن �لموجودة �أسفل �لمجلى، وتكون 
نه  فاإ �ل�رتفاع  يخص  فيما  �أما  �لغالب،  في  سم   )55-60( من  بعمق 
يرتبط بارتفاع �لمجلى عن �ل�أرض �أي بين )85 -90( سم مطروحا منها 
�رتفاع �لمجلى )سماكته(، و�رتفاع �لبنيل �لَّذي يوجد لرفع �لخز�ئن عن 
�ل�أرض؛ حتى ل� تتعّرض �إلى �لماء و�لعو�مل �ل�أخرى �لمؤثرة بالخز�ئن، 
ويكون �رتفاعه بين )10-7( سم. وبما يخص عرض �لدرفة فهو متفاوت 
وحسب �ل�ستخد�م، وعلى سبيل �لمثال هنالك خز�ئن للبهار�ت تكون 
بشكل طولي وبعرض بين )20-15( سم، �أما خز�ئن �لخضر�و�ت فتكون 
بعرض بين )60-45( سم؛ ل�أنَّ هنالك �إكسسو�ر�ت خاّصة بالمطابخ 

تتلاءم مع ذلك.

ترك  ويتم  �لمجلى،  فوق  وتتو�جد  �لعلويّة:  �لخز�ئن   
سم،   )50-60( من  �لعلويّة  و�لخز�ئن  �لمجلى  بين  مسافة 
لتسهيل �لعمل فوق �لمجلى؛ ولتتناسب مع �ستخد�مها من 
قبل ربة �لمنزل، وتكون هذه �لخز�ئن بعمق يتر�وح بين )30- 

35( سم. 

�أسفل  من  يمتد  طولي  بشكل  خز�ئن  وعمل  تصميم  يمكن  طويلة:  خز�ئن   
�لمجلى �إلى نهاية �لخز�ئن �لعلويّة، حيث يمكن �ستخد�مها لتخزين �لمونة �أو لوضع 
�لصحون وغيرها، ويمكن �أن تكون بخامات مختلفة كاإضافة درفات من �لزجاج، 

وتكون بارتفاعات مختلفة )230-210( سم �أو حسب �لتصميم.
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)Bathrooms( :لحمامات�

      تخطيط �لحمام ل� يقل �أهمية عن باقي مر�فق �لمنزل، بل يحتاج �إلى تخطيط دقيق �أيضاً، ويجب �أن يكون 
�إلى  ضافة  بال�إ للاستحمام،  للحمام مغسلة، ومرحاض، وحوض  �لتابعة  �لعناصر  �أهم  وجميلاً، ومن  تصميمه عملياً 
تمديد�ت �لدش و�لمر�يا، وينصح عند تصميم �لنو�فذ �أن يكون �رتفاع �أسفل �لنافذة ل� يقل عن 130 سم، و�أن تكون 
�لنو�فذ سهلة �لوصول عند فتحها و�إغلاقها، ويمكن �أن يكون �أكثر من حمام في �لمنزل �لو�حد، وذلك يتبع مساحة 
�ل�أجهزة �لصحية كالمرحاض و�لمغسلة ومنطقة  �أماكن  باختيار  �لحمامات  �ل�أسرة، ويبد�أ توزيع  �أفر�د  �لمنزل وعدد 
�ل�ستحمام من شاور �أو بانيو وغيره؛ وذلك ليتم عمل �لتاأسيسات �للازمة قبل �أعمال �لبلاط، �أما عن �أقيسة بعض 

ليك ما ياأتي:  �ل�أجهزة �لصحية فاإ
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كالمعتاد على  تركيبه  يتّم  ما  فمنه  �لحمام،  مع تصميم  تتناسب  و�ألو�ن  باأشكال  �لمرحاض  يتوفر  �لمرحاض:   
�ل�أرض، ومنه ما يتّم تركيبه بحيث يكون ُمعلقاً على جد�ر، يتّم بناؤه لتغطية خز�ن �لماء )نيجارة(، و�أصبح �نتشاره 
بشكل �أكبر من سابقه، ويتوفر باأقيسة كما يلي، �لعرض )35 - 45( سم، وعمق للكرسي من دون خز�ن �لماء بين 
)50-45( سم، ومع �لخز�ن بين )65- 75( سم، �أما �ل�رتفاع للمقعد من �ل�أرض فيتر�وح بين )40- 45( سم، بما 

نسان.  يتناسب مع �أبعاد جسم �ل�إ

ب. �لمغسلة: تتنوع �أشكالها و�أحجامها لتتناسب مع تصميم ومساحة �لمكان �لمتو�جدة بها، وتتر�وح �أبعادها بين 
عرض )45- 75( سم، وعمق بين )50-40( سم، وترتفع عن �ل�أرض بمسافة بين )75- 85( سم، وكل ذلك قابل 
نسان، ويمكن �أن تكون �لمغسلة معلقة على �لجد�ر، ومنها  للتغيير حسب �لتصميم بما ل� يتعارض مع �أقيسة جسم �ل�إ
ما ُيدعم باأرجل، ومنها ما يتّم تركيبه د�خل خز�نة �أو فوقها، وكل ذلك ليتناسب مع ما يرغبه من يستخدم هذ� �لحمام.
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 منطقة �ل�ستحمام: هو مكان وجود دش �لماء د�خل غرفة �لحمام، ومنها �أشكال مختلفة:

الش�ور: يتوفر �لشاور بعدة �أقيسة ليتناسب مع �أقيسة �لحمام وشكله، ومن 
�أشكاله �لمربع و�لمستطيل و�لز�وية �لمنحنية وغيرها حسب �لتصميم، 
ويتوفر �لشكل �لمربع مثلا باأقيسة )75x75( سم، و )85x85(، و�أكثرها 
شيوعاً )90x90( سم وهناك �لشكل �لمستطيل بقياس )90x120( سم، 

أقيسة �لمطلوبة.  ويمكن تفصيله حسب �ل�

�أشكال  بعدة  �لجاكوزي  �أو  �لبانيو  يتوفر  الج�كوزي:  اأو  الب�نيو 
هو  �ل�أول  بنوعين  ويتو�جد  و�لبيضاوي،  �لمستطيل  فمنه  و�أقيسة، 
�لبناء  ويتّم  بالماء،  يحتفظ  �لَّذي  �لد�خلّي  �لجرن  من  ن  يتكوَّ ما 
و�لتبليط حوله، و�ل�آخر يكون بشكل مستقل وبتصميمات مختلفة، 
تتر�وح �أقيسته حسب �لمساحات و�لفئات �لعمرية �لتي تستخدمه، 
ويتوفر بقياس )180-160( سم للطول، �أو حسب �لتصميم،وبعرض 
يتر�وح بين )70- 85( سم، و�ل�رتفاع من �ل�أرض )55-45( سم.
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 الموقف التعليمّي التَّعلُّمّي الث�لث: عمل نموذج من كرتون مقوّى لغرفة.

وصف �لموقف �لتعليمّي �لتَّعلُّمّي:

 بعدما تسلم سعيد ُمخطَّط توزيع شقته �لجديدة، لم يستطع �بنه �لصغير �أحمد فهم ُمخطَّط غرفة نومه لصعوبة قر�ءة 
�لُمخطَّطات من ِقبله، فتوجه �إلى مشغل �لتنجيد �لفني و�لديكور لطلب عمل مجسم من �لكرتون لتلك �لغرفة حسب 

مقياس رسم مناسب.

�لعمل �لكامل: 

خطو�ت �لعمل 
�لمنهجّيةوصف �لموقف �لصّفّي

 )�إستر�تيجيَّة �لتَّعلُّم(

�لمو�رد حسب �لموقف 

�لصّفّي

�أجمع �لبيانات، 

و�أحلِّلها

�أجمع �لبيانات من �لزبون: 

حجم �لمجسم �لمطلوب، �لخامات 

ألو�ن، �لفترة �لزمنيَّة. �لمطلوبة، و�ل�

�أجمع بيانات عن: 

مقياس �لرسم �لمناسب، �أنو�ع �لخامات 

�لمستخدمة، �ل�أدو�ت �لمستخدمة. 

�لبحث �لعلمّي.	•

حو�ر ومناقشة.	•

وثائق: )طلب �لزبون، 

نشر�ت وكتالوجات تتعلق 

أثاث(  باأبعاد قطع �ل�

نترنت(  �لتكنولوجيا:(�ل�إ

ر �أخطِّط، و�أقرِّ

�أصنِّف �لبيانات: 

أثاث �لمتوفِّرة لدينا،   )�أبعاد قطع �ل�

و�أنو�ع �لخامات و�ألو�نها، و�أبعاد �لغرفة(

تحديد خطو�ت �لعمل: 

وضع مقترحات وبد�ئل للتصميم 	•

و�أنو�ع و�ألو�ن �لخامات �لمستخدمة.

در�سة �لبد�ئل وتحديد �لتصميم 	•

ألو�ن. و�لخامات و�ل�

تحديد قياسات �لغرفة.	•

أثاث.	• تحديد قياسات قطع �ل�

تحضير �ل�أدو�ت �لمستخدمة.	•

�إعد�د جدول زمنّي للتنفيذ.	•

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن فريق(

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار 

حول �لحلول 

�لمناسبة للتوزيع 

و�ألو�ن �لخامات 

و�أنو�عها(.

�لوثائق: )كتالوجات، 

ونشر�ت، و�لبيانات �لتي تمَّ 

جمعها، مكتبات(.

نترنت: )مو�قع خاّصة  �ل�إ

أثاث  أبعاد �لموثوقة لقطع �ل� بال�

و�لفر�غات للحركة(. 
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ذ �أنفِّ

1. �تِّباع قو�عد �ل�أمن و�لسلامة �لمهنّية.

2. �أخذ قياسات �لغرفة وتدوينها.

أثاث �لموجودة. 3. �أخذ �أبعاد �ل�

4. رسم �لتصميم على ورق �أو �لكرتون 

مباشرة بمقياس رسم مصغر.

أبعاد �لصحيحة. 5. قّص �لكرتون حسب �ل�

6. جمع �لكرتون ولصقه لتشكيل �لغرفة.

�لحو�ر و�لمناقشة.	•

�لتَّعلُّم �لتعاونّي 	•

)�لعمل ضمن 

فريق(.

�لعصف �لذهنّي 	•

)�ستمطار �ل�أفكار(

1. كرتون مقّوى 

)بسكوت(.

2. �أقلام رسم.

3. مساطر هندسية 

وقرطاسيه.

4. مشرط )شفرة(.

5.ل�صق تثبيت.

ق �أتحقَّ

ق من �أقيسة �لغرفة حسب  1. �لتحقُّ

.)Scale( مقياس �لرسم

ق من �لتوزيع �لجيِّد لقطع  2. �لتحقُّ

أثاث وترك ممر�ت �آمنة.  �ل�

ق من �نسجام �ل�أشكال  3. �لتحقُّ

ألو�ن لجميع �لقطع د�خل �لغرفة. و�ل�

 �لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

• �لحو�ر و�لمناقشة.	

�لوثائق: )طلب �لزبون، 

وكتالوجات، ونشر�ت(

نترنت: )مو�قع خاّصة  �ل�إ

أثاث  أبعاد �لموثوقة لقطع �ل� بال�

و�لغرف(.

م  �أوثِّق، و�أقدِّ

أبعاد �لخاّصة بالغرفة وقطع  1. توثيق �ل�

أثاث، ونوع �لخامات و�ل�أدو�ت  �ل�

�لمستخدمة، وقياس �لرسم �لمناسب للعمل، 

وطريقة �لعمل �لجيدة للقص و�لجمع.

6. عرض نتائج �لعمل.

�لتَّعلُّم �لتعاونّي/ 	•

مجموعات.

�لحو�ر و�لمناقشة.

�أجهزة �لعرض، جهاز 

حاسوب، رسومات.

م �أقوِّ

1. رضا �لزبون ومو�فقته على تصميم 

ألو�ن للغرفة )غرفة �لنوم( �ل�أشكال و�ل�

2. مطابقة �لعمل للمو�صفات و�لمعايير.

حو�ر ومناقشة.	•

�لبحث �لعلمّي/ 	•

�أدو�ت �لتقويم 

�ل�أصيل.

نماذج �لتقويم.	•

طلب �لزبون.	•

كتالوجات ونشر�ت توضح 	•

معايير �لعمل.

ال�أسئلة:

أثاث و�لفر�غات للحركة. 1( �رسم توزيعاً لشقة سكنية بمقياس رسم )10:1( موضحا �أبعاد قطع �ل�

2( علل: �ستخد�م باب �لمروحة في �لفنادق.

3( ناقش مع زملائك �أهّم �أشكال رموز )مصطلحات( �لكنب في غرفة �لمعيشة.

أفقّي مع ذكر مكان �ستخد�مها. أبو�ب في �لمسقط �ل� 4( عدد �أشكال �ل�
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�أتعلم

قم بزيارة �إلى �أحد �لمكاتب �لهندسيَّة، وتعرَّف على �لمساقط �لهندسيَّة وطريقة قر�ءتها و�لبر�مج 
�لمستخدمة في رسمها. نش�ط:

مات  صة في بيع �لخامات �لمستخدمة في عمل �لمجسَّ  قم بزيارة �إلى �إحدى �لمكتبات �لمتخصِّ
للتعرف على ما يلزم من �أدو�ت وخامات خاّصة لهذ� �لعمل.

نش�ط:

أفقّي )�لُمخطَّط(  �لمسقط �ل�
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أفقّي فهو يوضح �لشكل عندما ننظر �إليه من �أعلى، وعلى سبيل �لمثال لو تخيلنا �إنسا     كما نعرف عن �لمسقط �ل�
نه سوف يرى �لشو�رع على هيئة خطوط، و�لمباني مربعات �أو مستطيلات، وهذ�  ناً يركّب طائرة ،ونظر �إلى �أسفل فاإ

أفقّي، وهو شكل �لشيء عندما ينظر �إليه شخص من فوقه. ما يسمى بالمسقط �ل�

 ويوضح �أيضاً شكل �لمنزل من �ل�أعلى، وكاأنه ل� يوجد سقف؛ وبالتالي تظهر �لغرف وعلاقتها بعضها مع بعض، 
أبو�ب و�لنو�فذ و�لممر�ت، �إلى جانب ظهور �أبعاد  وسماكة �لجدر�ن �لخارجية و�لد�خلّية، و�أماكن وجود فتحات �ل�
أثاث بكفاءة  أمر �لَّذي يجعل هذ� �لُمخطَّط �لوسيلة �لمثالّية للبدء في مهمة �لتصميم وتوزيع �ل� �لفر�غ بوضوح، وهو �ل�

عالية ودقة شديدة. 

1. �إعطاء صورة و�ضحة حول �لحيِّز )�لفر�غ( �لمنوي �لعمل عليه.

2. در�سة سير �لحركة �لمناسبة، �أي �لتحرك �لسهل ضمن �لغرفة �لو�حدة وباقي غرف �لمنزل.

3. تاأمين حجب �لضوضاء �لخارجية عن �لغرف �لمعيشية.

4. �لترتيب �لجيِّد للاأثاث.

أفقّي حجر �ل�أساس في عملية �لتصميم �لد�خلّي، �إذ يلعب دور�ً ُمهّماً في عملية �لتصميم،   وُيعّد �لمسقط �ل�
آتية: أفقّي من خلال �لنقاط �ل� ونرى �لدور �لُمهّم �لَّذي يلعبه �لمسقط �ل�

وللتعرف اأكثر على المسقط ال�أفقّي ل� بد من معرفة رموز )مصطلح�ت( جميع قطع ال�أث�ث وغيره� من 
الفتح�ت المعم�رية المتواجدة في المن�زل والمنش�آت ال�أخرى. 

بناء  في  �لمستخدمة  للخامات  تبعاً  �لهندسيَّة  �لرسومات  في  للجدر�ن  أفقّي  �ل� �لمسقط  يعتمد  �لجدر�ن:  �أول�ً  
أفقّي؛  �لجد�ر و�إن كان �لجد�ر د�خلّياً �أم خارجّياً، وكل نوع من �لخامات له تاأشير معين في �لرسم على �لمسقط �ل�
أفقّية وطريقة رسمها في  لذ� يجب علينا �لتعرف على بعض �أشكال �لجدر�ن �لد�خلّية �لمستخدمة في �لمساقط �ل�

أفقّي: �لمسقط �ل�

1- جدر�ن �لطوب.   2- جدر�ن �لجبص.    3- قو�طع �لزجاج.   4- قو�طع �لخشب.    5- جد�ر �لحجر.

6- جد�ر �لباطون.    7- قو�طع �لمعدن.      و�لعديد من �لقو�طع �ل�أخرى �لمختلفة.
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أبو�ب  أفقّي حسب طريقة فتحها وشكلها، فهناك لكل شكل من �ل� أبو�ب في �لمسقط �ل� أبو�ب: يتّم رسم �ل� ثانياً �ل�

أفقّي، وهي: أبو�ب �لمرسومة في �لمسقط �ل� أفقّي، وهنا يجب تحديد �أنو�ع �ل� رسم خاص لها في �لمسقط �ل�

1- باب خارجي.  2- باب د�خلي.  3- باب سّحاب د�خلي.  4- باب سّحاب خارجي.  5- باب �أكورديون.

ن من دفتين كُّل دفة تنطبق على �ل�أخرى، ويستخدم لتقليل مساحة فتحة �لباب في  6- باب �لطّي )Bifold(: يتكوَّ
�ل�أماكن �لضيقة.

7- باب �لمروحة: عادة ما يكون في �لمطاعم )منطقة �لمطبخ(.

8- باب دو�ر: يستخدم للمحافظة على �لتكييف د�خل �لقاعات، ويتو�جد غالباً في مدخل �لفنادق، و�لشركات وغيرها.

أفقّي. أبو�ب في �لمسقط �ل� و�لشكل �لجانبّي يوضح بعضاً من �أشكال �ل�
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أفقّي حسب شكلها وطريقة فتحها، وسنعرض هنا بعض �لرموز  د �أشكال �لنو�فذ في �لمسقط �ل� ثالثاً �لنو�فذ: تتعدَّ

أفقّي، ومنها: �لخاّصة بالنو�فذ في �لمسقط �ل�

1- نو�فذ درفات: يمكن �أن تكون بدرفة �أو �أكثر وتفتح باتِّجاهات مختلفة.

2- نو�فذ زجاج سّحاب.

3- نو�فذ زجاج ثابتة.

4- نو�فذ شرحات.

5- نو�فذ �أكورديون.

نترنت، �أو زيارة مكتب هندسّي لمعرفة  وغيرها من �ل�أشكال، ويمكن �ل�طّلاع على بعض �لُمخطَّطات �لمتوفِّرة في �ل�إ
�لتفاصيل بشكل �أكثر.
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أثاث �لمختلفة �لَّتي تختلف �أبعادها حسب �لشكل  أثاث: كما ذكرنا في �لدرس �لسابق �أبعاد قطع �ل� ر�بعاً قطع �ل�

أبعاد �لصحيحة من خلال مقاييس �لرسم �لمختلفة، وسنعرض  و�لمساحة �لتي تتو�جد بها، يمكننا �ل�آن رسمها حسب �ل�

أثاث �لمختلفة، بناًء على كُّل منطقة حسب �لدرس �لسابق، ومنها: أفقّية لقطع �ل� �ل�أشكال �لمختلفة للمساقط �ل�

1- غرفة �لمعيشة: 

�لكنب: يتّم رسم �لكنب باأشكاله �لمختلفة، ومنها: 

* مقاعد منفردة: )مفرد، ومزوج، وثلاثّي(

* كنب �لز�وية: يتوفر باأشكال مختلفة 
حسب �لمساحات �لمختلفة.
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�لطاول�ت و�لكر�سّي:
- طاولة وسط، وطاولة �لتلفزيون، و�لكر�سي، وغيرها من �لرموز. وتختلف مع �ختلاف �لتصميم.

2- �لمطبخ:

أثاث به، ومن �لرموز: أفقّي لتعدد �ل�أجهزة وقطع �ل� د رموز �لمطابخ في �لمسقط �ل�  تتعدَّ

د �أشكاله حسب �لحجم وعدد �لعيون. - �لغاز )موقد �لطبخ(: تتعدَّ

- �لمغسلة: تتوفر بعدة �أشكال منها )حوض، �أو حوضين، �أو ثلاثة �أحو�ض(.

- �لثلاجة، و�لفريزر.

- �لفرن و�لمايكروويف.

- �لخز�ئن: )�لعلويّة و�لسفلّية(
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أفقّية للمطابخ، وهي: ح �لشكل في �لصورة طريقة رسم �لُمخطَّطات �ل� وغيرها من �لرموز، ويوضِّ

أبعاد  ضافة ل� ح �أماكن تاأسيسات �لمغسلة و�لجلاية وخط �لغاز، بال�إ أبعاد للموقع )As Built(: ويوضِّ  ُمخطَّط �ل�

أبو�ب من دون �لعفش. �لجدر�ن و�لنو�فذ و�ل�

 ُمخطَّط مستوى �لمجلى )Level Counter(: وهي ما يظهر لو تمَّ قّص �لمطبخ على �رتفاع 1 م بشكل 

�أفقّي، حيث يظهر �لمجلى و�لغاز وغيرها.

 ُمخطَّط تحت مستوى �لمجلى Under Counter((: ويوضح �لخز�ئن �لسفلّية ومكان �لجلاية �أو �لغسالة �إن 

وجدت، وغيرها.

ح �لخز�ئن �لعلويّة وبعض �ل�أجهزة مثل شّفاط �لغاز   ُمخطَّط �أعلى �لمجلى )Above Counter(: وهو ما يوضِّ

وغيرها، ويمكن �أن يكون ُمخطَّط �لسقف للمطبخ من ضمن هذ� �لُمخطَّط، �أو ُمخطَّطاً مستقّلاً بحدِّ ذ�ته.
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3- طاولة �لطعام:  غالباً ما تكون �لسفرة جزء�ً من �لمطبخ �أو قريبة منهح وذلك لتسهيل عملية نقل �لطعام، 

حة في  أفقّية موضَّ وتتوفر �أشكال و�أحجام مختلفة من طاول�ت �لسفرة، وهناك رموز مختلفة تستخدم في �لمساقط �ل�
�لصور �لمقابلة.

�لسرير،  تتكون من  �لَّتي  �لرئيسّية  �لنوم  فهناك غرفة  �لنوم،  رموز غرف  �أشكال  د  تتعدَّ 4- غرف �لنوم:  

�لحّمام �لخاص بالغرفة،  وخز�ئن �لملابس، �أو غرفة ملابس، و�لتو�ليت، وغيرها، وتحتوي غرفة �لنوم �لرئيسة غالباً 
أول�د و�ل�أطفال؛ لذ� يتوفر �لعديد من �لرموز باأشكال و�أحجام  و�أيضاً يمكن وضع مكتب خاص، وهنالك غرف نوم �ل�

مختلفة، ويمكن �ستعر�ض بعضها �لرموز و�لُمخطَّطات �لخاّصة بغرف �لنوم.
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5- �لحّمامات: 

يتوفر في �لحّمامات رموز لقطع �لصرف �لصحي، ومنها:

.)Sink( لمغاسل� 

فرنجي، و�ل�أرضي(  �لمر�حيض )�ل�إ

.)Shower( لدوش� 

.)Panio( لبانيو� 

عة. وغيرها من �لرموز �ل�أخرى حسب �لتصاميم و�ل�أشكال �لمتنوِّ
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اأسئلة الوحدة:

�لسؤ�ل �ل�أول: ضع د�ئرة حول رمز �ل�جابة �لصحيحة:

1. ما نسبة �لتصغير �أو �لتكبير �للازمة عند رسم طاولة طعام؟

د. تكبير 5 مر�ت. ج. تكبير مرتين   ب. تصغير 100 مرة  �أ. تصغير 10 مر�ت 

2. لماذ� تُستخدم مسطرة �لنسب )scale(؟

د. لقياس �لمسافات �لصغيرة. ج. لقياس �لمنحنيات.  أرقام وضربها.   �أ. للتكبير    ب. بديل عن قسمة �ل�

3. ما قياس ورقة A4؟

�أ. 297x420 ملم  ب. 297x210 ملم ج. x128 × 210 ملم  د. 594x420 ملم.

4. ما �لشكل �لمناسب للمطابخ في �لمساحات �لو�سعة؟

د. مطبخ �لجزيرة.   ))L ج. مطبخ شكل ب. �لمطبخ �لمتو�زي   �أ. �لمطبخ �لخطي  

5. كم يساوي �لكيلومتر؟

د. 1000 سم. ج. 1000 متر   ب. 10 ملم  �أ. 100 متر 

6. كم يساوي �لمايكرومتر؟

ب. و�حد�ً من مليون من �لمتر.  �أ. و�حد�ً من �ألف من �لمتر.  

د. و�حد�ً من �ألف سنتمتر. ج. و�حد�ً من �ألف من �لمتر.  

7. كم يساوي �لقدم من �لسنتمتر؟ 

د. 40 �أ. 30  ب. 25   ج. 35   

8. كم تساوي �لبوصة؟

د. 2.4 سم. ج. 0	.0 متر   ب. 1 قدم   2.54 سم   
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9. ما طول طاولة �لوسط؟

ب. )100-50( سم.  ج. )160-90( سم.   د. )250-100( سم. �أ. )65-55( سم.  

10. ما عمق خز�نة �لتلفاز؟

�أ. )45-30( سم.    ب. )20- 30( سم.   ج. )60-40( سم.  د. )60-55( سم.

11. ما قياس طاولة �لطعام �لتي تكفي لـ 4 �أشخاص؟

د. )60x60( سم ب. )90x90( سم   ج. )90x150( سم  �أ. )175x90( سم 

12. ما �رتفاع قاعدة كرسي �لطعام؟ 

�أ. 45 سم.   ب. 35 سم.   ج. 50 سم.   د. 60 سم.

13. ما �رتفاع حوض �لمجلى؟

د. )90-85( سم. ج. )90-70( سم   ب. )100-50( سم   �أ. 75 سم  

�لسؤ�ل �لثاني: على ماذ� يعتمد تحديد قياس �لرسم؟

�لسؤ�ل �لثالث: ما �لعناصر �لتي يحتويها �لحمام مع ذكر قياس لو�حد منها؟

أول�د، موضحاً كُّل نقطة باختصار؟ �لسؤ�ل �لر�بع: على ماذ� يعتمد توزيع غرف نوم �ل�

أفقّي مع توضيح كُّل منها. �لسؤ�ل �لخامس: �ذكر �أسماء �لُمخطَّطات �لتي يتّم رسمها للمطابخ في �لمسقط �ل�

�لسؤ�ل �لسادس: ما سبب �ستخد�م باب �لطي؟

أفقّي. أبو�ب �لتي يتّم رسمها بالمسقط �ل� �لسؤ�ل �لسابع: عدد �أشكال فتحات �ل�
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�لسؤ�ل �لثامن: عرف ما ياأتي: مقياس �لرسم، �لقياس.

�لسؤ�ل �لتاسع: �إذ� كان �رتفاع �لكرسي يساوي 3 �أقد�م، �حسب كم يساوي طوله بوحدة �لمتر.

�لسؤ�ل �لعاشر: �إذ� كان �رتفاع �أحد جدر�ن �لمنزل 4 متر، �حسب كم يساوي بوحدة �لقدم.

آتية: �لسؤ�ل �لحادي عشر: �أرسم كُّلاً من �لمصطلحات �ل�

1. باب مروحة.

 2. باب سّحاب.

3. نافذة زجاج سحاب.

 4. كنبة مزدوجة.

5. طاولة و�أربعة كر�سي.

 6. سرير مزدوج.
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لجنة �لمناهج �لوز�رية:

د. صبري صيدم        د. بصري صالح       م. فو�ز مجاهد    

�أ. ثروت زيد        �أ. عز�م �أبو بكر       �أ. عبد �لحكيم �أبو جاموس

م. وسام نخلة        د. سمية �لنخالة      


