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املقدمة

من منطلق ديننا اإلسالمي وحرص رسولنا أشرف املرسلني سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم من بعد ما أوصاه رب العاملني بالعلم 
والعلماء.

حرص توجيه الدراسات العملية  في خطته متاشياً مع تطور نظام التعليم  في دولة الكويت، وحرصاً على االستفادة  املطلقة  ملعلم  
الدراسات العملية التي  من خاللها  يتحقق الهدف  املنشود للركيزة العلمية وهي املتعلم ،  وضع هذا الدليل الذي أخذ فيه بعني 
االعتبار أساسيات مناهج الدراسات العملية )مجال الديكور( والتطبيقات العملية املرتبطة باجلانب املعرفي. ويتضمن ذلك احلرص 

على اكتساب اخلبرات و املهارات للمتعلم، واكتساب األساليب الصحيحة واآلمنة خالل تنفيذ تلك التطبيقات.

راجني من اهلل أن يكون هذا املضمون عوناً للمعلم في مهنته ويحقق االستفادة املرجوة منه.

واهلل ولي التوفيق             
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إرشادات ملعلمات مادة الدراسات العملية  تخصص ديكور

يسعدنا ونحن نضع هذا الدليل  ليكون أداة مساعدة تستنير بها املعلمة في حتسني أدائها، وليساعدها في كيفية تدريس 
مادة الديكور، وفقاً ملعطيات املنهج الوطني الكويتي للكفايات.

فمن خالل دليل املعلم نتعرف على الكثير من أفكار التعلم واستراتيجيات التدريس املقترحة واملتطورة التي تساعدكم 
على السير في الطريق السليم.

- الدليل للمعلمات، وهناك دليل آخر للمعلمني مصدراً من املصادر املهمة التي يستخدمها املعلم كمرشد ومعني في 
التخطيط والتنفيذ الفعال للمنهج املطور وحملتوى املادة العلمية.

- ال يهدف هذا الدليل إلى تقييد املعلمة وحتديد عملها ولكنه وضع لدعم املعلمة ومساعدتها على إبراز قدراتها وتنمية 
مهاراتها لتحقيق كفايات املنهج ومساعدة املتعلمات على إتقان التعلم.

- املعلمة تثبت ذاتها، وتظهر كفاءتها وقدراتها االبتكارية مع االلتزام مبا يحتويه دليل املعلم من قواعد أساسية للمادة.

أعضاء جلنة تأليف الدليل
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الــبـاب األول
المنهج الوطني للكفايات

الكفايات العامة للدراسات العملية 	 

معايير األداء 	 

الكفايات الخاصة لمراحل الفصول 	 
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الكفايات العامة ملادة الدراسات العملية :

1 - الربط بني املفاهيم اخلاصة بقانون البيئة بني مواد قانون البيئة رقم ))42  لسنة 2014 (( وخاصة مادة 19 ومواد  الدراسات 
العملية بأقسامها )يترك للتوجيه بناء املهارات املناسبة وما يرافقها من أنشطة ( لفتح سقف اإلبداع والتفكير الالمنطي للتوجيه 

ورؤساء األقسام كنوع من التنمية والتدريب على التطوير.

ة. 2 - التمكن من املفاهيم واملهارات للمرحلة املتوسطة وإتقان أساليب البحث العلمي في املجاالت التخصصيَّ

3 - التطبيق الفعلي لقواعد األمن والسالمة عند  التعامل مع عدد األدوية واألجهزة الكهربائية واإللكترونية.

4 - إبراز الطاقات الكامنة لدى املتعلمات وفقًاً للمرحلة العمرية للمشاركة الفعلية باملسابقات واملعارض واألنشطة املختلفة.
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معايير األداء املتوقع حتقيقها في نهاية الصف التاسع  	 

معايير األداء  الكفايات العامة الرقم

يربط بني مفاهيم وعناصر املجاالت التطبيقية ) تفريغ اخلشب – التراكيب الصناعية واللحامات(.	 
يربط بني مواد وخامات التطبيقات العملية وقانون البيئة.	 
يتدرب على أساليب التفكير الالمنطي وأساليب التطبيق العملي. 	 
يتدرب على استمرارية مواكبة التطوير مبا يتوافق مع قانون البيئة.  	 
يربط بني فكر اإلبداع وتطبيقات خطة املنهج.	 
يتعرف على أساليب الترشيد واالستهالك وتوظيفها وتطبيقها باملنتج.	 

الربط بني املفاهيم اخلاصة بقانون البيئة بني مواد قانون 
البيئة رقم  ))42  لسنة 2014 (( وخاصة مادة 19 ومواد  
الدراسات العملية بأقسامها ) يترك للتوجيه بناء املهارات 
اإلبداع  سقف  لفتح   ) أنشطة  من  يرافقها  وما  املناسبة 
من  كنوع  األقسام  ورؤساء  للتوجيه  الالمنطي  والتفكير 

التنمية والتدريب على التطوير.

1

يكتسب مهارات التطبيقات العملية اخلاصة باملرحلة املتوسطة. 	 
يربط املفاهيم العامة للتخصص بالواقع العملي.	 
ف أساليب البحث العلمي للتمكن من الربط بني اجلانب التطبيقي واجلانب النظري. 	  يتعرَّ
يتمكن من استخدام أمناط التفكير وتوظيفها بتصميم املنتج.	 

التمكن من املفاهيم واملهارات للمرحلة املتوسطة وإتقان 

صيَّة. أساليب البحث العلمي في املجاالت التخصُّ
2

ف القواعد األساسية لألمن والسالمة مبا يخص العنصر البشري.	  يتعرَّ
ف القواعد األساسية لألمن والسالمة مبا يخص املنشأة والعدد واألجهزة.	  يتعرَّ
يتمكن من تطبيق الطرق الصحيحة الستخدام العدد واألدوات اليدوية املستخدمة في التطبيق 	 

العملي.
يطبق قواعد األمن والسالمة خالل تنفيذ مراحل تطبيق العمل. 	 

التطبيق الفعلي لقواعد األمن والسالمة عند  التعامل 
مع العدد اليدوية واألجهزة الكهربائية واإللكترونية.

3

يكتشف امليول والرغبات من خالل األعمال اليدوية املنفذة.	 
ينمي الذكاء احلركي من خالل األنشطة واملشاركات اخلارجية.	 
يعزز الثقة واالعتماد على النفس وتوظيف مفهوم االستقصاء احلر.	 
يوظف املنتج املنفذ في املشاركات الفعالة لعرض تتابع خطوات التنفيذ في املادة.	 

للمرحلة  وفقاًً  املتعلمات  لدى  الكامنة  الطاقات  إبراز 
العمرية للمشاركة الفعلية باملسابقات واملعارض واألنشطة 

املختلفة.
4
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 الكفايات اخلاصة ملادة الديكور للمرحلة املتوسطة /  بنـــات

وع 
سب

اإل
  

الصف السادس

وع
سب

اإل
 

وعالصف السابع
سب

اإل

وعالصف الثامن
سب

اإل
 

الصف التاسع

1

كفاية خاصة ) 1-1( 
ت��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة احمل��ي��ط��ة 
ووحدات القياس من خالل العدد 

املناسبة.
1

كفاية خاصة )1-3(
ت��ت��م��ك��ن م���ن حت���دي���د ال��ق��ي��اس��ات 
وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى ت��ص��م��ي��م امل��ن��ت��ج 
م���ع م���راع���اة أس��ال��ي��ب ال��ت��رش��ي��د 

واإلستهالك.

1

كفاية خاصة )4-3(
القياسات  حتديد  مهارة  متارس 
واألب��ع��اد م��ن خ��الل ال��رب��ط بني 
ال��ش��ك��ل ال��وظ��ي��ف��ي واجل��م��ال��ي 

للفكرة.

1+2

كفاية خاصة )1-4(
تتمكن من حساب كميات من األخشاب 
املنتج  تنفيذ  ف��ي  ال��الزم��ة  واخل���ام���ات 

وتوظيف التقنيات احلديثة في تنفيذه.

 2
كفاية خاصة ) 1-2(

ت��وظ��ي��ف ال���وح���دات ال��زخ��رف��ي��ة 
وف��ق  مبسط  منتج  تصميم  ف��ي 

القياسات واألبعاد املناسبة.

2+3

كفاية خاصة )2-2(
التنظيم اجلماعي  العمل وفق  تعزز 
إلستخراج أجزاء التمرين ، وتوظيف 

اخلامات املكملة في إبراز املنتج.
2

كفاية خاصة )3-4(
توظيف مهارة تفصيل األجزاء

وتطبيق  التركيبة الصناعية
)نص على نص (.

3

كفاية خاصة )4-6(
أجزاء  استخراج  مهارة  بإتقان  تطبق 

املنتج.

3+4
كفاية خاصة ) 3-1(

تتعرف على كيفية استخراج أجزاء 
4التمرين. 

كفاية خاصة )3-3(
األسطح  تهيئة  عمليات  تطبق 
واألحرف ألجزاء التمرين للبدء في 

عمليات جتميع املنتج.
3+4

كفاية خاصة )3-5(
من  اجلماعي  العمل  قيمة  تعزز 
وتسوية  ضبط  عمليات  خ��الل 
األسطح واألحرف وجتميع املنتج.

4

كفاية خاصة )3-6(
تطبق بإتقان عمليات الضبط وتسوية 
واخلامات  األخشاب  وأح��رف  أسطح 

املكملة.

5
كفاية خاصة ) 3-2(

تهيئة  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  ت��ت��ع��رف 
األسطح واألحرف ألجزاء التمرين 
للبدء في عمليات الضبط وجتميع 

املنتج.

5

كفاية خاصة )4-1(
تتمكن من عمليات التشطيب 

5املناسبة للمنتج.

كفاية خاصة )4-4(
تتقن عمليات التشطيب النهائية 

وجت��ه��ي��ز أن����واع ط���رق اإلخ����راج 
للمنتج 

5

كفاية خاصة )1-5(
ت��ب��ت��ك��ر آل��ي��ة ال���رب���ط ب���ني اخل��ام��ات 
املختلفة والتقنيات احلديثة ، ودمجها 

في عملية تشطيب املنتج.

7+6

كفاية خاصة ) 2-1(
التعرف على أنواع التكسيات 

وطرق اإلخراج وتوظيف املكمالت 
إلبراز الشكل اجلمالي للمنتج.

 6+7

كفاية خاصة )4-2(
التعرف على أنواع طرق اإلخراج 
وتوظيف املكمالت إلبراز جمال 

املنتج ووظيفته. 

+6
 7

كفاية خاصة )4-5(
تطبق التقنيات احلديثة 

واملكمالت واخلامات إلخراج 
التمرين إلبراز وظيفته وجماله.

 +6
 7

كفاية خاصة )4-7(
يعرض املنتج بصورته النهائية وإبراز 
توظيف التقنيات احلديثة والرقمية 

في املنتج.
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الباب الثاني :

 معايير المنهج الوطني 
ضمن مراحل خطة المنهج 
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املنهج الوطني خلطة منهج مادة الدراسات العملية للبنات )في املرحلة املتوسطة(
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منهج البنات الصف السادس 

الصف السادس بنات

مجال االرتباطات مجال االجتاهات مجال العمليات مجال احلقائق الكفايات اخلاصة

تربط احلقائق العامة 
السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد 
دراسية أخرى. 

- حت��ت��رم ال��ع��م��ل ال��ي��دوي 
والقائمني عليه

املمتلكات  ع��ل��ى  حت��اف��ظ   -
العامة

من  قطع  على  القياس  عمليات  تطبق   -
األثاث والتمارين في الورشة

املناسبة  واألدوات  ال��ع��دد  تستخدم   -
للقياس والعالم

- تطبق قواعد األمن والسالمة

- تتعرف محتويات الورشة 
- تتعرف وحدات القياس

األخ��ش��اب  أن���واع  تتعرف   -
املصنعة

)1-1( تتعرف على البيئة 
احمليطة ووحدات القياس 

من خالل العدد املناسبة
1

ال��زخ��ارف  م��ص��ادر  تتعرف 
الطرز  وأن���واع  الطبيعة  من 

التاريخية 

- تقدر قيمة جمال الطبيعة
- تعبر عن مدى قدرته على 

تصميم الشكل الزخرفي

- تطبق عملية رسم  الزخارف
- تستخدم األدوات املناسبة لنقل الزخارف
- تطبق عملية تكرار أجزاء الرسم لتحقيق 

التكامل

ال��وح��دات  أن���واع  تتعرف   -
الزخرفية 

- تتعرف العدد واألدوات
- تتعرف ماهية التمرين

)2-1( توظيف الوحدات 
الزخرفية في تصميم منتج 

مبسط وفق القياسات 
واألبعاد املناسبة

2

- تتعرف أجزاء العدد 
واخلامات املستخدمة في 

صناعتها
- تربط اخلامات 

املستخدمة باجلانب 
املعرفي للمواد األخرى

- تقدر أهمية اكتساب 
مهارات التطبيق العملي

- حتافظ على املمتلكات 
العامة

- تقدر قيمة العمل اليدوي 
والقائمني عليه

- تطبق عمليات القطع والنشر
- تطبق عمليات التفريغ

- تطبق قواعد األمن والسالمة

واألدوات  ال��ع��دد  تتعرف   -
املناسبة 

ومراحل  خطوات  تتعرف   -
العمل

)1-3( تتعرف كيفية 
استخراج أجزاء التمرين

3
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التعرف على مرونة اخلامة 
في التشكيل من خالل 

ارتباطها باجلانب املعرفي 
في املواد األخرى

- تقدر قيمة املهارة 
املكتسبة من خالل التطبيق 

العملي
- تقدر قيمة املنتج وطابعه 

اجلمالي والوظيفي

- تطبق عمليات التفريغ باستخدام العدد 
املناسبة )منشار األركت اليدوي(.

واألدوات  ال��ع��دد  تتعرف   -
املناسبة

- ت��ت��ع��رف ص��ح��ة خ��ط��وات 
ومراحل العمل.

)1-3( تتعرف كيفية 
استخراج أجزاء التمرين. 4

تربط اجلانب املعرفي 
مبراحل العمل باجلوانب 

املعرفية للمواد األخرى

- تعبر عن أهمية تطبيق 
عمليات الضبط والتسوية 

من حيث جودة املنتج
- تستخدم املبارد املختلفة في عمليات 

ضبط وتسوية أجزاء التمرين.

ضبط  ك��ي��ف��ي��ة  ت��ت��ع��رف   -
وت��س��وي��ة أس���ط���ح وأح����رف 

التمرين 
واألدوات  ال��ع��دد  تتعرف   -
امل��س��ت��خ��دم��ة ف����ي ع��م��ل��ي��ة 

الضبط.

)2-3( تتعرف عمليات 
تهيئة األسطح واألحرف 

ألجزاء التمرين للبدء في 
عمليات جتميع املنتج.

5

تربط احلقائق اخلاصة 
باخلامة بالبيئة احمليطة مع 

املواد الدراسية األخرى

حتدد مدى عالقة الطابع 
اجلمالي بعملية إبراز فكرة 

التمرين

- تختار نوع اخلامة املستخدمة في عملية 
تكسية التمرين.

- متيز أهمية الطابع اجلمالي لعملية 
التكسية.

املمكن  اخل��ام��ات  تتعرف   -
عمليات  ف��ي  اس��ت��خ��دام��ه��ا 

التكسية
واألدوات  امل���واد  تتعرف   -
عمليات  ف���ي  امل��س��ت��خ��دم��ة 

التكسية.

)1-2( التعرف على أنواع 
التكسيات وطرق اإلخراج 
وتوظيف املكمالت إلبراز 

الشكل اجلمالي للمنتج.

6

تربط احلقائق اخلاصة 
باخلامة بالبيئة احمليطة مع 

املواد الدراسية األخرى

تدرك عالقة الطابع 
اجلمالي بعملية إبراز فكرة 

التمرين

- تختار نوع احللية املناسبة في عملية 
إبراز فكرة الطابع اجلمالي للتمرين
- متيز أهمية الطابع اجلمالي بعد 
إضافة احلليات واخلردوات املعدنية

- ت��ت��ع��رف أن�����واع احل��الي��ا 
واخل�����������������ردوات امل���م���ك���ن 
الطابع  إلب���راز  استخدامها 

اجلمالي 
واألدوات  امل���واد  تتعرف   -
عمليات  ف���ي  امل��س��ت��خ��دم��ة 

الفك والربط والتثبيت.

)1-2( التعرف على أنواع 
التكسيات وطرق اإلخراج 
وتوظيف املكمالت إلبراز 

الشكل اجلمالي للمنتج.

7
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منهج البنات الصف السادس 
الصف السادس : بنات                                                                               املرحلة األولى

معايير املنهج
تكون املتعلمة قادرة على أن : أمثلة على أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفايات العامة

nnتتعرف أجزاء الورشة ومحتوياتها
nn ت��ت��ع��رف ع��ل��ى وح����دات ال��ق��ي��اس

وأنواعها 
nnتتعرف أنواع األخشاب املصنعة

االطالع على محتويات الورشة :
nn ال���ب���ن���وك وأَج����زائ����ه����ا وك��ي��ف��ي��ة

استخدامها
nn واألج���ه���زة واألدوات  الــــــــُعــــــــَدد 

الكهربائية
nnقواعد األمن والسالمة في الورشة
nnأمثلة عن أنواع الورش

)1-1( تــتــعــرف عــلــى الــبــيــئــة احملــيــطــة ووحــــدات 
القياس من خالل الُعَدد املناسبة

 مجال احلقائق
nn تتعرف محتويات الورشة
nnتتعرف وحدات القياس
nnتتعرف أنواع األخشاب املصنعة

الربط بني املفاهيم اخلاصة 
بقانون البيئة بني مواد قانون 

البيئة ))42 لسنة 2014(( وخاصة 
مادة 19 ومواد الدراسات العملية 
بأقسامها يترك للتوجيه بناء 
املهارات املناسبة وما يرافقها 

من أنشطة لفتح سقف اإلبداع 
والتفكير الالمنطي للتوجيه 

ورؤساء األقسام كنوع من التنمية 
والتدريب على التطوير

nn تستخدم الُعَدد واألدوات بالطريقة
الصحيحة

nnتراعي قواعد األمن والسالمة

nn على القياس  لعمليات  تطبيقات 
مناذج داخل الورشة املدرسية

nn القياس بعد  العالم  وض��ع  كيفية 
باستخدام الُعَدد املناسبة

مجال العمليات
nn من قطع  على  ال��ق��ي��اس  عمليات  تطبق 

األثاث والتمارين في الورشة
nnتستخدم الُعَدد واألدوات املناسبة للقياس والعالم
nnتطبق قواعد األمن والسالمة

تقدر قيمة البيئة احمليطة واالستفادة من 
محتوياتها

nn وكيفية للبيئة  األمثل  االستغالل 
استخدامها واالستفادة منها 

    ) ترتيب – تصنيف – نظافة (

مجال االجتاهات
nnحتترم العمل اليدوي والقائمني عليه
nnحتافظ على املمتلكات العامة

تربط احلقائق والعمليات بكل من املواد 
العلمية الدراسية األخرى

nnاألخشاب املصنعة وكيفية التصنيع
nn مدى ارتباط البيئة احمليطة باملواد

األخرى

مجال االرتباط
nnتتعرف أُسس القياس وأنواعها

    املستخدمة في املواد الدراسية األخرى
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الصف السادس : بنات                                                                               املرحلة الثانية

معايير املنهج
تكون املتعلمة قادرة على أن : أمثلة على أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفايات العامة

nnتتعرف أنواع الزخارف
 – ال��ه��ن��دس��ي��ة   – )ال���ن���ب���ات���ي���ة 

اإلسالمية – األندلسية (
nnتكرر اجلزء لتحقيق الكل
nn في املناسبة  األدوات  تستخدم 

عمليات الرسم والنقل 

nn األدوات املستخدمة في الرسم
ونقل الزخارف

nn امثلة على أنواع الزخارف
املستنبطة من الطبيعة والطرز 

التاريخية

)2-1( توظيف الوحدات الزخرفية في تصميم 
منتج مبسط وفق القياسات واألبعاد املناسبة 

مجال احلقائق
nn تتعرف أنواع الوحدات الزخرفية
nnتتعرف الُعدد واألدوات
nn تتعرف ماهية التمرين الربط بني املفاهيم اخلاصة بقانون 

البيئة بني مواد قانون البيئة ))42 
لسنة 2014(( وخاصة مادة 19 ومواد 
الدراسات العملية بأقسامها يترك 
للتوجيه بناء املهارات املناسبة وما 
يرافقها من أنشطة لفتح سقف 

اإلبداع والتفكير الالمنطي للتوجيه 
ورؤساء األقسام كنوع من التنمية 

والتدريب على التطوير

nn تستخدم الُعدد واألدوات
بالطريقة الصحيحة

nnتراعي قواعد األمن والسالمة

nn ت���رس���م ال����زخ����ارف ب��اس��ل��وب
التكرار مكوناً الشكل املناسب

nnنقل الزخارف بأسلوب الطباعة
nn اس���ت���خ���دام ج���ه���از ال���ع���رض

)البروجكتر( لنقل الزخارف

مجال العمليات
nnتطبق عملية رسم  الزخارف
nn تستخدم األدوات املناسبة لنقل

الزخارف
nn تطبق عملية تكرار أجزاء الرسم لتحقيق

التكامل

تقدر قيمة البيئة احمليطة واالستفادة 
العمارة   – )الطبيعة  محتوياتها  من 

التاريخية (

nn االستخدام األمثل لألدوات
املستخدمة في العمليات التالية :

     ) رسم – نقل – تصميم(

مجال االجتاهات
nnتقدر قيمة جمال الطبيعة
nn تعبر عن مدى قدرتة على تصميم

الشكل الزخرفي 

تربط العناصر املستخدمة في الدرس 
ال��دراس��ي��ة  العلمية  امل����واد  م��ن  ب��ك��ل 

األخرى

nn احمليطة البيئة  ارت��ب��اط  م��دى 
 – ال��ن��ب��ات��ي��ة  ب���ال���زخ���ارف ) 
الهندسية ( والتعرف عليها في 

املواد الدراسية األخرى

مجال االرتباط
nn تتعرف مصادر الزخارف من الطبيعة

وأنواع الطرز التاريخية 
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الصف السادس : بنات                                                                               املرحلة الثالثة

معايير املنهج
تكون املتعلمة قادرة على أن : أمثلة على أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفايات العامة

nnتتعرف أجزاء العدد املستخدمة
nn تتعرف كيفية فك وربط العدد
nn تتعرف اخلطوات الصحيحة لعمليات

التطبيق العملي

nnتشاهد العدد وأجزائها وخامة التصنيع
nnتبحث عن عدد بديلة في الورشة
nnتطبق قواعد األمن والسالمة في الورشة
nnامثلة عن أنواع ااملناشير

)1-3( تتعرف على كيفية استخراج أجزاء التمرين 

مجال احلقائق
nn .تتعرف العدد واألدوات املناسبة
nn.تتعرف خطوات ومراحل العمل

التطبيق الفعلي لقواعد 
األمن والسالمة عند التعامل 
مع العدد اليدوية واألجهزة 

الكهربائية واأللكترونية

nn تستخدم العدد واألدوات بالطريقة
الصحيحة  ) املناشير اليدوية (

nnتراعي قواعد األمن والسالمة
nnتفك وتربط منشار األركت اليدوي

nn تطبيقات لعمليات القطع والنشر ألجزاء
التمرين

nn تنفذ طريقة النشر الصحيحة مستخدمة
خط العالم

مجال العمليات
nn.تطبق عمليات القطع والنشر
nn.تطبق عمليات التفريغ
nn.تطبق قواعد األمن والسالمة

تقدر قيمة البيئة احمليطة واالستفادة من محتوياتها
nn االستغالل األمثل لالستخدام الصحيح للعدد

املستخدمة وتوظيفها في العمليات التالية 
      ) القطع – النشر - التفريغ (

مجال االجتاهات
nnتقدر أهمية اكتساب مهارات التطبيق العملي
nnحتافظ على املمتلكات العامة
nnتقدر قيمة العمل اليدوي والقائمني عليه

تربط احلقائق والعمليات بكل من املواد العلمية 
الدراسية األخرى

nn تربط املنتج بطبيعة اخلامة وعالقتها بالبيئة
الطبيعية واالقتصادية

مجال االرتباط
nnتتعرف أجزاء العدد وخامات صناعتها
nn املعرفي باجلانب  املستخدمة  اخلامات  تربط 

للمواد األخرى
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الصف السادس : بنات                                                                               املرحلة الرابعة

معايير املنهج
تكون املتعلمة قادرة على أن : أمثلة على أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفايات العامة

nn إدراك خطوات العمل الصحيحة
nn فهم أهمية مراحل التنفيذ الستكمال

العمل
nn تتعرف أجزاء العدد
nnتطبق قواعد األمن والسالمة

)1-3( تتعرف كيفية استخراج أجزاء التمرين
مجال احلقائق

nnتتعرف العدد واألدوات املناسبة
nnتتعرف صحة خطوات ومراحل العمل

التطبيق العملي لقواعد األمن 

والسالمة عند التعامل مع العدد 

اليدوية واألجهزة الكهربائية 

اإللكترونية

nn بالطريقة واألدوات  ال��ع��دد  ت��س��ت��خ��دم 
الصحيحة

nnتراعي قواعد األمن والسالمة

nnتطبق عملية فك وربط سالح املنشار
nn تطبق عملية التفريغ وصوالً إلى اجلانب

اجلمالي للمنتج

مجال العمليات
nn العدد باستخدام  التفريغ  عمليات  تطبق 

املناسبة ) منشار األركت اليدوي (

nn يتم حتقيقها التي  اجلمالية  القيمة  تقدر 
من خالل اخلامات والعدد املستخدمة

nn استغالل مرونة اخلامة وتوظيف املهارة
املكتسبة إلبراز جمال املنتج

مجال االجتاهات
nn تقدر قيمة املهارة املكتسبة من خالل

التطبيق العملي
nn تقدر قيمة املنتج وطابعه اجلمالي

والوظيفي

nn تربط أهمية استخدام اخلامات في مادة
الديكور مع اخلامات األخرى

nn ربط املنتج بطبيعة اخلامة وعالقتة
بالبيئة الطبيعية واالقتصادية

مجال االرتباط
nn التعرف على مرونة اخلامة في التشكيل من

خالل ارتباطها باجلانب املعرفي في املواد 
األخرى
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الصف السادس : بنات                                                                               املرحلة اخلامسة

معايير املنهج
تكون املتعلمة قادرة على أن : أمثلة على أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفايات العامة

nn تعرف وظائف العدد املستخدمة
nn تدرك مدى أهمية تطبيق املرحلة على أجزاء

املنتج

nn أن��واع( املستخدمة  ال��ع��دد  تتعرف 
وكيفية  الصنفرة(  ورق   – امل��ب��ارد 

استخدامها ووظيفة كل منها
nn ت��ت��ع��رف ك��ي��ف��ي��ة ص��ي��ان��ة امل���ب���ارد

واحملافظة عليها

)2-3( تتعرف عمليات تهيئة األسطح واألحرف ألجزاء 
التمرين للبدء في عمليات الضبط و جتميع املنتج 

مجال احلقائق
nn وأحرف أسطح  وتسوية  ضبط  كيفية  تتعرف 

التمرين 
nn عملية في  املستخدمة  واألدوات  العدد  تتعرف 

الضبط
التطبيق العملي لقواعد 

األمن والسالمة عند 
التعامل مع العدد اليدوية 

واألجهزة الكهربائية 
واإللكترونية

nn تطبق خطوات عمليات الضبط بالتسلسل
الصحيح

nnتطبق قواعد األمن والسالمة املصاحبة للعدد

nn الصنفرة وورق  امل��ب��ارد  تستخدم 
أح��رف  وتسوية  ضبط  عملية  ف��ي 

التمرين ومناطق التفريغ

مجال العمليات
nn ضبط عمليات  في  املختلفة  املبارد  تستخدم 

وتسوية أجزاء التمرين

nn تصمم مترين يتكون من عدد من املسطحات
مت تنفيذها باملراحل األربعة األولى

nn تقدر مدى أهمية تفعيل قواعد األمن
والسالمة أثناء عمليات التطبيق

nn تقدر أهمية تطبيق عمليات الضبط
والتسوية على املنتج

nn وبعد قبل  املنتج  أجزاء  تقارن شكل 
تطبيق عملية الضبط والتسوية

مجال االجتاهات
nn الضبط عمليات  تطبيق  أهــمــيــة  ــن  ع تعبر 

والتسوية من حيث جودة املنتج

nn تربط احلقائق اخلاصة مبراحل التطبيق
العملي باملواد الدراسية األخرى

nn تطبيق إم��ك��ان��ي��ة  م����دى  م��ن��اق��ش��ة 
ع��م��ل��ي��ات ال���ب���رد وال��ض��ب��ط على 
في  وارتباطها  املختلفة  اخل��ام��ات 

املواد األخرى

مجال االرتباط
nn تربط اجلانب املعرفي مبراحل العمل باجلوانب

املعرفية للمواد األخرى
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الصف السادس : بنات                                                                               املرحلة السادسة

معايير املنهج
تكون املتعلمة قادرة على أن : أمثلة على أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفايات العامة

nn املناسبة اخل���ام���ات  أن����واع  ت��ع��رف 
لتكسية املنتج

nn للعمل الصحيحة  اخلطوات  تعرف 
باستخدام األدوات املناسبة 

nn عرض تقدميي ملراحل وخطوات
عمليات التكسية

nn عرض عينات حية من خامات
التكسية

التكسيات  أنواع  على  التعرف   )2-1(
املكمالت  وتوظيف  اإلخراج  وطرق 

إلبراز الشكل اجلمالي للمنتج 
مجال احلقائق

nn تتعرف اخلامات املمكن استخدامها
في عمليات التكسية

nn تتعرف املواد واألدوات املستخدمة
في عمليات التكسية

التمكن من املفاهيم واملهارات 
للمرحلة املتوسطة وإتقان أساليب 

البحث العلمي في املجاالت 
التخصيصية

nn تطبق تسلسل خطوات العمل
بالشكل الصحيح

nnتراعي قواعد األمن والسالمة

nn توظف اخلامات املكملة على
املنتج 

nnتطبق خطوات عملية التكسية

مجال العمليات
nn تختار نوع اخلامة املستخدمة في

عملية تكسية التمرين
nn اجلمالي الــطــابــع  أهــمــيــة  متــيــز 

لعملية التكسية

تعبر عن أهمية الطابع اجلمالي في 
عمليات استكمال جودة املنتج

nn املنتج عالقة  أهمية  م��دى  ت��درك 
باخلامات األخرى

مجال االجتاهات
nn حتدد مدى عالقة الطابع اجلمالي

بعملية إبراز فكرة التمرين

تربط احلقائق السابقة باملواد الدراسية 
األخرى

nn تربط خامات ومواد التكسية ومدى
االستفادة منها وعالقتها باجلانب 

املعرفي للخامات باملواد األخرى

مجال االرتباط
nn باخلامة اخلــاصــة  احلقائق  تــربــط 

الدراسية  املواد  مع  احمليطة  بالبيئة 
األخرى
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الصف السادس : بنات                                                                               املرحلة السابعة

معايير املنهج
تكون املتعلمة قادرة على أن : أمثلة على أنشطة التعلم الكفايات اخلاصة الكفايات العامة

nn تعرف أشكال احلاليا اخلشبية
واخلردوات املعدنية 

nn تعرف اخلطوات الصحيحة
للعمل باستخدام األدوات واملواد 

املناسبة للتثبيت

nn عرض تقدميي ملراحل
وخطوات عمليات تثبيت 

اخلردوات واحلاليا
nn عرض عينات حية من احلاليا

اخلشبية واخلردوات املعدنية

)1-2( التعرف على أنواع التكسيات وطرق اإلخراج 
وتوظيف املكمالت إلبراز الشكل اجلمالي للمنتج

 مجال احلقائق
nn املمكن واخلـــــردوات  ــا  ــالي احل أنــــواع  تــتــعــرف 

استخدامها إلبراز الطابع اجلمالي 
nn تتعرف املواد واألدوات املستخدمة في عمليات

الفك والربط والتثبيت

التمكن من املفاهيم واملهارات 
للمرحلة املتوسطة وإتقان 
أساليب البحث العلمي في 

املجاالت التخصيصية

nn تطبق تسلسل خطوات التثبيت
nnتراعي قواعد األمن والسالمة

nn على املكملة  اخلامات  توظف 
املنتج 

التثبيت  عملية  خطوات  تطبق 
واألدوات  امل����واد  ب��اس��ت��خ��دام 

املناسبة

مجال العمليات
nn إبراز عملية  في  املناسبة  احللية  نوع  تختار 

فكرة الطابع اجلمالي للتمرين
nn إضافة بعد  اجلــمــالــي  الــطــابــع  أهمية  متيز 

احلليات واخلردوات املعدنية

تعبر عن أهمية الطابع اجلمالي في 
عمليات استكمال جودة املنتج

nn تدرك مدى أهمية عالقة املنتج
باخلامات األخرى

مجال االجتاهات
حتدد مدى عالقة الطابع اجلمالي بعملية 

إبراز فكرة التمرين

تربط احلقائق السابقة باملواد 
الدراسية األخرى

nn تربط اخلامات املستخدمة
ومدى االستفادة منها وعالقتها 

باجلانب املعرفي للخامات 
باملواد األخرى

مجال االرتباط
تربط احلقائق اخلاصة باخلامة بالبيئة 

احمليطة مع املواد الدراسية األخرى
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  منهج الصف السابع بنات

الصف السابع بنات
مجال االرتباطات مجال االجتاهات مجال العمليات مجال احلقائق الكفايات اخلاصة

تـــربـــط احلــقــائــق الــعــامــة 
املرتبطة  واملواضيع  السابقة 
مــواد  مــع  احمليطة  بالبيئة 

دراسية أخرى. 

من  اليدوي  العمل  حتترم 
 , اجلــمــاعــي  العمل  خــالل 
الترشيد  عــلــى  وحتــــرص 

وعدم الهدر باخلامات 

- تطبق مهارة القياس والعالم , وكيفية نقل 
القياسات على األخشاب.

خالل  والــســالمــة  األمـــن  قــواعــد  تطبق   -
العمل.

ــات  ــاس ــي ــق ال ــرف  ــع ــت ت  -
بأنواعها 

و  مــقــايــســة  ــرف  ــع ــت ت  -
حساب كمية األخشاب.

حتديد  من  تتمكن   )1-3(
الـــقـــيـــاســـات وتــطــبــيــقــهــا 
ــج مع  ــت ــن ــى تــصــمــيــم امل ــل ع
الترشيد  أساليب  مــراعــاة 

واالستهالك.

1

السابقة  احلــقــائــق  تــربــط 
بالبيئة  املرتبطة  واملواضيع 
دراســيــة  مـــواد  مــع  احمليطة 

أخرى.

اخلامات  دمج  على  القدرة 
املــكــمــلــة خلــامــة اخلــشــب 
وتوظيفها مبا يبرز جمالها 

باستخدام  والقطع  الشق  مهارة  تطبق   -
العدد املناسبة. 

- توظيف وتقطيع اخلامات املكملة 
أثناء  والــســالمــة  األمـــن  قــواعــد  تطبق   -

التطبيق العملي.

ـــاب  ـــش األخ تـــتـــعـــرف   -
املصنعة 

- تتعرف اخلامات املكملة. 

وفــق  الــعــمــل  تــعــزز   )2-2(
ـــي  ـــاع ـــم ـــتـــنـــظـــيـــم اجل ال
التمرين,  أجزاء  الستخراج 
املكملة  اخلــامــات  وتوظيف 

في إبراز املنتج 

2

تـــربـــط احلــقــائــق الــعــامــة 
املرتبطة  واملواضيع  السابقة 
مــواد  مــع  احمليطة  بالبيئة 

دراسية أخرى. 

اخلامات  دمج  على  القدرة   
املــكــمــلــة خلــامــة اخلــشــب 
وتوظيفها مبا يبرز جمالها 

باستخدام  والقطع  الشق  مهارة  تطبق   -
العدد املناسبة. 

- توظيف وتقطيع اخلامات املكملة. 
أثناء  والــســالمــة  األمـــن  قــواعــد  تطبق   -

التطبيق العملي.

ـــاب  ـــش األخ تـــتـــعـــرف   -
املصنعة 

- تتعرف اخلامات املكملة. 

)2-2( تعزز العمل وفق 
التنظيم اجلماعي 

الستخراج أجزاء التمرين, 
وتوظيف اخلامات املكملة 

في إبراز املنتج 

3

تـــربـــط احلــقــائــق الــعــامــة 
املرتبطة  واملواضيع  السابقة 
مــواد  مــع  احمليطة  بالبيئة 

دراسية أخرى. 

تـــعـــبـــرعـــن إنــطــبــاعــهــا 
عمليات  نــحــو  الشخصي 

الضبط والتسوية

- تطبق مهارة الضبط والتسوية باستخدام 
العدد املناسبة. 

- تــنــفــذ عــمــلــيــات الــتــجــمــيــع لــأخــشــاب 
مــواد  مــن  يناسبها  مبــا  املكملة  ــات  ــام واخل

جتميع. 
أثناء  والــســالمــة  األمـــن  قــواعــد  تطبق   -

التطبيق العملي.

عدد  مسميات  تتعرف   -
الضبط والتسوية.

التجميع  مــواد  تتعرف   -
املختلفة  

)3-3( تطبق عمليات تهيئة 
ألجــزاء  واألحــرف  األسطح 
عمليات  في  للبدء  التمرين 

جتميع املنتج. 
4

http://www.moe.edu.kw


27

تـــربـــط احلــقــائــق الــعــامــة 
املرتبطة  واملواضيع  السابقة 
مــواد  مــع  احمليطة  بالبيئة 

دراسية أخرى. 

والعمل  الشخصية  تــعــزز 
التمكن  خـــالل  ــن  م بثقة 
ــن مــعــاجلــة الــعــيــوب في  م
التشطيب , واختيار األلوان 
الناحية  إلبـــراز  املناسبة 

اجلمالية للمنتج املنفذ.

التمرين  على  التشطيب  عمليات  تطبق   -
املنفذ 

- تنفذ عملية الدهان )وجه أول( األملشن 
على التمرين. 

أثناء  والــســالمــة  األمـــن  قــواعــد  تطبق   -
التطبيق العملي.

الـــدهـــانـــات  ــرف  ــع ــت ت  -
بأنواعها  

  ) - تتعرف مواد )خامات 
/  أدوات التشطيب   

)1-4( تتمكن من عمليات 
التشطيب املناسبة للمنتج  5

تـــربـــط احلــقــائــق الــعــامــة 
املرتبطة  واملواضيع  السابقة 
مــواد  مــع  احمليطة  بالبيئة 

دراسية أخرى. 

اخلامات  دمج  على  القدرة 
املــكــمــلــة خلــامــة اخلــشــب 
يبرز  مبا  وتوظيفها  للمنتج 

جمالها.

املتنوعة  ــراج  اإلخ طــرق  عمليات  تطبق   -
على املنتج املنفذ. 

املنتج  إلبــراز  ــردوات  واخل احلاليا  توظف   -
جماليًا ووظيفيًا. 

أثناء  والــســالمــة  األمـــن  قــواعــد  تطبق   -
التطبيق العملي.

اإلخــراج  طــرق  تتعرف   -
الفنية املتنوعة  .

- تتعرف املواد واخلامات 
املكملة وتوظيفها إلبراز 

املنتج بشكل جمالي  

أنــواع  على  التعرف   )2-4(
طـــرق اإلخـــــراج وتــوظــيــف 
املكمالت إلبراز جمال املنتج 

ووظيفتة النهائية.
6

تربط احلقائق العامة 
السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد 
دراسية أخرى

القدرة على دمج اخلامات    
اخلشب  خامة  في  املكملة 
يبرز  مبا  وتوظيفها  للمنتج 

جمالها.

املتنوعة  ــراج  اإلخ طــرق  عمليات  تطبق   -
على املنتج املنفذ. 

املنتج  إلبــراز  ــردوات  واخل احلاليا  توظف   -
جماليًا ووظيفيًا. 

أثناء  والــســالمــة  األمـــن  قــواعــد  تطبق   -
التطبيق العملي.

اإلخــراج  طــرق  تتعرف   -
الفنية املتنوعة.

واخلامات  املواد  تتعرف   -
إلبراز  وتوظيفها  املكملة 

املنتج بشكل جمالي 

أنــواع  على  التعرف   )2-4(
طـــرق اإلخـــــراج وتــوظــيــف 
املكمالت إلبراز جمال املنتج 

ووظيفتة النهائية. 7
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  منهج الصف السابع بنات
 الصف السابع  : بنات                                                                               املرحلة األولى

معايير املنهجأمثلة على أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن :

الربط بني املفاهيم 
اخلاصة بقانون البيئة 
بني مواد قانون البيئة 

رقم ))42 لسنة 
2014(( وخاصة مادة  

 19ومواد الدراسات 
العملية بأقسامها 

)يترك للتوجيه بناء 
املهارات املناسبة وما 

يرافقها من أنشطة ( 
لفتح سقف اإلبداع 
والتفكير الالمنطي 

للتوجيه ورؤساء 
األقسام كنوع من 

التنمية والتدريب على 
التطوير.

)3-1( تتمكن من حتديد القياسات وتطبيقها على 
تصميم املنتج مع مراعاة أساليب الترشيد واالستهالك.

مجال احلقائق :
1 - تتعرف القياسات بأنواعها.

2 - تتعرف مقايسة و احتساب كمية األخشاب.

اإلطالع على أجزاء الورشة 	 
)البنوك – أماكن حفظ العدد واألدوات(

)أماكن األجهزة الكهربية – قواعد األمن 	 
والسالمة(

وحدات القياس املختلفة.	 

تتعرف أجزاء الورشة 	 
تعرف وحدات القياس وأنواعها.	 
تعرف أنواع األخشاب املصنعة 	 

ومصادرها.

مجال العمليات : 
نقل  وكيفية  والعالم,  القياس  مهارة  تطبق   -  1

القياسات على األخشاب.
2 - تطبق قواعد األمن والسالمة خالل العمل.

1- تطبيقات القياس باملتر الشريط 
لتحديد أجزاء التمرين على األخشاب 

2- مراعاة األمن والسالمة أثناء تناول 
العدد.

تستكشف الطريقة الصحيحة 	 
الستخدام أدوات القياس والعالم 

تراعي قواعد األمن والسالمة 	 
أثناء التطبيق.

مجال االجتاهات :
حتترم العمل اليدوي من خالل العمل اجلماعي , 

وحترص على الترشيد وعدم الهدر باخلامات.

العمل بروح الفريق الواحد.	 
احلفاظ على العدد واألدوات املستخدمة.	 
لها 	  املخصصة  األماكن  في  العدد  ترتيب 

بعد االنتهاء منها.

تعبرعن انطباعها الشخصي 	 
بأهمية احلرف اليدوية.

مجال االرتباط : 
تربط احلقائق السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة 

مناقشة املتعلمات باحلقائق والعمليات 	 احمليطة مع مواد دراسية أخرى.
السابقة وارتباطها باملواد األخرى.

تربط احلقائق السابقة مبواد 	 
دراسية أخرى.
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الصف : السابع / بنات                                                                       املرحلة : الثانية

معايير املنهجأمثلة على أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن :

التمكن من 
املفاهيم واملهارات  

في املرحلة 
املتوسطة 

وإتقان أساليب 
البحث العلمي 

في املجاالت 
التخصصية.

)2-2( تعزز العمل وفق التنظيم اجلماعي 
الستخراج أجزاء التمرين , وتوظيف اخلامات 

املكملة في إبراز املنتج.
مجال احلقائق :

1 - تتعرف األخشاب املصنعة.
2 - تتعرف اخلامات املكملة. 

 	 ، )امل��ع��اك��س  املصنعة  األخ��ش��اب 
  ) MDF ، الالتية

والهدف  املناشير  أنواع  بني  تقارن   -
من استخدام كل منها.  

- تعرف عدد النشر والقطع.
- تعرف أنواع األخشاب املصنعة ومصادرها.

- تستكشف خامات مكملة أخرى.

مجال العمليات : 
العدد  باستخدام  والقطع  الشق  مهارة  تطبق   -  1

املناسبة. 
2 -  تقطيع وتوظيف اخلامات املكملة. 

التطبيق  أثناء  والسالمة  األمن  قواعد  تطبق   -  3
العملي.

1 - تبدأ بعملية القطع 
والنشرالستخراج أجزاء التمرين. 

2 - تستخدم أدوات القطع والنشر 
بالشكل الصحيح.

تطبق الطريقة الصحيحة للوقوف قبل 	 
البدء بعمليات النشر والقطع.

تدمج اخلامات املكملة باملنتج املنفذ.	 
تراعي قواعد األمن والسالمة أثناء 	 

التطبيق.

مجال االجتاهات :
  القدرة على دمج اخلامات املكملة في خامة 

اخلشب وتوظيفها مبا يبرز جمالها.

 متيز كيفية اختيار املنشار املناسب 	 
لكل عملية قطع / نشر.

تعبرعن انطباعاتها الشخصية بأهمية 	 
احلرف اليدوية.

مجال االرتباط : 
تربط احلقائق السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى.

مناقشة املتعلمات باحلقائق 	 
والعمليات السابقة وارتباطها باملواد 

األخرى.

تربط احلقائق السابقة مبواد دراسية 	 
أخرى.
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الصف : السابع / بنات                                                                       املرحلة : الثالثة

معايير املنهجأمثلة على أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن :

التمكن من املفاهيم 
واملهارات للمرحلة 
املتوسطة وإتقان 
أساليب البحث 

العلمي في املجاالت 
التخصصية.

)2-2( تعزز العمل وفق التنظيم اجلماعي 
الستخراج أجزاء التمرين , وتوظيف اخلامات 

املكملة في إبراز املنتج.
مجال احلقائق :

1 - تتعرف األخشاب املصنعة.
2 - تتعرف اخلامات املكملة. 

األخشاب املصنعة	 
  ) MDF  ، املعاكس، الالتية(

 - تقارن بني أنواع املناشير والهدف من
  استخدام كل منها.

- تعرف عدد النشر والقطع.
- تعرف أنواع األخشاب املصنعة  

ومصادرها.
- تستكشف خامات مكملة أخرى. 

مجال العمليات : 
1 - تطبق مهارة الشق والقطع باستخدام 

العدد املناسبة. 
2 - توظيف وتقطيع اخلامات املكملة. 

3 - تطبق قواعد األمن والسالمة أثناء 
التطبيق العملي.

والنشر  ال��ق��ط��ع  بتطبيقات  ال��ب��دء   -  1
إلستخراج أجزاء التمرين.  

2 - تستخدم أدوات القطع والنشر  بشكل 
صحيح.

تطبق الطريقة الصحيحة للوقوف قبل 	 
البدء بعمليات النشر والقطع.

تدمج اخلامات املكملة باملنتج املنفذ.	 
تراعي قواعد األمن والسالمة أثناء 	 

التطبيق.

مجال االجتاهات :
  القدرة على دمج اخلامات املكملة في خامة 

اخلشب وتوظيفها مبا يبرز جمالها.

متيز كيفية اختيار املنشار املناسب لكل 	 
عملية قطع / نشر.

تعبرعن انطباعاتها الشخصية بأهمية 	 
احلرف اليدوية.

مجال االرتباط : 
تربط احلقائق السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى.

مناقشة املتعلمات باحلقائق والعمليات 	 
السابقة وارتباطها باملواد األخرى.

تربط احلقائق السابقة مبواد دراسية 	 
أخرى.
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الصف : السابع / بنات                                                                          املرحلة : الرابعة 

معايير املنهجأمثلة على أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن :

التطبيق الفعلي 
لقواعد األمن 
والسالمة عند 

التعامل مع 
العدد اليدوية 

واألجهزة 
الكهربائية 

واإللكترونية.

واألحــرف  األســطــح  تهيئة  عمليات  تطبق   )3-3(
ألجزاء التمرين للبدء في عمليات جتميع املنتج. 

مجال احلقائق :
1 - تتعرف مسميات عدد الضبط والتسوية 

2 - تتعرف مواد التجميع املختلفة . 

   -  تتعرف كيفية ضبط وتسوية
 أجزاء التمرين باستخدام املبارد

 )اخلشابي / احلدادي( كيفية
 استخدامها وصيانتها ، واحلفاظ

عليها.
 - ضبط أحرف الزخارف املفرغة

وإزالة الزوائد عنها.

- تتعرف عدد الصقل والبرد والتنعيم.
- تتعرف مواد، وأدوات التجميع املبدئي والنهائي 

للمنتج املنفذ.
تستخدم  أخ��رى  جتميع  خ��ام��ات  تستكشف   -
رقائق  )القماش،  الفنية  املشغوالت  ألج��زاء 
الورقي  الشريط  النحاس،  رقائق  األملنيوم، 

الالصق..الخ (.

مجال العمليات : 
1 - تطبق مهارة الضبط والتسوية باستخدام 

العدد املناسبة. 
لــأخــشــاب  التجميع  عــمــلــيــات  تــنــفــذ   -  2
واخلامات املكملة مبا يناسبها من مواد جتميع. 

3 - تطبق قواعد األمن والسالمة أثناء 
التطبيق العملي.

تقوم املتعلمة باستخدام املبارد 	 
وورق الصنفرة في ضبط 

أحرف أجزاء التمرين.

تطبق مهارة الصقل والتنعيم باملبارد.	 
تتمكن من إمساك املطرقة وتثبيت املسامير 	 

أثناء عملية التجميع ألجزاء التمرين.
تراعي الترشيد في استهالك املادة الصمغية 	 

)الغراء( في التجميع املبدئى للمنتج.
تراعي قواعد األمن والسالمة أثناء التطبيق.	 

مجال االجتاهات :
تعبرعن انطباعها الشخصي نحو عمليات 	 

الضبط والتسوية

تكتشف أهمية عملية ضبط 	 
وتسوية أسطح أجزاء التمرين في 

إخراج مترين جيد.

تعبرعن انطباعاتها الشخصية بأهمية 	 
احلرف اليدوية.

مجال االرتباط : 
تربط احلقائق السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى.

مناقشة املتعلمات باحلقائق 	 
والعمليات السابقة وارتباطها 

باملواد األخرى.

تربط احلقائق السابقة مبواد دراسية 	 
أخرى.
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الصف : السابع / بنات                                                                       املرحلة : اخلامسة

معايير املنهجأمثلة على أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن :

إبراز الطاقات 
الكامنة لدى 

املتعلمات 
وفقًا للمرحلة 

العمرية 
للمشاركة 

الفعلية 
باملسابقات 

واملعارض 
واألنشطة 
املختلفة. 

)1-4( تتمكن من عمليات التشطيب املناسبة للمنتج.
         

مجال احلقائق :
1 - تتعرف الدهانات بأنواعها .

2 - تتعرف مواد )خامات (/  أدوات التشطيب  . 

 - تقوم املتعلمة باختيار األداة
 املناسبة لضبط التمرين من خالل

خبراتها السابقة.

- تعرف عدد الصقل والبرد والتنعيم.
- تعرف مواد ، وأدوات التجميع املبدئي 

والنهائي للمنتج املنفذ.
تستخدم  أخرى  جتميع  خامات  تكتشف   -
ألجزاء املشغوالت الفنية ) القماش، رقائق 
األملنيوم، رقائق النحاس، الشريط الورقي 

الالصق..الخ (. 
مجال العمليات : 

1 - تطبق عمليات التشطيب على التمرين املنفذ 
أول( األملشن على  الدهان )وجه  - تنفذ عملية   2

التمرين. 
التطبيق  أثناء  والسالمة  األمن  قواعد  تطبق   -  3

العملي.

استخدام املبارد في ضبط 	 
أحرف التمرين 

تقوم املتعلمة بجمع كل أجزاء 	 
التمرين وجتميعها بشكل 
مبدئي للتأكد من ضبط 

قياسات قطع التمرين 

تطبق مهارة التشطيب ملعاجلة األسطح	 
تراعي الترشيد في استهالك املعجون 	 

وكمية الدهانات من حيث اختيار 
الفرش أو الرول املناسب للبدء بالعمل.

تراعي قواعد األمن والسالمة أثناء 	 
التطبيق.

مجال االجتاهات :
  تعزز الشخصية والعمل بثقة من خالل التمكن 

من معاجلة العيوب في التشطيب , واختيار األلوان 
املناسبة إلبراز الناحية اجلمالية للمنتج املنفذ.

تكتشف أهمية عمليةالتجميع 	 
املبدئي في إخراج التمرين بشكل 

جيد.

تعبرعن إنطباعاتها الشخصية بحرية 	 
باختيار األلوان املناسبة لطالء املنتج.

مجال االرتباط : 
تربط احلقائق السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة 

احمليطة مع مواد دراسية أخرى.

مناقشة املتعلمات باحلقائق 	 
والعمليات السابقة وارتباطها باملواد 

األخرى. 
تربط احلقائق السابقة مبواد دراسية 	 

أخرى.
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الصف : السابع / بنات                                                                          املرحلة : السادسة

معايير املنهجأمثلة على أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن :

إبراز الطاقات 
الكامنة لدى 

املتعلمات 
وفقًا للمرحلة 

العمرية 
للمشاركة 

الفعلية 
باملسابقات 

واملعارض 
واألنشطة 
املختلفة. 

)2-4( تتمكن من عمليات التشطيب املناسبة 
للمنتج. 

مجال احلقائق :
1 - تتعرف طرق اإلخراج الفنية املتنوعة.

2 - تتعرف املواد واخلامات املكملة 
وتوظيفها إلبراز املنتج بشكل جمالي. 

 - تعرض املعلمة مجموعة من طرق اإلخراج
املناسبة للتمرين.

 - يعرض وسائل تعليمية عن خطوات تنفيذ
بعض طرق اإلخراج.

- تعرض األفكارعلى املتعلمات  وتشاركهن  
بطريقة التشطيب املناسبة للتمرين 

- تعرف املواد املستخدمة في طرق اإلخراج.
- تعرف طرق تنفيذ طرق اإلخراج املتنوعة. 
- تعرف طرق توظيف اخلرداوات في املنتج

- تستكشف اخلامات املكملة األخرى 
تستخدم ألجزاء املشغوالت الفنية ) القماش 
، رقائق األملنيوم ، رقائق النحاس ، الشريط 

الورقي الالصق..الخ (. 
مجال العمليات : 

1 - تطبق طرق حذف اإلخراج املتنوعة 
على املنتج املنفذ. 

2 - توظف احلاليا واخلردوات إلبراز 
املنتج جماليًا ووظيفيًا. 

3 - تطبق قواعد األمن والسالمة أثناء 
التطبيق العملي.

تتدرب املتعلمة على أنواع مختلفة من 	 
التشطيبات وتطبقها على أخشاب خارجية.

تقوم املتعلمة بابتكار طرق جديدة لإلخراج.	 
تختار املتعلمة مع املعلمة إحدى طرق 	 

التشطيب للتطبيق على التمرين.   

تطبق مهارة طرق اإلخراج املتنوعة في 	 
إبراز فكرة املنتج بشكل نهائي.

تعتمد في الترشيد بإنتاج حاليا مبتكرة 	 
من بقايا تقطيع األخشاب.

تراعي قواعد األمن والسالمة أثناء 	 
التطبيق.

مجال االجتاهات :
  القدرة على دمج اخلامات املكملة خلامة 

اخلشب وتوظيفها على املنتج مبا يبرز جماله 

تكتشف أهمية دهان التمرين الوجه األول 	 
وأهمية هذه املرحلة في إخراج التمرين 

بشكل جيد.

تعبرعن انطباعاتها الشخصية بحرية 	 
باختيار إحدى طرق اإلخراج املبتكرة 

وتنفذها.
مجال االرتباط : 

تربط احلقائق السابقة واملواضيع املرتبطة 
بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى.

مناقشة املتعلمات باحلقائق والعمليات 	 
السابقة وارتباطها باملواد األخرى.

تربط احلقائق السابقة مبواد دراسية 	 
أخرى.
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الصف : السابع / بنات                                                                             املرحلة : السابعة 

معايير املنهجأمثلة على أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن :

إبراز الطاقات 
الكامنة لدى 

املتعلمات 
وفقًا للمرحلة 

العمرية 
للمشاركة 

الفعلية 
باملسابقات 

واملعارض 
واألنشطة 
املختلفة. 

)2-4( تتمكن من عمليات التشطيب املناسبة 
للمنتج. 

مجال احلقائق :
الفنية  ـــــراج  اإلخ ـــرق  ط تــتــعــرف   -  1

املتنوعة.
املكملة  واخلـــامـــات  املــــواد  تــتــعــرف   -  2

وتوظيفها إلبراز املنتج بشكل جمالي. 

 - تعرض املعلمة مناذج حية ألنواع املكمالت
واخلرداوات واحلاليا.

 - تعرض الطرق الصحيحة الستخدام العدد
واألدوات في تثبيت املكمالت واخلرداوات.

 - تقوم املعلمة باستخدام العدد واألدوات في
 تثبيت املكمالت واخلرداوات واحلاليا على

التمرين.

- تتعرف املواد املستخدمة في طرق اإلخراج 
- تتعرف خطوت تنفيذ طرق اإلخراج املتنوعة. 
- تتعرف أهمية توظيف اخلرداوات على املنتج

- تستكشف اخلامات املكملة األخرى املستخدمة 
في املشغوالت الفنية ) القماش ، رقائق 

األملنيوم، رقائق النحاس، الشريط الورقي 
الالصق..الخ (. 

مجال العمليات : 
1 - تطبق عمليات طرق اإلخراج املتنوعة 

على املنتج املنفذ. 
إلبــراز  ـــردوات  واخل احلاليا  توظف   -  2

املنتج جماليًا ووظيفيًا 
3 -  تطبق قواعد األمن والسالمة أثناء 

التطبيق العملي.

تستخدم املتعلمة مجموعة من العدد 	 
واألدوات في تثبيت املكمالت واخلرداوات 

واحلاليا على أجزاء التمرين.
تختار املتعلمة نوع املكمالت املناسبة 	 

للتمرين.
تقوم املتعلمة بتثبيت املكمالت واحلاليا 	 

على التمرين. 

تطبق مهارة طرق اإلخراج املتنوعة في إبراز 	 
فكرة املنتج بشكل نهائي.

الترشيد في استهالك األخشاب إلنتاج حاليا 	 
مبتكرة من بقايا تقطيع األخشاب.

تراعي قواعد األمن والسالمة أثناء التطبيق 	 

مجال االجتاهات :
  القدرة على دمج اخلامات املكملة مع خامة 

اخلشب للمنتج وتوظيفها مبا يبرز جمالها.

- ت��ك��ت��ش��ف أه��م��ي��ة إض���اف���ة امل��ك��م��الت 
التمرين مما  على  واحل��الي��ا  واخل���ردوات 

يضيف شكاًل جمالياً ووظيفياً

تعبرعن إنطباعاتها الشخصية بحرية باختيار 	 
إحدى طرق اإلخراج املبتكرة وتنفذها.

مجال االرتباط : 
املرتبطة  واملواضيع  السابقة  احلقائق  تربط 

بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى.

مناقشة املتعلمات باحلقائق والعمليات 	 
تربط احلقائق السابقة مبواد دراسية أخرى 	 السابقة وارتباطها باملواد األخرى.
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 منهج الصف الثامن بنات

الصف الثامن بنات
مجال االرتباطات مجال االجتاهات مجال العمليات مجال احلقائق الكفايات اخلاصة

تــــربــــط احلــــقــــائــــق الـــعـــامـــة 
السابقة واملواضيع املرتبطة 
بــالــبــيــئــة احملــيــطــة مــع مــواد 

دراسية أخرى. 

تـــقـــدر أهــمــيــة احلـــرف 
الـــــيـــــدويـــــة واحلـــــفـــــاظ 
العامة  املمتلكات  على 
مبـــا يــعــود بــالــنــفــع لها 

ولآلخرين

في  والــعــالم  القياس  أدوات  تستخدم   -
رسم أجزاء التمرين 

والــغــرض  وفــكــرتــهــا  التركيبة  تــتــعــرف   -
منها وتبدأ بأخذ قياسها.

- تــطــبــق قـــواعـــد األمــــن والـــســـالمـــة في  
استخدام العدد. 

الطبيعية 	  األخشاب  على  التعرف 
أنواعها ومصادرها

التعرف على فكرة تصميم التمرين 	 
والغرض منه واستخداماته.

التعرف على أنواع تركيبة نص على 	 
نص والغرض منها 

القياس 	  وادوات  عدد  على  التعرف 
والعالم 

مــهــارة  متــــارس   )4-3(
ــات و  ــاس ــي ــق حتــديــد ال
األبعاد من خالل كيفية 
الــــربــــط بــــني الــشــكــل 
ــي  الــوظــيــفــي واجلــمــال

للفكرة.

1

تــــربــــط احلــــقــــائــــق الـــعـــامـــة 
السابقة واملواضيع املرتبطة 
بــالــبــيــئــة احملــيــطــة مــع مــواد 

دراسية أخرى. 

االنطباعات  عــن  تعبر 
الــشــخــصــيــة واملــشــاعــر 
الـــتـــي تــشــعــر بــهــا عند 
من  مجموعة  تعلمها 
احلــقــائــق والــعــمــلــيــات 

السابقة.

- تطبق مهارة شق ونشر أجزاء التمرين 
املختلفة. 

- تطبق تفصيل  ونشر التركيبة 
الصناعية 

- تراعي قواعد األمن والسالمة بالعدد 
واألدوات املستخدمة.

العدد  اســتــخــدام  مــهــارات  تـــدرك   -
اليدوية 

الشق  عدد  على  تطبيقات  تتعرف   -
والقطع.

)نص  الصناعية  التراكيب  تتعرف   -
على نص (.

مــهــارة  تــوظــيــف   )3-4(
وتطبيق  األجــزاء  تفصيل 
التركيبة الصناعية ) نص 

على نص ( 

2

تربط احلقائق العامة 
السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد 
دراسية أخرى. 

تقدر أهمية احملافظة 
على املمتلكات العامة 

مبا يعود بالنفع لها 
ولآلخرين.

- استكمال عمليات الشق والقطع 
وضبط التراكيب الصناعية

- تستخدم عدد املسح والضبط 
والتسوية

- تتعرف طرق تسوية األسطح 
- تتعرف كيفية تصحيح عيوب 
أجزاء املنتج بعد النشر والقطع 

- تتعرف أهمية عملية ضبط 
وتسوية أجزاء التمرين

)5-3( تعزز قيمة العمل 
اجلماعي من خالل 

عمليات ضبط وتسوية 
األسطح  واألحرف 

لتجميع املنتج 

3
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تربط احلقائق العامة 
السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد 
دراسية أخرى. 

تعبر عن انطباعها 
الشخصي نحو عملية 

التجميع وتنفيذها 
باألسلوب الصحيح.

والـــتـــســـويـــة  الـــضـــبـــط  ادوات  تـــســـتـــخـــدم   -
للتجميع املبدئي لتصحيح العيوب 

- تطبيق قــواعــد األمـــن والــســالمــة حرصا 
على املتعلمة.

- تتعرف أهمية هذه املرحلة 
- تدرك أهمية التجميع املبدئي للمنتج 

الكتشاف العيوب.
أجزاء  عيوب  تصحيح  كيفية  تتعرف   -

املنتج أثناء التجميع 
التمرين  أجزاء  جتميع   كيفية  تتعرف 
)املبدئي( وجتميع التركيبة الصناعية.

العمل  قيمة  تعزز   )3-5(
ــــن خـــالل  اجلـــمـــاعـــي م
وتسوية  ضبط  عمليات 
ـــــــرف  ـــــح  واألح ـــــط األس

باإلضافة لتجميع املنتج 

4

تــــــربــــــط احلـــــقـــــائـــــق الــــعــــامــــة 
املرتبطة  واملــواضــيــع  السابقة 
بــالــبــيــئــة احملـــيـــطـــة مــــع مــــواد 

دراسية أخرى. 

الــــــــــقــــــــــدرة عــــــلــــــى دمــــــج 
خلامة  املكملة  اخلامات 
اخلــشــب وتــوظــيــفــهــا مبا 

يبرز جمالها. 

- تتعرف األدوات املستخدمة في التشطيب 
والطريقة الصحيحة الستخدامها 

- تطبق قواعد األمن والسالمة 

وجتهيز  اعــداد  أهمية  على  تتعرف   -
األسطح لعملية التشطيب والتي تشمل 

)السنبكة- املعجنة – الصنفرة (
- تتعرف أهمية دهان  البطانة للتمرين 
إلستقبال  جيد  بشكل  السطح  وجتهيز 

الدهان األساسي.
األمـــن  وقـــواعـــد  األدوات  تــتــعــرف   -

والسالمة املصاحبة لها.

عمليات  تــتــقــن   )4-4(
ــب الــنــهــائــيــة  ــي ــط ــش ــت ال
وجتــهــيــز أنـــــــواع  طــرق 

اإلخراج للمنتج. 

5

تــــــربــــــط احلـــــقـــــائـــــق الــــعــــامــــة 
املرتبطة  واملــواضــيــع  السابقة 
بــالــبــيــئــة احملـــيـــطـــة مــــع مــــواد 

دراسية أخرى. 

االســتــدامــة  مــبــدأ  تعزيز 
وتــنــمــيــة املــتــعــلــمــات من 
أجل بناء العقل املبتكر.

- تستخدم مواد وأدوات الدهان املختلفة.
- تطبق قواعد األمن والسالمة 

- التعرف على أهمية دهان التمرين 
للوجه األول والهدف من هذه العملية 

- التعرف على أنواع الدهانات املائية 
والزيتية. 

- تطبيق اأُلسلوب الصحيح للدهان 

)5-4( تطبق التقنيات 
احلديثة واملكمالت 

واخلامات إلخراج التمرين 
وإلبراز وظيفته وجماله .

6

تربط احلقائق العامة 
السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد 
دراسية أخرى

تـــعـــبـــر عــــــن انـــطـــبـــاعـــهـــا 
نــحــو عملية  الــشــخــصــي 
التشطيب  نـــوع  اخــتــيــار 

املناسب للمنتج.

املناسب  اإلخراج  نوع  املتعلمة  تختار   -
للمنتج. 

- تطبق الطريقة الصحيحة لهذا اإلخراج 
- متيز أهمية التدريب على أنواع مختلفة 

من الطرق للوصول إلخراج املناسب.

- تتعرف بعض مواد وخامات اإلخراج 
املختلفه واملناسبة لتطبيقها على 

املنتج. 
- تتعرف أحد التكنيكات  واخلامات 

التي تستخدم في إخراج التمرين.

)5-4( تطبق التقنيات 
احلديثة واملكمالت 

واخلامات إلخراج التمرين 
إلبراز وظيفته وجماله .

7
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منهج الصف الثامن بنات 
 الصف: الثامن   بنات                                                                                         املرحلة األولى

 الكفايات
  أمثلة  على أنشطةالكفايات اخلاصةالعامة

التعلم
  معايير املنهج

تكون املتعلمة  قادرة على أن

إبراز الطاقات 
الكامنة لدى 

املتعلمات 
وفقًاً للمرحلة 

العمرية 
للمشاركة 

الفعلية 
باملسابقات 

واملعارض 
واألنشطة 
املختلفة 

)3-4( متارس مهارة حتديد القياسات أو األبعاد من خالل كيفية 
الربط بني الشكل الوظيفي واجلمالي للفكرة.

مجال احلقائق:
التعرف على األخشاب الطبيعية أنواعها ومصادرها	 
التعرف على فكرة تصميم التمرين والغرض منه 	 

واستخداماته 
التعرف على أنواع تركيبة نص على نص والغرض منها 	 
التعرف على عدد وأدوات القياس والعالم. 	 

عرض وسائل إيضاح ملصادر 
األخشاب وأنواعها 

التعرف على فكرة التمرين          
) وظيفته والغرض منه ( 

عرض مصورات عن  أهمية 
التركيبة الصناعية في 

التصميم وطريقة تركيبها 
وتنفيذها. 

تتعرف التمرين والغرض منه.	 
تتعرف أنواع التراكيب 	 

ووظيفتها وطريقة تنفيذها. 

مجال العمليات :  
1- تستخدم أدوات القياس والعالم في رسم أجزاء التمرين. 

2 - تتعرف التركيبة وفكرتها والغرض منها وتبدأ بأخذ قياسها.
3 - تطبق قواعد األمن والسالمة في  استخدام العدد. 

تنقل قياسات التمرين من 	 
على الرسم إلى اخلشب 

تستخدم أدوات القياس 	 
والعالم في رسم أجزاء 

التمرين 

-  تفصيل أجزاء التمرين على 
اخلشب . 

-  متارس مهارة رسم وتفصيل 
التركيبة الصناعية. 

مجال االجتاهات :
تقدر أهمية احلرف اليدوية واحلفاظ على املمتلكات العامة مبا 

يعود بالنفع لها ولأخرين

 تطلع على أنواع مشابهة 
للتمرين  في البيئة احمليطة 

تقدر القيمة اجلمالية للتمارين 
وانعكاسها على البيئة احمليطة

مجال االرتباط  :
تربط احلقائق العامة السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة 

احمليطة مع مواد دراسية أخرى. 

 مناقشة املتعلمات باحلقائق 
والعمليات السابقة وارتباطها 

باملواد األخرى. 

تربط احلقائق السابقه مبواد 
دراسية أخرى. 
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  الصف  : الثامن   بنات                                                                                                 املرحلة الثانية

أمثلة  على أنشطة  التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
  معايير املنهج

 تكون املتعلمة  قادرة على
أن

التطبيق الفعلي 
لقواعد األمن 
والسالمة عند 

التعامل مع العدد 
اليدوية واألجهزة 

الكهربائية 
واإللكترونية.

) 4-3( توظيف مهارة تفصيل األجزاء وتطبيق 
التركيبة الصناعية )نص على نص(  

مجال احلقائق:
1 - تدرك مهارات استخدام العدد اليدوية 

2 - تتعرف عدد الشق والقطع.
3 - تتعرف أنواع التراكيب الصناعية )نص على 

نص (.

الشق 	  ع��دد  أن��واع  تبني  إيضاح  وسائل  ع��رض 
والنشر

التمرين 	  أج���زاء  تفصيل  لطرق  م��ص��ورات  ع��رض 
املختلفة ونشر التركيبة الصناعية باسلوب صحيح. 

عرض مناذج للتراكيب الصناعية املراد تنفيذها	 
استخدام 	  عند  الصحيحة  الوقفه  على  التعرف 

املناشير. 

تعرف وظيفة التركيبة والهدف 
من استخدامها في هذا اجلزء من 

التمرين.  

مجال العمليات :  
1 - تطبق مهارة شق ونشر أجزاء التمرين املختلفة. 

2 - تطبق عملية القطع والنشر التركيبة الصناعية 
3 - تراعي قواعد األمن والسالمة بالعدد واألدوات 

املستخدمة. 

نقل قياسات التركيبة الصناعية للمكان 
املخصص لها من أجزاء التمرين 

تستخدم أدوات النشر والقطع.
تستخدم العدد املساعدة في التنفيذ  

تطبق مهارة نشر أجزاء 	 
التمرين املختلفة. 

تطبق عمليات القطع والنشر 	 
الستخراج أجزاء التمرين و 

التركيبة. 

مجال االجتاهات :
تعبر عن اإلنطباعات الشخصية واملشاعر التي 

تشعر بها عند تعلمها مجموعة من احلقائق 
والعمليات السابقة.

تطلع على أماكن استخدام التركيبة في قطع األثاث 
املوجودة في البيئة احمليطة.

تقدر قيمة العمل اجلماعي وأهمية 
العمل ضمن فريق واحد. 

مجال االرتباط  :
تربط احلقائق العامة السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى.

 مناقشة املتعلمات باحلقائق والعمليات السابقة 
وارتباطها باملواد األخرى. 

تربط احلقائق السابقه مبواد 
دراسية أخرى. 
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الصف  : الثامن   بنات                                                                                                 املرحلة الثالثة

أمثلة  على أنشطة  التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
  معايير املنهج

 تكون املتعلمة  قادرة على
أن

التطبيق الفعلي 
لقواعد األمن 
والسالمة عند 

التعامل مع العدد 
اليدوية واألجهزة 

الكهربائية 
واإللكترونية.

)5-3( تعزز قيمة العمل اجلماعي من خالل 
عمليات ضبط وتسوية األسطح  واألحرف 

وجتميع املنتج. 
مجال احلقائق:

1 - تتعرف طرق تسوية األسطح 
2 - تتعرف كيفية تصحيح عيوب أجزاء 

املنتج بعد النشر والقطع 
3 - تتعرف أهمية ضبط وتسوية أجزاء 

التمرين

التعرف على الطريقة الصحيحة 	 
الستخدام كل من أدوات املسح 

والتصفية.
عرض وسائل إيضاح تبني أهمية 	 

عمليات الضبط والتسوية 
تتعرف على العدد واألدوات املستخدمة 	 

واهميتها في عملية ضبط أجزاء 
التمرين بعد عملية القطع والنشر 

تعرف عدد املسح 	 
والتصفية.

تعرف كيفية إصالح عيوب 	 
األسطح واألحرف وكيفية 

ضبطها

مجال العمليات :  
1 - استكمال عمليات الشق والقطع وضبط 

التراكيب الصناعية
2 - تستخدم عدد املسح والضبط والتسوية 

تطبيقات على عمليات املسح والتسوية 	 
تطبيق قواعد األمن والسالمة في 	 

االستخدام الصحيح  للعدد. 

تطبق عمليات املسح 	 
والتصفية.

مجال االجتاهات :
تقدر أهمية احملافظة على املمتلكات العامة مبا 

يعود بالنفع لها ولآلخرين. 

 احلرص على العدد واألدوات التي مت 
استخدامها وإرجاعها إلى أماكن حفظها. 

تقدر القيمة اجلمالية للقطع 
املختلفة. 

مجال االرتباط  :
تربط احلقائق العامة السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى 

  مناقشة املتعلمات باحلقائق والعمليات 
السابقة وإرتباطها باملواد األخرى. 

تربط احلقائق السابقه مبواد 
دراسية أخرى. 
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 الصف  : الثامن   بنات                                                                                                 املرحلة الرابعة

 الكفايات
  معايير املنهجأمثلة  على أنشطة  التعلمالكفايات اخلاصةالعامة

تكون املتعلمة  قادرة على أن :

 التطبيق
 الفعلي

 لقواعد األمن
 والسالمة عند

 التعامل مع
 العدد اليدوية

 واألجهزة
 الكهربائية

واإللكترونية.

)5-3( تعزز قيمة العمل اجلماعي من خالل عمليات 
ضبط وتسوية األسطح  واألحرف وجتميع املنتج. 

مجال احلقائق:
تتعرف أهمية هذه املرحلة.	 
تدرك أهمية التجميع املبدئي للمنتج الكتشاف العيوب.	 
تتعرف كيفية تصحيح عيوب أجزاء املنتج أثناء التجميع 	 
تتعرف كيفية جتميع  أجزاء التمرين )املبدئي( 	 

وجتميع التركيبة الصناعية. 

ت��ب��ني أهمية 	  ع���رض وس��ائ��ل إي��ض��اح 
لتفادي  التغرية  قبل  املبدئي  التجميع 

العيوب 
ف أهمية أَدوات الضبط والتسوية 	  تعرَّ

لتصحيح عيوب التجميع 

تعرف على كيفية جتميع 	 
أجزاء التمرين باألدوات 

املناسبة والطريقة الصحيحة 

مجال العمليات :  
تستخدم أدوات الضبط والتسوية للتجميع املبدئي 	 

لتصحيح العيوب 
تطبيق قواعد األمن والسالمة حرصًا على 	 

املتعلمة.. 

الصحيحة 	  ل��ل��ط��ري��ق��ة  ع��م��ل��ي  ب��ي��ان 
الستخدام العدد واألدوات املستخدمة 

في جتميع أجزاء املنتج 
أج���زاء 	  ض��ب��ط  لعملية  عملي  ب��ي��ان 

التمرين وتسويتها لتجهيزها للتجميع 
النهائي 

أدوات وعدد 	  تتقن استخدام   
التجميع.

 مراعاة قواعد األمن والسالمة 	 
أثناء التطبيق العملي. 

مجال االجتاهات :
تعبر عن إنطباعها الشخصي نحو عملية التجميع 	 

وتنفيذها باإلسلوب الصحيح. 

 تكتشف متانة وسالمة التركيبة الصناعية 
وأهميتها في جتميع أجزاء املنتج. 

تعبر عن انطباعها الشخصي بحرية 
مبجموعة من احلقائق السابقه.

مجال االرتباط  :
تربط احلقائق العامة السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى. 

  مناقشة املتعلمات باحلقائق والعمليات 
السابقة وإرتباطها باملواد األخرى.

تربط احلقائق السابقه مبواد 
دراسية أخرى. 
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  الصف  : الثامن   بنات                                                                                              املرحلة اخلامسة

  معايير املنهجأمثلة  على أنشطة  التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة  قادرة على أن :

إبراز الطاقات 
الكامنة لدى 

املتعلمات وفقًاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات 
واملعارض 

واألنشطة 
املختلفة 

)4-4( تتقن عمليات التشطيب النهائيه وجتهيز أنواع  
طرق اإلخراج للمنتج. 

مجال احلقائق:
- تتعرف أهمية إعداد وجتهيز األسطح لعملية التشطيب 

والتي تشمل )السنبكة- املعجنة – الصنفرة (
- التعرف على أهمية دهان  البطانة للتمرين وجتهيز 

السطح بشكل جيد الستقبال الدهان األساسي.
- تتعرف األدوات وقواعد األمن والسالمة املصاحب لها 

ع��رض ل���ألدوات واخل��ام��ات 	 
امل��س��ت��خ��دم��ة ف����ي ع��م��ل��ي��ة 

التشطيب 
ع�����رض ع��م��ل��ي خل���ط���وات 	 

ومراحل عملية التشطيب 

تتمكن من إعداد األسطح 	 
وجتهيزها لعملية التشطيب.

تتقن كيفية استخدام األدوات 	 
واملواد بطريقة صحيحه. 

مجال العمليات :
تتعرف األدوات املستخدمة في التشطيب 	 

والطريقة الصحيحة الستخدامها 
تطبيق على قواعد األمن والسالمة. 	 

  

ت��ط��ب��ي��ق��ات ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات 	 
التشطيب املختلفة. 

تطبيقات على عمليات دهان 	 
البطانه 

مراعاة األمن والسالمة أثناء 	 
تداول العدد.  

تطبق الطريقة الصحيحة لتجهيز 
األسطح وإعدادها قبل الدهان.
تطبق عملية دهان الوجه األول. 

 

مجال االجتاهات :
القدرة على دمج اخلامات املكملة خلامة اخلشب وتوظيفها 

مبا يبرز جمالها. 

 تعزيز العمل اجلماعي من خالل 
الفريق الواحد. 

تعبر عن انطباعها الشخصي بحرية 
مبجموعة من احلقائق السابقه. 

مجال االرتباط  :
تربط احلقائق العامة السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى. 

  مناقشة املتعلمات باحلقائق 
والعمليات السابقة وارتباطها 

باملواد األخرى.

تربط احلقائق السابقه مبواد دراسية 
أخرى. 
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  الصف  : الثامن   بنات                                                                                               املرحلة السادسة

  معايير املنهجأمثلة  على أنشطة  التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة  قادرة على أن

إبراز الطاقات 
الكامنة لدى 

املتعلمات وفقًاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات 
واملعارض واألنشطة 

املختلفة.

)5-4( تطبق التقنيات احلديثة واملكمالت واخلامات 
إلخراج التمرين وإبراز ووظيفته وجماله.

مجال احلقائق:
التعرف على أهمية دهان الوجه األول  للتمرين.	 
التعرف على أنواع الدهانات املائية والزيتية. 	 
تطبيق اإلسلوب الصحيح للدهان. 	 

تعرض املعلمة مجموعة متنوعة من 	 
الدهانات وعبواتها .

مراحل 	  عن  تعليمية  وسائل  عرض 
وخ����ط����وات ال����ده����ان وال��ط��ري��ق��ة 
ال��ص��ح��ي��ح��ة الس���ت���خ���دام ال��ع��دد 

املستخدمة في تلك املرحلة  

تعرف أهمية دهان التمرين بالوجه 	 
األول والهدف من هذه  العمليه.

دهان 	  عملية  تنفيذ  كيفية  تتعرف 
التمرين الوجه األول وما تستخدم 

فيها من أدوات وخامات. 

مجال العمليات :
تستخدم عدد وأدوات الدهان املختلفة.	 
تطبق قواعد األمن والسالمة. 	 

تختار لون الدهان النهائي  	 
املناسب للمنتج.

تطبق عملية دهان الوجة األول 	 
)البطانة( على املنتج

اتقنت عملية خلط األلوان.	 
أتقنت عملية دهان التمرين الوجه 	 

األول 
مراعاة قواعد األمن والسالمة 	 

أثناء التطبيق العملي. 
مجال االجتاهات :

تعزيز مبدأ االستدامة وتنمية املعلمات من أجل 
بناء العقل املبتكر.

 تكتشف أهمية دهان التمرين الوجه األول 
وأهمية هذه املرحلة في إخراج التمرين 

بشكل جيد. 

تعبر عن انطباعها الشخصي بحرية 
مبجموعة من احلقائق السابقه. 

مجال االرتباط  :
تربط احلقائق العامة السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى 

  مناقشة املتعلمات باحلقائق والعمليات 
السابقة وارتباطها باملواد األخرى.

تربط احلقائق السابقه مبواد دراسية 
أخرى. 
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الصف: الثامن   بنات                                                                                                 املرحلة السابعة

  معايير املنهجأمثلة  على أنشطة  التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة  قادرة على أن

 إبراز الطاقات
 الكامنة لدى

 املتعلمات وفقًاً
 للمرحلة العمرية
 للمشاركة الفعلية

 باملسابقات واملعارض
واألنشطة املختلفة.

واملكمالت  احلــديــثــة  التقنيات  تطبق   )4-5  (
واخلامات إلخراج التمرين وإبراز وظيفته وجماله.

مجال احلقائق: 
املختلفه 	  اإلخراج  وخامات  مواد  بعض  تتعرف 

واملناسبة لتطبيقها على املنتج. 
التي 	  واخلـــامـــات  التكنيكات   أحـــد  تــتــعــرف 

تستخدم في إخراج التمرين. 

 تعرض املعلمه مجموعة من طرق 	 
اإلخراج املناسبة للتمرين.

عرض عينات من بعض طرق اإلخراج 	 
تعرض األفكار على املتعلمات 	 

وتشاركهم بطريقة اإلخراج املناسبة 
للتمرين. 

تعرف طرق اإلخراج املختلفه 	 
واإلسلوب الصحيح لتطبيقها. 

تعرف أحدث اخلامات واألدوات 	 
املستخدمة في هذه العملية. 

تعرف األدوات والعدد املناسبة 	 
لإلخراج. 

مجال العمليات :  
تختار املتعلمة النوع لإلخراج املناسب للمنتج. 	 
تطبق الطريقه الصحيحة لهذا اإلخراج 	 
متيز أهمية التدريب على أنواع مختلفة من 	 

الطرق للوصول لإلخراج املناسب. 

تتدرب املتعلمة على أنواع مختلفة من 	 
طرق اإلخراج على قطع خارجية – يتم 
اختيار أحد طرق اإلخراج للتطبيق على 

املنتج.  

تعرف طرق مختلفة من طرق 	 
اإلخراج تتقن أحدهم. 

تراعي قواعد األمن والسالمة أثناء 	 
التطبيق العملي. 

مجال االجتاهات :
تعبر عن إنطباعها الشخصي نحو عملية اختيار 

نوع التشطيب املناسب للمنتج. 

 تكتشف أهمية اإلخراج النهائي في إبراز 
فكرة املنتج.

تعبر عن انطباعها الشخصي بحرية 
مبجموعة من احلقائق السابقة.

مجال االرتباط  :
تربط احلقائق العامة السابقة واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى 

  مناقشة املتعلمات باحلقائق والعمليات 
السابقة وارتباطها باملواد األخرى.

تربط احلقائق السابقه مبواد دراسية 
أخرى. 
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منهج الصف التاسع بنات

الصف التاسع بنات
مجال االرتباطات مجال االجتاهات مجال العمليات مجال احلقائق الكفايات اخلاصة

تــــــربــــــط احلـــــقـــــائـــــق الــــعــــامــــة 
املرتبطة  واملــواضــيــع  السابقة 
بــالــبــيــئــة احملـــيـــطـــة مــــع مــــواد 

دراسية أخرى. 

تـــــعـــــبـــــر عــــــــن انــــطــــبــــاعــــهــــا 
ومـــشـــاعـــرهـــا بــــني تــعــلــمــهــا 
احلــقــائــق عـــن ) األخــشــاب 

واخلامات املكملة(.

- تــصــمــم فــكــرة مــنــتــج نــافــع ذي قيمة 
وظيفية وجمالية

- تعرف كيفية توظيف القياسات على 
املنتج

- تتعرف كيفية الدمج بني اخلامات املكملة 
واألخشاب الطبيعية لتصميم منتج

- تتعرف فكرة تصميم املنتج 
- تتعرف عدد القياس والعالم والتصميم 

مــن  ــن  ــك ــم ــت ت  )4-1(
حساب كميات األخشاب  
ـــــات الــــالزمــــة  ـــــام واخل
وتوظيف  املنتج  لتنفيذ 
في  احلديثة  التقنيات 

تنفيذه.

1

تـــربـــط بـــني حــقــائــق الــقــيــاس 
والــــــعــــــالم والــــضــــبــــط واملــــــــواد 

الدراسية األخرى

تـــــعـــــبـــــر عــــــــن انــــطــــبــــاعــــهــــا 
القياسات  نحو  الشخصي 
في  واستخدامها  وأنواعها 

حياته.

- تـــنـــفـــذ حــــســــاب كــــمــــيــــات األخــــشــــاب 
املطلوبة لتنفيذ املنتج

املــنــاســبــة  واألدوات  الـــعـــدد  تــســتــخــدم   -
لنقل القياس والعالم

- تستخدم العدد وأدوات الشق والنشر 
أثناء  والسالمة  األمــن  تراعي قواعد   -

التنفيذ العملي

- تتعرف كيفية حساب كميات األخشاب 
واملواد املكملة. 

املــراد  والعالم  القياس  أدوات  تتعرف   -
استخدامها في التمرين. 

- تتعرف أنواع املناشير والفروق بينها.
- تدرك الفرق بني عملية الشق الطولي 

والقطع العرضي

مــن  ــن  ــك ــم ــت ت  )4-1(
حساب كميات األخشاب  
ـــــات الــــالزمــــة  ـــــام واخل
وتوظيف  املنتج  لتنفيذ 
في  احلديثة  التقنيات 

تنفيذه.

2

تربط احلقائق السابقة 
واملواضيع املرتبطة بالبيئة 

احمليطة مع مواد دراسية 
أخرى.

تعبر عن آرائها وأنطباعاتها 
مــن حقائق  تعلمها  ومــدى 
الــنــشــر والــقــطــع بــاألجــهــزة 

الرقمية.

األجهزة  استخدام  كيفية  تدرك   -
في  املستخدمة  احلديثة  الكهربائية 

الشق والنشر  
األجهزة  توظيف  كيفية  تدرك   -

السابقة في املنتج املنفذ
- تراعي األمن والسالمة أثناء 

استخدام األجهزة الكهربائية

الكهربائية  األجــهــزة  ــدث  أح تتعرف   -
والرقمية لعمليات الشق والنشر

اتباعها  الواجب  االحتياطيات  تتعرف   -
أثناء استخدام األجهزة الكهربائية

بــإتــقــان  تــطــبــق   )6-4(
أجــزاء  استخراج  مــهــارة 

املنتج  

3
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الــتــعــرف عــلــى مــرونــة اخلــامــة 
فـــــــي الــــتــــشــــكــــيــــل مـــــــن خـــــالل 
ارتباطها باجلانب املعرفي في 

املواد األخرى

تـــــعـــــبـــــر عــــــــن انــــطــــبــــاعــــهــــا 
ومــشــاعــرهــا بــني مــا تعلمة 
مــــن حـــقـــائـــق عــــن اســـتـــواء 
األسطح واألحــرف وتثبيت 

التركيبة باللحام 

- تتدرب على استخدام مواد التجميع 
- تضبط أجزاء التمرين 

- تستخدم املواد املكملة

- تتعرف مواد جتميع جديدة. 
- تتعرف املواد واخلامات املكملة.

- تــتــعــرف قـــواعـــد األمــــن والــســالمــة 
للمرحلة.

)6-3( تطبق بإتقان 
عمليات الضبط وتسوية 
أسطح وأحرف األخشاب 

واخلامات املكملة.

4

تــــربــــط احلــــقــــائــــق  الــســابــقــة 
بالبيئة  املــرتــبــطــة  واملــواضــيــع 
احملـــيـــطـــة مــــع مـــــــواد دراســــيــــة 

أخرى

تـــــعـــــبـــــر عــــــــن انــــطــــبــــاعــــهــــا 
الــــشــــخــــصــــي نـــــحـــــو طـــــرق 
املناسب  وأيــهــم  الــتــجــمــيــع، 

في أثاث املنزل

لتجميع  املناسبة  الطريقة  تختار   -
املنتج.

الـــصـــحـــيـــحـــة  الــــطــــريــــقــــة  تـــطـــبـــيـــق   -
للتجميع.

- تطبق  عمليات جتهيز التمرين للتشطيب 
)السنبكة، ا ملعجنة ،الصنفرة(س.

- تلم بطرق التجميع املختلفة.
واملعجنة  السنبكة  عمليات  تتقن   -

والصنفرة .
- تتعرف العدد واألدوات املستخدمة لكل 

طريقة.
- تتعرف املواد املساعدة في التنفيذ.

)1- 5( تبتكر آلية 
الربط بني اخلامات 
املختلفة والتقنيات 

احلديثة ودمجها في 
عملية تشطيب املنتج  

5

تربط احلقائق اخلاصة 
باخلامة بالبيئة احمليطة مع 

املواد الدراسية األخرى

تـــــعـــــبـــــر عــــــــن انــــطــــبــــاعــــهــــا  
الـــشـــخـــصـــي نـــحـــو عــمــلــيــة 
اإلخـــــــــــراج وأنـــــواعـــــهـــــا ومـــا 
تــســتــخــدم فــيــهــا مـــن أدوات 

وخامات

- تــتــدرب على طــرق اســتــخــدام خامات 
اإلخراج .

- تطبق بعض عمليات اإلخراج املبتكرة.

- تتعرف أنواع طرق اإلخراج النهائية 
للتمرين.

- تتعرف اخلامات املناسبة منها. 
- تتعرف اخلامات البديلة.

املنتج  ــرض  ــع ت  )4-7(
وإبراز  النهائية  بصورته 
ــات  ــي ــن ــق ــت تـــوظـــيـــف ال
احلـــديـــثـــة والــرقــمــيــة 
تنقيذ  في  املستخدمة 

املنتج.

6

تـــــربـــــط احلـــــقـــــائـــــق اخلــــاصــــة 
مع  احمليطة  بالبيئة  باخلامة 

املواد الدراسية األخرى

تـــــعـــــبـــــر عــــــــن انــــطــــبــــاعــــهــــا 
اخلـــردوات  نحو  الشخصي 
واحلـــــــــــاليـــــــــــا وأنــــــــواعــــــــهــــــــا 
واستخداماتها في حياتها.

- تــخــتــار نــوعــيــة اخلـــــــردوات واحلـــاليـــا 
املناسبة للتمرين ومقاساتها املناسبة.

- تطبيق الطريقة الصحيحة لتحديد 
وتثبيت اخلردوات متيز العناصر املكملة 

فيما حولها من أثاث.

- تلم املتعلمة بأنواع اخلردوات واحلاليا 
املختلفة.

- تتقن مراحل تنفيذ تركيب املكمالت والعناصر 
اجلمالية ) مقبض – مفصلة – حاليا (

- التعريف ببعض احلاليا اخلشبية 
واخلردوات املعدنية وإمكانية توظيفها 

في التمرين.

)7-4( تعرض املنتج 
بصورتة النهائية وإبراز 

توظيف التقنيات 
احلديثة والرقمية 

املستخدمة في تنقيذ 
املنتج.

7
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الصف التاسع بنات       األسبوع األول

معايير املنهجأمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن:

 الربط بني املفاهيم
 اخلاصة بقانون البيئة
 بني مواد قانون البيئة

 رقم ))42 لسنة 2014((
 وخاصة مادة  19ومواد

 الدراسات العملية
 بأقسامها )يترك

 للتوجيه بناء املهارات
 املناسبة وما يرافقها

 من أنشطة ( لفتح
 سقف اإلبداع والتفكير

 الالمنطي للتوجيه
 ورؤساء األقسام كنوع من
 التنمية والتدريب على

التطوير.

)1- 4(  تتمكن من حساب كميات األخشاب الالزمة 
في  احلديثة  التقنيات  وتوظيف  املنتج  لتنفيذ 

تنفيذه 
مجال احلقائق: 

املكملة 	  اخلامات  بني  الدمج  كيفية  تتعرف 
واألخشاب الطبيعية لتصميم منتج

تتعرف فكرة التصميم املنتج 	 
تتعرف عدد القياس والتصميم 	 

اإللكترونية 	  امل��واق��ع  على  االط���الع 
واألخشاب  املكملة  اخلامات  لعرض 

الطبيعية لدمجها في تصميم املنتج
التعرف على كيفية تصميم التمرين 	 

املختلفة 	  األخشاب  أنواع  تتعرف 
واخلامات املكملة. 

تتعرف أسماء أجزاء التمرين 	 
تتعرف كيفية دمج األخشاب الطبيعية 	 

واملكمالت احلديثة (.

مجال العمليات:
وظيفية 	  قيمة  ذي  نافع  منتج  فكرة  تصمم 

وجمالية
تعرف كيفية نقل القياسات على املنتج 	 

التمرين 	  بفكرة  املتعلمات  مناقشة 
والبدء باختيار تصميم مميز لتطبيقة 

وضع القياسات على التمرين ليناسب 	 
البيئة احمليطة والغرض منه

تصمم فكرة ملنتج ذات قيمة جمالية 	 
ووظيفية

مجال االجتاهات:
تعبر عن انطباعها ومشاعرها بني تعلمها احلقائق 

عن ) األخشاب واخلامات املكملة(.

متيز بني أنواع اخلامات املكملة بالبيئة 
احمليطة 

تعبر عن انطباعها الشخصي بحرية 	 
والعمليات  احلقائق  من  مبجموعة 

السابقة.
مجال االرتباط:

تربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة 
بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى. 

التعرف على املوقع اجلغرافي للغابات 	 
من  املستخرجة  األخشاب  ونوعية 

األشجار حسب مناطقها. 

مبواضيع 	  السابقة  احلقائق  تربط 
متعلقة مبدرستها أوباألسرة مع املواد 

الدراسية األخرى. 
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  الصف : التاسع      بنات                                                  األسبوع : الثاني

معايير املنهجأمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن

الربط بني املفاهيم 
اخلاصة بقانون البيئة 
بني مواد قانون البيئة 

رقم ))42 لسنة 2014(( 
وخاصة مادة  19 ومواد 

الدراسات العملية 
بأقسامها )يترك 

للتوجيه بناء املهارات 
املناسبة وما يرافقها 

من أنشطة ( لفتح 
سقف اإلبداع والتفكير 

الالمنطي للتوجيه 
ورؤساء األقسام كنوع من 
التنمية والتدريب على 

التطوير.

)1- 4( تتمكن من حساب كميات األخشاب الالزمة لتنفيذ 
املنتج وتوظيف التقنيات احلديثة في تنفيذه.

مجال احلقائق: 
تتعرف كيفية حساب كميات األخشاب واملواد املكملة. 	 
في 	  استخدامها  املراد  والعالم  القياس  أدوات  تتعرف 

التمرين. 
تتعرف أنواع املناشير والفروق بينهم 	 
تدرك الفرق بني عملية الشق الطولي والقطع العرضي	 

الصحيحية 	  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  االط����الع 
حلساب كميات األخشاب )املقايسة(

نقل 	  لكيفية  إي��ض��اح  وس��ائ��ل  ع���رض 
القياس.

املستخدمة 	  واألدوات  ال��ع��دد  ع���رض 
لعمليات القطع والنشر 

العرضي 	  ال��ق��ط��ع  ب��ني  ال��ف��رق  ت��ت��ع��رف 
والشق الطولي 

تتقن علميات نقل القياسات املنتج	 
لعمليات 	  املستخدمة  العدد  تعرف 

ال��ق��ط��ع وال���ن���ش���ر وط�����رق األم���ن 
والسالمة 

مجال العمليات:
تنفذ حساب كميات األخشاب املطلوبة لتنفيذ املنتج	 
تستخدم العدد واألدوات املناسبة لنقل القياس	 

والعالم
تستخدم عدد وأدوات الشق والنشر 	 
تراعي قواعد األمن والسالمة أثناء التنفيذ العملي 	 

- تستخرج كمية  اخلشب املطلوبة لتنفيذ 
املنتج

والعالم  القياس  نقل  لكيفية  عملي  بيان   -
على قطع األخشاب واخلامات املكملة 

بيان عملي لكيفية استخدام عدد الشق   -
والنشر 

القياس 	  أدوات  استخدام  تتقن 
والعالم.

تتقن عمليات الشق والنشر مبهارة	 
 تراعى قواعد األمن والسالمة أثناء 	 

التطبيق العملي.

مجال االجتاهات:
وأنواعها  القياسات  نحو  الشخصي  إنطباعها  عن  تعبر 

واستخدامها في حياته.

تستكشف أهمية القياسات واملساحات في 
البيئة احمليطة. 

تعبر عن انطباعها الشخصي بحرية 	 
مبجموعة من احلقائق السابقة. 

مجال االرتباط:
تربط بني حقائق القياس والعالم والضبط واملواد الدراسية 

األخرى 

في  والتخمني  التوقع  لعبة  املتعلمات  تلعب 
استخدام  دون  الورشة  أثاث  وأبعاد  أطوال 

أدوات القياس. 

ت���رب���ط ه����ذه احل��ق��ائ��ق ال��س��اب��ق��ة 	 
دراسية  م��واد  مع  حياتية  مبواضيع 

أخرى.
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  املرحلة : الثالثة

معايير املنهجأمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن:

إبراز الطاقات 
الكامنة لدى 

املتعلمات وفقًاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات 
واملعارض واألنشطة 

املختلفة..

)4- 6( تطبق بإتقان مهارة استخراج أجزاء املنتج  
مجال احلقائق:

تتعرف أحدث األجهزة الكهربائية والرقمية لعمليات 	 
الشق والنشر

تتعرف االحتياطات الواجب اتباعها أثناء استخدام 	 
األجهزة الكهربائية 

عرض وسائل إيضاح 	 
لألجهزه الكهربائية والرقمية 

لعمليات الشق والنشر 
عرض أجزاء األجهزة املتوفرة 	 

في الورش 

تعرف األجهزة الكهربائية 	 
ووظائفها 

تعرف أجزاء األجهزة الكهربائية 	 
الرقمية 

مجال العمليات:
تدرك كيفية استخدام األجهزة الكهربائية احلديثة 	 

املستخدمة في الشق والنشر .
املنتج 	  في  السابقة  األجهزة  توظيف  كيفية  تــدرك 

املنفذ
تراعي األمن والسالمة أثناء استخدام األجهزة 	 

الكهربائية 

بيان عملي بكيفية استخدام 	 
األجهزة الكهربائية الرقمية 

بيان عملي بكيفية توظيف 	 
األجهزة في تنفيذ املنتج 

تدرك كيفية استخدام األجهزة 	 
الكهربائية  الرقمية 

تدرك قواعد األمن و السالمة 	 
الستخدام األجهزة الكهربائية

مجال االجتاهات:
تعبر عن رأيها وإنطباعها ومدى تعلمها من حقائق النشر 

والقطع باألجهزة الرقمية.

متيز املتعلمة الوظيفة والغرض 
من أنواع األجهزة الكهربائية.

تعبر عن انطباعها الشخصي 	 
بحرية مبجموعة من احلقائق 

والعمليات السابقة. 
مجال االرتباط:

تربط احلقائق السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة 
احمليطة مع مواد دراسية أخرى. 

القدرة على ربط بني احلقائق 	 
السابقة واحلقيقة احلالية  

تربط احلقائق السابقة مبواضيع 	 
متعلقة مبدرستها مع املواد 

الدراسية األخرى. 
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 الصف : التاسع      بنات                                         املرحلة : الرابعة

معايير املنهجأمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن:

التطبيق الفعلي 
لقواعد األمن 
والسالمة عند 

التعامل مع العدد 
اليدوية واألجهزة 

الكهربائية 
واإللكترونية.

وتسوية  الضبط  عمليات  بإتقان  تطبق   )3-6(
أسطح وأحرف على األخشاب واخلامات املكملة.

مجال احلقائق:
تتعرف مواد جتميع جديدة 	 
تتعرف املواد واخلامات املكملة	 
تتعرف قواعد األمن والسالمة للمرحلة	 

ع������رض وس����ائ����ل ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 	 
ت��وض��ي��ح��ي��ة ع���ن ب��ع��ض م���واد 

التجميع
للخامات 	  ح��ي��ة  م���واد  ع���رض 

املكملة وتختار املناسب منها

جتيد اختيار املواد املناسبة للتجميع	 
تستخرج مواد وخامات مكملة 	 
تتبع قواعد األمن  والسالمة املرتبطة 	 

باستخدام املواد

مجال العمليات:
 تتدرب على استخدام مواد التجميع 	 
تضبط أجزاء التمرين 	 
تستخدم املواد املكملة	 

املبدئي 	  التجميع  مرحلة  تنفذ 
بصورة سليمة 

ت��ط��ب��ق ع���م���ل���ي���ات ال��ض��ب��ط 	 
والتسوية بأجزاء التمرين

للمنتج 	  املكملة  املواد  تستخدم 
بصورة مثالية

املبدئي 	  التجميع  تنفيذ  من  تتمكن 
للمنتج

تتقن ضبط وتسوية أجزاء التمرين	 
للمواد 	  وترشيد  مبهارة  تستخدم 

املكملة

مجال االجتاهات:
تعلمتة من  ما  انطباعها ومشاعرها بني  تعبر عن 
وتثبيت  واألحرف  األسطح  استواء  عن  حقائق 

التركيبة باللحام.

وال��غ��رض  الوظيفة  املتعلمات  متيز 
فيما  األسطح  اللحامات وجتهيز  من 

حولها من قطع أثاث بالورشة.

تعبر عن إنطباعها الشخصي بحرية 	 
والعمليات  احلقائق  من  مبجموعة 

السابقة. 

مجال االرتباط:
املرتبطة  واملواضيع  السابقة  احلقائق  تربط 

بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى 

تطرح أسئلة عن كيفية حلام 	 
لبنك  اخل��ش��ب��ي��ة  األج������زاء 
من  يناسبها  وم���ا  ال��ن��ج��ارة 

اللحامات. 

مبواضيع 	  السابقة  احلقائق  تربط 
متعلقة مبدرسته أو باألسرة مع املواد 

الدراسية األخرى.
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الصف : التاسع      بنات                                              املرحلة : اخلامسة

معايير املنهجأمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن

 الربط بني املفاهيم
 اخلاصة بقانون
 البيئة بني مواد

 قانون البيئة رقم
 ))42 لسنة 2014((

 وخاصة مادة  19
 ومواد الدراسات

 العملية بأقسامها
 )يترك للتوجيه

 بناء املهارات
 املناسبة وما يرافقها

 من أنشطة ( لفتح
 سقف اإلبداع

 والتفكير الالمنطي
 للتوجيه ورؤساء
 األقسام كنوع من

 التنمية والتدريب
على التطوير.

الربط بني اخلامات املختلفة  آلية  5( تبتكر   -1(
والتقنيات احلديثة ودمجها في عملية تشطيب 

املنتج 
مجال احلقائق: 

تلم بطرق التجميع املختلفة.	 
تتقن عمليات السنبكة واملعجنة والصنفرة  	 
تتعرف العدد واألدوات املستخدمة لكل طريقة 	 
تتعرف املواد املساعدة في التنفيذ.	 

تقارن املتعلمة بني طرق التجميع املختلفة 	 
يتم عرض مجموعة من الصور واألفالم تبني طرق 	 

التجميع وأدوات التجميع املتواجدة في املنزل والورشة 
يتم عرض عمليات جتهيز التمرين للتشطيب 	 

)السنبكة، املعجنة ،الصنفرة(  

تعرف أنواع وطرق التجميع 	 
املختلفة.

تعرف املواد املساعدة في جتهيز 	 
التمرين للتشطيب

مجال العمليات:
تختار الطريقة املناسبة لتجميع املنتج.	 
تطبق الطريقة الصحيحة للتجميع..	 
تطبق  عمليات جتهيز التمرين للتشطيب	 

    ) السنبكة ,املعجنة ,الصنفرة (  
 

بيان عملي بكيفية استخدام عدد وأدوات التجميع 	 
بيان عملي بكيفية جتهيز التمرين للتشطيب )السنبكة 	 

،املعجنة ،الصنفرة (  
عرض عينات مختلفة من أنواع املعجون لسد الثقوب 	 

حسب نوع اخلشب  – ورق الصنفرة 
بيان عملي لكيفية مراعاة قواعد األمن والسالمة 	 

أثناء استخدام ادوات التجميع

تتقن استخدام أدوات وعناصر 	 
التجميع. وجتهيز التمرين 

للتشطيب
تراعي قواعد األمن والسالمة 	 

أثناء استخدام أدوات الثبيت.

مجال االجتاهات:
تعبر عن انطباعها الشخصي نحو طرق 

ها املناسب في أثاث املنزل  التجميع َأيُّ

تكتشف أهمية عناصر التجميع ومدى جودتها في 	 
جتميع املنتج. 

تعبر عن إنطباعها الشخصي 	 
بحرية مبجموعة من احلقائق 

والعمليات السابقة 
مجال االرتباط:

تربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة 
بالبيئة احمليطة مع مواد دراسية أخرى 

االطالع على محتويات البيئة احمليطة التي حتتوي 	 
على أساليب التجميع املختلفة واالستفادة منها.

تربط احلقائق السابقة مبواضيع 	 
متعلقة مبدرستها أو باألسرة مع 

املواد الدراسية األخرى 
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الصف : التاسع      بنات                                              املرحلة : السادسة

معايير املنهجأمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن

 إبراز الطاقات
 الكامنة لدى

 املتعلمات وفقًاً
 للمرحلة العمرية
 للمشاركة الفعلية

 باملسابقات
 واملعارض واألنشطة

املختلفة..

)7-4( تعرض املنتج بصورته النهائية وإبراز توظيف  
التقنيات احلديثة والرقمية في تنفيذ املنتج.

مجال احلقائق:
تتعرف أنواع طرق اإلخراج النهائية للتمرين	 
تتعرف اخلامات املناسبة منها 	 
تتعرف اخلامات البديلة 	 

االطالع على أنواع الدهانات 	 
املستخدمة 

عرض وسائل إيضاح للخامات 	 
احلديثة لإلخراج

مناقشة املتعلمات الختيار فكرة 	 
إخراج املنتج بصورة مبتكرة 

تختار مبهارة خامات إخراج 	 
للمنتج .

توظف مواد وخامات بديلة في 	 
املنتج.

مجال العمليات:
تتدرب على طرق استخدام خامات اإلخراج 	 
تطبق عملية اإلخراج املناسبة واملبتكرة للتمرين 	 

بيان عملي بنوعية اإلخراج التي 	 
سوف تطبق على املنتج 

بيان عملي بكيفية دمج اخلامات 	 
البديلة في اإلخراج النهائي 

للمنتج

تطبيق وتوظيف اخلامات 
البديلة في إخراج املنتج النهائي 
تراعي قواعد األمن والسالمة 

أثناء التنفيذ

مجال االجتاهات:
تعبر عن انطباعها  الشخصي نحو عملية اإلخراج 

وأنواعها وما تستخدم فيها من أدوات وخامات 

تستكتشف أهمية اإلخراج 
النهائي وأهمية هذه املرحلة 

تعبر عن انطباعها الشخصي 	 
بحرية مبجموعة من احلقائق 

السابقة.
مجال االرتباط:

تربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة 
احمليطة مع مواد دراسية أخرى 

مناقشة املتعلمات باحلقائق 	 
والعمليات السابقة وارتباطها 

باملواد األخرى 

تربط احلقائق السابقة مبواد 	 
دراسية أخرى.
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 الصف : التاسع                                                    املرحلة : السابعة

معايير املنهجأمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
تكون املتعلمة قادرة على أن

إبراز الطاقات 
الكامنة لدى 

املتعلمات وفقًاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات 
واملعارض واألنشطة 

املختلفة..

)7-4( تعرض املنتج بصورتة النهائية وإبراز توظيف  
التقنيات احلديثة والرقمية في تنفيذ املنتج.

مجال احلقائق: 
تلم املتعلمة بأنواع اخلردوات واحلاليا املختلفة.	 
تتقن مراحل تركيب املكمالت والعناصر اجلمالية  	 

والوظيفية ) مقبض – مفصلة – حاليا (
التعريف ببعض احلاليا اخلشبية واخلردوات 	 

املعدنية وإمكانية توظيفها في التمرين.

تقارن املتعلمة بني أنواع اخلردوات 	 
واحلاليا املختلفة.

تعرض املعلمة مجموعة من الصور 	 
واألفالم ألنواع اخلردوات 

يتم عرض مناذج حية مركبة على 	 
أجزاء مشابهة للتمرين. 

تعرف أنواع ومقاسات 	 
وطرق االستخدام للخردوات 

واملكمالت.
تعرف مواد التثبيت املختلفة 	 

للخردوات واملكمالت   

مجال العمليات:
تختار نوعية اخلردوات واحلاليا املناسب 	 

للتمرين ومقاساتها املناسبة.
تطبيق الطريقة الصحيحة لتحديد و تثبيت 	 

اخلردوات 
متيز العناصر املكملة فيما حولها من أثاث. 	 

تستخدم أدوات القياس والعالم 	 
والضبط في حتديد أماكن 

اخلردوات.
متيز املتعلمات بني أنواع املقابض 	 

واملفصالت والكوالني املوجودة في 
الورشة.

تتقن استخدام أدوات 	 
وعناصر التثبيت للمكمالت 

والعناصر اجلمالية.
مراعاة قواعد األمن 	 

والسالمة أثناء عملية التثبيت 

مجال االجتاهات:
تعبر عن إنطباعها الشخصي نحو اخلردوات واحلاليا 

وأنواعها واستخداماتها في حياته.

تكتشف أهمية اخلردوات في اكمال 
الوظيفة للمنتج وكذلك الشكل 

اجلمالي 

تعبر عن انطباعها الشخصي 	 
بحرية مبجموعة من احلقائق 

والعمليات السابقة 
مجال االرتباط:

تربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة 
احمليطة مع مواد دراسية أخرى 

تطلع على ما حولها من اثاث ومتيز 	 
أماكن ووظيفة اخلامات املكملة. 

تربط احلقائق السابقة 	 
مبواضيع متعلقة مبدرستها 

أو باألسرة مع املواد الدراسية 
األخرى 
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الباب الثالث : الرسم الهندسي 
والتمارين المنفذة 

المساقط الهندسية	 

 المنظور الهندسي	 

المقايسات وتفاصيل المنتج المنفذ 	 
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املسقط الرأسي املسقط اجلانبي 

املسقط األفقي 

املساقط الهندسية 
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الصف : التاسع      بنات                                               املرحلة : السابعة

املنظور الهندسي 

أواًل : أنواع الرسومات الهندسية :
هناك ما يعرف برسم املساقط الذي ميكن من خالله رسم اجلسم من أكثر من جانب ،  ويكون ذلك من خالل مسقط أمامي )رأسي( ومن اجلنب )جانبى( 
ومن أعلى )أفقي( أو ما يعرف باإلسقاطات النظامية )Orthographic Projections( ، وميكن رسم قطاعات للجسم وذلك من أجل معرفة التفاصيل 

املختفية للجسم، وذلك بتصور أنه مت قطع اجلسم عند مستوى معني )أو أكثر من مستوى( ورسم ما نراه.

ثانيًاً : خطوط الرسم الهندسي وأنواعها :
إن كل ما سيحويه الرسم يعطي صورة كاملة عن اجلسم وصفاته وأبعاده وحالته التي يكون عليها، فهناك صفات أو خواص تكون موجودة في اجلسم على 
صورة ما أو داخلة في تركيبه ، وميكن متثيلها وبيانها على الرسم عن طريق مالحظة قصيرة أو عن طريق عالمات اصطلح عليها وقد تضاف إلى الرسم 

خطوط مساعدة لتسهيل عملية اإلعداد أو قراءة الرسم.
مثال على ذلك خطوط احملاور، واخلطوط الدالة خلطوط األبعاد، كما أن الفراغات الداخلية في اجلسم ترسم بخطوط منقطة تعني أنها مختفية بعكس 

اخلطوط املرئية التي ترسم خطوطاً كاملة. ذلك ما يوضح أن رسم املنظور أو املساقط الثالثة حتتوي على األنواع التالية من اخلطوط:
1 - خطوط واقعية :

وهي اخلطوط التي متثل تقاطع السطوح الظاهرة في اجلسم، وهذه ترسم خطوطاً ظاهرة كاملة.
2 - اخلطوط املختفية :

غير الظاهرة وقد اصطلح على رسمها خطوطاً منقطة وهي اخلطوط التي متثل تقاطع السطوح املختفية في اجلسم.
3 - خطوط ال وجود لها في اجلسم :

ولكنها ضرورية لقراءة الرسم وهي خطوط احملاور )املراكز للدوائر ومحاور التناظر( واخلطوط الدالة لألبعاد وخطوط األبعاد واألرقام الدالة على 
مقدار البعد وحتديد مسار القطع
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املنظور الهندسي

املنظور هو ما تراه العني من الواقع ضمن إسقاط مخروطي الشكل للجسم أو الشكل املراد رسمه على اللوحة ، وهو علم هندسي ال ميكن اخللط بينه 
وبني الشكل احلقيقي الذي تراه العني ، ألن املنظور صورة لشكل يجسد ظاهرة بصرية تدخل في تعريفها ظواهر فيزيولوجية وضوئية ، حيث تتم عملية 
التطابق بعد التقاط الصورة من خالل العينني ، كما أن الصورة في العني تسقط على لوحة كروية هي شبكة العني ، ولوحة املنظور الهندسي هي لوحة 

مستوية.
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واملنظور الهندسي هو شكل هندسي يظهر بأبعاده الثالث ، لذلك يجب تخيل األبعاد وحتسس الظل والنور واأللوان مع رسم أبعاد أي جسم  على مستوى 
اإلسقاط بأوضاع معينة

خط االرتفاع

خط مستوي النظرخط األفق

منظور هندسيخط األرض
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تتلخص قواعد املنظور الهندسي مبا يلي :- 
1 - اخلطوط املتوازية تلتقي عند نقطة معينة على خط األفق.

2 - كل اخلطوط املستقيمة تلتقي وهي عند نقطة الهروب على خط األفق.
3 -  كل اخلطوط العمودية واألفقية تظل على حالها دون تغيير.

4 -  تتقارب اخلطوط العمودية كلما ابتعدت عن عني الناظر.
5 - تصغر السطوح العلوية كلما اقتربت من خط األفق ، وتكبر السطوح اجلانبية عند نقطة الهروب. 

عناصر رسم املنظور الهندسي :- 
1 - اللوحة :- هي العنصر األساسي للمنظور ، هي السطح الذي ينقل عليه مجسم الشكل وتكون اللوحة دائماً متعامدة مع خط الرؤية املنبعث من 
العني ، وقد تكون اللوحة على متاس مع الشكل أو قريبة أو بعيدة عنه ، ويالحظ أن الشكل املراد رسمه يكبر كلما اقتربت اللوحة من العني ويصغر كلما 

بعدت اللوحة عن عني الناظر. 
2 - خط األرض : هو املستوى األفقي الذي يتعامد مع اللوحة املراد نقل الشكل عليها ويسمى خط التالقي بني مستوى األرض ومستوى اللوحة ، وهو 

يأخذ عدة حاالت فوق عني الناظر أو على مستوى النظر أو حتت عني الناظر. 
3 - خط األفق : هو املستوى األفقي املتعامد مع اللوحة ، والذي تقع عليه  العني على بعد معني من اللوحة، والفاصل املشترك بني اللوحة واملستوى 
األفقي يسمى خط األفق، وخير توضيح خلط األفق هو التقاء سطح البحر مع السماء ، يبقى خط األفق في مستوى عني الناظر أي أنه يرتفع وينخفض 

بارتفاع وأنخفاض عني الناظر. 
4 - نقطة النظر الرئيسية :- هي النقطة الناجتة من التقاء خط النظر الرئيسي املتجه من العني بشكل أفقي إلى مركز الشكل املنظور مع اللوحة 

واملوجود دائماً على خط األفق ، أي أنها التقاء خط النظر األفقي مع خط األفق على اللوحة بشكل عامودي. 
5 - املسافة :- هي بعد عني الناظر عن اللوحة ، وتقع في مستوى األفق ومتعامدة على اللوحة وتقدير طول املسافة بني عني املنظر واللوحة ، وهي 
سبب الرؤية الواضحة لألشكال ، وتأخذ هذه املسافة دائماً بحدود  -3-2مرات ألكبر بعد من الشكل املراد رسمه وذلك لضمأن رؤية جيدة بزاوية 30   

درجة علما بأن مخروط الرؤية عند اإلنسان بحدود 60 درجة. 
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6 - مخروط الرؤية :- متثل عني الناظر قمة مخروط الرؤية، أي رأس مخروط اإلسقاط، حيث تخرج األشعة النظرية لتسقط الشكل على اللوحة، 
وفي كافة حاالت اإلسقاط تعتبر عني الناظر ثابتة ال تتحرك.

7 - اجلسم املنظور :- هو تشكيل حجمي ميكن أن يكون صغيراً ككرسي أو طاولة أو يكون كبيراً كبناء أو جزء من بناء أو فراغ داخلي فيه عدة حجوم 
صغيرة، ويتغير شكل هذا اجلسم املنظور بحسب زاوية الرؤيا. 

8 - نقاط الهروب :- إن مبادئ الهندسة املستوية تقول أن املستقيمات املتوازية تلتقي دائماً في الالنهائية أي جتتمع في نقطة واحدة ، كذلك كل 
اخلطوط املتوازية بالطبيعة تتقارب كلما ابتعدت عن عني الناظر لتظهر وكانها تلتقي في نقطة واحدة وتدعي هذه النقطة نقطة الهروب إذ أن كافة 

اخلطوط املتوازية تهرب إلى نقطة االلتقاء . 
طريقة رسم املكعب باملنظور الهندسي :

يتم رسم منظور املكعب باستخدام املسطرة  T واملثلث 30 ’ 60 كما هو موضح بالشكل أدناه :

T شكل رسم منظور املكعب باستخدام املثلث واملسطرة ال
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      One point  perspective -: طريقة رسم املنظور الهندسي من نقطة هروب  واحدة
1 - نرسم خط األرض.

2 - نرسم على خط األرض الواجهة املوازية للوجه ، كما نراها على أن تبقى اخلطوط الشاغوليه واملائلة والعامودية كما هي.
3 - نحدد ارتفاع مستوى النظر ونرسم خط األفق وامتداده.

4 - نحدد اجتاه اخلط األسفل واألعلى للواجهة اجلانبية ومندد هذا اخلط بحيث يتالقى مع خط األفق في مركز النظر ، نقطة هروب اخلطوط األفقية 
في الواجهات املتعامدة مع اجتاه اللوحة.

5 - نصل زوايا الواجهة املرسومة واملوازية للوحة إلى مركز النظر. 
 6 - نحدد العمق مبقارنة ما يظهر من الواجهة اجلانبية بالواجهة األمامية املرسومة بالنظر باستخدام طرق القياس. 

7 - اخلطوط شاغوليه بالشكل املرسوم تبقى شاغولية ، أما اخلطوط األفقية والعمودية على اللوحة فتتالقى في مركز النظر. 
8 - عندما نرغب في إظهار الواجهة اجلانبية بشكل أكبر ، نختار مكان الوقوف )محور النظر عن اليمني واليسار بإزاحة أكبر (. 

رسم توضيحي ملنظور النقطة الواحدة.
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 Two Points Perspective -: رسم املنظورالهندسي من نقطتني هروب

1 - نرسم خط األرض ثم نقيم عليه عاموداً نحدد عليه ارتفاع زاوية الشكل القريبة من الناظر. 

2 - نحدد مستوى النظر بالنسبة للشكل املرسوم، ونرسم خط األفق ) ميكن أن يكون خط األفق ونقاط الهروب خارج حدود ورقة الرسم (. 

3 - بالعني املباشرة أو باستخدام الزاوية املتغيرة نحدد اجتاه اخلطني األفقيني املنطبقني على األرض لواجهتي الشكل ، ثم مند هذين اخلطني 
بحيث يتقاطعان كالهما بارتفاع زاوية الشكل التي قمنا برسمها. 

4 - نصل رأس اخلط شاغوليه املرسوم ) زاوية الشكل القريب للناظر ( إلى نقطتي الهروب. 

5 - لتحديد عمق الواجهتني نقارن ما يظهر من كليهما بارتفاع زاوية الشكل التي قمنا برسمها.

ُد معنا واجهتا  6 - بعد حتديد العمق نرسم خطوطاً شاغولية تلتقي مع األشعة الواصلة بني النهاية العليا لزاوية الشكل ونقاط الهروب َفتُتَحدَّ
الشكل املرسوم ، ونتابع الرسم بهذه الطريقة حتى ننتهي من رسم الشكل كامال. 
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املساقط 
املساقط الهندسية الثالثة املنتجة من رسم املنظور:

املسقط الرأسي :
وينتج من النظر إلى اجلسم بحيث تكون األشعة من العني إلى كل خط من الواجهة األمامية في اجلسم في اجتاه أفقي وعمودي في نفس الوقت على 

اجلسم نفسه

املسقط األفقي :
وينتج من النظر إلى اجلسم بحيث تكون األشعة من العني إلى كل خط في الواجهة العليا في اجلسم في اجتاه رأسي وعمودي في الوقت نفسه. على 

اجلسم كله

املسقط اجلانبي :
وينتج من النظر إلى اجلسم بحيث تكون األشعة من العني إلى كل خط في الواجهة اجلانبية اليمنى للجسم في اجتاه أفقي وعمودي في نفس الوقت 

على اجلأنب األمين للجسم.
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اإلسقاط االيزومتري 
هو إسقاط متعامد جلسم ما في مستوى معامد الجتاه خطوط اإلسقاط املوازية التي متر باجلسم. وترسم له منظرًا وأحدًا ثالثي األبعاد تتضح منه 

أوجه اجلسم األساسية الثالثة ويتم فيه رسم االرتفاع رأسيًا. أما العرض والعمق فيرسمان مبيل ْ 30 على اخلط األفقي يتساوى فيه فعل هذا النوع من 
التمثيل مع مقاييس الرسم بالنسبة لالرتفاع والعرض والعمق.

يطلب رسم ثالثة مساقط وهي ) املسقط الرأسي واجلانبي واألفقي ( بينما في حالة األشكال األسطوأنية قد ال حتتاج أكثر من مسقطني لتمثيلها 

طريقة توزيع املساقط 

عند رسم املساقط الثالثة للمنظور الهندسي يجب أن يقع املسقط الرأسي من اليسار وبجانبه اجلانبي من اجلهة اليمني بينما املسقط األفقي يقع 
أسفل املسقط الرأسي. 

وبناًء على ذلك فإن املسقط الرأسي واجلانبي يكون لهما ارتفاع واحد، والرأسي واألفقي يكون لهما عرض واحد، واجلانبي واألفقي يكون لهما عمق واحد 
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استنتاج املسقط الثالث 

يتم مد خطوط اجلسم من املسقط الرأسي إلى األسفل ومن املسقط اجلانبي باستخدام البرجل ) الفرجار ( ليتقاطع  مع خطوط اإلسقاط من املسقط الرأسي.. فيكون 
التقاطع هو املسقط الثالث لهذا اجلسم.
استنتاج املسقط الثالث من بعدين : 

من  الثالث  املسقط  استنتاج  عملية  ألن  معطى ، وذلك  منظور  من  الثالثة  املساقط  لرسم  العكسية  العملية  تعتبر  معطيني  مسقطني  من  الثالث  املسقط  استنتاج  عملية  إن 
مسقطني يعتمد على تخيل شكل املنظور والذي يكون معلومًا لدينا، وجتدر اإلشارة هنا إلى أنه توجد طريقة الستنتاج املسقط الثالث من مسقطني معلومني بدون تخيل شكل 

املنظور، وتعتمد هذه الطريقة على القواعد اآلتية مع مراعاة قاعدة الظاهر واملخفي. 
العالقة بني املسقط األفقي واملسقط الرأسي 	 

هي اخلطوط الرأسية مبعنى أن جميع اخلطوط الرأسية في املسقطني األفقي والرأسي على استقامة واحدة 
العالقة بني املسقطني الرأسي واجلانبي 	 

هي اخلطوط األفقية مبعني أن جميع اخلطوط األفقية في املسقطني الرأسي واجلانبي على استقامة واحدة 

العالقة بني املسقطني الرأسي واجلانبي
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العالقة بني املسقطني األفقي واجلانبي

وجميع   اجلانبي  املسقط  في  رأسية  تتحول خلطوط  األفقي  املسقط  في  األفقية  اخلطوط  أن جميع  والرأسية مبعنى  األفقية  اخلطوط  هي   
اخلطوط الرأسية في املسقط اجلانبي تتحول خلطوط أفقية في املسقط األفقي 

وهذا يعني أنه عندما يكون معطى املسقطني الرأسي  Elevation واألفقي  plan واملطلوب هو استنتاج املسقط اجلانبي  side view  فإن 
جميع النقط واخلطوط األفقية املوجودة في املسقط الرأسي تسقط خطوط أفقية في املسقط اجلانبي ، كذلك فإن جميع النقط واخلطوط األفقية 

املوجودة في املسقط األفقي  plan تسقط خطوطًآ رأسية في املسقط اجلانبي  s.v مع مراعاة اخلطوط الظاهرة واملخفية.   
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مناذج التمارين مع املقايسة : 
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الباب الرابع :  الخامات والمواد
المستخدمة في العمليات

أنواع األخشاب وقياساتها 	 
الزجاج، أنواعه وقياساته  	 

http://www.moe.edu.kw


76

مخطط العناوين للباب الرابع

اخلامات واملواد املستخدمة في عمليات النجارة

أنواع األخشاب وقياساتها

األخشاب 
املصنعة

تصنيفات 
الزجاج

النصف 
أنواع الزجاجاملصنعة اخلشب 

خواص الزجاجالطبيعي

املوسكي

اآلرو

السنديان

املاهوجني

الصنوبر

املضغوط mdfالالتيه

املعاكس

الزجاج أنواعه وقياساته الشائعة
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اخلامات واملواد املستخدمة فى الديكور
األخشاب

أواًل : اخلشب الطبيعى
األشجار هي املصدر األساسي لألخشاب التي تستخدم في صناعة أثاث املفروشات واملكاتب والّديكور، وكذلك ُيستخدم في األرضّيات وُيستخدم للتدفئة، واخلشب مصدره 
طبيعّي من األشجار، ولكّن هناك أنواعًا صناعّية يتم صناعتها من نشارة اخلشب، ويتم إضافة مادة كيماوّية إليها حتى تتماسك، وللخشب الّطبيعي أنواع تتمّيز بقوتها 

 وجمال ألوانها، ويتم استخدامها في أغراض متعددة.
أنواع اخلشب الّطبيعي 

خشب املوسكي )خشب الّسويد( وُيعرف بخشب الّسويد أو الّشوح األصفر، وتعّد روسيا والّسويد وتركيا الّدول املصدرة له، وهو أرخص أنواع اخلشب الّطبيعّي، فهو من خشب 
الصنوبر، ويتمّيز بوجود بقع أو عقد بنّية. خشب الّزان 

، وال يوجد به أي عقد، ومييل لونه لإلحمرار قلياًل، وُيستخدم الزان في تصنيع األثاث احملفور محلّيًا ويسّمى بالكالسيك،  ُيَعدُّ من أصلب أنواع األخشاب؛ ألن مسامه ضيقة جدًاً
ويدخل في صناعة القطع التي تتعّرض إلى ضغط وقوة حتّمل مثل األبوب وأثاث املكاتب وباركيه األرضّيات، ومن أشهر أنواعه هو الزان التركّي، الذي يتمّيز بسعره الرخيص 

 ، والنوعّية السّيئة، والزان األمريكّي والروسّي، والروماني الذي ُيعتبر أفضل أنواع الزان، ومن سمات خشب الزان خطوطه الدقيقة والصغيرة جدًاً
خشب اآلرو

اآلرو أو القرو يتميز بتجزيعاته الكثيرة املتعّرجة، وهو أفضل أنواع اخلشب متانًة وجمااًل وأغالها ثمنًا، وخلشب اآلرو أنواٌع كثيرٌة مثل اليوغسالفي، وهو األرخص بسبب نسبة 
 الرطوبة فيه، واآلرو األمريكي )القرو األبيض( 

خشب الّسنديان أو البلوط 
وهو خشب غنٌي عن الّتعريف لسمعته املشهورة بصالبته ومقاومته للعوامل اجلوّية، وهو اخلشب العنيد الذي يصعب تصنيعه ) عمر الشجرة يصل إلى 500 سنة وأكثر(، ولهذا 

يقّل الّطلب عليه ونتيجة لصالبته ُيصنع منه األثاث الفاخر غالي الّثمن، ومن أبرز مصادر البلوط أو الّسنديان الّنمسا ودول البلطيق وإجنلترا واليونان وإيطاليا، وتتعّدد 
ألوان هذا النوع من اخلشب فمنه األبيض واألحمر، ويتمّيز بوجود مادة كيميائّية طبيعّية تسبب الصدأ للحديد، لهذا ال يصلح وضع املسامير لتثبيت شجر البلوط.

خشب املاهوجني 
يشبه هذا الّنوع من اخلشب إلى حٍدّ كبير الّزان ، ولكّنه يختلف عنه في بعض اخلصائص كلونه املائل إلى احلمرة، وصالبته، ومقاومته، ويستخدم هذا الّنوع من اخلشب 

في صناعة الكثير من األثاث، واألبواب، والّنوافذ اخلشبّية، وكرانيش األبواب، ويستورد هذا الّنوع من عّدة دول كأمريكا وإفريقيا، ولكن املاهوجني اإلفريقي أفضل جودة من 
األمريكي نظرًا ملقاومته الكبيرة لدرجات احلرارة العالية.

خشب الصنوبر
 يعّد هذا اخلشب ذا جودٍة عالية جّدًا، وأكثر ما يتّم استخدامه في صناعة الكنب، ويستورد من غابات كارولينا الشمالية.
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اسم اخلشب
وحدة املقاس بالسم

البيع

ثمن الوحدة
مالحظات

دينارفلسسمكعرضطول

طول ثابت 400 سملوحة ورقة

30،28،25،22،19،17،15،12،101٫2
م3

توجد أطوال شاذة في األسواق 
مثل: )300 - 3٫50 - 450 - 500 

- 600 سم(

يزن املتر املكعب من أخشاب 
البياض حوالي: 400 : 500  كج

30،28،25،22،19،17،15،12،101٫8لوح تقليد »بندق«
م3

30،28،25،22،19،17،15،12،102٫4لوح التيزانة
م3

30،28،25،22،19،17،15،12،102٫8لوح بونتي املاظة
4٫8

م3

)x   4٫8   4٫8(مورينة مفردة
)6٫6   x   6٫6(

م3

)x   7٫6   7٫6(مورينة مجوز
)9٫6   x   9٫0(

م3

)x   4٫8   2٫4(نصف مورينة
)3٫8   x   7٫6(

م3

)1( أخشاب الصنوبر األبيض
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اسم اخلشب
وحدة املقاس بالسم

البيع

ثمن الوحدة
مالحظات

دينارفلسسمكعرضطول

ألواح موسكي )سويد(

يبدأ من: 
 ،210 ،180 ،150

240، 270،  وهكذا 
بزيادة منتظمة 

30 سم حتى 720 
سم

7٫5
10

12٫5
15

17٫5
20

22٫5
25

27٫5
30

1٫9
2٫5
3٫1
5

6٫3
7٫5

م3

يالحظ من األبعاد أن:
 720 150 حتى  الطول: يبدأ من 
بـــزيـــادة قـــدرهـــا 30 ســـم الــعــرض 
يبدأ من 7٫5 سم حتى 30 بزيادة 

منتظمة مقدارها 2٫5 سم.

ملحوظة:
يزن املتر املكعب حوالي: 

600 : 650  كجم

)2( أخشاب الصنوبر األصفر »املوسكي أو السويد«

http://www.moe.edu.kw


80

نوع التغطيةاملواطناسم اخلشب
وحدة املقاس بالسم

البيع

ثمن الوحدة
مالحظات

دينارفلسسمكعرضطول

زان أحمر
زان أبيض

أمريكا
أوروبا

قصاير
قصير
وسط
طويل

أقل من 100
من 100 : 170
من 180 : 350

360 فأكثر

25 : 10

2٫6
3٫2
5٫4
7٫6
9٫8
10

وزن املتر املكعبم3
850 : 740
كيلو جرام

قرو منساوي
 قرو ياباني

وسط
 أوروبا 
اليابان

 وأمريكا

سميكة
قصير
وسط
طويل

أقل من 100
من 100 : 170
من 180 : 350
من 360 فأكثر

25 : 10
كما في 
خشب 
الزان

وزن املتر املكعبم3
900 : 820
كيلو جرام

بلوط
وسط

 أوروبا 
وأمريكا

ألواح
سميكة

من أشجار مقشور

900 : 50040 : 10

5٫4
7٫6
9٫8
10

وزن املتر املكعبم3
900 : 570
كيلو جرام

ماهوجني
أفريقيا
الهند

مناطق حارة
ألواح سميكة

180 : 150
210

بزيادة 30سم 
حتى 720

 ، 10
12٫5

15  بزيادة
2٫5  حتى 50

2٫6
3٫2
5٫4
6٫7
9٫8
10

وزن املتر املكعب
900 : 600
كيلو جرام

)4( وحدات قياس وبيع األخشاب الصلبة والثمينة
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املورداالسم
وحدة املقاس بالسم

البيع

ثمن الوحدة
مالحظات

دينارفلسسمكعرضطول

قشرة ماهوجني 
جوز تركي

عني كتكوت.
أسبانيا

280 : 180
200 : 160
180 : 150

65 : 40
60 : 40
60 : 40

0٫8 : 0٫6
1٫2 : 1

م3

40 : 15060 : 180ورد

أبلكاج حور أو 
فلندي.

محلي 
روسيا
أوروبا
الصني

127
153

40 : 100٫4٫2٫3
0٫5

باللوح
 أو
م3

أبلكاج كوري 
أو 

أندونسي.

كوريا 
أندونسيا

دولي
آسيا

244
150

122
15012٫5٫4٫3

باللوح
 أو
م3

أبلكاج زان
محلي وأوروباكونتر زان

200
200
220
244

122
125
122
122

يوجد ألواح سدا أو قصم3

)5( وحدات قياس وبيع القشرات اخلشبية واألبلكاج
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املورداالسم
وحدة املقاس بالسم

البيع

ثمن الوحدة
مالحظات

دينارفلسسمكعرضطول

قشرة 
ماهوجني

م0٫63 : 400٫8 : 18065 : 280أسبانيا

 جوز تركي
عني كتكوت

ورد

200 : 160
180 : 150
180 : 150

60 : 40
60 : 40
60 : 40

1٫2 : 1

أبلكاج حور أو 
فلندي.

محلي 
روسيا
أوروبا
الصني

127
153

127
153

0٫4،2٫3
0٫5

باللوح
 أو
م3

أبلكاج كوري 
أو 

أندونسي.

كوريا 
أندونسيا

دولي
آسيا

244
150

122
150

0٫4،2٫3
0٫5

باللوح
 أو
م3

أبلكاج زان
كونتر زان

200محلي وأوروبا
200
220
224

122
125
122
122

يوجد ألواح سدا أو قصم12٫5٫4٫33

)5( وحدات قياس وبيع القشرات اخلشبية واألبلكاج
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ثانيًا األخشاب النصف مصنعة:
 خشب الالتيه ) الكونتر ( 

ويتكون من شوائب من اخلشب املوسكي بجانب بعضها بعضًا و يلصق عليها طبقة من القشرة السميكة من اجلانبني و يضاف إلى هذا النوع من 
 األخشاب املصنعة قواشيط من األجناب تكون غالبًاً من الزان أو من نفس نوع القشرة امللصقة على الكونتر.

 و من مقاساته : 122 * 244
122 * 244  

60 * 150 
ويتراوح سمكه من 1٫2 إلى 2٫9 سم

 املعاكس ) األبالكاج(:
 يتركب األبالكاج من عدد فردي من طبقات القشرة توضع بحيث تكون متعاكسة األلياف و يتراوح سمك القشرة الواحدة من مللي إلى مللي و نصف.

 و من املقاسات الشائعة بالسوق احمللي : 122 * 244
153 * 153 

127 * 153 *122 * 180
ثالثا األخشاب املصنعة:

اخلشب املضغوط (mdf) وهو خشٌب صناعّي وليس طبيعّيًا، لذلك كثيرًا ما يترّدد ويرتاب من يريد شراء هذا الّنوع من اخلشب، حيث يتكّون من مزيج 
نشارة اخلشب الطبيعّي ويضاف إليه بعض املواد الكيماوّية اّلتي ُكبست مبكابَس حرارّية لُتعطينا ذلك الّشكل من اللوح. وعلى الّرغم من هذا العيب الكبير 
إاّل أّنه ال ميكن االستغناء عن هذا الّنوع من اخلشب في صناعة األثاث واألبواب واملطابخ؛ ألّنه سهٌل في القّص، وميكن توّفره بأّي حجٍم وسماكة يطلبها 
املشتري، وهناك بعض الّطرق التي يّتبعها الصانع تتمحور حول معاجلة هذا الّنوع ضّد الرطوبة واحلرارة وبذلك يرتفع سعره ويصبح جّيدًا من حيث 

االستخدام.

 و من مقاساته : 122 * 244
122 * 300 

 360 * 122و هذا املقاس ليس شائعًا.
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الزجاج أنواعه وقياساته الشائعة
خواص الزجاج 

 ، عرف الّزجاج بأّنه مادة صلبة تتوزع الذرات فيها بشكل عشوائي على مسافات متساوية ما يجعل منها مادة ال بلورية، وتنصهر عند درجة حرارة مرتفعة جدًاً
وتتحّول إلى احلالة الصلبة عند تبريدها، ومتتاز هذه املاّدة بهشاشتها وشفافيتها أيضًا، وُتَعُد أّي مادة ال بلورية ذات صالبة زجاجاً، وخاّصًة إذا كانت في 
حتوالتها زجاجية، وَيستخدم اإلنسان في صناعته للزجاج مجموعة من املواد الطبيعية، وهي: الرمل، واحلجر اجليري، والصودا، والفلسبار، والسيلنيوم، 

والكروميت، واجلبس، والفحم. 

1 - خواص الزجاج ميتاز الزجاج بثالثة خواص رئيسّية, وهي: 
1 - الشفافية: يّتصف الزجاج بدرجٍة عالية من الشفافية املتجانسة؛ إذ يسمح مبرور األشعة الضوئية من فوق البنفسجية إلى حتت احلمراء من خالله، 

كما متنحه هذه اخلاصية القدرة عل كسر الضوء وعكسه؛ إذ ميتلك عامل أنكسار يتراوح ما بني 1.467 و2.179. 

2 - القساوة والصالبة: على الّرغم من أن الزجاج جسم شفاف هش وَيسهل كسره إال أّنه له القدرة على مقاومة االحتكاك، وتتفاوت درجة القساوة للّزجاج 
وفقًاً لتركيبته ومكّوناته، وتتحكم نسبة اجلير والسيليكا بشكٍل مباشر في قساوة الزجاج وصالبته. املقاومة للَمواد الكيميائية.

3 -  َيًعد الزجاج مادًة مقاومًة للمحاليل الكيميائية، إال أّنه ليس لديه القدرة على مقاومة حمص الفلوردريك واملصهرات القلوية، وتعمل هذه األخيرة 
بدورها بكّل سهولة على حّل الزجاج.

أنواع الزجاج 
تصنف أنواع الزجاج وفقًاً لعدة تصنيفات، وهي: 

1 - حسب التركيب الكيميائي: ويقسم الزجاج إلى عدة أنواع وفقًاً لتركيبته الكيميائية، وهي: زجاج الصودا واجلير: ُيًعد هذا النوع من الزجاج األكثر 
استخدامًا، ويدخل في صناعة األواني واأللواح الزجاجية، وخاّصًة في أواني حفظ املشروبات، وتبلغ نسبة استخدامه ما يقارب 90 %، وميتاز بانخفاض 
تكاليفه، وقّوته ومتانته، وهو ثابت كيميائيًا، وقابل إلعادة التدوير والصهر أكثر من مرة، ويتم حتضيره بخلط كربونات الصوديوم واجلير والدولوميت 
ألف  حــرارة  درجــة  عند  لُتصهر  الفرن  إلــى  بعدها  وتدخل  الصوديوم،  وكلوريد  الصوديوم  كبريتات  في مجموعها  لُتشّكل  األملنيوم  وأكسيد  والسيلكا 

وستمائة وخمس وسبعني درجة. 
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2 - الزجاج الرصاصي الكريستال: ميتاز هذا النوع من الزجاج بعلّو معامل االنكسار اخلاص به للضوء، وُيعّد ذا كثافة عالية، ويدخل في صناعة اإلكسسوار 
والتحف والثريا، وانتشر استخدامه قدميًا كثيرًا في صناعة األواني احلافظة للطعام والشراب، إال أّنه مت حظر استخدامه نظرًا ملا يلحقه من خطر 

على الصحة. 

3 - زجاج السيليكا: وُيسّمى أيضًا بالكوارتز، وتشكل مادة السيليكا نسبًة كبيرة من مكونات هذا النوع من الزجاج لتصل إلى 96 % من مكوناته، لذلك حتى 
، وميتاز بقدرته العالية على مقاومة درجات احلــرارة. ُيستخدم في صناعة موازين احلرارة  يتم تصنيعه يجب تعريضه لدرجات حرارة مرتفعة جدًاً
واألفران. حسب املعاجلة الفيزيائية، ويصنف إلى عدة أنواع، وهي: الزجاج امللدن. الزجاج املقسى. أنواع أخرى: ويضم هذا الصنف جميع أنواع الزجاج 

غير املصّنفة وفقًاً للتركيب الكيميائي واملعاجلة الفيزيائية، ومنها: البرسبكـس. زجاج األمان. الزجاج املسطح.

تصنيفات الزجاج
> وللزجاج أصناف كثيرة نذكر منها: البللوري العادي، والبللوري االكسترا، الزجاج املضغوط.

> الزجاج اإلجنليزي، الزجاج البلجيكي، الزجاج املسلح، الزجاج العادي، الزجاج احملبب، الزجاج.

> املانع لتسرب احلرارة، والزجاج املانع لتسرب األشعة، الزجاج املموج، الزجاج املعشق.

> الزجاج غير القابل للكسر.

> ويباع على هيئة ألواح باملتر املسطح أو املربع بطول )220 * 160 سم( وبطول )300 * 160 سم(.

> للفيميه، ويختلف السمك باختالف نوع الزجاج والبللور، والزجاج العادي اخلفيف تخاناته )1، 2، 3مم(، أما البللور فتخاناته )4،5،6 مم( ويصل إلى 
)2٫5 سم(.

> يقطع الزجاج بواسطة عجلة خاصة ذات سن من املاس، ويستخدم الزجاج في مجاالت عديدة.
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> يستخدم في صناعة األثاث في صنع حشوات الدلف وفي الدلف اجلرارة وفي تغطية مسطحات قطع.

> األثاث حلمايتها، وفي عمل املرايا وجند أن الزجاج يستخدم في شتى مجاالت احلياة.

> ومن مميزاته: أنه يسمح مبرور الضوء واحلرارة دون أن تؤثر فيه كما توجد أنواع ال تسمح بذلك.

> وميكن احلصول عليه بنوعيات مختلفة، سطحه أملس غير قابل للخدش، سهل التشغيل، رخيص.
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الباب الخامس:
 العدد واألدوات

http://www.moe.edu.kw


88

العدد واألدوات اليدوية
عدد القياس والعالم والضبط :

وهي العدد املستخدمة في عمليات القياس املختلفة ووضع العالمات على األخشاب وضبط العروض والسماكات واملسافات وهي :

1. املتر الشريط : 
وهو عبارة عن شريط معدني مقسم إلى سنتيمترات ومليمترات ويباع بعدة أطوال 3 ، 5 ، 7.5 متر والغالبية منها 

تباع بنوعني من القياس 
متجاورين، قياس السنتيمتر وقياس البوصة ويستخدم في وضع القياسات وحتديد املسافات. 

2. الفرجار ذو السنني :
وهو يشبه الفرجار املستخدم في الهندسة إال أنه ذو سنني مدببني ويستعمل في رسم الدوائر واملنحنيات

 واملسافات املوحدة على اخلشب وفي نقل األبعادمن على الرسم إلى اخلشب.  
3. شوكة العالم :

وهي عبارة عن قطعة من احلديد تشبه املسمار تنتهي بسن مدبب ولها يد كروية الشكل مصنوعة 
من اخلشب أو البالستيك وتستخدم  في احلز وعالم اخلشب وحتديد مراكز الدوائر وأماكن الثقب

4. الزاوية القائمة :
هي عبارة عن جناح معدني مقسم أو غير مقسم ويد من اخلشب أو املعدن بزاوية 90° تستخدم في 

رسم اخلطوط العمودية على أحرف األخشاب، وضبط تعامد أوجه األخشاب املمسوحة. 
5. الشنكار :

ويتكون من كتلة خشبية تسمى رأس الشنكار ينزلق بداخله إصبع  أو إصبعان من اخلشب مقسمني
 أو غير مقسمني وهو على نوعني شنكار بسن واحد والشنكار املزدوج بسنني ويستخدم  في ضبط

 سمك اخلشب أو رسم خطوط مستقيمة موازية على مسافات معينة من حرف أو نهاية اخلشب.  
6. زاوية متحركة ) كوستيال( :

وهي عبارة عن مسطرة سميكة ومسطرة رفيعة متحركة على محور، وتستخدم لوضع خطوط مائلة
 مختلفة الزوايا
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عدد النشر

وهي العدد التي تستخدم في عمليات الشق والنشر على القطع اخلشبية :

1. سراق الظهر :
يتكون من سالح من الصلب يركب عليه ظهر من أعلى ليكون ثابتًا أثناء النشر ، والسالح قصير 

وله مقبض من اخلشب. ويستعمل في القطع العرضي.

2. الساحقة :
تشبه كثيرًا سراق الظهر لكن أقل عرضًا وأدق أسنانًا واليد ملفوفة. وتستخدم في عمل

 التراكيب واألعمال الدقيقة عدد أسنان الساحقة 12- 18 سنًا في البوصة.

3. الزوانة :
سالحها سميك من الصلب مسلوب مدبب من عند الطرف وأعرض عند املقبض وأسنانها كبيرة.

 وتستخدم في تفريغ الدوائر واملنحنيات وثقوب الكوالني واألقفال.

4. اآلركت اليدوي :
الشاسية من احلديد على شكل حرف U متصل بيد ملفوفة من اخلشب والسالح رفيع من الصلب

 ذو أسنان حادة وضيقة ولها عدة مقاسات ويستخدم في عمليات التفريغ لألشكال والرسومات 
بعد عمل ثقب ومترير السالح منه. ويبدل السالح باستمرار لسرعة تلفه.
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عدد القطع

1. األزميل املشطوف :
سالح من الصلب ويد من اخلشب أو البالستيك ويكون حرف السالح مشطوفًا ليستخدم في

 األركان املائلة، واحلد القاطع متعدد القياسات بامللم أو أجزاء البوصة. يستعمل في عمل 
التراكيب واخلدوش عن طريق قطع اخلشب وتفريغه.

2. األزميل املستقيم :
يشبه كثيرًا األزميل املشطوف لكن حرف السالح عدل ليستخدم في األركان املستقيمة

 للتراكيب واخلدوش.

3. املناقير :
سالح من الصلب ويد من اخلشب أو البالستيك، و سمك السالح كبيرو يستخدم في القطع العميق للخشب. 

واحلد القاطع متعدد القياسات بامللم أو أجزاء البوصة. ويستعمل في احلفر العميق للخشب.
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عدد املسح والتصفية

تستعمل الفارة في مسح سطح وأحرف األخشاب وهي أحجام ومقاسات مختلفة والشائع منها :

1. الرابوه :
يصنع من احلديد ولها مقبضان من اخلشب ولها كستير من الصلب ذات حد قاطع مشطوف من جهة واحدة. 

يقشط ويرفع ألياف اخلشب ويخرجها على هيئة قشرة من اخلشب.

2. النصف رابوه :
وهو ال يختلف في أجزائه وشكله وطريقة فكه وتركيبه عن الرابوه

لكن يختلف من حيث صغر حجمه فهو أقل من الرابوه في الطول ويستخدم في ضبط األحرف
 واألوجه متوسطة الطول.

3. فارة التشريب :
تستعمل في صقل أسطح األخشاب وال تختلف أجزاؤها عن مثيالتها من الرابوه والنصف رابوه 

ولكن تختلف من حيث احلجم فهي أصغر من الرابوه والنصف رابوه 

4. فارة الرابطة :
تستعمل في لف األحرف وضبط األعمال الصغيرة وكستيرها يركب مقلوبًا أي أن حد القطع

 ألعلى وال يوجد للكستير غطاء مثل الفارات السابقة

ملحوظة : تكون زاوية امليل للكستيرفي السن 35 درجة
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املبارد

1. املبرد اخلشابي العادي :
يستخدم في تنعيم األسطح اخلشبية أو برد األجزاء غير املرغوب فيها ويصنع 

من الصلب بأطوال متعددة

2. املبرد احلدادي :
وظيفته إزآلة الطبقة اخلشنة املتخلفة من املبرد اخلشابي وتنعيم األسطح وحروف اخلشب.

3. املبرد املدور ) ذيل الفار ( :
يستعمل في تنعيم الفتحات وتوسيع الثقوب.

4. املبرد املثلث :
سالحه ذو ثالثة أضالع , ويستخدم في سن أسنان املنشار أو تنعيم األركان واألماكن الضيقة.

http://www.moe.edu.kw


93

عدد التثقيب والتخرمي

تستعمل في عمل الثقوب في اخلشب وذلك لوضع البراغي أو الكوايل )املسامير اخلشبية( أو ألغراض أخرى :

1. امللف اليدوي :
مصنوع من احلديد وله مقبض للتثبيت ويد للدوران وال يستخدم إال في ثقب األخشاب

 وله نوع معني من البنط 
) الريش ( ال تصلح إال له , وله حلقة تعكس حركة الدورأن حتى ميكن إخراج البنطة

 من اخلشب بعد متام الثقب.

2. املثقاب اليدوي ) الشنيور ( :
مصنوع من احلديد وله مقبض للتثبيت وذراع للدوران تستخدم

 فيه البنط احلدادي التي تصلح لثقب عدد من اخلامات مثل اخلشب 
واألملنيوم ورقائق احلديد والنحاس والبنطة ال حتتاج حللقة عكس احلركة خلروجها.
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عدد الطرق والربط والفك

1. الشاكوش ) املطرقة برأس حديد ( :
عبارة عن قطعة من احلديد مثبتة في يد من اخلشب الصلب. وفي بعض األنواع يوجد شق

 في احلديد الستخراج املسامير يستخدم في عمليات الطرق وتثبيت املسامير املعدنية.

2. الدقماق ) املطرقة اخلشبية ( :
تصنع من خشب صلب والرأس إما برميلية الشكل أو اسطوانية

الشكل. ويستعمل في الطرق على يد األزميل واملنقار , أو فك
وجتميع أجزاء املشغوالت للمحافظة عليها من التلف.

3. السنبك :
هو عبارة عن قطعة من الصلب املبروم أو املربع طرفها مدبب

على شكل مخروط ناقص. يستعمل في تغطيس وإخفاء رأس املسمار حتت سطح اخلشب.

4. املفك :
ويستخدم لربط وفك البراغي ويختلف شكل رأس املفك
على حسب شكل رأس البرغي إن كان عداًل أو على شكل +

5. الكماشة :
وهي أداة تستخدم خللع املسامير من اخلشب ويجب مراعاة

وضع قطعة من اخلشب ) تكاية ( حتت فكيها عند خلع املسامير حتى ال يخرب اخلشب من الضغط.
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العدد و األدوات املساعدة

1. صندوق قطعية :
    .º 45و º 90قاعدة من اخلشب فيها مجرى لسالح املنشار بحيث يتم استخدامها في القطع العرضي بزاوية

2. سأند تفريغ :
 أداة من اخلشب مركبة بطريقة عمودية بحيث تسهل تثبيت قطعة اخلشب املراد تفريغها باستخدام اآلركت اليدوي.   

3. مساعد بنك :
 وهو عبارة عن قطعة مستطيلة من اخلشب األبيض مثبت على الطرفني من اجلانبني قطعة 

صغيرة من اخلشب  )الساندة( بطريقة متعاكسة                                                                        

4. فتيلة أمريكاني :
هي أداة من احلديد الصلب تشبه احلرف F تقوم بتثبيت اخلشب على البنك أثناء العمل وكذلك تستخدم في عملية التجميع النهائي 

5. فتيلة زوايا :
هي أداة من احلديد الصلب تستخدم لتجميع الزوايا

 :G 6. فتيلة حرف
هي أداة من احلديد الصلب تشبه احلرف  G تقوم بتثبيت اخلشب على البنك أثناء العمل.                   

7. فتيلة البنك :
وهي مثبتة ببنك النجارة لتثبيت خلشب أثناء العمل عليها بكافة األدوات             

8. تكاية خشبية لورق الصنفرة :
هي قطعة صغيرة من اخلشب تلف حولها قطعة من ورق الصنفرة ليسهل العمل بها.      

9. مسطرة منحنيات :
مساطر بالستيكية بانحناءات مختلفة لرسم الزخارف و املنحنيات       
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الباب السادس : 
طرق التجميع  
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كيفية تنفيذ التعاشيق ) التراكيب الصناعية (

مقدمة :-

يطلق لفظ كلمة تعشيقة فى النجارة والديكور ومن الصناعات اخلشبية عامة على سائر طرق جتميع األخشاب التي تتكون منها املشغوالت بغرض 
ربطهما معا.

وتختلف التعاشيق باختالف األجزاء املراد جتميعها وكذلك مواضعها والقوى التي تؤثر فيها. 
وللشكل الظاهري للتعشيقة أهمية خاصة لذا يجب العناية العامة به ليكون على درجة كبيرة من الدقة بل ويجب أن جتمع التعاشيق بني املتانة وجمال 

املظهر.
ومهما اختلفت التعاشيق أو اختلفت مواضعها يجب أن ُيراعى فيها التوازن النسبي بني ألياف األخشاب املوجودة فى اللسان وكذالك النقر حتى ال تفقد 

قيمتها.
وميكن تقسيم التعاشيق بوجه عام إلى األقسام اآلتية :-

1 - تعاشيق اخلدش بأنواعها.
2 - تعاشيق النقر واللسان.

3 - تعاشيق الكعوب ) الغنفاري – العدل (
4 - اللحامات ) الكوايل – الدسر – السمارة – اللحام العادي (
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أوال :- تعاشيق اخلدوش ) نصف علي نصف (

تصنع هذه التعاشيق، ويعمل خدش وتفريغ نصف التخانة بجزئيني متساوين ومتقابلني لقطعتني من اخلشب يراد تعشيقها ليمكن 
إدخال أحدهما فى اآلخر.

وتتعدد أنواع التجميع بطريقة اخلدش منعًا ألوضاع األجزاء املرغوب ربط بعضها ببعض وتراعى اإلجهادات التى ستتعرض لها املشغولة 
عامة ، إذ ميكن بواسطتها ربط قطعتني من اخلشب فى أي زاوية ومن أَي نقطة من طول كلتيهما.

وال تستعمل تعاشيق اخلدش نصفًا على نصف إال فى األشغال العادية، ويحتاج عمل هذه التعشيقة إلى دقة متناهية فى أداء عمليتي 
اخلدش والنشر وتستعمل املسامير العادية أو البرمة أو الغراء لتقوية هذا النوع من التعاشيق.

أنواع تعاشيق اخلدوش ) نصف على نصف (

1 - تعشيقة خدش 2/1 على 2/1 عدل ) قائم ( فى الزاوية.
2 - تعشيقة خدش 2/1 على 2/1 فى التقاطع القائم فى الوجه.

3 - تعشيقة خدش 2/1 على 2/1فى التقاطع فى احلرف ) التخانة (.
T 4 - تعشيقة خدش 2/1 على 2/1 متعامد فى الوسط على شكل حرف

5 - تعشيقة خدش 2/1 على 2/1 متعامد فى الوسط على شكل حرف T ذيل حمامة.
T 6 - تعشيقة خدش 2/1 على 2/1 غنفاري بيد واحدة وبيدين على شكل حرف

7 - اخلدش الناقص ) العدل – الناقص (
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ثانيًا : - تعاشيق النقر واللسان.

األثاث  واستعمااًل فى جنــارة  وأكثرها شيوعًا  التعاشيق  أهم  العمل، وهي من  لنوع  تبعًا  وتتعدد  وتختلف  كثيرة  واللسان  النقر  تعاشيق 
والعمارة والنماذج ، حيث ال يخلو أي عمل من أعمال النجارة إال وتستعمل فى تنفيذه إحدى تعاشيق النقر واللسان ومن املعروف عادة أن اللسان 

دائمًا يُشكل من قطعة اخلشب التى يطلق عليها الرأس، أما النقر فيكون بالقطعة األخرى املسماه بالقائم.
واللسان حسب تشكيلة يطلق عليه هذه املسميات لسان عادى ، لسان بركبة عدلة ، لسان بركبة مائلة ، لسان مزدوج ، لسان مجّزأ 

أما النقر فهو دائمًا يتبع اللسان فى الشكل، ويكون نافذًا أو غير نافذ حسب طول اللسان ونوع العمل املطلوب.
ولهذه التعاشيق أنواع عديدة منها.

1 - نقر ولسان عدل ظاهر )نافذ( وغير ظاهر )غير نافذ(.
2 - نقر ولسان شرح عدل ظاهر فى الزاوية.

3 - نقر ولسان شرح على ذيل الزاوية ) 545 (.

.T 4 - نقر ولسان شرح راكب على شكل حرف
5 - نقر ولسان بركبة عدلة وبركبة مائلة.

6 - نقر ولسان بفتاق.
7 - نقر ولسان سابق والحق فى الزاوية.
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ثالث :- تعاشيق الكعب  ) العدل - الغنفاري (.

ُتعدُّ تعاشيق الكعب ) العدل –الغنفاري ( من أكثر التعاشيق الصناعية الشائعة االستعمال سواء فى جنارة األثاث أو جنارة العمارة ، حيث 
يستعمل هذا النوع بكثرة فى جتميع العديد من أجزاء املشغوالت وتنقسم تعاشيق الكعب إلى:-

1 - تعشيقة الكعب العدل الظاهر.
2 - تعشيقة الكعب الغنفاري الظاهر.

3 - تعشيقة الكعب الغنفاري النصف ظاهر.
4 - تعشيقة الكعب الغنفاري املخفى )املغطي(.

ُتعدُّ هذه التعشيقة الكعب العدل – الكعب الغنفاري الظاهر من أقوى وأصلح التعاشيق املستعملة فى جتميع صناديق العدد ودو اليب 
املطابخ وقطع األثاث التى تصبغ بالدهانات الساترة حتى ال تظهر التعشيقة بعد الصبغ ، كما تستعمل فى جتميع األجزاء غير الظاهرة من قطع 

األثاث مثل ظهور األدراج مع أجنابها.

ملحوظة هامة :-

تختلف نسب زوايا امليل فى الكعب الغنفاري تبعًا لنوع اخلشب الذي سينفذ منه التعشيقة / فاخلشب األبيض يحتاج إلى ميل صغير أ- 
من ) 7:1 أو 8:1 ( مثاًل. أما األخشاب الصلبة فتحتاج إلى نسبة أكبر تتراوح بني )5:1 أو 6:1(.

ال توجد نسبة ثابتة لتحديد عرض النقر إلى عرض اللسان فى الكعب الغنفاري حيث تختلف هذه النسب تبعًا لنوع اخلشب وعرضه. ب- 
ويكون التقسيم فرادة ) عدد فردي أى 3، 5، 7، 9........الخ.(

لذا فإن النسب املوضحة بالرسومات ميكن أن تتغير حتى تتالءم مع العمل املطلوب.
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رابعا :- حلامات األلواح اخلشبية.

الغرض منها :-
تنفيذ مسطحات عريضة باستخدام ألواح خشبية ضيقة العرض ولكي يضم هذه األلواح بطرق فنية سليمة جتعل السطح مستويًا متامًا 

غير معرض للتقوس أو االنحناء.
وملا كانت األلواح اخلشبية )الطبيعية سواء أخشاب صلبة أو لينة( ذات العروض الكبيرة معرضة للتمدد واالنكماش والتغير فى االستواء 
السطحي من حيث الفتل والتقوس بدرجة كبيرة، فإن ذلك سيظهر بصورة واضحة وبنسبة كبيرة عند استخدامها فى متييز مسطحات عريضة ، 
لذا يفضل استخدام األلواح ذات العروض الصغيرة التامة اجلفاف على أن يتم ترتيبها متجاورة بحيث يكون اجتاه احللقات السنوية فى كل لوح 
فى وضع معاكس للمجاورة له، وذلك خلفض نسبة ظهور العيوب املذكورة إلى أدني حد ممكن وكذلك للمحافظة على استواء السطح العريض.

مميزاته :-
1 - تكوم مسطحات ذات عروض كبيرة الستخدامها فى تصنيع القرص ، األجناب ، القواطع ، األرفف........ألخ.

2 - قدرة األلواح ذات اللحامات على مقاومة التمدد واالنكماش والتغير االستوائي للسطح من حيث التقوس 

أنواع اللحامات :-
1 - حلام عادي.

2 - حلام نقر ولسان.
3 - حلام السمارة اخلشبية.

4 - حلام الكوايل.
5 - حلام الدسر اخلشبية.

6 - حلام األفريز. 
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الباب السابع : 

خطوات التنفيذ 
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خطوات التنفيذ العملي  
1 - مرحلة التصميم: يتم تصميم املنتج حسب أسس وأساليب التصميم الصحيحة مبا يناسب خطة املنهج ومناقشتها مع املتعلمات في احلصة الدراسية قبل البدء باخلطوات 

التنفيذية له.

2 - مرحلة املقايسة : حساب كميات األخشاب املنفذ منها التمرين واملواد املستخدمة واخلامات املكملة له. ) راجع الباب الثالث (

3 - مرحلة القياس والعالم : وذلك بتحديد قياسات أجزاء التمرين ونقلها إلى شريحة اخلشب باستخدام عدد وأدوات القياس والعالم املناسبة ) املتر املعدني ، قلم الرصاص، 
الزأوية القائمة ، الشنكار ، الزاوية املتحركة الكوستال ، شوكة العالم(. 

4 - البدء باستخراج أجزاء التمرين عن طريق عمليات القطع والنشر : باستخدام إحدى أنواع  الفتايل يتم تثبيت قطع اخلشب في البنك ويتم استخراج قطع التمرين 
باسخدام إحدى عدد القطع والنشر املناسبة )منشار سراق الظهر ، منشار الساحقة ، منشار األركت اليدوي في عمليات تفريغ الزخارف ( واالستعانة أيضًا مبساعد البنك. 

5 - البدء بتنفيذ التعاشيق املختلفة حسب مهارة خطة املنهج   : للتعرف على خطوات تنفيذ التراكيب الصناعية بأنواعها ) راجع الباب السادس (

6 - ضبط أجزاء التمرين : استخدام املبارد والفارات في عمليات الضبط والتسوية ألجزاء التمرين ومن أنواعها ) املبرد اخلشابي ، املبرد احلدادي ، ورق الصنفرة ، الرابوة ، 
النصف رابوة ، فارة التشريب ، الرابطة (. 

7 - البدء في جتميع التمرين باستخدام أحد أنواع اللحامات التي تناسب طبيعة تصميم املنتج : يتم جتميع أجزاء التمرين بإحدى الطرق املناسبة  لطبيعة تصميم 
التمرين باستخدام ) الدقماق – املطرقة – الزاوية القائمة – الكماشة – الفتيلة – فرشة للتغرية ( واخلامات ) الغراء – املسامير – البراغي ( للتعرف على أنواع وخطوات 

تنفيذ طرق اللحام املختلفة راجع الباب السادس.

يتم استخدام مسامير برأس وبراغي وكوايل أيضا في عملية التجميع باإلضافة إلى الغراء النباتي واملادة الالصقة السبراي. 
مت جتميع جميع أجزاء التمرين عدا الظهر ليتم تركيبه الحقا بعد االنتهاء من عملية الدهان. 

1 - عمليات الضبط ألجزاء التمرين بعد التجميع : التأكد من ضبط جميع األحرف مواقع جتميع أجزاء التمرين ملعاجلتها واستخدام أحد العدد املناسبة التي سبق 
ذكرها في عملية ضبط أجزاء التمرين.

وسدها  والثقوب  الفراغات  ملعاجلة  املعجنة  عملية  تتم  ثم  واملطرقة  السنبك  باستخدام  وتغطيسها   املسامير  بسنبكة جميع  البدء   : التشطيب  التمرين قبل  2 - جتهيز 
باستخدام ) سكني املعجون - املعجون اجلاهز -  صنفرة املعجون الزائد قبل عملية الدهان (. 
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هنا يبدأ الفرق بني نوعني اخلشب , الطبيعي أو املصنع : 

اخلشب الطبيعي : يستخدم له املعجون اجلاهز اخلاص لألخشاب الطبيعية ويتم اختيار درجة اللون حسب طبيعة اخلشب ونوعه ، أو يتم خلط برادة اخلشب مع الغراء ، أو 
يتم إضافة لون إلى املعجون األبيض اجلاهز ليتقارب لونه مع لون اخلشب املستخدم. 

اخلشب املصنع : يستخدم له املعجون األبيض اجلاهز أو البودرة. 

10 - البدء بعملية التشطيب : 

اذا كان اخلشب مصنعًا : البدء بدهان الوجه األول للبطانه ) اللون األبيض ( ، وذلك باستخدام الدهان األميلشن والفرشاة أوالرول اإلسفنجي.

أما اخلشب الطبيعي : فال تتم فيه هذه املرحلة.

11 - اإلخراج النهائي : 

تعتمد مرحلة اإلخراج على نوعية اخلشب املستخدم في التنفيذ سواء كان خشبًا طبيعيًا أو خشبًا مصنعًا.

يتشابة النوعان من اخلشب في أول املراحل وصواًل إلى مرحلة املعجنة التي يبدأ عندها االختالف : 

إذا كان اخلشب مصنعًا : يتم اختيار اللون املناسب لتصميم التمرين لدهان الوجه األخير بالفرشاة أو بالرول اإلسفنجي ويترك حتى يجف .

أما إذا كان اخلشب طبيعيًا : فيتم دهانه بالباشبور ) دهان شبه شفاف يظهر سمارة اخلشب ( أو دهان األستر أو حصى اجلوز أو الورنيش الشفاف.

12 - تركيب املكمالت املعدنية : حتديد مكان اخلردوات املعدنية إن وجدت على أجزاء التمرين وعمل الثقب املناسب لها بالشنيور اليدوي لتركيبها ) املقابض – املفصالت 
– اأَلقفال – اإلكسسوارات املعدنية.... الخ ( باسخدام البراغي واملفكات املناسبة.

13 - تركيب األبواب واألدراج ) التسقيط ( إن وجدت  : وتعتبر اخلطوة األخيرة في عملية اإلخراج النهائي ، وتركيب الظهر بطريقة اللطش. 
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الباب الثامن: 

طرق وأساليب اإلخراج المختلفة  
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أوال :  الديكوباج 

1 – الديكوباج العادي  - لصق الورق على السطح باستخدام املادة 

الالصقة )غراء مخفف مباء (

2 – الديكوباج الفني – لصق الورق املستخدم بعد متزيق أطرافه على 

السطح ومن ثم إضافة األلوان املناسبة حول الصورة مبا يناسب التدرجات 

اللونية املوجودة بخلفية الصورة

3 – الديكوباج ثالثي األبعاد – لصق الصور على السطح اخلشبي على 

عدة مستويات وتسلسل باأَلحجام من األكبر إلى األصغر ليعطي إحساسًا

 بالتأني الثالثي األبعاد 
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4 – الديكوباج باإلضافة – لصق الصور املراد استخدامها على كامل

 السطح  اخلشبي أو أجزاء منه ومن ثم إضافة الرسومات أو التكنيكات

  اللونية عليها

  – الديكوباج البارز – استخدام أّي نوع من اخلامات أو املواد

وتثبيته على السطح اخلشبي مبستوى أعلى ومن ثم لصق الصور

 عليه باستخدام الغراء املخفف مباء

* األدوات املستخدمة : 

nn , ورق النابكن  ) مناديل ( – ورق جرائد / مجالت مصورة , صور مطبوعة بالليزر , ورق طباعة
        أوراق ديكوباج مزخرفة.

nn    .غراء ) املادة الالصقة( املخفف باملاء + فرش + ألوان أكريليك  +  إسفنج  +  الرول اخلشبي الضاغط
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خطوات التنفيذ :

1 - يتم قطع الورق والصور على نهايات النقوش أو القطع غير محدد حسب الصورة املختارة.
2 - يتم دهان السطح بألوان األكريلك التي تتناسب مع الصورة.

3 - تتم عملية اللصق باستخدام الغراء من خلف الصورة ومن أمامها ثم يتم التأكيد على حواف الصورة بالضغط عليها باإلسفنج لطرد الغراء 
والهواء الزائد للتسويتها.

4 - يتم استخدام رول الضاغط للتأكيد على اللصق. 
5 - بعد جفاف الغراء يتم دهان السطح كاماًل بالغراء حلماية الديكوباج 

7 - في النهاية يتم تطعيم السطح بالتعتيق لبقية السطح باستخدام الدهانات الزيتية واملسح على السطح بقطعة قماش قطني.
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 اإلخراج باستخدام ورق الذهب
األدوات املستخدمة : 

nn.ورق الذهب / ورق الفضة
nn.املادة الالصقة ) امليسون ( السريع لسهولة وسرعة العمل
nn.فرشاة ناعمة جدًا لفرد ورق الذهب أثناء اللصق
nn.فرشاة ناعمة جدًا إلزآلة الورق الزائد من على السطح

خطوات التنفيذ :
1 - يتم دهان املادة الالصقة ) امليسون( على السطح املراد عمل التذهيب عليه.

2 - قبل البدء بالعمل تدهن اليد ببودرة التلك ومتسك ورق الذهب بلطف والفرشاة ثم تضع الورق في املكان املراد لصقة وتضغط علية بالفرشاة بلطف.
3 - يتم إزآلة الزيادة من الورق املذهب بفرشاة أخرى ناعمة , ليتم تنظيف اخلشب من ورق الذهب الزائد.
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اإلخراج بالترخيم
األدوات املستخدمة : 

nn دهانات متجانسة األلوان حسب االختيار
nn فرش مختلفة األحجام + رول مختلف األحجام
nn) ريشة طائر ) تستخدم إلعطاء التأثير الرخامي على السطح
nn .قطعة قماش قطنية

خطوات التنفيذ :
1 - البدء بطالء السطح بدهان األملشن األبيض ويترك ليجف, ثم يدهن لونان بالرول على شكل رقع لونية متشابكة وأحيانًا منفصلة ولكن تأكد من 

تغطية معظم السطح.
2 - أنقش بعض املناطق بالنقط وارسم خطوط متعرجه كبيرة  , وادهن بطرف الريشة أو فرشاة الرسم جلعل اخلطوط متعرجه مماثلة.

3 - يترك التصميم ملدة من ) 5 / 10( دقيقة , البدء بتليني بتجانس بفرشاة ناعمة ذات شعيرات طويلة ناعمة , دهان في مساحات طويلة وناعمة أوال في 
اجتاه وأحد ثم بشكل متقاطع إلزآلة العالمات.

4 - قم بتليني الدهان مرة أخرى ملدة ) 20/ 30 ( دقيقة. 
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اإلخراج باستخدام اإلسفنج
األدوات املستخدمة : 

nn.دهان األملشن باأللوان املختارة
nn. فرش + روالت ذات مؤثرات مختلفة
nn إسفنج طبيعي + طباعات من اإلسفنج ذات مؤثرات مختلفة

خطوات التنفيذ :

1 - دهان السطح باللون األساسي ) املختار( باستخدام الفرش أو الرول ذات شعيرات قصيرة.
2 - استخدام رول الدهان ذات املؤثرات خاصة قبل جفاف الدهان األساسي , ويتم السحب بشكل متقاطع للحصول على أمناط غير منتظمة , أو يتم  

استخدام طبعات من اإلسفنج ذات وحدات زخرفية إلعطاء املنتج املنفذ الطابع اجلمالي بشكل نهائي .

الطباعة باإلسفنج الطبيعي
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اإلخراج باستخدام ورق البالستيك
األدوات املستخدمة : 

nn.دهان األملشن املختار
nn.رول شعيرات قصيرة + روالت ذات مؤثرات مختلفة + فرش صغيرة
nn .أكياس بالستيك

خطوات التنفيذ :

1 - دهان السطح اخلشب باللون األساسي ) املختار( باستخدام الفرش أو الرول ذات شعيرات قصيرة.
2 - يتم وضع قطعة من أكياس البالستيك على اجلزء املصبوغ قبل اجلفاف, وتكرمش أجزاء البالستيك بطريقة عشوائية , ثم تترك قليال من الوقت.

3 -  تزال قطعة البالستيك عن اخلشب وبذلك نحصل على تأثير إخراج جميل للمشغولة الفنية.
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اإلخراج باستخدام القماش
األدوات املستخدمة : 

nn دهان األملشن املختار
nn رول شعيرات قصيرة   + روالت ذات مؤثرات مختلفة + فرش صغيرة
nn.قطعة قماش

 خطوات التنفيذ :
1 - دهان السطح باللون األساسي ) املختار( باستخدام الرول ذات شعيرات قصيرة.

2 - تستخدم قطعة القماش قبل جفاف الدهان األساسي , وحترك بشكل دائري في حركات غير متجانسة للحصول على أمناط غير منتظمة , كما 
يجب تغير قطعة القماش عندما متتلئ كلها بالطالء.

3 - ابتعد عن السطح حتى ترى كيف يبدو الشكل العام , وميكن استخدام قطعة قماش ناعمة إلزالة أية تباينات حادة في الشكل.
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اإلخراج باستخدام املعجون البارز
األدوات املستخدمة : 

nn. )ألوان مائية )جواش,ديكو, إكريلك
nn.شرائح اإلستأنسيل  املفرغة ) زخرفي , نباتي , كتابة , أحرف ,..  الخ (  +   شريط ورقي آلصق
nn.معجون أبيض جاهز +  سكينة معجون مناسبة احلجم
nn) ورنيش شفاف ) مائي , زيتي

خطوات التنفيذ :
1 - يدهن السطح األول باألملشن األبيض.

2 - يصنفر السطح جيدًا بصنفرة ناعمة.
3 - يدهن السطح باللون املختار , أو بعدة ألوان حسب التصميم.

4 - يختار شكل اإلستانسيل املراد تنفيذه.
5 - نثبت اإلستانسيل على املكان املراد العمل عليه بشريط  ورقي الصق.

6 - نأخذ بكمية مناسبة من املعجون باستخدام سكني املعجون ونفردها على رسم اإلستانسيل.
7 - بعد االنتهاء من حشو الفراغات باملعجون ترفع شريحة اإلستانسيل برفق ويترك ليجف.

8 - يدهن املعجون بأي لون مخالف أو متجانس مع التمرين املنفذ.
9 - يدهن السطح بالكامل بطبقة من الورنيش الشفاف لتعطي منظرًا جماليًا للتمرين , وحماية للشكل.
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اإلخراج باستخدام دهان الكراكلية
األدوات املستخدمة : 

nn. دهان األملشن   +  دهان كراكلية +  دهان اآلكر
nn.) ورق صنفره ناعمة + فرش للدهان + دهان الورنيش الشفاف ) مائي / زيتي

خطوات التنفيذ :
1 - يدهن السطح األول باألملشن األبيض , ويترك ليجف.

2 - يصنفر السطح جيدًا بصنفرة ناعمة. 
3 - يدهن السطح بلون مختلف ويترك ليجف.

4 - يدهن السطح بطبقة من الآلكر ويترك ليجف.
5 - يدهن السطح بطبقة من دهان الكراكليه اجلاهز وبعد فترة وجيزة تبدأ التشققات في الظهور بشكل جمالي.

6 - يتم إعطاء السطح بطبقة من الورنيش املائي / الزيتي الشفاف حلماية املنتج املنفذ.

اإلخراج النهائى للكراكلية
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اإلخراج الطباعة باستخدام اإلستانسيل  
األدوات املستخدمة : 

nn . ) ألوان مائية ) جواش, ديكو, إكريلك
nn.) إستانسيل وحدات ) زخرفي , نباتي , كتابة , أحرف ,...الخ
nn مدقق بأحجام مختلفة , هو نوع من أنواع الفرش خاصة باإلستانسيل  , أو مدقق اإلسفنج
nn) شريط ورقي الصق + ورنيش شفاف ) مائي , زيتي

خطوات التنفيذ :
1 - يدهن السطح األول باألملشن األبيض.

2 - يصنفر السطح جيدًا بصنفرة ناعمة.
3 - يدهن السطح باللون املختار , أو بعدة ألوان حسب التصميم.

4 - يختار شكل اإلستانسيل املراد تنفيذه.
5 - نثبيت اإلستانسيل على املكان املراد العمل عليه بشريط ورقي الصق.

6 - تدهن فراغات اإلستانسيل باللون املختار باستخدام مدق الفرش املناسبة أو مدق اإلسفنج املناسب.
7 - بعد االنتهاء من حشو الفراغات باللون ترفع شريحة اإلستانسيل برفق ويترك التلوين حتى يجف.

8 - يدهن السطح بالكامل بطبقة من الورنيش الشفاف املائي لتعطى منظرًا جماليًا للتمرين , وحماية للشكل.
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اإلخراج باستخدام تفاعل املواد
خطوات التنفيذ :

> يتم تشطيب السطح و سنفرته ثم دهان البطانة باللون األبيض األملشن املخفف. دهان اللون املطلوب أملشن ) و يفضل لون فاحت (.
> يخفف الغراء باملاء في قنينة زجاجية بنسبة 2 : 1 توضع كمية وفيرة من الغراء على سطح التمرين ) أحد األوجه (

> يتم تنقيط ألوان الزجاج  على الغراء مباشرة ويتم تنقيط التربنتني  عليهم, سيالحظ انتشار اللون بعد تفاعل املواد ويتم حتريك املواد لدمجها قلياًل 
, وميكن استخدام أكثر من لون

> يترك السطح يومًا كاماًل حتى يجف ويرش السطح بالورنيش الشفاف السبراي للحماية ثم تكرر اخلطوة على جميع أوجه التمرين ) أو حسب االختيار (.

املواد واألدوات املستخدمة :

لون أميلشن – ألوان زجاج – غراء مخفف – تربنتني – أداة للتنقيط - فرش
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 اإلخراج باستخدام الغراء وألوان السيراميك
خطوات التنفيذ :

1 - يجب عمل التأثير على سطح مت تشطيبه ودهانه بالبطانة ) اللون 
األبيض األملشن (.

2 - توضع طبقة من الغراء املستخدم بدون تخفيف بالفرشة أو سكينة 
املعجون ) طبقة سميكة نوعًا ما (.

3 - البدء بتنقيط لون السيراميك املطلوب باستخددام القطارة مبسافات 
متقاربة قلياًل.

اللون  جفاف  من  للتأكد  يومني  إلــى  يــوم  من  ليجف  التمرين  - يترك   4
والغراء.

التأثير  بسبب  وذلــك  بالورنيش  التمرين  دهــان  عن  االستغناء  5 - ميكن 
الذي تتركه ألوان السيراميك الالمعة.

املواد واألدوات املستخدمة : 
لون أملشن – غراء – فرشة – سكينة معجون – ألوان سيرياميك – قطارة 

للتنقيط.
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 اإلخراج باستخدام ورق شفاف اخلرائط
خطوات التنفيذ :

1 - يخلط املعجون بالغراء بنسب متساوية.
2 - يغطى التمرين بخلطة املعجون بطبقة سميكة نوعاً ما.

3 - يتم وضع ورق شفاف اخلرائط على خلطة املعجون وانتطار دقائق ثم يتم تشكيلة بالشكل املطلوب.
4 - يترك التمرين ليجف ملدة يوم كامل.

5 - يتم دهان التمرين بعدما يجف متاماً باللون املطلوب.
املواد واألدوات املستخدمة : 

ورق شفاف خرائط – معجون – غراء – دهان أملشن  
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كرات الفلني مع الورنيش
خطوات التنفيذ:

1- يتم خلط كرات الفلني مع الورنيش داخل وعاء خصص للخلط ويخلط جيداًً.
2- يفرش خليط الورنيش و الفلني على سطح مغطى بطبقة مع النايلون السميك.

3- يترك ليجف ملدة تتراوح ما بني ثالثة إلى أربعة أيام.
4-  بعد اجلفاف يؤخذ و يقص  ويشكل على حسب استخدامه و يلصق مبادة الصقة على التمرين.

املواد و األدوات املستخدمة:

كرات فلني تباع باملكتبات بَأحجام وأَلوأن مختلفة  -  ورنيش شفاف )يفضل ناشونال( -  نايلون سميك
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الرغوة مع ألوان األكريليك
خطوات التنفيذ:

1 - يتم دهان السطح املراد بطقبة خفيفة من دهان األميلشن )البطانة(.
2 - توضع قطرات أكثر من لون من ألوان  األكريليك.

3 - تخلط و متزج األلون و حترك بفرشة بطريقة خفيفة.
4 - ترش الرغوة على تلك السطح،  ثم يتم توزيعها بطريقة عشوائية و يتم دعكها

 بقطعة خشبية أُخرى. 
5 - متسح الرغوة املتبقية على السطح بأداة بالستيكية.

6 - تكرر اخلطوة السابقة على أكثر من سطح و تنتج تأثيرات مختلفة.
7 - عند جفاف السطح يدهن بورنيش كطبقة للحماية.

املواد و األدوات املستخدمة:

رغوة )فوم احلالقة( - ألوان أكريليك - فرش - أداة بالستيكية مثل سكني معجون. 
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الباب التاسع : 
األجهزة الكهربائية والرقمية 
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األجهزة واملعدات

املكائن الكهربائية  في أعمال النجارة :
 تبسيط وتيسير خطوات العمل على املشغوالت اخلشبية.

• تسهيل عمل التعاشيق التي قد تأخذ وقتًا طوياًل لتنفيذها.	

• عمل القطع املتشابهة بدقة متناهية.	

• السرعة في األداء والتنفيذ مما يختصر الوقت واجلهد واملال 	

• املساعدة على التشطيب اجليد وِإنهاء العمل بصورة جيدة.	

منشار الديسك الكهربائي
 الوظيفة :

 القطع العرضي العمودي بحيث ال يزيد االرتفاع عن 8.5 سم.
 القطع العرضي األفقي بحيث ال يزيد العرض 30سم.

 عمل املفحار بالعمق املطلوب.
 القطع املائل على عدة زوايا بطريقة عمودية.

 القطع املائل على عدة زوايا بطريقة ميل السالح.
 الهدف :

القطع العرضي وعمل املفحار وزوايا البراويز لالستفادة منها في التمرين.
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ماكينة منشار صينية بقاعدة

الوظيفة :

 - الشق الطولي والقطع العرضي.
 - القطع بزاوية, والقطع املائل بزاوية أخرُى.

 - عمل املفحار والتفريز.

الهدف :
- تقطيع وجتهيز شرائح األخشاب للتمرين وأجزاء بعض 

العمليات التي تفيد املعلم في التجهيز واإلعداد للتمارين والورشة

منشار شريط

الوظيفة :

 القيام بأعمال القطع العرضي لأخشاب.
 القيام بأعمال الشق الطولي لأخشاب.

 القيام بأعمال القطع العرضي بزوايا ميل مختلفة. 
القيام بأعمال التفريغات ذات املنحنيات املتوسطة.

الهدف :
عمل املنحنيات اخلارجية والقطع ألخشاب التمارين.     
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ماكينة الراوتر )احللية(
الوظيفة :

• عمل احللية اخلارجية على طول األحرف.	
• عمل احلاليا الداخلية املستقيمة.	
• عمل احلاليا الداخلية واخلارجية املنحنية.	
• عمل النقوش الغائرة واملفرغة.	
• عمل بعض التراكيب الصناعية )النقر – التلسني – السمارة – وذلك تبعًا للريش املستخدمة (	

 ويستخدم في عمليات التطعيم.
الهدف :
• عمل احلاليا والبراويز وبعض التطعيمات ويوجد لهذا النوع من املاكينات احملمولة حجمان 	

كبير ميكن تثبيته على طاولة ويستعمل ثابتًا باإلضافة الستعماله متحركًا , وآخر حجم صغير
يستعمل متحركا وميكن تثبيته لأعمال اخلفيفة.

املثقاب الكهربائي ذو القاعدة
الوظيفة :

• عمليات الثقب للمقابض.	
• عمليات الثقب للمفصالت. 	
• عمليات الثقب املختلفة للكوايل وإكسسوارات 	

التجميع والتجهيز لتفريغ الزخارف.
الهدف :

عمليات الثقب املختلفة
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املخرطة

الوظيفة :

القيام بأعمال التشكيل على اخلشب )خرط اخلشب ( 

 الهدف :
عمل تشكيالت اخلرط املختلفة أو عمل املقابض أو األرجل أو التشكيالت اجلمالية.

منشار أركت )الدرومل(
يقطع اخلشب الناعم حتى سمك 3سم واألخشاب الصلبة حتى 1سم والبالستيك حتى سمك 4مم واملعادن 

 غير احلديدية حتى 0.08 بوصة )2مم(.
* مثال لعمل التفريغات الزخرفية واملنحنيات واملجسمات واألعمال الدقيقة.

الهدف :

تفريغ الوحدات الزخرفية.

  ماكينة الصنفرة
 الوظيفة :

تستخدم في عملية احلف والتنعيم لأخشاب. 

الهدف

 حف وتنعيم املشغوالت اخلشبية والوحدات الزخرفية.
و توجد بعدة أحجام, كُلٌ حسب استخدامه.
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ماكينة السن واجللخ
الوظيفة :

• ن واجللخ للكساتير اخلاصة بالفارات والرابوه	 القيام بأعمال السَّ
• ن واجللخ لأزاميل واملناقير.	 القيام بأعمال السَّ
• ن للريش.	 القيام بأعمال السَّ
• ن واجللخ لبعض املفكات.	 القيام بأعمال السَّ

الهدف :

• عمل الصيانة الالزمة للفارات واأَلزاميل واملفكات والبنط مما يؤدي إلى احلصول على	
نتائج أفضل.

منشاراآلركت الترددي
الوظيفة :

• القيام بأعمال التشكيل والتفريغ وعمل الدورانات واملنحنيات.	

الهدف :

• عمل التفريغات اخلاصة بالزخارف واملنحنيات ذات احلجم األكبر و األعمق 	

• املستخدمة باملشغوالت اخلشبية.	
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منشار الصينية :
أوال: وصف املاكينة 

n وَى و هو معد جلمع أجزاء اآللة.	 جسم املاكينة : شاسية من احلديد املقَّ

n سطح املاكينة : هو مصنوع من حديد الظهر فيه مجرى لسير العربانة القطع عليها. 	

n عربانة: عبارة عن طاولة متحركة لتثبيت اخلشب عليه أثناء القطع لتسهيل حتريك اخلشب. 	

n سالح منشار الصينية : هو اجلزء املسؤول عن قطع األخشاب في املاكينة. 	

n لوحة التحكم : تتكون من عدة مفاتيح مسؤولة عن التحكم في خصائص املاكينة. 	

n زاوية العربانة : مسؤولة عن حتديد زاوية القطع.	

n زاوية القرصة : لتحديد قياس قطعة اخلشب املراد قطعها. 	

n حد القاطع األكبر : و هو املسؤول عن قطع األخشاب 	

n حد القاطع األصغر : و هو املسؤول عن العالم على األخشاب و مساعدة حد القاطع األكبر 	
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ثانيًا : مكونات لوحة التحكم. 

n زر التشغيل و التحكم فى سرعة  املاكينة 	

n زر التحكم فى حد القاطع األصغر 	

n زر التحكم فى سالح القطع 	

ثالثًا : تعليمات التشغيل : - 

عند تشغيل املاكينة يجب اتباع التعليمات اآلتية : 
n يجب مالحظة أن مفتاح التشغيل يوجد فيه درجتان للتحكم في سرعة املاكينة.	

n عند تشغيل املاكينة يجب البدء بالسرعة األولى ثم التنقل إلى السرعة الثانية و عدم االنتقال إلى السرعة الثانية مباشر و كذلك عند إيقاف تشغيل املاكينة يجب أن 	
تتم عملية اإليقاف تدريجيًا. 

n  عند تشغيل مفتاح حد القاطع األصغر يجب أن يكون مفتاح حد القاطع األكبر على السرعة الثانية 	
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رابعًا : استخدامات املاكينة  : - 

n قطع األخشاب على زوايا مختلفة. 	

n تفريز األخشاب على حسب السماكة املطلوبة. 	

 خامسًا  : األمن والسالمة : - 

عند العمل على املاكينة يجب مراعاة شروط األمن والسالمة للمستخدم متمثلة فى : - 

n عدم استخدام املاكينة من قبل أشخاص غير مدربني. 	

n استخدام األدوات الالزمة للتحكم فى األخشاب على املاكينة. 	

n عدم محاولة ملس سالح املاكينة أثناء التشغيل. 	

n يجب االلتزام باللباس املناسب عند التعامل مع املاكينة. 	
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سادسا : عملية تبديل السالح :- 

n عند تبديل السالح يجب التأكد من فصل التيار الكهربائي عن املاكينة ملراعاة أمن و سالمة املستخدم.	
n يجب دفع العربانة إلى األمام إلظهار غطاء السالح. 	
n إزالة غطاء السالح عن طريق فك براغي التثبيت كما هو موضح بالشكل.	

n يوجد ثقب فى سطح املاكينة يجب الضغط عليه أثناء عملية الفك إليقاف دوران عمود السالح 	

n تتم عملية الفك بواسطة املفتاح املخصص لذلك. 	
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سابعا : التنظيف و الصيانة : - 

عند االنتهاء من العمل يجب تنظيف املاكينة منعًا لتراكم الغبار و نشارة اخلشب مما يعيق عمل املاكينة و تتم هذه العملية كما يلى : - 

n عند القيام بعملية التنظيف يجب استخدام آلة لشفط األتربة و عدم استخدام الهواء في عملية التنظيف. 	

n كما ميكن استخدام قطعة من القماش مع قليل من النفط فى عملية التنظيف. 	
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ماكينة احللية :
أوال: وصف املاكينة 

n ى. 	 جسم املاكينة وهو من احلديد و الصاج املقوَّ
n سطح املاكينة و هو من احلديد الظهر. 	
n زاوية املاكينة.	
n لوحة حتكم.	
n عامود املاكينة.	
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ثانيًا : مكونات لوحة التحكم : - 

n بكرة حتديد مستوى عمود املاكينة 	
n مفتاح تشغيل و إيقاف املاكينة 	
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ثالثا : تعليمات التشغيل : - 

عند تشغيل املاكينة يجب اتباع التعليمات االتية : 

n مالحظة أن مفتاح التشغيل يوجد فيه درجتان للتحكم فى سرعة املاكينة.	

n عند تشغيل املاكينة يجب البدء بالسرعة األولى ثم التنقل إلى السرعة الثانية وعدم االنتقال إلى السرعة الثانية مباشرة و كذلك عند إيقاف 	

تشغيل املاكينة يحب أن تتم عملية اإليقاف تدريجيًا. 

n للتحكم فى طول العمود يجب استخدام بكرة التحكم و ذلك حسب ارتفاع الكاستير  املوجود باملاكينة  	

n تشغيل املاكينة عن طريق حتريك املفتاح إلى السرعة األولى البطيئة ثم إلى السرعة الثانية.	

n يفضل اختبار املاكينة أوال على قطعة خشب صغيرة للتأكد من عمل الكاستير بشكل صحيح.	

n بعد التأكد من صحة عمل الكاستير تكون املاكينة جاهزة لوضع قطعة اخلشب املراد تشكيلها.	
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رابعا : استخدامات املاكينة :- 
n تستخدم املاكينة في تشكيل احلليات حسب شكل الكاستير املركب على املاكينة  	

خامسا : األمن و السالمة : - 
عند العمل على املاكينة يجب مراعاة شروط األمن و السالمة للمستخدم متمثلة فى : - 

n عدم استخدام املاكينة من قبل أشخاص غير مدربني. 	

n استخدام األدوات الالزمة للتحكم في األخشاب على املاكينة. 	

n عدم محاولة ملس الكاستير أثناء التشغيل. 	

n يجب االلتزام باللباس املناسب عند التعامل مع املاكينة. 	
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سادسا : عملية تبديل الكاستير: - 
n اختيار شكل الكاستير املراد تركيبه ومن ثم اختيار الربع املناسب لتركيب الكاستير.	
n تركيب الكاستير داخل الربع بطريق جيدة والتأكد من تثبيته بطريقة صحيحة.	
n تثبيت الربع في عمود املاكينة بشكل صحيح وربطه بقوة ملراعاة أمن وسالمة املستخدم أثناء العمل.	
n حتديد ارتفاع عمود املاكينة عن طريق بكرة مثبتة أعلى املاكينة.	

سابعا : التنظيف والصيانة : - 
عند االنتهاء من العمل يجب تنظيف املاكينة منعًا لتراكم الغبار و نشارة اخلشب مما يعيق عمل املاكينة، و تتم هذه العملية كما يلى : - 

n يجب التاكد من فصل التيار الكهربائي عن املاكينة. 	
n يتم فك الكاستير من املاكينة لتجنب أى أضرار للمستخدم. 	
n يتم تنظيف عمود تثبيت الربع بواسطة قطعة من القماش. 	
n يتم تنظيف باقى أجزاء املاكينة باستخدام الهواء. 	
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الثخانة : 
أوال : مكونات املاكينة: - 

n جسم املاكينة  من احلديد الصاج املقوى. 	

n باب املاكينة و هو من مادة البالستيك. 	

n قرصة املاكينة و هي من احلديد الظهر. 	

n لوحة التحكم.	

n درافيل املاكينة تقوم بعملية سحب اخلشب.	

n عامود الكاستير و يحتوى على عدد )4( كاستير.	

ثانيًا : مكونات لوحة التحكم: -

n مفتاح تشغيل املاكينة يتكون من سرعتني. 	

n مفتاح التحكم في ارتفاع قرصة املاكينة.	

n زر التحكم الدقيق في ارتفاع القرصة )1( ملم لكل ضغطة. 	

n شاشة رقمية لعرض مقياس السمك. 	

n يد التحكم في سرعة سحب قطع اخلشب. 	

http://www.moe.edu.kw


148

ثالثا: تعليمات التشغيل: - 
عند تشغيل املاكينة يجب اتباع التعليمات اآلتية : - 

n يجب مالحظة أن مفتاح التشغيل من سرعتني.	

n عند تشغيل املاكينة يجب البدء بالسرعة األولى ثم التنقل إلى السرعة الثانية و عدم االنتقال إلى السرعة الثانية مباشرة و كذلك عند إيقاف 	

تشغيل املاكينة 

n يجب حتديد سرعة الدرافيل قبل وضع قطعة اخلشب. 	

n يجب حتديد سماكة قطعة اخلشب بعد وضع قطعة اخلشب على قرصة املاكينة. 	

رابعا : استخدامات املاكينة: - 
n تنظيف سطح األخشاب. 	

n التحكم في سماكة األخشاب 	

خامسا : األمن والسالمة: - 
n عدم استخدام املاكينة من قبل أشخاص غير مدربني 	
n مراعاة املسافات الالزمة عند التعامل مع املاكينة 	
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سادسا : عملية تبديل الكاستير: - 
عند تبديل كساتير املاكينة يجب اتباع التعليمات اآلتية : - 

n يجب التأكد من فصل التيار الكهربائي عن املاكينة قبل البدء في عملية تغيير الكساتير. 	

n  فتح باب املاكينة العلوى. 	

n فك عدد خمسة البراغي املوجودة بقلب عمود الكاستير من كل ناحية. 	

n نزع الكاستير املراد تغييره و استبداله بالكاستير اجلديد باستخدام املفتاح املناسب لهذه العملية. 	

n وضع قطعتي املغناطيس املوجودة باملاكينة أعلى الكاتسير املراد تركيبه. 	

n ربط الكاستير اجلديد بالبراغى اخلمسة.  	
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سابعا : التنظيف والصيانة : - 
عند االنتهاء من العمل على املاكينة يجب تنظيف املاكينة منعًا لتراكم الغبار و نشارة اخلشب داخل املاكينة و تتم هذه 

العملية  كما يلى : - 

n فتح باب املاكينة العلوي.	
n تنظيف جميع أجزاء املاكينة باستخدام الهواء.	
n تنظيف قرصة املاكينة باستخدام قطعة من القماش و عليها القليل من النفط.	
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املكبس : 
أوال : مكونات املاكينة :- 

n شاسيه من احلديد على شكل مثلث بقواعد تسمح بثبيت املاكينة 	
وحفظ توازنها مبساحة تسمح بحمل لوح اخلشب بالكامل.

n عدد 5 خراطيم مرنة مقاومة للتلف لضخ الزيت.	
n عدد 5 بسامت متصلة باخلراطيم اخلمسة.	
n محبس للتحكم في ضخ الزيت.	
n مكابح لثبيت ألواح اخلشب.	
n ذراع لتحريك مكابح التثبيت.	

ثانيًا: مكونات لوحة التحكم : - 

n مفتاح تشغيل من سرعة واحدة. 	
n مفتاح تشغيل املوتور.	
n 2 يد للتحكم فى ضخ الزيت.	
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ثالثًا: تعليمات التشغيل:- 
n يتم وضع كمية مناسبة من الزيت. 	
n يتم ضبط قياسات فتحات املكابح علي حسب قياس ألواح اخلشب املراد جتميعها. 	
n يتم حتريك املكابح من خالل الذراع يسار املاكينة. 	
n يتم وضع ألواح اخلشب املراد جتميعها في فتحات املكابح.  	
n يتم تشغيل املاكينة من خالل مفتاح التشغيل 	
n عند استعمال أذرع ضخ الزيت يجب الضغط على زر تشغيل املوتور. 	

رابعًا: استخدامات املاكينة:- 
n تستخدم املاكينة في جتميع األخشاب بطريقة أفقية ورأسية فى آن واحد 	

خامسًا: األمن والسالمة:- 
عند العمل على املاكينة يجب مراعاة شروط األمن و السالمة للمستخدم املتمثلة فى :- 

n وضع اخلشب بطريقة صحيحة على املاكينة. 	
n االبتعاد عن املاكينة عند عملية الكبس. 	
n عدم وضع األيدى على قطع األخشاب أثناء الكبس 	
n عدم استعمال املاكينة من قبل أشخاص غير مدربني. 	

سادسا: التنظيف و الصيانة:- 
n عند االنتهاء من العمل مباشرة يجب تنظيف جميع أجزاء املاكينة من بقايا الغراء حتى ال يجف و يصعب إزالة فيما بعد. 	
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ماكينة النقر : 
أوال : مكونات املاكينة:- 

n شاسيه من احلديد مثبت عليه موتور املاكينة. 	
n قرصة لوضع اخلشب عليها عند العمل على املاكينة 	
n موتور كهربائي.	
n يد لتحريك املوتور لليمني و اليسار و األَمام و اخللف.	
n جهاز لتثبيت األخشاب على سطح املاكينة عند العمل عليها.	

ثانيًا : مفتاح التشغيل:- 

n هو مفتاح لتشغيل و إيقاف املاكينة. 	
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ثالثًا : تعليمات التشغيل :- 
عند تشغيل املاكينة يجب اتباع التعليمات اآلتية : - 

n يجب التأكد من توصيل التيار الكهربائي للماكينة. 	
n يجب تركيب الريشة املناسبة حسب القياس املطلوب.	
n تثبيت قطعة اخلشب املراد العمل عليها.	

n ضبط احلد األقصى إلى اليمني و إلى اليسار و ذلك بواسطة مقبضني أَسفل املوتور.	
n تثبيت احلد األقصى للعمق املطلوب كما موضح بالشكل.	
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رابعًا: استخدامات املاكينة :- 
n نقر و تخرمي األخشاب بطريقة مائلة و مستوية. 	

خامسًا: األمن والسالمة :- 
عند العمل على املاكينة يجب أن تراعي شروط األمن و السالمة و املتمثلة فى:- 

n عدم استخدام املاكينة من قبل األشخاص غير املدربني 	
n عدم ملس الريشة أثناء تشغيل املاكينة 	

سادسًا: عملية تبديل الريشة :- 
n عند تبديل الريشة يجب التأكد من فصل التيار الكهربائى عن املاكينة.  	
n فك الريشة بواسطة املفتاح املخصص لهذه العملية.  	
n تثبيت و ربط الريشة بواسطة املفتاح املخصص لهذه العملية. 	

سابعا: التنظيف والصيانة :- 
عند االنتهاء من العمل يجب تنظيف املاكينة منعاً لتراكم الغبار و نشارة اخلشب مما يعيق عمل املاكينة و تتم هذه العملية كما يلى :-

n عند القيام بعملية التنظيف يجب استخدام الهواء. 	
n يجب تزييت القضبان التى يتحرك عليها موتور املاكينة.	
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منشار الشريط 
أوال: أجزاء املاكينة :- 

n جسم املاكينة: وهو معد جلمع جميع أجزاء اآللة.	
n القرصة: وتكون على زاوية قائمة مع سالح الشريط، وميكن استعمالها بزوايا غير قائمة بواسطة 	

مسمار أسفلها - وأعلى القرصة وأسفلها طارة أخرى تنتقل احلركة بينهما بواسطة سالح الشريط.
n سالح الشريط: صلب ناشف عبارة عن شريط مقفل على نفسه باللحام أحد أحرفه يحتوي على أسنان 	

مفلجة متجهة إلى أسفل.
n دليل املشغوالت: وهو لضبط سير املشغوالت في اجتاه واحد ميكن حتريكه حسب املقاسات والتخانات 	

املطلوب نشرها.
n اجلاشمة: أسفل احملور العلوي لرفع الطارة العليا أوخفضها وذلك لتركيب أو شد سالح الشريط بعد 	

سنه وتفليجه أو رفعه لالستبدال.
n لقم توازن : مير بها سالح املنشار لضبط سير النشر أعلى وأسفل ووسط القرصة. 	
n السياج: غطاء واق من أخطار كسر سالح منشار الشريط.	

ثانيًا : مفتاح التحكم :-
n مفتاح لتشغيل و إيقاف عمل املاكينة و هو من سرعة واحدة. 	
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ثالثا : تعليمات التشغيل : -  
n يتم شد شريط املنشار على تلك الطارتني و ذلك بواسطة بكرة موجودة بأعلى املاكينة. 	
n يتم ضبط شريط املنشار في منتصف الطارتني و ذلك بواسطة بكرة موجودة خلف املنشار. 	
n يتم ضبط سنادة صفيحة املنشار املوجودة خلف الصفيحة بحيث تكون بينها و بني الصفيحة 1 ملم.	
n يتم ربط زاوية املنشار حسب مقياس قطعة اخلشب املراد قطعها. 	
n يجب عند تشغيل منشار الشريط وضع الشحم على منشار الشريط.	

رابعا : استخدامات املاكينة :- 
n شرح األلسن. 	
n عمل األرجل املسلوبة.	
n عمل الدوائر اخلشبية 	
n عمل األرجل املنحنية املستقبلة.	
n القطع العرضى احملدود.	

خامسا : األمن و السالمة : - 
عند العمل على املاكينة يجب أن تراعى شروط األمن و السالمة للمستخدم متمثلة في :- 

n يجب شد شريط املنشار جيداً حسب املؤشر املوجود يسار املاكينة. 	
n عدم التعامل مع املاكينة من قبل األشخاص غير املدربني.	
n عدم محاولة ملس شريط املنشار أثناء التشغيل. 	
n استخدام األدوات املناسبة عند التعامل مع املاكينة.	

http://www.moe.edu.kw


158

سادسا : عملية تبديل السالح : - 
n قبل البدء بتغير السالح يجب التأكد من فصل التيار الكهربائي عن املاكينة. 	
n بفك بكرة شد السالح، يتم ارتخاء السالح.	
n سحب شريط املنشار إلى اخلارج بحرص، وثنيه بطريقة صحيحة. 	
n تركيب شريط املنشار اجلديد.	

سابعا : التنظيف والصيانة : - 
n قبل البدء في عملية التنظيف يجب فصل التيار الكهربائى. 	
n تتم عملية التنظيف بواسطة الهواء. 	
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الباب العاشر : 
قواعد األمن والسالمة 
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من قواعد األمن والسالمة املتبعة عند تطبيق خطة منهج الدراسات العملية في ورشة الديكور :

تنقسم قواعد األمن والسالمة املتبعة في ورشة الديكور إلى التالي :

ء

ء
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أواًل : اخلاصة بالعنصر البشري : ) املعلم واملتعلم (
nn.ارتداء البالطو للحفاظ على سالمة املالبس
nn.عدم ارتداء مالبس فضفاضة وذات أَكمام طويله أثناء العمل ملا تسببه من إعاقة للعمل وخاصة مع اآلالت والعدد الدوارة
nn.عدم ارتداء رابطة العنق للرجال وذلك أَيضا مع العدد واآلالت الدوارة
nn.التأكد من التجميع وربط الشعر الطويل للنساءوعدم ارتداء األَحذية ذات الكعب الطويل للتمكن من الثبات أثناء العمل
nn.استخدام النظارات الواقية عند التعامل مع خامات من املمكن أن تتطاير أو تلوث أو تضر العني
nn .استخدام واقي األنف )الكمام( عند العمل في جو به غبار ناجت عن قطع األخشاب مثاًل
nn.استخدام واقي األَذن عند العمل مبعدات تصدر أَصواتاً عالية تضر بالسمع

ثانيًا : اخلاصة  مببنى الورش : ) املنشآت (
nn.توفير طفاية احلريق املناسبة
nn.ضرورة وجود وحدة إسعافات أولية في الورشة
nn.توفير لوحات معلقة توضح بعض أساليب األمن والسالمة اخلاصة بالورشة
nn.توافر مصدر للمياه املناسبة
nn.تأمني نوافذ الورشة بحماية من احلديد ملنع السرقة
nn.يجب أن تكون املساحة مناسبة للخزانات داخل الورشة للتمكن من تخزين العدد بها بشكل منظم
nn.يجب توفير إضاءه كافية في الورشة ملا يقلل احلوادث واخلسائر
nn.التأكد من استواء ونظافة أَرضية الورشة لعدم إحداث عرقلة أثناء احلركة
nn .ترتيب املاكينات والبنوك ترتيباً منطقياً داخل الورشة مع مراعاة مسار احلركة وبعد األجهزة عن منطقة تواجد الطلبة
nn.يفضل أن يكون لون اجلدار فاحتاً ليعمل على انعكاس اإلضاءة وتقويتها
nn .التهوية داخل الورشة وأماكن العمل توفر جواً صحياً مع ضرورة تركيب شفاطات مناسبة حلجم العمل

http://www.moe.edu.kw


162

ثالثا : اخلاصة مبحتوى الورش

 أ: األدوات والعدد 

nn .يتم ترتيب العدد وتصنيفها بالورشة بخزانات مقفلة

nn.احلفاظ على العدد واألدوات من الضياع والتلف عن طريق عمل جرد دوري لها

nn.عدم ترك األدوات والعدد في مكان رطب حتى ال تصدأ أجزاؤها املعدنية

nn.االستخدام الصحيح والسليم للعدد واألدوات يطيل من عمرها ويقيها من اإِلصابات

nn.ًاحلرص على عدم إسقاط العدد على األرض حتى ال تصاب بالتلف ووضعها في حوض البنك دائما

nn.احلرص على اختيار النوع املناسب من العدد واألدوات للعمل

nn.احلفاظ على سطح البنك النجاري نظيفاً ومستوياً واستخدام قطعة خشبية حتت القطع التي يتم عليها عمليات النجارة

nn.االحتفاظ باحلدود القاطعة )أسنان عدد القطع والنشر( بحالة جيدة

nn.جتنب احتكاك أَسنان املناشير ) احلدود القاطعة ( باألَجسام املعدنية مثل املسامير حتى ال تتلف

nn.تشحيم صفيحة السراق أو الساحقة للمحافظه عليها من الصدأ

nn.االحتفاظ بسالح املناشير دائماً حاداً عن طريق عملية التفليج وسن األَسنان باملبرد املثلث

nn.ًالعمل على أن يكون احلد القاطع لألزاميل بحالة جيدة ومسنوناً دائما

nn.التأكد دائماً من خلو اخلشب من األَجسام الصلبة قبل استخدام املبارد بكل أنواعها

nn .يجب تشحيم األجزاء املعدنية املتصلة ببعضها من وقت آلخر

nn.ًيجب سن احلد القاطع للبنط باستمرار ويجب أن تكون البنط عمودية عند االستعمال وال يسمح بامليل مييناً أو يسارا
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nn.احملافظة على مقبض األزاميل وعدم الطرق عليها باملطرقة ) الشاكوش ( ويستخدم لذلك الدقماق اخلشبي

nn.تثبيت مقابض العدد جيداً على اجلسم
nn.احلرص على التركيب الصحيح ألجزاء الفارات وسن الكستير باستخدام املسن واملزيتة
nn.عدم استخدام الفارة ٍإال بعد التأكد من تثبيت جميع أَجزائها
nn.التحقق من استواء بروز الكستير للفارة )احلد القاطع( وعند حفظها يجب وضعها على جنبها للمحافظة على الكستير من التلف
nn.اختيار املفكات املناسبة لرأس البراغي لعدم تعرضها للتلف
nn.عدم ترك املتر املعدني مفتوحاً بعد االنتهاء من عمليات القياس لتجنب كسرة

nn.احملافظة على جناح الزاوية القائمة من الصدأ، وجتنب اصطدامها بأي مادة صلبة للحفاظ على تعامدها

ب :  ) األجهزة الكهربائية (
nn.مراعاة ارتداء املالبس املناسبة للعمل على املاكينة
nn.ضبط املاكينة جيداً قبل العمل عليها
nn.عدم تغير مواصفات املاكينة أَو حتريك أَجزائها الرئيسة
nn.قراءة دليل املاكينة جيداً قبل تشغيلها والعمل عليها
nn.العمل على املاكينة في حالة يقظة وانتباه دائماً، وعدم العمل في حالة التعب واإلرهاق
nn.دفع األخشاب بعناية وسرعة مناسبة لسرعة املاكينة
nn.إيقاف املاكينة فور الشعور بوجود أوحدوث خلل بها
nn.احلفاظ على األيدي بعيدة بقدر اإلمكان عن أسلحة املاكينات واألجزاء الدوارة بها

nn.التركيز على العمل وعدم األنشغال بغير العمل

nn.احلذر عند تشغيل وإيقاف املاكينة
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الباب الحادي عشر : خطة آلية وتوزيع
 عمليات التدريس في الورش 

مخططات الورش وعالقتها بعناصر التدريس. 	 
تكامل احملتويات للورش وآلية التصنيف.	 
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منوذج رقم 1
مناذج لتوزيع البنوك في الورش :
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منوذج رقم 2
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منوذج رقم 3
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اخلامتة

مت إعداد دليل املعلم ليساهم في توضيح إجراءات تنفيذ خطة املناهج ليكون منوذجًا شاماًل ومتكاماًل 
ملا يدعم خطة منهج الديكور في مادة الدراسات العملية من نواحي عديدة ومفيدة للمعلم والتطبيقات 
واألفكار األساسية واملستخلصة من واقع مراحل املنهج والذي نتمنى أن ينتفع بها ، وتكون دعمًا لتنمية 
املعلم مهنّيًا وتنمية لقدرته على العطاء في حصته الدراسية. ويتمثل ذلك في إطار املجتمع التربوي 

والتعليمي للمعلم واملتعلم ، مما يساعد على غرس اخلبرات واملهارات التطبيقية  لدى املتعلم.

منا وأَْن يزيدنا علمًا ونسأل اهلل العلي القدير أَْن ينفعنا مبا علَّ

 
واهلل ولي التوفيق
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