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املقدمة
ما  بعد  املرسلني سيدنا حممد صىل اهللا عليه وسلم من  ديننا اإلسالمي، وحرص رسولنا أرشف  من منطلق 

أوصاه رب العاملني بالعلم والعلامء .

الكويت،  وحرصاً  التعليم  يف دولة  نظام  العملية  يف خطته و متاشياً  مع  تطور  الدراسات  توجيه  حرص 

العلمية  للركيزة  املنشود  اهلدف   يتحقق  خالهلا   من  التي   العملية،  الدراسات  ملعلم   املطلقة   االستفادة   عىل 

وهي املتعلم،  وضع هذا الدليل الذي أخذ بعني االعتبار أساسيات مناهج الدراسات العملية (جمال الديكور)، 

والتطبيقات العملية املرتبطة باجلانب املعريف . ويتضمن ذلك احلرص عىل اكتساب اخلربات و املهارات للمتعلم، 

واكتساب األساليب الصحيحة واآلمنة خالل تنفيذ تلك التطبيقات .

راجني من اهللا أن يكون هذا املضمون عوناً للمعلم يف مهنته، وحيقق االستفادة املرجوة منه .

واهللا ويل التوفيق

88



٩

 اإلرشادات ملعلمي مادة الدراسات العملية - ختصص ديكور

يسعدنا ونحن نضع بني أيديكم هذا الدليل، ونؤكد انّ هذا الدليل قد تم إعداده ليكون أداة مساعدة ، يستنري به املعلم يف 
حتسني أدائه ويساعده يف كيفية تدريس مادة الديكور ، وفقا ملعطيات املنهج الوطني الكويتي للكفايات، فمن خالل دليل املعلم 
تتعرف عىل الكثري من أفكار التعلم، واسرتاتيجيات التدريس املقرتحة واملتطورة، التي تساعدك عىل السري يف الطريق السليم .
- يعد دليل املعلم مصدراً من املصادر املهمة التي يستخدمها املعلم كمرشد ومعني يف التخطيط والتنفيذ الفعال للمنهج 

املطور وملحتو املادة التعليمية
- ال هيدف هذا الدليل إىل تقييد املعلم وحتديد عمله، ولكنه وضع لدعم املعلم ومساعدته عىل إبراز قدراته وتنمية مهاراته 

لتحقيق كفايات املنهج ومساعدة املتعلمني عىل إتقان التعلم .
- عىل املعلم أن يثبت ذاته، ويظهر كفاءاته وقدراته االبتكارية، مع االلتزام بام حيتويه دليل املعلم من قواعد أساسية للامدة.

أعضاء جلنة تأليف الدليل



الباب ا�ول
املنهج الوطني للكفايات
-الكفايات العامة للدراسات العملية 

 -معاي� ا�داء 

الكفايات اخلاصة و�االتها ملراحل الفصول  -الكفايات اخلاصة و�االتها ملراحل الفصول 

املنهج الوطني للكفايات
-الكفايات العامة للدراسات العملية 

معاي� ا�داء 

الكفايات اخلاصة و�االتها ملراحل الفصول 

-الكفايات العامة للدراسات العملية 

 -معاي� ا�داء 

الكفايات اخلاصة و�االتها ملراحل الفصول  -الكفايات اخلاصة و�االتها ملراحل الفصول 

 -معاي� ا�داء 

الكفايات اخلاصة و�االتها ملراحل الفصول 

معاي� ا�داء 

الكفايات اخلاصة و�االتها ملراحل الفصول 

معاي� ا�داء 

 - -الكفايات اخلاصة و�االتها ملراحل الفصول الكفايات اخلاصة و�االتها ملراحل الفصول الكفايات اخلاصة و�االتها ملراحل الفصول 

معاي� ا�داء معاي� ا�داء معاي� ا�داء  -معاي� ا�داء معاي� ا�داء معاي� ا�داء معاي� ا�داء  -معاي� ا�داء 

-الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية 

معاي� ا�داء 

-الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية -الكفايات العامة للدراسات العملية 
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الكفايات العامة ملادة الدراسات العملية :
1- الربط بني املفاهيم اخلاصة بقانون البيئة بني مواد قانون البيئة رقم ((٤2  لسنة 201٤)) وخاصة مادة 1٩ 

ومواد الدراسات العملية بأقسامها ( يرتك للتوجيه بناء املهارات املناسبة وما يرافقها من أنشطة ) لفتح سقف 

اإلبداع والتفكري الالنمطي للتوجيه ورؤساء األقسام كنوع من التنمية والتدريب عىل التطوير .

2- التمكن من املفاهيم واملهارات للمرحلة املتوسطة، واتقان أساليب البحث العلمي يف جماالت التخصص .

٣- التطبيق الفعيل لقواعد األمن والسالمة عند  التعامل مع العدد اليدوية واألجهزة الكهربائية واإللكرتونية .

واملعارض  باملسابقات  الفعلية  للمشاركة  العمرية،  للمرحلة  وفقاً  املتعلمني   لد الكامنة  الطاقات  إبراز   -٤

واألنشطة املختلفة.

وزارة الرتبية 
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معايري األداء املتوقع حتقيقها يف هناية الصف التاسع:    -

معايري األداء  الكفايات العامة الرقم

يربط بني مفاهيم وعنارص املجاالت التطبيقية ( تفريغ اخلشب – الرتاكيب   -
الصناعية واللحامات ).

يربط بني مواد وخامات التطبيقات العملية وقانون البيئة.   -
يتدرب عىل أساليب التفكري الالنمطي وأساليب التطبيق العميل .   -

يتدرب عىل استمرارية مواكبة التطوير، بام يتوافق مع قانون البيئة.    -
يربط بني فكر اإلبداع وتطبيقات خطة املنهج.   -

ف أساليب الرتشيد واالستهالك وتوظيفها وتطبيقها باملنتج . يتعرَّ  -

بني  البيئة  بقانون  اخلاصة  املفاهيم  بني  الربط 
 ((  201٤ لسنة    ٤2)) رقم   البيئة  قانون  مواد 
العملية  الدراسات  ومواد    1٩ مادة  وخاصة 
بأقسامها (يرتك للتوجيه بناء املهارات املناسبة وما 
يرافقها من أنشطة) لفتح سقف اإلبداع والتفكري 
من  كنوع  األقسام،  ورؤساء  للتوجيه  الالنمطي 

التنمية والتدريب عىل التطوير .

١

يكتسب مهارات التطبيقات العملية اخلاصة باملرحلة املتوسطة .  -
يربط املفاهيم العامة للتخصص بالواقع العميل.    -

يعرف أساليب البحث العلمي للتمكن من الربط بني اجلانب التطبيقي   -
واجلانب النظري.

يتمكن من استخدام أنامط التفكري وتوظيفها بتصميم املنتج.   -

التمكن من املفاهيم واملهارات للمرحلة املتوسطة 
جماالت  يف  العلمي  البحث  أساليب  واتقان 

التخصص.
٢
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معايري األداء  الكفايات العامة الرقم

يعرف القواعد األساسية لألمن والسالمة بام خيص العنرص البرشي.   -
والعدد  املنشأ  خيص  بام  والسالمة  لألمن  األساسية  القواعد  يعرف   -

واألجهزة .
يتمكن من تطبيق الطرق الصحيحة الستخدام العدد واألدوات اليدوية   -

املستخدمة يف التطبيق العميل .
يطبق قواعد األمن والسالمة خالل تنفيذ مراحل تطبيق العمل .  -

عند   والسالمة  األمن  لقواعد  الفعيل  التطبيق 
الكهربائية  واألجهزة  اليدوية  العدد  مع  التعامل 

واإللكرتونية .
٣

يكتشف امليول والرغبات من خالل األعامل اليدوية املنفذة .  -
ينمي الذكاء احلركي من خالل األنشطة واملشاركات اخلارجية .  -

يعزز الثقة واالعتامد عىل النفس وتوظيف مفهوم االستقصاء احلر .  -
يوظف املنتج املنفذ يف املشاركات الفعالة لعرض تتابع خطوات التنفيذ   -

يف املادة .

وفقاً  املتعلمني   لد الكامنة   الطاقات  إبراز 
للمرحلة العمرية،  للمشاركة الفعلية باملسابقات 

واملعارض واألنشطة املختلفة .
٤



1٤

وع
سب

كفايات خاصة ( البنني )األ
التاسعالثامنالسابعالسادس

١
ف البيئة املحيطة ووحدات  يتعرَّ
القياس من خالل العدد املناسبة 

.(1-1)

يستكشف كيفية الربط بني 
الشكل الوظيفي واجلاميل لعرض 

فكرة تصميم املنتج    (2-٣)

التعريف باخلامات املختلفة يف البيئة 
املحيطة وتوظيفها بتصميم املنتج 

اإلبداعي (1-٤).

يدرك بمهارة أمهية اخلامات 
والتقنيات احلديثة وأمهية 
توظيفها باملنتج  (7-1)

٢

توظيف الوحدات الزخرفية 
يف تصميم منتج مبسط وفق 

القياسات واألبعاد املناسبة    
.( 2-1)

يتمكن من حتديد القياسات 
وتطبيقها عىل تصميم املنتج 
مع مراعاة أساليب الرتشيد 

واالستهالك (1-٣)

يامرس مهارات حتديد ونقل 
القياسات واألبعاد وأساليب تطبيقها 

عند تصميم املنتج مع مراعاة عدم 
اهلدر باخلامات. (1-٥)

يتمكن من حساب الكميات 
و األخشاب واخلامات 

املستخدمة يف املنتج. (8-1)

ف كيفية استخراج أجزاء ٣ يتعرَّ
التمرين (٣-1).

يعزز العمل وفق التنظيم اجلامعي 
الستخراج أجزاء التمرين وتنفيذ 

تركيبة نص عىل نص (٣-٣)
يعزز قيمة العمل اجلامعي من خالل 
تطبيق تركيبة الكعب العدل (٣-٥).

يعزز العمل اليدوي بتطبيقات 
صناعية مجاعية.  (٣-8) 

مالحظة : تركيبتان صناعيتان 
٤

٥
ف عمليات هتيئة األسطح  يتعرَّ

واألحرف ألجزاء التمرين 
للبدأ يف عمليات جتميع املنتج 

.(2-٣)

يطبق عمليات هتيئة األسطح 
واألحرف ألجزاء التمرين للبدء 

يف عمليات جتميع املنتج مع 
توظيف أحد أنواع اللحامات  

.(٣-٤)
٦

يفعل عمليات ضبط وتسوية 
األسطح واألحرف و جتميع املنتج 

مع توظيف احد أنواع اللحامات بام 
يتناسب مع املنتج املنفذ. (٣-٦)

يطبق بإتقان عمليات ضبط 
وتسوية األسطح واألحرف 

عىل األخشاب واخلامات 
املكملة. (٣-٩)

ف كيفية جتميع املنتج املنفذ ٧ يتعرَّ
واالستفادة منه (٤-1).

ف كيفية جتميع املنتج املنفذ   يتعرَّ
واالستفادة منه (٤-٣)

ف كيفية تطبيق عملية املسح  يتعرَّ
والتصفية للمنتج. (٣-7)



1٥

وع
سب

كفايات خاصة ( البنني )األ
التاسعالثامنالسابعالسادس

٨
هييئ املنتج لعمليات التشطيب 

النهائية. (٤-2)

يتمكن من عمليات التشطيب 
املناسبة للمنتج

.(٤-٤)

يتقن عمليات التشطيب النهائية 
للمنتج. (٤-7).

يبتكر كيفية الربط بني اخلامات 
املختلفة وتوظيفها باملنتج.  

(٤-2) ٩

ف أساليب اإلخراج ١٠ يتعرَّ
للمنتج لغاية وظيفيه ومجالية.

(1-2)

ف أنواع التكسيات وطرق  يتعرَّ
اإلخراج للمنتج لغاية وظيفية 

ومجالية   (٤-٥).

يستخدم أنواعاً من طرق اإلخراج 
ويوظف املناسبة منها عىل املنتج. 

.(8-٤)

القدرة عىل الربط بني اخلامات 
والتقنيات احلديثة ودجمها 

باملنتج املنفذ. (2-٥).

ف أنواع تكسية املنتج ١١ يتعرَّ
اإلبداعي لغاية وظيفية 

ومجالية. (1-٩ ). ١٢
يوظف املكمالت و العنارص 

اجلاملية إلبراز املنتج 
النهائي(2-2).

يوظف املكمالت و العنارص 
اجلاملية إلبراز املنتج 

النهائي(٤-٦).

يطبق التقنيات احلديثة واملكمالت 
واخلامات إلبراز املنتج. (1-٦).

يعرض املنتج النهائي من ١٣
خالل التقنيات احلديثة 

والرقمية املستخدمة يف املنتج.  
( ٤-٩)

١٤



الباب الثا� : 
معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية 

(الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة 
معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية 

(الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة 

الباب الثا� : 
معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية 

(الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة 

الباب الثا� : 
معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية 

(الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة 
معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية 

(الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة 
معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية 

(الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة 
معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية 

(الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة 
معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية 

(الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة 
معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية 

(الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة 
معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية 

(الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة 
معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية 

(الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة 
معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية معاي� املنهج الوطني ملادة الدراسات العملية 

(الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة (الديكور) وخطة املنهج للمرحلة املتوسطة 
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منهج البنني الصف السادس
الصف السادس

جمال االرتباط جمال االجتاهات جمال العمليات جمال احلقائق الكفايات اخلاصة  م
يربط احلقائق  

السابقة واملواضيع 
املرتبطة بالبيئة 

املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يقدر أمهية 
احلرف اليدوية 

واحلفاظ عىل 
املمتلكات العامة 
بام يعود بالنفع له 

ولآلخرين

-  يستخدم أدوات القياس والعالم 
والتعرف عىل طريقة استخدامها .

األمـن  قواعـد  عـىل  يطبـق   -
والسالمة.

- التعرف عىل الورشة وأجزائها.
القياسات  ــىل  ع الــتــعــرف   -

وأنواعها.
- التعرف عىل األخشاب املصنعة 

ومصادرها .

ف  (1- 1) يتعرَّ
البيئة املحيطة دات 
القياس من خالل 

العدد املناسبة.

1

يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 

.دراسية أخر

تقدير اجلامل من 
خالل التأمل 

بالعنارص الطبيعية 
وتطبيقها عىل 

الزخارف .

تكـرار  كيفيـة  مهـارة  يطبـق   -
الوحدات الزخرفية ( ربع – نص).
- يطبق مهارة نقل القياس والعالم 

عىل أجزاء التمرين .  
- يراعـي  قواعد األمن والسـالمة 

بالعدد واألدوات املستخدمة.

- التعرف عىل فكرة التمرين.  
- التعــرف عــىل الوحــــدات 
(أنواعهـا  املبســطة  الزخــرفيـة 

وطريقة تكرارها).

(1-2) توظيف 
الوحدات الزخرفيه 

يف تصميم منتج 
مبسط وفق 

القياسات واألبعاد 
املناسبة.

2

يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 

.دراسية أخر

تقدير العمل 
اليدوي من 

خالل استخدام 
املناشري والطريقة 

الصحيحة 
الستخدامها.

العريض  القطع  مهارات  يطبق   -
والشق الطويل لألخشاب .

والسالمة  األمن  قواعد  يراعي   -
بالعدد واألدوات املستخدمة .

- التعرف عىل أنواع املناشري. 
استخادم  كيفية  عىل  التعرف   -

املناشري. 
استخراج  كيفية  عىل  التعرف   -

أجزاء التمرين.

ف  (٣-1) يتعرَّ
كيفية استخراج 

أجزاء التمرين.    

٣
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- يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 

.دراسية أخر

- إدراك مجال 
التشكيل والقيم 
الفنية من خالل 

عملية تفريغ 
الزخارف.

- يستخدم منشار األركت اليدوي 
يف تفريغ الزخارف بشكل صحيح. 
والسالمة  األمن  قواعد  يراعي   -

أثناء استخدام العدد واألدوات .

استخدام  كيفية  عىل  التعرف   -
بشكل  اليدوي  األركت  منشار 

صحيح.
تفريغ  كيفية  عىل  التعرف   -

الزخارف.

ف  (٣-1) يتعرَّ
كيفية استخراج 
أجزاء التمرين.

٤

- يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 
. دراسية أخر

- يعرب عن انطباعه 
الشخيص نحو 

عمليات الضبط 
والتسوية.

- يستخدام املبارد يف ضبط وتسوية 
أجزاء التمرين. 

ف عىل القواعد األمن  - يتعرَّ
والسالمة لألدوات املستخدمة.

- التعـرف عىل كيفية تنفيذ عملية 
ضبـط وتسـوية أسـطح وأحرف 

أجزاء التمرين. 
اختيار  كيفية  عىل  - التعرف 
األحرف  لضبط  املناسبة  األداة 

واألسطح.
واألدوات  العدد  عىل  التعرف   -

املستخدمة يف هذه العملية.

ف  (٣-2) يتعرَّ
عمليات هتيئة 

األسطح واألحرف 
ألجزاء التمرين 
للبدأ يف عمليات 

جتميع املنتج.

٥

يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 

.دراسية أخر

يعرب عن انطباعه 
الشخيص نحو 

عملية التجميع 
املبدئي للتمرين .

الضبـط  أدوات  يسـتخدم   -
والتسـوية للتأكـد مـن االنتهاء قبل 

عملية التجميع للتمرين.
األمـن  القواعـد  عـىل  ف  يتعـرَّ  -

والسالمة لألدوات املستخدمة. 

- التعرف عىل أمهية هذه املرحلة. 
- التعـرف عىل العـدد واألدوات 

املستخدمة يف هذه املرحلة. 
- التعرف عـىل كيفية ضبط أجزاء 
التجميـع  عمليـة  قبـل  التمريـن 

النهائي .

ف  (٣-2) يتعرَّ
عمليات هتيئة 

األسطح واألحرف 
ألجزاء التمرين 

للبدء يف عمليات 
جتميع املنتج.

٦
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- يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 

.دراسية أخر

- يعرب عن انطباعه 
الشخيص نحو 

كيفية اختيار نوع 
اللحام املناسب 

وكيفية تنفيذ 
عملية التجميع.

يف  واألدوات  العـدد  يسـتخدم   -
كيفيـة  ف  يتعـرَّ و  التمريـن  جتميـع 

االستخدام الصحيح لكل أداة.

- التعـرف عىل أنـواع اللحامات 
املستخدمة يف جتميع األخشاب. 

- التعرف عىل كيفية جتميع أجزاء 
التمرين .

ف  (٤-1) يتعرَّ
كيفية جتميع املنتج 
املنفذ واالستفادة 

منه.

7

- يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 

.دراسية أخر

عــن  ـــرب  ـــع ي  -
الشخيص  انطباعه 
باستخدام اخلامات 

يف هذه العملية.

يف  الالزمـة  األدوات  يسـتخدم   -
جتهيز أسطح التمرين متهيداً لعملية 
دهـان التمرين البطانه (السـنبكة – 

املعجنة – الصنفرة)

إعـداد  أمهيـة  عـىل  التعـرف   -
قبـل  التمريـن  أسـطح  وجتهيـز 

عملية التشطيب .
- التعـرف عـىل كيفية اسـتخدام 
هـذه  يف  املسـتخدمة  األدوات 

العملية.

(٤-2) هتيئة املنتج 
لعمليات التشطيب 

النهائية.      

8

- يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 

.دراسية أخر

- يعرب عن انطباعه 
الشخيص نحو 

عملية الدهان وما 
يستخدم فيها من 
أدوات وخامات.

املناسـب  الدهـان  نـوع  خيتـار   -
للتمرين .

- يطبق الطريقة الصحيحة للدهان. 
يميز بـني الدهانات املائيـة والزيتية 

واستخدامتها .

دهـان  أمهيـة  عـىل  التعـرف   -
التمرين وإظهاره بشكل جيد. 

- التعرف عـىل أنـواع الدهانات 
املائية والزيتية. 

الفـرش  أنـواع  التعـرف عـىل   -
والـروالت املسـتخدمة يف عملية 

الدهان .

(٤-2) هتيئة 
املنتج لعمليات 

التشطيب 
النهائية. 

٩
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يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 

.دراسية أخر

يعرب عن انطباعه 
الشخيص نحو 
عملية الدهان 

وانواعه وما 
يستخدم فيها من 

أدوات وخامات. 

املناسـب  الدهـان  نـوع  خيتـار   -
للتمرين.

- يطبق الطريقة الصحيحة للدهان
يميز أمهية اختيار لون الوجه األول 

يف عملية دهان التمرين.

دهـان  أمهيـة  عـىل  التعـرف   -
التمريـن الوجـه األول واهلـدف 

من هذه العملية .
- التعـرف عىل كيفية تنفيذ عملية 
األول  الوجـه  التمريـن  دهـان 
ومـا يسـتخدم فيهـا  مـن أدوات 

وخامات.

(2-1) التعرف 
عىل أساليب 

اإلخراج للمنتج 
لغاية وظيفية 

ومجالية.

10

- يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 

.دراسية أخر

- يعرب عن انطباعه 
الشخيص حول 

عملية اختيار نوع 
التشطيب املناسب 

للتمرين .

التشـطيب  نـوع  املتعلـم  خيتـار   -
املناسب للتمرين .

- يطبـق الطريقـة الصحيحة لتنفيذ 
التشطيب املقرتح .

- يميـز أمهيـة التدريب عـىل أنواع 
خمتلفة من التشـطيبات للوصول اىل 

افضل نتيجة .

- التعـرف عـىل طـرق اإلخـراج 
املختلفـة املناسـبة لتطبيقهـا عـىل 

التمرين. 
- التعـرف عىل أحـدث اخلامات 
هـذه  يف  املسـتخدمة  واألدوات 

العملية .
االسـتخدام  عـىل  التعـرف   -

الصحيح لألدوات واخلامات. 

(2-1) التعرف 
عىل أساليب 

اإلخراج للمنتج 
لغاية وظيفية 

ومجالية.

11

- يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 

.دراسية أخر

- يعرب عن انطباعه 
الشخيص نحو 

أمهية إضافة 
املكمالت 

واخلردوات 
واحلاليا عىل 

التمرين .

- خيتـار املتعلـم املكمالت املناسـبة 
للتمرين .

الصحيحـة  الطريقـة  يطبـق   -
واألدوات  العـدد  السـتخدام 
تثبيـت  عمليـة  يف  املسـتخدمة 
املكمالت واخلردوات واحلاليا عىل 

أجزاء التمرين. 
املكمـالت  إضافـة  أمهيـة  يميـز   -
يف  واحلاليـا  املعدنيـة  واخلـردوات 
إثراء التمرين وإخراجة بشكل جيد.

- التعـرف عىل أنـواع املكمالت 
واخلردوات. 

تركيـب  كيفيـة  التعـرف عـىل   -
عـىل  واخلـردوات  املكمـالت 

التمرين. 
- التعـرف عىل املـواد واخلامات 
واألدوات املسـتخدمة يف عمليـة 

تثبيت اخلردوات .

(2-2) يوظف 
املكمالت 

والعنارص اجلاملية 
إلبراز املنتج 

النهائي.

12
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يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 

.دراسية أخر

يعرب عن انطباعه 
الشخيص نحو 
أمهية اإلخراج 

النهائي ألجزاء 
التمرين واالنتهاء 

منه.

- مراجعة طريقة التشطيب املختارة 
يف مراحل سابقة .

- خيتـار املتعلـم األدوات املناسـبة 
لتنفيذ طريقة التشطيب النهائي .

- يطبـق الطريقـة الصحيـة لتنفيـذ 
طريقة التطشيب عىل التمرين .

إخـراج  كيفيـة  عـىل  التعـرف   -
التمرين بشكل هنائي .

- التعـرف عـىل كيفيـة اسـتكامل 
عملية التشطيب .

األدوات  عـىل  التعـرف   -
واخلامـات املسـتخدمة يف عملية 

التشطيب النهائي للتمرين .

(2-2) توظيف 
املكمالت 

والعنارص اجلاملية 
إلبراز املنتج 

النهائي.

1٣

يربط احلقائق  
السابقة واملواضيع 

املرتبطة بالبيئة 
املحيطة مع مواد 

.دراسية أخر

- يعرب عن 
انطباعه الشخيص 

نحو اخلردوات 
واحلاليا وانواعها 
واستخداماهتا يف 

األثاث .

- خيتـار نـوع اخلـردوات واحلاليـا 
املناسبة للتمرين. 

يطبق الطرق الصحيحة الستخدام 
العدد واألدوات املستخدمة يف هذه 

املرحلة.

- التعـرف عىل أنـواع اخلردوات 
واحلاليا املختلفة .

- التعـرف عـىل كيفيـة توظيـف 
املكمـالت يف التمرين ( احلاليا- 

املفصالت – املقابض ).
- التعرف عىل العـدد واألدوات 

املستخدمة يف هذه العملية.

(2-2) توظيف 
املكمالت 

والعنارص اجلاملية 
إلبراز املنتج 

النهائي.

1٤
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منهج البنني الصف السادس
الصف : السادس      بنني                                                                    املرحلة : األوىل 

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

الربط بني املفاهيم 
اخلاصة بقانون البيئة 
بني مواد قانون البيئة 

رقم ((٤٢  لسنة 
٢٠١٤)) وخاصة مادة 
١٩ ومواد  الدراسات 

العملية بأقسامها 
(يرتك للتوجيه بناء 

املهارات املناسبة وما 
يرافقها من أنشطة) 
لفتح سقف اإلبداع 
والتفكري الالنمطي 
للتوجيه ورؤساء 
األقسام كنوع من 

التنمية والتدريب عىل 
التطوير .

ووحدات  املحيطة  البئية  ف  يتعرَّ  (١-١)
القياس من خالل العدد املناسبة.

جمال احلقائق:
التعرف عىل الورشة وأجزائها.   -١

التعرف عىل القياسات وأنواعها   -٢
املصنعـة.  األخشـاب  عـىل  التعـرف   -٣

ومصادرها.

- اإلطالع عىل أجزاء الورشة
- (البنوك  - أماكن حفظ العدد واألدوات

أماكـن األجهـزة الكهربائيـة – قواعد األمن   -
والسالمة داخل الورشة ).

عرض أنواع الورش.   -
( املنزلية – املدرسية – املصانع). 

عرض وحدات القياس.   -
عرض األخشاب املصنعة ومصادرها.  -

.( MDF – معاكس – التية )

يعرف الورشة وأجزائها.  -
يعرف وحدات القياس وأنواعها.   -

يعـرف أنـواع األخشـاب املصنعـة   -
ومصادرها .

جمال العمليات:
يستخدم أدوات القياس والعالم   -١

والتعرف عىل طريقة استخدامها. 
يطبق عىل قواعد األمن والسالمة.  -٢

القياسـات  لطـرق  إيضـاح  وسـائل  عـرض   -
املختلفة. 

تطبيقـات القيـاس باملـرت الرشيـط عـىل البيئة   -
املحيطة بالورشة املدرسية. 

يراعي األمن والسالمة أثناء تناول العدد.   -

الصحيحـة  الطريقـة  يكتشـف   -
الستخدام أدوات القياس والعالم.
يراعي قواعد األمن والسالمة أثناء   -

التطبيق.

جمال االجتاهات:
يقـدر أمهيـة احلـرف اليدويـة واحلفـاظ عـىل 
املمتلـكات العامـة، بـام يعـود بالنفـع لـه 

ولآلخرين. 

احلفاظ  لكيفية  الواحد  الفريق  بروح  العمل   -
عىل العدد واألدوات .

( ترتيب العدد  يف اخلزائن حسب تصنيفها).

يعرب عـن انطباعه الشـخيص بأمهية   -
احلرف اليدوية .

جمال االرتباط:
يربـط احلقائـق  السـابقة واملواضيـع املرتبطة 

 .بالبيئة املحيطة مع مواد دراسية أخر

مناقشة املتعلمني باحلقائق والعمليات السابقة   -
 .وارتباطها باملواد األخر

يربط احلقائق السابقة بمواد   -
. دراسية أخر



2٣

الصف : السادس      بنني                                                                    املرحلة : الثانية 

معايري املنهجأمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
يكون املتعلم قادراً عىل أن:

الربط بني املفاهيم 
اخلاصة بقانون البيئة بني 

مواد قانون البيئة رقم 
((٤٢  لسنة ٢٠١٤ )) 

وخاصة مادة ١٩ ومواد  
الدراسات العملية 

باقسامها ( يرتك للتوجية 
بناء املهارات املناسبة وما 
يرافقها من أنشطة ) لفتح 
سقف اإلبداع والتفكري 

الالنمطي للتوجيه 
ورؤساء األقسام كنوع 

من التنمية والتدريب عىل 
التطوير .

(١-٢) توظيف الوحدات الزخرفية يف تصميم 
منتج مبسـط وفق القياسـات واألبعاد املناسـبة 

جمال احلقائق:
التعرف عىل فكرة التمرين  .  -١

الزخرفيـة  الوحـدات  عـىل  التعـرف   -٢
املبسطة ( أنواعها وطريقة تكرارها).

- التعـرف عـىل فكـرة التمريـن (وظيفته 
والغرض منه).

ف كيفيـة رسـم الوحدات  يتعـرَّ  -
وطريقـة  وأنوعهـا  الزخرفيـة 

تكرارها ربع إىل نص.
-    عرض األساليب املتبعة يف تصميم 

الزخارف .

يعـرف الوظيفـة والغـرض   -
من التمرين.  

يعرف الوحـدات الزخرفية   -
أنواعها وكيفية تكرارها. 

جمال العمليات:
يطبـق مهـارة كيفية تكـرار الوحدات   -

الزخرفية ( ربع – نص ).
يطبـق مهارة نقل القياس والعالم عىل   -

أجزاء التمرين  .
يراعي  قواعد األمن والسالمة بالعدد   -

واألدوات املستخدمة. 

- يرسم الوحدات الزخرفية ويكررها  
(ربع - نص) عىل أجزاء التمرين 

متهيداً لعملية التفريغ .
- يسـتخدم أدوات القيـاس والعالم 

الستخراج أجزاء التمرين .

يطبـق مهـارة رسـم ونقـل   -
عـىل  الزخرفيـة  الوحـدات 

أجزاء التمرين. 
يطبق مهارة القياس والعالم   -

عىل أجزاء التمرين .

جمال االجتاهات:
بالعنـارص  التأمـل  تقديـر اجلـامل مـن خـالل 

الطبيعية وتطبيقها عىل الزخارف .

يطلـع عـىل أنـواع الزخـارف يف   -
البيئة املحيطة. 

يقــدر القيمــة اجلامليـة   -
للـزخـارف وانعكـاسها 

عىل البيئة املحيطة. 

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة 

 .املحيطة مع مواد دراسية أخر

مناقشــــة املتعلـمـني باحلقائـق   -
والعمليـات السـابقة وارتباطهـا 

 .باملواد األخر

يربط احلقائق السابقة بمواد   -
.دراسية أخر



2٤

الصف : السادس       بنني                                                                   املرحلة : الثالثة  

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطبيق الفعيل لقواعد 
األمن والسالمة 
عند  التعامل مع 

العدد اليدوية 
واألجهزة الكهربائية 

واإللكرتونية.

ف كيفية استخراج أجزاء التمرين.     (٣-١) يتعرَّ
جمال احلقائق:

التعرف عىل أنواع املناشري.   -
التعرف عىل كيفية استخدام املناشري.  -

أجزاء  استخراج  كيفية  عىل  التعرف   -
التمرين.

أنـواع  بـني  املتعلـم  يقـارن   -
مـن  واهلـدف  املناشـري 

استخدام كل منها.
اسـتخدام  كيفيـة  عـرض   -
اليـدوي  األركـت  منشـار 

ف عىل أجزائه .  ويتعرَّ

املناشـري  أنـــواع  يعـــرف   -
تقطيـع  يف  املسـتخــــدمة 

األخــشاب.
اسـتخدام  كيفيـة  يعـــرف   -

املناشري. 
يعرف كيفية اختيار املنشـار   -
املناسب يف استخراج أجزاء 

التمرين. 
جمال العمليات:

والشق  العريض  القطع  مهارات  يطبق   -
الطويل لألخشاب .

بالعدد  والسالمة  األمن  قواعد  يراعي   -
واألدوات املستخدمة .

يبـدأ بعملية القطـع والنرش   -
الستخراج أجزاء التمرين .

عـرض كيفية تثبيـت القطع   -
جيداً أثناء القطع والنرش.  

القطـع  أدوات  يسـتخدم   -
والنرش بشكل صحيح.

القطع  مهارة  بإتقان  يطبق   -
والنرش.

تفريغ  مهارة  بإتقان  يطبق   -
الزخارف. 

جمال االجتاهات:
تقديـر العمـل اليـدوي مـن خـالل اسـتخدام 

املناشري والطريقة الصحيحة الستخدامها. 

يميـز كيفيـة اختيار املنشـار   -
املناسب لكل عملية قطع .

يعرب عن انطباعه الشـخيص   -
اجلامعـي  العمـل  بأمهيـة 

لرسعة إمتام العمل. 

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة 

 .املحيطة مع مواد دراسية أخر

مناقشة املتعلمني باحلقائق   -
والعمليات السابقة 

 .وارتباطها باملواد األخر

يربط احلقائق السابقة بمواد   -
. دراسية أخر



2٥

الصف : السادس      بنني                                                                    املرحلة : الرابعة 

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطبيق الفعيل لقواعد 
األمن والسالمة 
عند  التعامل مع 

العدد اليدوية 
واألجهزة الكهربائية 

واإللكرتونية .

أجـزاء  اسـتخراج  كيفيـة  ف  يتعـرَّ  (٣-١)
التمرين

جمال احلقائق:
-  التعرف عىل كيفية استخدام منشار األركت 

اليدوي بشكل صحيح.
-  التعرف عىل كيفية تفريغ الزخارف. 

يقـوم املتعلم بالتعرف عىل أجزاء منشـار   -
األركـت اليـدوي املسـتخدم  يف تفريـغ 

الزخارف. 
عرض وسـيلة إيضاح بكيفية اسـتخدام   -

أدوات القطع والنرش والتفريغ.

اسـتخدام  كيفيـة  يعـرف   -
اليـدوي  األركـت  منشـار 

بشكل صحيح. 
يعرف كيفية تفريغ الزخارف   -

وتوظيفها بالتمرين. 

جمال العمليات:
بشكل  الزخارف  تفريغ  يف  اليدوي   -

صحيح. 
أثناء  والسالمة  األمن  قواعد  يراعي   -

استخدام األدوات والعدد.

منشار  استخدام  بكيفية  عميل  بيان   -
سالح  بضبط  ويقوم  اليدوي  األركت 
املنشار  سالح  اجتاه  من  والتأكد  املنشار 

أثناء االستخدام .
عملية  أثناء  التفريغ  ساند  استخدام   -

التفريغ. 
الصحيح  األسلوب  بمراعاة  عميل  بيان 

الستخدام العدد واألدوات .

األركـت  منشـار  يسـتخدم   -
اليـدوي بشـكل خمتلـف يف 
تفريغ الزخارف املسـتخدمة 

يف التمرين. 
يراعـي األمن والسـالمة يف   -

التطبيق العميل .

جمال االجتاهات:
إدراك مجـال التشـكيل والقيـم الفنية   -

من خالل عملية تفريغ الزخارف. 

يكتشف القيمة اجلاملية للزخارف وكيف   -
يضيف الشكل اجلاميل للتمرين .

يعرب عن انطباعه الشـخيص   -
بأمهية احلرف اليدوية .

جمال االرتباط:
يربـط احلقائـق  السـابقة واملواضيـع املرتبطـة 

. بالبيئة املحيطة مع مواد دراسية أخر

والعمليات  باحلقائق  املتعلمني  مناقشة   -
 .السابقة وارتباطها باملواد األخر

يربط احلقائق السابقة بمواد   -
. دراسية أخر



2٦

الصف : السادس      بنني                                                                    املرحلة : اخلامسة 

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطبيق الفعيل لقواعد 
األمن والسالمة 
عند  التعامل مع 

العدد اليدوية 
واألجهزة الكهربائية 

واإللكرتونية .

ف عمليـات هتيئة األسـطح واألحرف ألجزاء  (٣-٢) يتعـرَّ
التمرين للبدء يف عمليات جتميع املنتج. 

جمال احلقائق:
التعرف عىل كيفية تنفيذ عملية ضبط وتسـوية أسـطح   -

وأحرف أجزاء التمرين .
لضبـط  املناسـبة  األداة  اختيـار  كيفيـة  عـىل  التعـرف   -

األحرف واألسطح.
التعرف عىل العدد واألدوات املستخدمة يف هذه العملية .  -

ف كيفيـة ضبـط وتسـوية أجـزاء  يتعـرَّ  -
التمرين باسـتخدم املبارد ( اخلشـايب – 
احلدادي ) كيفية اسـتخدامها وصيانتها 

واحلفاظ عليها .
ضبط أحرف الزخـارف املفرغة وإزالة   -

الزوائد عنها .
بـرد  لكيفيـة  ايضـاح  وسـائل  عـرض   -

أحرف األخشاب والزخارف.

يعرف كيفية تنفيذ عملية الضبط   -
والتسوية ألجزاء التمرين .

يعرف العدد واألدوات   -
املستخدمة يف هذه العملية .

جمال العمليات: 
يستخدام املبارد يف ضبط وتسوية أجزاء التمرين.   -

ف قواعد األمن والسالمة لألدوات املستخدمة. يتعرَّ  -

يقـوم املتعلم باسـتخدام املبـارد وورق   -
أجـزاء  أحـرف  ضبـط  يف  الصنفـرة 

التمرين و احرف الزخارف .
يقـوم بتثبيـت القطـع جيـداً أثنـاء بـرد   -

أحرف الزخارف باستخدام الفتيلة .
عرض وسائل إيضاح للعملية .  -

يسـتخدم املبـارد يف عملية ضبط   -
وتسـوية أجـزاء التمرين بشـكل 

جيد.
يراعي قواعد األمن والسالمة .  -

جمال االجتاهات:
يعرب عن انطباعه الشخيص نحو عمليات الضبط   -

والتسوية. 

وتسوية  ضبط  عملية  أمهية  يكتشف   -
أسطح أجزاء التمرين يف إخراج مترين 

جيد .

يعرب عن انطباعه الشخيص بحرية   -
عن ما طبقه يف هذا الدرس .

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة 

. املحيطة مع مواد دراسية أخر
مناقشة املتعلمني باحلقائق والعمليات   -

 .السابقة وارتباطها باملواد األخر
بمـواد  السـابقة  احلقائـق  يربـط   -

. دراسية أخر



27

الصف : السادس      بنني                                                                    املرحلة : السادسة
 

الكفايات 
أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالعامة

معايري املنهج
يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطبيق الفعيل 
لقواعد األمن 

والسالمة عند  
التعامل مع العدد 
اليدوية واألجهزة 

الكهربائية 
واإللكرتونية .

ف عىل عمليات هتيئة األسطح واألحرف ألجزاء  (٣-٢) يتعرَّ
التمرين للبدء يف عمليات جتميع املنتج.

جمال احلقائق:
التعرف عىل أمهية هذه املرحلة.   -

التعرف عىل العدد واألدوات املستخدمة يف هذه   -
املرحلة. 

قبل  التمرين  أجزاء  ضبط  كيفية  عىل  التعرف   -
عملية التجميع النهائي .

توضيـح للمتعلم بأمهية املرحلة   -
والغرض منها.

عـرض وسـائل إيضـاح بكيفية   -
واكتشـاف  املبدئـي  التجميـع 

العيوب.

يعـرف أمهيـة عمليـة جتميع   -
التمرين بشكل مبدئي .

واألدوات  العـدد  يعـرف   -
املستخدمة يف هذه العملية .

جمال العمليات:
يسـتخدم أدوات الضبـط والتسـوية للتأكـد من   -

االنتهاء قبل عملية التجميع  التمرين.
لـألدوات  والسـالمة  األمـن  قواعـد  ف  يتعـرَّ  -

املستخدمة.

اسـتخدم  بكيفيـة  عمـيل  بيـان   -
املبارد يف ضبط أحرف التمرين. 
بيان عميل بكيفيـة جتميع أجزاء   -
التمريـن بشـكل مبدئـي للتأكد 

من االنتهاء منها.

يتقــن اسـتـــخدام أدوات   -
الضبط والتسوية .

يراعـــي قواعـــــد األمن   -
التطبيـق  أثنـاء  والسـالمة 

العميل 

جمال االجتاهات:
املبدئي  التجميع  عملية  نحو  الشخيص  انطباعه  عن  يعرب 

للتمرين .

التجميع  عملية  أمهية  يكتشف   -
التمرين  ــراج  اخ يف  املبدئي 

بشكل جيد. 

يعرب عن انطباعه الشـخيص   -
مـن  بمجموعـة  بحريـة 

احلقائق السابقة. 

جمال االرتباط:
املحيطة  بالبيئة  املرتبطة  واملواضيع  السابقة  احلقائق   يربط 

 .مع مواد دراسية أخر

باحلقائـق  املتعلمـني  مناقشـة   -
وارتباطها  السـابقة  والعمليات 

 .باملواد األخر

يربط احلقائق السابقة بمواد   -
. دراسية أخر



28

الصف : السادس      بنني                                                                    املرحلة : السابعة

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

 إبراز الطاقات الكامنة لد
املتعلمني وفقاً للمرحلة 

العمرية للمشاركة الفعلية 
باملسابقات واملعارض 

واألنشطة املختلفة.

املنفـذ  املنتـج  جتميـع  كيفيـة  ف  يتعـرَّ  (٤-١)
واالستفادة منه.

جمال احلقائق:
التعرف عىل أنواع اللحامات املستخدمة   -

يف جتميع األخشاب. 
التعرف عىل كيفية جتميع أجزاء التمرين.  -

يقوم باختيار نوع اللحام املناسـب يف   -
جتميع أجزاء التمرين. 

يسـتخدم األدوات اخلاصة يف عملية   -
جتميع أجزاء التمرين 

املسـتخدمة  اخلامـات  عـىل  ف  يتعـرَّ  -
(أنـواع املسـامري – أنـواع الغـراء – 

أنواع الرباغي ).

يعرف أنواع اللحامات املستخدمة   -
يف جتميع األخشاب .

أجـزاء  جتميـع  كيفيـة  يعـرف   -
التمرين.

جمال العمليات:
جتميـع  يف  واألدوات  العـدد  يسـتخدم   -
ف كيفيـة االسـتخدام  يتعـرَّ التمريـن و 

الصحيح لكل أداة. 

يقوم املتعلم بتجميـع أجزاء التمرين   -
باسـتخدام أحد أنواع اللحامات بعد 
التأكد من سالمة مجيع أجزاء التمرين 

واالنتهاء منها .
بيان عميل بكيفية التجميع باستخدام   -

اللحام املناسب للتمرين. 

األدوات  استخــــــدام  يتــقن   -
املستخدمة يف عملية التجميع. 

والسالمة  األمن  قواعد  يراعي   -
أثناء التطبيق العميل .

جمال االجتاهات:
يعرب عن انطباعه الشخيص نحو كيفية اختيار 
نـوع اللحـام املناسـب وكيفيـة تنفيـذ عملية 

التجميع.

يكتشـف أمهيـة اللحامـات يف جتميع   -
جتميـع  يف  واسـتخدمها  األخشـاب 

التمرين .

يعرب عن انطباعه الشخيص بحرية   -
بمجموعة من احلقائق السابقة. 

جمال االرتباط:
يربـط احلقائـق  السـابقة واملواضيـع املرتبطة 

 .بالبيئة املحيطة مع مواد دراسية أخر

باحلقائـق  املتعلمـني  مناقشـة   -
والعمليـات السـابقة وارتباطها 

 .باملواد األخر

يربط احلقائق السابقة بمواد   -
. دراسية أخر



2٩

الصف : السادس      بنني                                                                    املرحلة : الثامنة
 

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

 إبراز الطاقات الكامنة لد
املتعلمني وفقاً للمرحلة العمرية 

للمشاركة الفعلية باملسابقات 
واملعارض واألنشطة املختلفة.

التشـطيب  لعمليـات  املنتـج  (٤-٢) هتيئـة 
النهائية.      

جمال احلقائق:
التعـرف عىل أمهيـة إعداد وجتهيز أسـطح   -

التمرين قبل عملية التشطيب .
 -التعـرف عـىل كيفيـة اسـتخدام األدوات 

اخلاصة يف هذه العملية. 

يتم عرض وسيلة توضح مراحل عملية   -
املطلوب  األخشاب  وعيوب  التشطيب 

معاجلتها.
ــات  ــام واخل األدوات  ــرض  ع يتم   -
أسطح  جتهيز  عملية  يف  املستخدمة 

التمرين.

يعـرف أمهية اعداد وجتهيز أسـطح   -
التمرين قبل عملية التشطيب .

يعـرف كيفيـة اسـتخدام األدوات   -
املسـتخدمة يف هذه العملية بشـكل 

جيد. 

جمال العمليات:
يستخدم األدوات الالزمة يف جتهيز أسطح   -
التمريـن متهيـداً لعمليـة دهـان التمريـن 
البطانة ( السنبكة – املعجنة – الصنفرة ). 

بيـان عمـيل  بـاألدوات املسـتخدمة يف   -
هـذه العمليـة يف جتهيز أسـطح التمرين 
بملئ الفراغات ومعاجلة العيوب وإزالة 

الزوائد من التمرين . 

يـدرك كيفية معاجلـة عيوب  أجزاء   -
التمرين .

يطبـق الطريقة الصحيحـة لتجهيز   -
قبـل  التمريـن  أجـزاء  أسـطح 

التشطيب. 

جمال االجتاهات:
يعـرب عـن انطباعه الشـخيص باسـتخدام   -

خامات هذه العملية.

عمليـة  مـن  والوظيفـة  الغـرض  يميـز   -
جتهيز أسـطح أجزاء التمرين قبل عملية 

التشطيب.

بحرية  الشخيص  انطباعه  عن  يعرب   -
بمجموعة من احلقائق السابقة.

جمال االرتباط:
يربـط احلقائـق السـابقة واملواضيـع املرتبطة 

 .بالبيئة املحيطة مع مواد دراسية أخر

والعمليات  باحلقائق  املتعلمني  مناقشة   -
 .السابقة وارتباطها باملواد األخر

يربط احلقائق السابقة بمواد دراسية   -
. أخر



٣0

الصف : السادس      بنني                                                                    املرحلة : التاسعة
   

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

 إبراز الطاقات الكامنة لد
املتعلمني وفقاً للمرحلة 

العمرية للمشاركة الفعلية 
باملسابقات واملعارض 

واألنشطة املختلفة.

(٤-٢) هتيئة املنتج لعمليات التشطيب النهائية 
جمال احلقائق:

التعـرف عـىل أمهيـة دهـان التمريـن وإظهـاره   -
بشكل جيد .

التعرف عىل أنواع الدهانات املائية والزيتية.   -
التعرف عىل أنواع الفرش والروالت املستخدمة   -

يف عملية الدهان .

يقوم املتعلم باختيار الدهان املناسب   -
والطريقـة الصحيحة السـتخدام 

األدوات .
يقـوم باختيار املذيب املناسـب للدهان   -

املراد استخدامه. 
يف  والسـالمة  األمـن  قواعـد  يطبـق   -
عـىل  واحلفـاظ  التشـطيب  عمليـات 

املمتلكات العامة.

يعرف أمهية دهان التمرين وإظهاره   -
بشكل جيد .

املائيـة  الدهانـات  أنـواع  يعـرف   -
والزيتية.

يعـرف أنـواع الفـرش والـروالت   -
املستخدمة يف عملية الدهان .

جمال العمليات:
خيتار نوع الدهان املناسب للتمرين .  -

يطبق الطريقة الصحيحة للدهان.   -
يميز بني الدهانات املائية والزيتية استخداماهتا.  -

بيان عميل بكيفية دهان البطانة ألجزاء   -
التمرين. 

بيـان عمـيل بكيفيـة اسـتخدام املذيب   -
اخلاص للدهان املراد استخدامه. 

التنبيه عىل اتباع قواعد األمن والسالمة   -
للحفاظ عىل املمتلكات العامة.

البطانه  التمرين  دهان  عملية  يتقن   -
واستخدم األدوات بشكل صحيح. 
يراعي قواعد األمن والسالمة أثناء   -

التطبيق العميل . 

جمال االجتاهات:
يعرب عن انطباعه الشـخيص نحو عملية الدهان   -

وما يستخدم فيها من أدوات وخامات.

يكتشـف أمهيـة دهـان التمريـن البطانـة 
وأمهيتهـا يف إخـراج التمريـن بشـكل 

جيد.

يعـرب عن انطباعه الشـخيص بحرية   -
بمجموعة من احلقائق السابقة .

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة 

 .بالبيئة املحيطة مع مواد دراسية أخر

- مناقشة املتعلمني باحلقائق والعمليات 
 .السابقة وارتباطها باملواد األخر

بمـواد  السـابقة  احلقائـق  يربـط   -
. دراسية أخر



٣1

الصف : السادس      بنني                                                                    املرحلة : العارشة

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التمكن من املفاهيم 
واملهارات للمرحلة 

املتوسطة وإتقان 
أساليب البحث 

العلمي يف جماالت 
التخصص.

(٢-١) التعـرف عىل أسـاليب اإلخـراج للمنتـج لغاية 
وظيفية ومجالية.

جمال احلقائق:
التعرف عىل أمهية دهان التمرين الوجه األول واهلدف   -

من هذه العملية .
التعرف عـىل كيفية تنفيذ عملية دهـان التمرين الوجه   -

األول وما يستخدم فيها من أدوات وخامات.

عـرض وسـائل إيضـاح بكيفيـة دهان   -
الوجة االول

الدهانـات  أنــــواع  االطـالع عـــىل   -
املستخدمة. 

مناقشـة املتعلـم بالفـرق بـني البطانـة   -
والوجه األول للدهان.

الدهـان  نـوع  باختيـار  املتعلـم  يقـوم   -
املناسب. 

الوجه  التمرين  أمهية دهان  يعرف   -
األول واهلدف من هذه العملية .

دهان  عملية  تنفيذ  كيفية  يعرف   -
التمرين الوجة األول وما يستخدم 

فيها من أدوات وخامات .

جمال العمليات:
خيتار نوع الدهان املناسب للتمرين.  -

يطبق الطريقة الصحيحة للدهان.  -
يـدرك أمهية اختيـار لون الوجـه األول يف عملية دهان   -

التمرين.

بيان عميل بالتشطيب املراد تنفيذة.   -
خيتـار اللون املناسـب لدهـان التمرين   -
األدوات  باسـتخدام  األول  الوجـه 

املناسبة لنوع التشطيب املختار. 

يتقـن عملية دهـان التمرين الوجه   -
األول. 

يراعـي قواعـد األمـن والسـالمة   -
أثناء التطبيق العميل .

جمال االجتاهات:
يعرب عن انطباعه الشـخيص نحو عملية الدهان وأنواعها 

وما يستخدم فيها من أدوات وخامات.

الوجه  التمرين  دهان  أمهية  يكتشف 
إخراج  يف  املرحلة  هذه  وأمهية  األول 

التمرين بشكل جيد .

يعرب عن انطباعه الشـخيص بحرية   -
بمجموعة من احلقائق السابقة.

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة املحيطة 

 .مع مواد دراسية أخر

والعمليات  باحلقائق  املتعلمني  مناقشة   -
 .السابقة وارتباطها باملواد األخر

بمـواد  السـابقة  احلقائـق  يربـط   -
. دراسية أخر



٣2

الصف : السادس         بنني                                                                 املرحلة : احلادية عرشة   
  

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التمكن من 
املفاهيم واملهارات 
للمرحلة املتوسطة 

وإتقان أساليب 
البحث العلمي 

يف جماالت 
التخصص.

للمنتج  اإلخراج  أساليب  عىل  التعرف   (٢-١)
لغاية وظيفية ومجالية .

جمال احلقائق:
واملناسبة  املختلفة  اإلخراج  طرق  عىل  التعرف   -

لتطبيقها عىل التمرين. 
واألدوات  اخلامات  أحدث  عىل  التعرف   -

املستخدمة يف هذه العملية .
التعرف عىل االستخدام الصحيح لألدوات واخلامات.  -

يعرض وسـيلة إيضـاح ملجموعة من طرق   -
اإلخراج املناسبة للتمرين .

يعـرض وسـائل تعليمية عن طريقـة تنفيذ   -
بعض طرق اإلخراج .

يعـرض األفكار عىل املتعلمني ويشـاركهم   -
بطريقة التشطيب املناسبة للتمرين .

املتخلفـة  اإلخـراج  طـرق  يعـرف   -
املناسبة لتطبيقها عىل التمرين. 

يعـرف أحدث اخلامـات واألدوات   -
املستخدمة يف هذه العملية .

الصحيح  ــخــدام  االســت يــعــرف   -
لألدوات واخلامات .

جمال العمليات:
خيتار املتعلم نوع التشطيب املناسب للتمرين .  -

التشطيب  لتنفيذ  الصحيحة  الطريقة  يطبق   -
املقرتح .

من  خمتلفة  أنواع  عىل  التدريب  أمهية  يدرك   -
التشطيبات للوصول إىل أفضل نتيجة .

مـن  خمتلفـة  أنـواع  عـىل  املتعلـم  يتـدرب   -
ب  خشـا أ عـىل  يطبقهـا  و ت  لتشـطيبا ا

خارجية. 
يقوم املتعلم بابتكار طرق جديدة لإلخراج.  -

بيان عميل بنوع التشطيب املراد تنفيذه.  -
بيان عميل بقواعد األمن والسالمة. 

يتقن طرقاً خمتلفة من التشطيبات.    -
يراعي قواعد األمن والسـالمة أثناء   -

التطبيق العميل .

جمال االجتاهات:
يعرب عن انطباعه الشخيص حول عملية اختيار نوع 

التشطيب املناسب للتمرين .

يميز كيفية اختيار ما يناسب املنتج من إخراج 
هنائي.

يعرب عن انطباعه الشخيص بحرية   -
بمجموعة من احلقائق السابقة.

جمال االرتباط:
بالبيئة  املرتبطة  واملواضيع  السابقة  احلقائق   يربط 

 .املحيطة مع مواد دراسية أخر

والعمليـات  باحلقائـق  املتعلمـني  مناقشـة   -
 .السابقة وارتباطها باملواد األخر

يربط احلقائق السابقة بمواد دراسية   -
. أخر



٣٣

الصف : السادس        بنني                                                                  املرحلة : الثانية عرشة 

معايري املنهجأمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
يكون املتعلم قادراً عىل أن:

 

التمكن من املفاهيم 
واملهارات للمرحلة 

املتوسطة وإتقان 
أساليب البحث 

العلمي يف جماالت 
التخصص.

إلبراز  اجلاملية  العنارص  و  املكمالت  يوظف   (٢-٢)
املنتج النهائي.
جمال احلقائق:

التعرف عىل أنواع املكمالت واخلردوات .  -
التعرف عىل كيفية تركيب املكمالت واخلردوات عىل   -

التمرين. 
التعرف عىل املواد واخلامات واألدوات املستخدمة يف   -

عملية تثبيت اخلردوات .

ألنـواع  حيـة  نـامذج  املعلـم  يعـرض   -
املكمالت واخلردوات واحلاليا .

يعـرض الطـرق الصحيحـة السـتخدام   -
العـدد واألدوات يف تثبيـت املكمـالت 

واخلردوات .
يقوم املتعلم باسـتخدام العدد واألدوات   -
يف تثبيت املكمالت واخلردوات واحلاليا 

عىل التمرين .

ــرف أنـــــواع املــكــمــالت  ــع ي  -
واخلردوات.

املكمالت  تركيب  كيفية  يعرف   -
واخلردوات عىل التمرين. 

يعرف املواد واخلامات واألدوات   -
تثبيـت  عمليـة  يف  املسـتخدمة 

اخلردوات .

جمال العمليات:
خيتار املتعلم املكمالت املناسبة للتمرين .  -

يطبق الطريقة الصحيحة الستخدام العدد واألدوات   -
واخلردوات  املكمالت  تثبيت  عملية  يف  املستخدمة 

واحلاليا عىل أجزاء التمرين .
املعدنية  واخلردوات  املكمالت  إضافة  أمهية  يميز   -

واحلاليا يف إثراء التمرين وإخراجة بشكل جيد .

العـدد  مـن  جمموعـة  املتعلـم  يسـتخدم   -
املكمـالت  تثبيـت  يف  واألدوات 
واخلردوات واحلاليا عىل أجزاء التمرين.
خيتـار املتعلـم نـوع املكمـالت املناسـبة   -

للتمرين. 
يقـوم بتثبيـت املكمـالت واحلاليـا عـىل   -

التمرين. 

املكمـالت  اختيـار  كيفيـة  يتقـن   -
املناسبة للتمرين .

املكمـالت  تثبيـت  عمليـة  يتقـن   -
واخلردوات واحلاليا عىل التمرين.
يراعـي قواعـد األمـن والسـالمة   -

أثناء التطبيق العميل .

جمال االجتاهات:
يعرب عن انطباعه الشخيص نحو أمهية إضافة املكمالت 

واخلردوات واحلاليا عىل التمرين .

املكمـالت  إضافـة  أمهيـة  يكتشـف   -
واخلـردوات واحلاليـا عـىل التمريـن مما 

يضيف شكل مجايل ووظيفي .

يعرب عن انطباعه الشخيص بحرية   -
بمجموعة من احلقائق السابقة.

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة املحيطة 

 .مع مواد دراسية أخر

مناقشـة املتعلمـني باحلقائـق والعمليات   -
 .السابقة وارتباطها باملواد األخر

بمـواد  السـابقة  احلقائـق  يربـط   -
. دراسية أخر



٣٤

الصف : السادس         بنني                                                                 املرحلة : الثالثة عرشة   

الكفايات 
معايري املنهجأمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالعامة

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التمكن من املفاهيم 
واملهارات للمرحلة 

املتوسطة وإتقان 
أساليب البحث 

العلمي يف جماالت 
التخصص.

(٢-٢) توظيف املكمالت و العنارص اجلاملية إلبراز املنتج 
النهائي.

جمال احلقائق:
التعرف عىل كيفية إخراج التمرين بشكل هنائي.   -

التعرف عىل كيفية استكامل عملية التشطيب .  -
التعـرف عـىل األدوات واخلامات املسـتخدمة يف عملية   -

التشطيب النهائي للتمرين .

التشـطيب  طريقـة  املعلـم  يعـرض   -
النهائي للتمرين .

الصحيـة  الطـرق  املعلـم  يعـرض   -
واألدوات  اخلامـات  السـتخدام 

اخلاصة بعملية التشطيب. 

يعـرف كيفيـة إخـراج التمريـن   -
بشكل هنائي .

يعـرف كيفيـة اسـتكامل عمليـة   -
التشطيب .

واخلامـات  األدوات  يعـرف   -
املسـتخدمة يف عملية التشـطيب 

النهائي للتمرين .

جمال العمليات:
مراجعة طريقة التشطيب املختارة يف املراحل السابقة .  -

خيتـار املتعلم األدوات املناسـبة لتنفيذ طريقة التشـطيب   -
النهائي .

يطبـق الطريقـة الصحيـة لتنفيـذ طريقـة التطشـيب عىل   -
التمرين .

مـن  جمموعـة  املتعلـم  يسـتخدم   -
اسـتكامل  يف  واألدوات  الدهانـات 

عملية اإلخراج النهائي للتمرين .
منـه  االنتهـاء  بعـد  التمريـن  جيهـز   -

لعرضه. 

املختـارة  التشـطيب  طريقـة  يتقـن   -
للتشطيب النهائي للتمرين.

يتقـن املتعلـم اسـتخدام  األدوات   -
املناسـبة لتنفيـذ طريقـة التشـطيب 

النهائي.
يراعي قواعد األمن والسالمة أثناء   -

التطبيق العميل .

جمال االجتاهات:
يعـرب عن انطباعه الشـخيص نحـو أمهية اإلخـراج النهائي 

ألجزاء التمرين واالنتهاء منه. 

يميز كيفية اسـتكامل التشـطيب النهائي 
بالطريقـة املختارة أثناء إجراء جتارب 
ألنـواع خمتلفـة مـن التشـطيبات عىل 

أخشاب خارجية يف مراحل سابقة .

يعـرب عن انطباعه الشـخيص بحرية   -
بمجموعة من احلقائق السابقة.

جمال االرتباط:
يربـط احلقائق  السـابقة واملواضيع املرتبطـة بالبيئة املحيطة 

 .مع مواد دراسية أخر

مناقشة املتعلمني باحلقائق والعمليات   -
 .السابقة وارتباطها باملواد األخر

يربط احلقائق السابقة بمواد دراسية   -
. أخر



٣٥

الصف : السادس           بنني                                                               املرحلة : الرابعة عرشة     

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التمكن من املفاهيم 
واملهارات للمرحلة 

املتوسطة وإتقان 
أساليب البحث 

العلمي يف جماالت 
التخصص.

(٢-٢) توظيـف املكمالت و العنـارص اجلاملية إلبراز املنتج 
النهائي. 

جمال احلقائق:
التعرف عىل أنواع اخلردوات واحلاليا املختلفة.   -

التمريـن         يف  املكمـالت  توظيـف  كيفيـة  عـىل  التعـرف   -
(احلاليا- املفصالت – املقابض ).

ف العدد واألدوات املستخدمة يف هذه العملية.  يتعرَّ  -

مـن  جمموعـة  املعلـم  يعـرض   -
الصـور ألنواع اخلردوات املكلمة 

للتمرين .
يتـم عـرض وسـيلة تبـني كيفيـة   -
توظيـف املكمـالت وتثبيتها عىل 

التمرين .

يعـرف أنـواع اخلـردوات املختلفة   -
(احلاليا- املفصالت-املقابض ).  

يعرف كيفيـة توظيف املكمالت يف   -
التمرين. 

العـدد  اسـتخدام  كيفيـة  يعـرف   -
هـذه  يف  املسـتخدمة  واألدوات 

العملية.

جمال العمليات : 
خيتار نوع اخلردوات واحلاليا املناسبة للتمرين.   -

يطبـق الطـرق الصحيحـة السـتخدام العـدد واألدوات   -
املستخدمة يف هذه املرحلة.

يف  اخلاصـة  األدوات  يسـتخدم   -
عملية تثبيت اخلردوات واحلاليا.
ف أنواع املقابض واملفصالت  يتعرَّ  -
واألقفال املوجودة يف قطع األثاث 

حوله.

يتقـن اسـتخدام العـدد واألدوات   -
اخلـردوات  تثبيـت  يف  اخلاصـة 

واحلاليا بشكل جيد .
يراعي قواعد األمن والسالمة أثناء   -

التطبيق العميل .

جمال االجتاهات:
يعـرب عـن انطباعـه الشـخيص نحـو اخلـردوات واحلاليا   -

وأنواعها واستخداماهتا يف األثاث .

يكتشف أمهية اخلردوات واحلاليا   -
يف إخراج التمرين بشكل مجايل.  

يعـرب عـن انطباعـه الشـخيص نحو   -
جمموعة من احلقائق السابقة. 

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السـابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة املحيطة مع 

 .مواد دراسية أخر

باحلقائـق  املتعلمـني  مناقشـة   -
وارتباطهـا  السـابقة  والعمليـات 

 .باملواد األخر

يربط احلقائق السابقة بمواد دراسية   -
. أخر



٣٦

منهج البنني الصف السابع
الصف السابع

جمال االرتباط جمال االجتاهات جمال العمليات جمال احلقائق الكفايات اخلاصة  م

يربط احلقائق  السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن انطباعه 
ومشاعره بني تعلمة 

احلقائق عن 
( األخشاب والرتاكيب 

الصناعية ).

معرفـة نوع اخلشـب والسـمك   -
املناسب لتنفيذ التمرين .

معرفة تطبيق الطريقة الصحيحة   -
لعالم الرتكيبة (نص عىل نص). 
يميز الرتكيبة بام حوهلا من أثاث.   -

يساعد يف تصميم منتج حيتوي   -
عىل تركيبة (نص عىل نص).

ــىل األخــشــاب  الــتــعــرف ع  -
املختلفة (الطبيعية -املصنعة).
إدراك وظيفة التمرين العميل.   -
التعرف عىل الرسم التنفيذي.   -

ــىل الــرتاكــيــب  ــعــرف ع ــت ال  -
 ( نص  عىل  (نص  الصناعية 

رسم وأخذ املقاس .

(٢-٣)يــســتــكــشــف 
كيفية الربط بني الشكل 
ـــاميل  الــوظــيــفــي واجل
لـعـرض فكـرة تصميم 

املنتج .

١

يربط بني حقائق القياس 
والعالم والضبط واملواد 

 الدراسية األخر
(الرياضيات ).

يعرب عن انطباعة 
الشخيص نحو 

القياسات وأنواعها 
واستخدامها يف حياته.

القيـاس  أدوات  يسـتخدم   -
والعـالم يف نقل القياسـات عىل 

أجزاء التمرين .
- يراعي قواعد األمن والسالمة 

أثناء التطبيق العميل.

التعـرف عـىل كيفيـة حسـاب   -
واملـواد  األخشـاب  كميـات 

املكملة. 
التعـرف عـىل أدوات القيـاس   -
اسـتخدمها يف  املـراد  والعـالم 

التمرين .

(١-٣) يتمكن من 
حتديد القياسات 

وتطبيقها عىل تصميم 
املنتج مع مرعاة أساليب 

الرتشيد واالستهالك .

٢

يربط احلقائق السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن آرائه 
 وانطباعاته ومد

تعلمه من حقائق النرش 
والقطع.

الصحيحـة  الطـرق  يـدرك   -
السـتخدام عدد وأدوات الشق 

والنرش .
ونـرش  شـق  عمليـة  يتقـن   -

األخشاب.
يطبق عملية استخراج أجزاء   -

التمرين والرتكيبة الالزمة 
وتنفيذ قياسات الرتكيبة بدقة 

عالية .

املناشـري  أنـواع  التعـرف عـىل   -
والفروق بينهم .

إدراك الفـرق بني عملية الشـق   -
الطويل والقطع العريض .

االملام بأنواع اخلدوش ( نص   -
عىل نص ) املختلفة .

(٣- ٣) يعزز العمل 
وفق تنظيم مجاعي 
الستخراج أجزاء 

التمرين وتنفيذ تركيبة 
نص عىل نص.

٣



٣7

يربط احلقائق السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن آرائه 
وانطباعاته ومد تعلمه 

من حقائق التفريغ 
والقطع.

يستخدم أدوات القطع والتفريغ   -
لتنفيذ تركيبة نص عىل نص.
يستخدم األزاميل باملقاسات   -

املختلفة حسب سمك اخلشب.

االملام بطرق القطع والنرش  -
القطع  أدوات  عىل  التعرف   -

والتفريغ.
التعرف عىل األدوات املساعدة   -

بالتنفيذ.

(٣- ٣) يعزز العمل 
وفق تنظيم مجاعي 
الستخراج أجزاء 

التمرين وتنفيذ تركيبة 
(نص عىل نص).

٤

يربط احلقائق السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن انطباعه ورؤيته 
للمنتج بصورته األولية.

يستخدم أحد أنواع اللحامات (   -
الكوايل – درس – افريز – سامرة 
– حلام نقر ولسان - حلام عادي 

) وما يتناسب مع املنتج املنفذ.
البدء يف التجميع املبدئي   -

وتصليح العيوب إن وجدت.

التطبيق عىل أنواع اللحامات.  -
ألجـزاء  مبدئـي  التجميـع   -

التمرين.
التعرف عىل اكتشاف العيوب.   -
التجميـع  خـالل  مـن  وذلـك 

املبدئي للمنتج.

(٣- ٤)يطبق عمليات 
هتيئة األسطح 

واألحرف ألجزاء 
التمرين للبدء يف عملية 

جتميع املنتج مع توظيف 
أحد أنواع اللحامات . 

٥

يربط احلقائق السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن مد الدقة
 يف العمل عن طريق 

تسوية األسطح 
واألحرف.

يستخدم املبارد بأشكاهلا 
وأنواعها املختلفة للبدء يف 

ضبط وتسوية املنتج.

تطبيقات عىل عمليات الضبط   -
والتسوية.

- التعرف عىل أنواع املبارد 
وأشكاهلا.

(٣- ٤) يطبق 
عمليات هتيئة األسطح 

واألحرف ألجزاء 
التمرين للبدء يف عملية 

جتميع املنتج مع توظيف 
أحد أنواع اللحامات . 

٦

يربط احلقائق  السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن انطباعة 
الشخيص نحو طرق 

التجميع وما يتناسب مع 
أثاث املنزل.

خيتار الطريقة املناسبة لتجميع   -
التمرين .

يطبق الطريقة الصحيحة   -
للتجميع سواء كان تقليدياً 

أو بوحدات جتميع أو تعاشيق 
وحلامات .

يميز أي طريقة تستخدم يف ما   -
حوله من وحدات أثاث .

اإلملام بطرق التجميع املختلفة   -
اتقان مراحل تنفيذ كل طريقة   -

للتجميع .
التعرف عىل العدد واألدوات   -

املستخدمة لكل طريقة .
- التعرف عىل املواد املساعدة يف 

التنفيذ .

(٤- ٣) التعرف عىل 
كيفية جتميع املنتج املنفذ 

واالستفادة منه.

٧



٣8

يربط احلقائق  السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن آرائه وانطباعه 
ومد تعلمه من 

احلقائق السابقة 
للتشطيبات وكيفية 

التجهيز هلا .

يطبق بإتقان مراحل جتهيز   -
األسطح من سنبكة ومعجنة 

ثم تنعيم وصقل .
الصحيحة  الطرق  ف  يتعرَّ  -
الستخدام ادوات جتهيز املنتج 

للتشطيب.
- يدرك كيفية توظيف كل أداة 

والغرض املستخدم هلا.

التعرف عىل مراحل كيفية   -
إعداد أسطح املنتج وحتضريه 

للتكسية .
التعرف عىل أدوات املستخدمة   -

يف جتهيز املنتج للتشطيب
التعرف عىل أدوات وخامات   -

جتهيز التمرين للتشطيب 
(السنبكة - واملعجنة).

(٤- ٤) التمكن من 
عمليات التشطيب 

املناسبة للمنتج.  

٨

يربط احلقائق  السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن آرائه وانطباعه 
ومد تعلمه من 

احلقائق السابقة 
للدهانات .

اختيار نوع الدهان املناسب   -
للمنتج .

بالبطانة  املنتج  تبطني  يتم   -
التشطيب  لنوع  طبقاً  املناسبة 

املستخدم.
- التنفيذ بالعدد واألدوات 

لتبطني املنتج.

التعرف عىل مراحل كيفية   -
إعداد أسطح املنتج وحتضريه 

للتكسية .
التعرف عىل كافة أنواع   -

(الدهانات – املواد  املذيبة – 
الصنفرة). 

- يدرك وظيفة وأمهية دهان 
أسطح  املنتج يف إظهار 

الوظيفة والشكل.

(٤- ٤) التمكن من 
عمليات التشطيب 

املناسبة للمنتج.  

٩

يربط احلقائق  السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن انطباعه 
الشخيص نحو عملية 
الدهان وأنواعها وما 

يستخدم فيها من أدوات 
وخامات.

خيتار نوع الدهان املناسب   -
للتمرين .

يطبق الطريقة الصحيحة   -
للدهان.

- يميز أمهية اختيار لون البطانة 
يف عملية دهان التمرين.

التعرف عىل أمهية دهان   -
التمرين الوجه األول واهلدف 

من هذه العملية .
التعرف عىل أنواع التكسيات   -

املختلفة وكيفية توظيفها 
بالتمرين

- التعرف عىل كيفية تنفيذ عملية 
دهان التمرين الوجه األول 

وما يستخدم فيها من أدوات 
وخامات .

ف أنواع  (٤-٥) يتعرَّ
التكسيات وطرق 

اإلخراج للمنتج لغاية 
وظيفية ومجالية 

١٠



٣٩

يربط احلقائق  السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن انطباعه 
الشخيص نحو عملية 
الدهان وأنواعها وما 

يستخدم فيها من أدوات 
وخامات.

خيتار نوع الدهان املناسب   -
للتمرين .

يطبق الطريقة الصحيحة   -
للدهان.

- يميز أمهية اختيار لون الوجه 
األول يف عملية دهان التمرين.

التعرف عىل أنواع طرق   -
اإلخراج النهائية للتمرين.

- التعرف عىل كيفية تنفيذ عملية 
دهان التمرين الوجه األول 

وما يستخدم فيها من أدوات 
وخامات .

ف أنواع  (٤-٥) يتعرَّ
التكسيات وطرق 

اإلخراج للمنتج لغاية 
وظيفية ومجالية. 

١١

يربط احلقائق  السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن انطباعه 
الشخيص نحو 

اخلردوات واحلاليا 
وأنواعها واستخداماهتا 

يف حياته .

خيتار نوعية اخلردوات   -
واحلاليا املناسبة للتمرين 

ومقاساهتا املناسبة .
تطبيق الطريقة الصحيحة   -

لتحديد و تثبيت اخلردوات. 
يميز العنارص املكملة فيام   -

حوله من أثاث .

إملام املتعلم بأنواع اخلردوات   -
واحلاليا املختلفة .

اتقان مراحل تنفيذ تركيب   -
املكمالت والعنارص اجلاملية   
(مقبض – مفصلة – حاليا ).

التعرف عىل بعض احلاليا   -
اخلشبية واخلردوات املعدنية 

وامكانية توظيفها يف التمرين.

(٤-٦)  يوظف 
املكمالت و العنارص 
اجلاملية إلبراز املنتج 

النهائي.

١٢

يربط احلقائق  السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن انطباعة 
الشخيص نحو 

اخلردوات واحلاليا 
وأنواعها واستخداماهتا 

يف حياتة .

خيتار نوعية اخلردوات   -
واحلاليا املناسبة للتمرين 

ومقاساهتا املناسبة .
تطبيق الطريقة الصحيحة   -

لتحديد و تثبيت اخلردوات.
-  يميز العنارص املكملة فيام 

حوله من أثاث .

إملام املتعلم بأنواع اخلردوات   -
واحلاليا املختلفة .

اتقان مراحل تنفيذ تركيب   -
املكمالت والعنارص اجلاملية    
(مقبض – مفصلة – حاليا ).
التعرف عىل مواد التثبيت          -

(سامرة – براغي – غراء ).
ف عدد وأدوات التثبيت. يتعرَّ  -

(٤-٦)  يوظف 
املكمالت و العنارص 
اجلاملية إلبراز املنتج 

النهائي.

١٣

يربط احلقائق  السابقة 
واملواضيع املرتبطة 

بالبيئة املحيطة مع مواد 
.دراسية أخر

يعرب عن انطباعه 
الشخيص نحو إبراز 
املنتج بأفضل صورة.

النهائـي      اإلخـراج  اسـتكامل  يتـم 
(طبقـا للطريقـة املناسـبة لإلخراج 
التي تم اختيارها) إلظهار التمرين 
يف صورتـه النهائيـة ويكـون قـادراً 

عىل املنافسة يف عرضه النهائي.

-  التعرف عىل كيفية استكامل 
اإلخراج النهائي إلبراز فكرة 

التمرين والعرض النهائي.

(٤-٦)  يوظف 
املكمالت والعنارص 
اجلاملية إلبراز املنتج 

النهائي.

١٤



٤0

 الصف : السابع         بنني                                                            املرحلة : األوىل 

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل:

التمكن من 
املفاهيم واملهارات 
للمرحلة املتوسطة 

واتقان أساليب 
البحث العلمي 

يف جماالت 
التخصص.

(٢- ٣) يستكشـف كيفيـة الربـط بـني الشـكل الوظيفـي 
واجلاميل لعرض فكرة تصميم املنتج. 

جمال احلقائق : 
التعرف عىل األخشاب املختلفة (الطبيعية - املصنعة).  -

إدراك وظيفة التمرين العميل .  -

التعرف عىل الرسم التنفيذي .  -
التعرف عىل الرتاكيب الصناعية ( نص عىل نص) رسم   -

وأخذ املقاس .

الصور  من  جمموعة  املعلم  يعرض   -
ــــالم ألنــــواع األخــشــاب  واإلف
جهاز  عىل  الصناعية  والرتاكيب 

العرض .
ومعرفة  مشاهبة  نامذج  عرض  يتم   -

أجزاء التمرين .
طريق  عن  التمرين  أجزاء  ربط  يتم   -

الرتاكيب الصناعية ( نامذج حية ). 

يعرف أنواع األخشاب املختلفة.   -
يعرف أسامء أجزاء التمرين .  -

األجـزاء  ربـط  كيفيـة  يعـرف   -
اخلشبية ( اخلدوش ).

جمال العمليات:
معرفة نوع اخلشب والسمك املناسب لتنفيذ التمرين.   -

نص  الرتكيبة  لعالم  الصحيحة  الطريقة  تطبيق  معرفة   -
عىل نص. 

يميز الرتكيبة بام حوله من أثاث .   -
عىل  نص  تركيبة  عىل  حيتوي  منتج  تصميم  يف  يساعد   -

نص.

يسـتخرج مـن املجالت املسـتهلكة   -
صوراً ألنواع األخشاب واألشجار.

يعـرض عـىل املتعلمني عينـات حية   -
واملصنعـة  الطبيعيـة  لألخشـاب 

والرتاكيب الصناعية . 
ينفـذ عمليـة القيـاس والعـالم عىل   -

أجزاء التمرين .

بـام  األخشـاب  أنـواع  يكتشـف   -
حوله من أثاث ( منزل – ورشة). 
اخلـدوش  أنـواع  يكتشـف   -
نـص)  عـىل  (نـص  والتعاشـيق 

ألثاث املنزل والورشة. 
يبتكر تصميامً حيتـوي عىل تركيبة   -

نص عىل نص .
جمال االجتاهات:

يعرب عن انطباعه ومشاعره بني تعلمة احلقائق عن 
(األخشاب والرتاكيب الصناعية).

يميز املتعلمـون الوظيفـة والغرض   -
من الرتاكيـب الصناعية ويميزهنا بام 

حوهلم من قطع أثاث يف الورشة.

الشـخيص  انطباعـه  عـن  يعـرب   -
بحريـه بمجموعـة مـن احلقائـق 

والعمليات السابقة .

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة املحيطة مع 

 .مواد دراسية أخر

خيمن املتعلمون يف أي دولة من العامل   -
هذا النوع من األخشاب وربط ذلك 

 .مع مواد دراسية أخر

يربط احلقائق السـابقة بمواضيع   -
متعلقة بمدرسـته أو باألرسة مع 

 .املواد الدراسية األخر



٤1

 الصف : السابع         بنني                                                            املرحلة : الثانية 

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

الربط بني املفاهيم 
اخلاصة بقانون البيئة 

وبني مواد قانون البيئة 
رقم ((٤٢  لسنة 

٢٠١٤ )) وخاصة 
مادة ١٩ ومواد  

الدراسات العملية 
بأقسامها ( يرتك 

للتوجيه بناء املهارات 
املناسبة وما يرافقها من 
أنشطة ) لفتح سقف 

اإلبداع والتفكري 
الالنمطي للتوجيه 

ورؤساء األقسام كنوع 
من التنمية والتدريب 

عىل التطوير.

عىل  وتطبيقها  القياسات  حتديد  من  يتمكن   (١-٣)
تصميم املنتج مع مرعاة أساليب الرتشيد واالستهالك. 

جمال احلقائق : 
التعرف عىل كيفية حساب كميات األخشاب واملواد   -

املكملة. 
التعرف عىل أدوات القياس والعالم املراد استخدمها   -

يف التمرين . 

يقـارن املتعلم بـني أنواع القياسـات   -
املسـتخدمة يف حياته وملاذا نسـتخدم 

هذا يف املجال .
اسـتغالل املسـاحات والفراغات يف   -
املنـزل (رف- برواز- عالقة مفاتيح 

..احجام خمتلفة )

يفرق بني القياسات املختلفة حوله   -
وطرق استخدامها .

يـدرك أن الدقـة يف القيـاس تقلـل   -
من االسـتهالك العمـيل للخامات 

املستخدمة.

جمال العمليات:
- يستخدم أدوات القياس والعالم يف نقل القياسات عىل 

أجزاء التمرين .
- يراعي قواعد األمن والسالمة أثناء التطبيق العميل.

والزاويـة  رصـاص  قلـم  يسـتخدم   -
القائمة بدقة يف رسم خطوط عمودية 

عىل حرف اخلشب . 
- يضبط الشنكار عىل القياس املطلوب 
ويسـتخدمه بدقـة يف عمـل خطوط 

موازية حلرف اخلشب .
 - التأكد من القياسات والبدء يف نقلها 

عىل األخشاب املستخدمة.
- مراعـــاة األســـلوب الصحيـــح 

الستخدام العدد واألدوات .

القياس  أدوات  استخدام  يتقن   -
والعالم .

والسالمة  األمن  قواعد  يراعي    -
أثناء التطبيق العميل.

جمال االجتاهات:
وانواعها  القياسات  نحو  الشخيص  انطباعة  عن  يعرب 

واستخدامها يف حياته .

يكتشـف أمهية القياسـات واملساحات 
يف البيئة املحيطة. 

يعرب عن انطباعه الشـخيص بحريه   -
بمجموعة من احلقائق السابقة. 

جمال االرتباط:
واملواد  والضبط  والعالم  القياس  حقائق  بني  يربط 

الدراسية األخر ( الرياضيات ).

يلعب املتعلمون لعبة التوقع والتخمني 
يف أطوال وأبعاد أثاث الورشـة دون 

استخدام أدوات القياس . 

السـابقة  احلقائـق  هـذه  يربـط   -
بمواضيـع حياتيه مع مواد دراسـية 

.أخر



٤2

الصف : السابع         بنني                                                        املرحلة : الثالثة 

الكفايات 
أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالعامة

معايري املنهج
يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطبيق الفعيل 
لقواعد األمن 

والسالمة عند  
التعامل مع 

العدد اليدوية 
واألجهزة 
الكهربائية 

واإللكرتونية .

(٣- ٣) يعزز العمل وفق تنظيم مجاعي السـتخراج 
أجزاء التمرين وتنفيذ تركيبة نص عىل نص. 

جمال احلقائق : 
التعرف عىل أنواع املناشري والفروق بينهم .  -

إدراك الفـرق بـني عملية الشـق الطـويل والقطع   -
العريض. 

اإلملام بأنواع اخلدوش (نص عىل نص) املختلفة.  -

األفـالم  مـن  جمموعـة  املعلـم  يقـدم   -
والصـور ألنواع املناشـري تبـني الفروق 
بينها يف االسـتخدام وتكوين أجزاء كل 

منها (أسنان – حجم – استخدام).
تنفيـذ  مراحـل  يوضـح  فيلـم  عـرض   -

الرتكيبة ويرشح طرق تنفيذها . 

يعرف أنواع املناشري.   -
يعرف أنواع اخلدوش نص عىل نص.   -

يعـرف أجـزاء الرتكيبـة وتنفيذها وربط   -
أجزاء التمرين هبا .

جمال العمليات:
يدرك الطرق الصحيحة الستخدام عدد وأدوات   -

الشق والنرش .
يتقن عملية شق ونرش األخشاب.  -

تطبيق عملية اسـتخراج أجزاء التمرين والرتكيبة   -
الالزمة وتنفيذ قياسات الرتكيبة بدقة عالية .

عرض عينـات حية للرتكيبـة قبل البدء   -
يف تنفيذهـا لتوضيـح أنواعهـا املختلفة 

وفيام تستخدم .
الورشـة  مـن  املتعلمـون  يسـتخرج   -

الرتاكيب املشاهبة هلا .
يقوم املتعلمون بتنفيـذ الرتكيبة خارجياً   -
وتصحيح األخطاء قبل البدأ يف تنفيذها.

يكتشف أنواع املناشري املختلفة.  -
يكتشـف الفروق بـني أنواع اخلـدوش فيام   -
حسـب  للتنفيـذ  أنسـب  وأهيـام  تسـتخدم 

التصميم .
-   يطبـق الطـرق الصحيحة يف نرش وضبط 

أجزاء الرتكيبة والتمرين. 
لعـالم  الصحــيحـة  الطريقـة  يطبـــق   -

الرتاكيب الصناعية .
جمال االجتاهات:

يعـرب عن آرائـه وانطباعاته ومـد تعلمه من حقائق 
النرش والقطع.

من  والغرض  الوظيفة  املتعلمون  يميز   -
أنواع املناشري املختلفة.

بحريـة  الشـخيص  انطباعـه  عـن  يعـرب   -
والعمليـات  احلقائـق  مـن  بمجموعـة 

السابقة. 

جمال االرتباط:
يربـط احلقائـق السـابقة واملواضيـع املرتبطـة بالبيئة 

 .املحيطة مع مواد دراسية أخر

أكثـر  املناشـري  أي  املتعلمـون  يتوقـع   -
استخداماً وملاذا ؟

أكثـر  اخلـدوش  أي  املتعلمـون  يتوقـع   -
استخداماً وقوة وملاذا؟ 

متعلقة  بمواضيع  السابقة  احلقائق  يربط   -
بمدرسته أو باألرسة مع املواد الدراسية 

 .األخر



٤٣

الصف : السابع        بنني                                                         املرحلة : الرابعة

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطبيق الفعيل لقواعد 
األمن والسالمة 
عند  التعامل مع 

العدد اليدوية 
واألجهزة الكهربائية 

واإللكرتونية .

(٣- ٣)يعزز العمل وفق تنظيم مجاعي السـتخراج أجزاء 
التمرين وتنفيذ تركيبة نص عىل نص. 

جمال احلقائق : 
اإلملام بطرق القطع والنرش.  -

التعرف عىل أدوات القطع و التفريغ.  -
التعرف عىل األدوات املساعدة بالتنفيذ.  -

يقـدم املعلـم كيفيـة االسـتخدام   -
الصحيـح لألزميـل عـن طريـق 

عرض رشائح باوربوينت.
عرض فلم عن صناعة األزميل  -

التفريـغ  مـن  عينـات  عـرض   -
الصحيح واخلاطئ والفرق بينهام.

يعرف أنواع األزاميل واملقاسات   -
الشائعة.

يعرف كيفية االستخدام الصحيح   -
لإلزميل.

جمال العمليات:
يسـتخدم أدوات القطـع والتفريغ لتنفيـذ تركيبة نص   -

عىل نص.
يسـتخدم األزاميل باملقاسـات املختلفة حسب سمك   -

اخلشب.

يقوم املعلـم بعمليـة التفريغ أمام   -
املتعلمني بإرشاف املعلم.

األزاميـل  أنـواع  يكتشـف   -
ومقاساهتا الشائعة والفرق بينها.

جمال االجتاهات:
يعرب عن آرائه وانطباعاته ومد تعلمه من حقائق التفريغ 

والقطع.

يميز املتعلمون الوظيفة والغرض   -
من أنواع األزاميل املختلفة.

الشـخيص  انطباعـه  عـن  يعـرب   -
بحريـه بمجموعـة مـن احلقائـق 

والعمليات السابقة. 

جمال االرتباط:
يربط احلقائق السـابقة واملواضيع املرتبطـة بالبيئة املحيطة 

.مع مواد دراسية أخر

يـدرك املتعلمون وظائـف العدد   -
واألدوات واالسـتخدام املناسب 

هلا .

يربـط احلقائق السـابقة بمواضيع   -
متعلقـة بمدرسـته أو باألرسة مع 

 .املواد الدراسية األخر



٤٤

الصف : السابع      بنني                                                           املرحلة : اخلامسة 

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطبيق الفعيل لقواعد 
األمن والسالمة 
عند  التعامل مع 

العدد اليدوية 
واألجهزة الكهربائية 

واإللكرتونية .

(٣- ٤) يطبـق عمليـات هتيئـة األسـطح واألحرف 
ألجـزاء التمرين للبـدء يف عملية جتميـع املنتج مع 

توظيف أحد أنواع اللحامات . 
جمال احلقائق : 

التطبيق عىل أنواع اللحامات.  -
التجميع مبدئي ألجزاء التمرين.  -

التعـرف عـىل اكتشـاف العيوب وذلـك من خالل   -
التجميع املبدئي للمنتج.

يتم عرض نامذج جمسـمة قابلة للفك   -
والرتكيب ألنواع اللحامات .

يتـم املشـاهدة املبـارشة تنفيـذ جتهيز   -
أحرف خشبية وحتديد وتعليم أماكن 

الكوايل و تنفيذ اللحام . 

الشـائع  اللحامـات  بأنـامط  يلـم   -
استخدامها يف النجارة .

اسـطح  وربـط  جتهيـز  كيفيـة  يعـرف   -
األثاث .

جمال العمليات:
يسـتخدم أحد أنواع اللحامـات ( الكوايل – درس   -
– افريز – سـامرة – نقر ولسـان - حلام عادي) وما 

ويتناسب مع املنتج املنفذ.
البـدء يف التجميـع املبدئـي وتصليـح العيـوب إن   -

وجدت.

ينفـذ املتعلـم عمـل دليـل ختريـم يف   -
منتصف الثخانة عـىل األحرف املراد 

إجراء عملية اللحام هلا .
    (يستعني باستخدام الشنكار )

مراكـز  ثقـب  عـىل  املتعلـم  يتـدرب   -
العمـل بنطـة حلزونيـة حمـدد عليهـا 

بعالم لضبط العمق.

يكتشف أنواع اللحامات فيام حوله من   -
أثاث .

يكتشف الغرض من استخدام الفارات   -
وأمهيتها يف ضبط العمل .

يطبق ما اكتشفه يف تنفيذ التمرين.  -

جمال االجتاهات:
يعرب عن انطباعه ورؤيته للمنتج بصورته األولية.

- يميز املتعلمون الوظيفة والغرض من 
اللحامات وجتهيز األسطح فيام حوله 

من قطع أثاث بالورشة .

يعـرب عـن انطباعـه الشـخيص بحريـه   -
بمجموعـة مـن احلقائـق والعمليـات 

السابقة. 

جمال االرتباط:
بالبيئة  املرتبطة  واملواضيع  السابقة  احلقائق  يربط 

.املحيطة مع مواد دراسية أخر

يطرح أسـئلة عن كيفية حلام األجزاء   -
اخلشـبية لبنـك النجارة وما يناسـبها 

من اللحامات . 

يربط احلقائق السابقة بمواضيع متعلقة   -
بمدرسته او باالرسة مع املواد الدراسية 

.األخر



٤٥

الصف : السابع     بنني                                                            املرحلة : السادسة 

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطبيق الفعيل لقواعد 
األمن والسالمة 
عند  التعامل مع 

العدد اليدوية 
واألجهزة الكهربائية 

واإللكرتونية .

(٣- ٤) يطبق عمليات هتيئة األسطح واألحرف ألجزاء 
التمرين للبدء يف عمليـة جتميع املنتج مع توظيف أحد 

أنواع اللحامات . 
جمال احلقائق :

التطبيقات عىل عمليات الضبط والتسوية.  -
التعرف عىل أنواع املبارد وأشكاهلا.  -

عرض وسـائل حية ألشكال املبارد   -
ومقاساهتا.

عرض فلم يوضح صناعة املبارد  -
التنفيـذ العميل املبارش لالسـتخدام   -

الصحيح للمبارد.

واملــقــاســات  ــارد  ــب امل ــواع  ــأن ب يلم 
واالستخدام الشائع هلا .

جمال العمليات
يسـتخدم املبارد بأشـكاهلا وأنواعها املختلفـة للبدء يف   -

ضبط وتسوية املنتج.

ينفذ املتعلم عملية الضبط والتسوية   -
باسـتخدام املربد املناسـب حسـب 

االستخدام.

يطبق عمليات الضبط والتسـويه عىل   -
التمرين

جمال االجتاهات:
يعرب عن مد الدقة يف العمل عن طريق تسـوية األسطح 

واألحرف.

يكتشـف أمهيـة الضبـط والتسـوية   -
للوصول إىل منتج متقن. 

يعرب عـن انطباعـه الشـخيص بحرية   -
بمجموعـة مـن احلقائـق والعمليات 

السابقة. 

جمال االرتباط:
يربط احلقائق السـابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة املحيطة 

 .مع مواد دراسية أخر

يصنـف املتعلمـون املبـارد حسـب   -
الشكل والوظيفة .

بمواضيـع  السـابقة  احلقائـق  يربـط   -
متعلقة بمدرسته أو باألرسة مع املواد 

 .الدراسية األخر



٤٦

الصف : السابع       بنني                                                          املرحلة : السابعة

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

إبراز الطاقات الكامنة 
لد املتعلمني وفقاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات واملعارض 
واألنشطة املختلفة. 

(٤- ٣) التعـرف عـىل كيفيـة جتميـع املنتـج املنفـذ 
واالستفادة منه من خالل :  

جمال احلقائق :
اإلملام بطرق التجميع املختلفة .  -

االتقان ملراحل تنفيذ كل طريقة للتجميع .  -
التعـرف عـىل العـدد واألدوات املسـتخدمة لـكل   -

طريقة .
التعرف عىل املواد املساعدة يف التنفيذ .  -

التجميـع  طـرق  بـني  املتعلـم  يقـارن   -
املختلفة.

يتـم عرض جمموعة من الصور واألفالم   -
تبـني طـرق التجميـع وأدوات التجميع 

املتواجدة يف املنزل والورشة. 
يتم عرض نامذج حية (وسيلة تعليمية).   -

التجميـع  وطـرق  أنـواع  يعـرف   -
املختلفة .

يعرف املواد املساعدة يف التجميع .   -

جمال العمليات
خيتار الطريقة املناسبة لتجميع التمرين .  -

كان  سواء  للتجميع  الصحيحة  الطريقة  تطبيق   -
تقليدي أو بوحدات جتميع أو تعاشيق وحلامات .

يميز أي طريقة تستخدم يف ما حوله من وحدات   -
اثاث .

يسـتخدم دليـالً معـداً مسـبقاً ألماكـن   -
أو  التجميـع  لوحـدات  سـواء  الثقـب 

الكوايل .
يميز بني أنواع املسامري والرباغي حسب   -
نوعهـا وحجمهـا لتتناسـب مـع طريقة 

التنفيذ .

وعنـارص  أدوات  اسـتخدام  يتقـن   -
التجميع .

يراعي قواعد األمن والسالمة أثناء   -
استخدام أدوات التثبيت .

جمال االجتاهات:
التجميع وما  الشخيص نحو طرق  انطباعة  يعرب عن 

يناسب أثاث املنزل. 

يكتشف أمهية عنارص التجميع سواء من   -
مواد أوحدات يف جودة جتميع التمرين. 

بحرية  الشخيص  انطباعة  عن  يعرب   -
والعمليات  احلقائق  من  بمجموعة 

السابقة. 

جمال االرتباط:
يربـط احلقائـق  السـابقة واملواضيـع املرتبطـة بالبيئة 

 .املحيطة مع مواد دراسية أخر

بطرق  جممعة  صغرية  قطع  اختيار  يتم   -
خمتلفة إلثبات أهيام األنسب للتمرين. 

بمواضيع  السابقة  احلقائق  يربط   -
مع  باألرسة  أو  بمدرسته  متعلقة 

 .املواد الدراسية األخر



٤7

الصف : السابع      بنني                                                           املرحلة : الثامنة 

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

إبراز الطاقات 
 الكامنة لد

املتعلمني وفقاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات 
واملعارض 

واألنشطة املختلفة. 

(٤- ٤) التمكـن مـن عمليـات التشـطيب املناسـبة 
للمنتج.  

جمال احلقائق :
التعـرف عـىل مراحـل كيفية إعـداد أسـطح املنتج   -

وحتضريه للتكسية .
التعـرف عـىل األدوات املسـتخدمة يف جتهيـز املنتج   -

للتشطيب.
التمريـن  جتهيـز  وخامـات  أدوات  عـىل  التعـرف   -

للتشطيب (السنبكة - واملعجنة).

جتهيز  مراحل  يوضح   فيلم  عرض   يتم   -
األسطح اخلشبية .

يف  املستخدمة  األدوات  بني  املتعلم  يقارن   -
بأعامل  القيام  وكيفية  والصنفرة  املعجنة 

التشطيب.
حيرص املتعلم عىل لبس البالطو أثناء العمل   -
حفاظاً  البنك  عىل  نايلون  وضع  وكذلك 

عليه.

ــاب  ــش ــوب األخ ــي يــعــالــج ع  -
والتجميع.  

جيهز األسطح اخلشبية للتشطيب   -
منتج  أي  إعداد  مراحل  يعرف   -
للتشطيب  من سنبكة – معجنة – 

تنعيم وصقل .

جمال العمليات
تطبيق بإتقان مراحل جتهيز األسطح من سنبكة   -

ومعجنة ثم تنعيم وصقل .
أدوات  الستخدام  الصحيحة  الطرق  عىل  ف  يتعرَّ  -

جتهيز املنتج للتشطيب.
يدرك كيفية توظيف كل أداة والغرض املستخدم هلا.  -

لسد  املعجون  أنواع  من  خمتلفة  عينات  عرض   -
الثقوب حسب نزع اخلشب  – ورق الصنفرة.

استخدام  لكيفية  إيضاح  وسائل  عرض   -
أدوات وخامات جتهيز التمرين للتشطيب

استخدام  كيفية  عىل  وتدريبات  تطبيقات   -
سكاكني املعجون واحلرص أثناء العمل.

يكتشف العيوب عىل األسطح   -
وكيفية إجياد احللول هلا.

يطبق الطريقة الصحيحة لتسوية   -
وترشيب ومعجنة وتنعيم وصقل 

األسطح .

جمال االجتاهات:
يعرب عن آرائه وانطباعه ومد تعلمة من احلقائق 

السابقة للتشطيبات وكيفية التجهيز هلا .

- يميز املتعلمون الوظيفة والغرض من جتهيز 
األسطح للتشطيب .

يعرب عن انطباعة الشخيص   -
بحرية بمجموعة من احلقائق 

والعمليات السابقة. 

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة 

 .املحيطة مع مواد دراسية أخر

يتوقع املتعلمون األدوات  األكثر استخداماً   -
للحصول عىل نتائج عالية يف الدهان.

يربط احلقائق السابقة بمواضيع   -
متعلقة بمدرستة أو باألرسة مع 

 .املواد الدراسية األخر



٤8

الصف : السابع         بنني                                                        املرحلة : التاسعة  

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

إبراز الطاقات الكامنة 
لد املتعلمني وفقاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات واملعارض 
واألنشطة املختلفة. 

(٤- ٤) التمكن من عمليات التشطيب املناسبة للمنتج  
التعـرف عىل مراحـل كيفية اعداد أسـطح املنتـج وحتضريه   -

للتكسية .
جمال احلقائق :

التعرف عىل كافة أنواع الدهانات – املواد  املذيبة – الصنفرة.   -
يدرك وظيفة وأمهية دهان أسـطح  املنتـج يف إظهار الوظيفة   -

والشكل .

يتم عرض  فيلم يوضح  مراحل   -
جتهيز االسطح اخلشبية ويرشح 

طرق الدهانات املختلفة .
يتم عرض نامذج سابقة الدهان.    -

يعالج عيوب األخشاب والتجميع    -
جيهز األسطح اخلشبية للتشطيب.   -

منتـج  أي  إعـداد  مراحـل  يعـرف   -
للتشـطيب  من سـنبكة – معجنة – 

تنعيم وصقل. 

جمال العمليات
اختيار نوع الدهان املناسب للمنتج .  -

التشطيب  لنوع  طبقا  املناسبة  بالبطانة  املنتج  تبطني  يتم   -
املستخدم.

تنفيذ بالعدد واألدوات لتبطني املنتج.  -

بيـان عمـيل بكيفيـة اسـتخدام   -
ادوات وخامات البطانة .

ختفيـف  بكيفيـة  عمـيل  بيـان   -
الدهان املراد باملادة املذيبة له.

األمـن  بمراعـاة  عمـيل  بيـان   -
عـىل  للحفـاظ  والسـالمة 

املمتلكات العامة والشخصية.

يكتشف أنواع األصباغ واختالف   -
املذيبات لكل نوع .

يطبق الطريقة الصحيحة لتسوية   -
وترشيب ومعجنة وتنعيم وصقل 

األسطح .

جمال االجتاهات:
السابقة  احلقائق  من  تعلمة   ومد وانطباعه  آرائه  عن  يعرب 

للدهانات .

- يميـز املتعلمـون الوظيفة الغرض 
من الدهانات يف عملية التشطيب.

يعرب عن انطباعة الشخيص بحرية   -
بمجموعة من احلقائق والعمليات 

السابقة .
جمال االرتباط:

املحيطة مع  بالبيئة  املرتبطة  واملواضيع  السابقة  احلقائق   يربط 
 .مواد دراسية أخر

األكثر  األداة  املتعلمون  يتوقع   -
نتائج  للحصول عىل  استخداماً 

عالية يف الدهان . 

يربط احلقائق السابقة بمواضيع   -
متعلقة بمدرستة أو باألرسة مع 

 .املواد الدراسية األخر



٤٩

الصف : السابع       بنني                                                          املرحلة : العارشة 

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

إبراز الطاقات الكامنة 
لد املتعلمني وفقاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات واملعارض 
واألنشطة املختلفة.

اإلخراج  وطرق  التكسيات  أنواع  عىل  التعرف   (٤-٥)
للمنتج لغاية وظيفية ومجالية .

جمال احلقائق:
التعرف عىل أمهية دهان التمرين الوجه األول واهلدف   -

من هذه العملية .
التعرف عىل أنواع التكسيات املختلفة وكيفية توظيفها   -

بالتمرين
الوجه  التمرين  دهان  تنفيذ عملية  كيفية  التعرف عىل   -

األول وما يستخدم فيها من أدوات وخامات .

ألنـواع  إضـاح  وسـائل  عـرض   -
الدهانـات وكيفيـة ختفيفهـا باملذيب 

املناسب.
خلامـات  إيضـاح  وسـائل  عـرض   -

التكسية. 
تعرف عىل كيفية اعطاء الوجه األول   -

والغرض منه. 

يعرف أمهيـة دهـان التمرين الوجه   -
األول واهلدف من هذه العملية .

يعـرف كيفيـة تنفيـذ عمليـة دهـان   -
التمرين الوجة األول وما يسـتخدم 

فيها من أدوات وخامات .

جمال العمليات:
خيتار نوع الدهان املناسب للتمرين .  -

يطبق الطريقة الصحيحة للدهان  -
يميز أمهية اختيار لون البطانة يف عملية دهان التمرين.   -

ألنـواع  إيضـاح  وسـائل  عـرض   -
الدهانـات وكيفيـة ختفيفهـا باملذيب 
املناسـب والطرق الصحيحة لتوزيع 

الدهان عىل األسطح
تعرف عىل كيفية إعطاء الوجه االول   -

والغرض منه. 
يراعي األمن والسالمة أثناء التنفيذ.  -

يتقن عملية خلط األلون   -
يتقـن عمليـة دهان التمريـن الوجه   -

األول. 
يراعي قواعد األمن والسالمة أثناء   -

التطبيق العميل .

جمال االجتاهات:
يعرب عن انطباعه الشخيص نحو عملية الدهان وأنواعها 

وما يستخدم فيها من أدوات وخامات .

- يكتشف أمهية دهان التمرين الوجه 
األول وأمهية هذه املرحلة يف إخراج 

التمرين بشكل جيد .

يعرب عن انطباعه الشخيص بحرية   -
بمجموعة من احلقائق السابقة .

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة املحيطة 

 .مع مواد دراسية أخر

مناقشة املتعلمني باحلقائق   -
والعمليات السابقة وارتباطها 

 .باملواد األخر

يربط احلقائق السابقة بمواد   -
. دراسية أخر



٥0

الصف : السابع        بنني                                                         املرحلة : احلادية عرشة  

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

إبراز الطاقات الكامنة 
لد املتعلمني وفقاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات واملعارض 
واألنشطة املختلفة.

ف أنواع التكسيات وطرق اإلخراج للمنتج لغاية  (٤-٥) يتعرَّ
وظيفيه ومجالية .

جمال احلقائق:
التعرف عىل أنواع و طرق اإلخراج النهائية للتمرين.  -

التعرف عـىل كيفية تنفيذ عملية دهـان التمرين الوجه   -
األول وما يستخدم فيها من أدوات وخامات .

االطالع عىل أنواع الدهانات   -
املستخدمة. 

يقـوم املتعلـم باختيـار نـوع   -
الدهان املناسب .

الوجه  التمرين  دهان  أمهية  يعرف   -
األول واهلدف من هذه العملية .

يعرف كيفية تنفيذ عملية دهان التمرين   -
من  فيها  يستخدم  وما  األول  الوجه 

أدوات وخامات .

جمال العمليات:
خيتار نوع الدهان املناسب للتمرين .  -

يطبق الطريقة الصحيحة للدهان.  -
يميـز أمهيـة اختيار لـون الوجـه األول يف عملية دهان   -

التمرين .

خيتار لـون الدهان املناسـب   -
لدهان التمرين الوجه األول 
باسـتخدام األدوات املناسبة 

لنوع التشطيب املختار .

يتقن عملية خلط األلون   -
الوجه  التمرين  دهــان  عملية  يتقن   -

األول 
أثناء  والسالمة  األمن  قواعد  يراعي   -

التطبيق العميل .

جمال االجتاهات:
الدهان وأنواعها  انطباعه الشخيص نحو عملية  يعرب عن 

وما يستخدم فيها من أدوات وخامات. 

-  يكتشف أمهية دهان التمرين 
الوجة األول وأمهية هذه 

املرحلة يف إخراج التمرين 
بشكل جيد .

يعـرب عـن انطباعـه الشـخيص بحريـة   -
بمجموعة من احلقائق السابقة .

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السـابقة واملواضيع املرتبطـة بالبيئة املحيطة 

 .مع مواد دراسية أخر

مناقشة املتعلمني باحلقائق   -
والعمليات السابقة 

 .وارتباطها باملواد األخر

يربط احلقائق السابقة بمواد دراسية   -
. أخر



٥1

الصف : السابع       بنني                                                          املرحلة : الثانية عرشة 

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

إبراز الطاقات الكامنة 
لد املتعلمني وفقاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات واملعارض 
واألنشطة املختلفة. 

(٤-٦)  يوظف املكمالت و العنارص اجلاملية إلبراز املنتج 
النهائي.  

جمال احلقائق:
إملام املتعلم بأنواع اخلردوات واحلاليا املختلفة .  -

-   اتقـان مراحـل تنفيذ تركيب املكمـالت والعنارص 
اجلاملية ( مقبض – مفصلة – حاليا ).

واخلـردوات  اخلشـبية  احلاليـا  ببعـض  التعريـف   -
املعدنية وامكانية توظيفها يف التمرين.

يقـارن املتعلم بـني أنـواع اخلردوات   -
واحلاليا املختلفة .

يعـرض املعلـم جمموعـة مـن الصور   -
واألفالم ألنواع اخلردوات .

يتـم عـرض نـامذج حيـة مركبـة عىل   -
أجزاء مشاهبة للتمرين . 

يعـرف أنـواع ومقاسـات وطرق   -
استخدام اخلردوات واملكمالت. 
املختلفـة  التثبيـت  مـواد  يعـرف   -

للخردوات واملكمالت.   
 

جمال العمليات:
خيتار نوعية اخلـردوات واحلاليا املناسـبة  للتمرين   -

ومقاساهتا املناسبة .
وتثبيـت  لتحديـد  الصحيحـة  الطريقـة  تطبيـق   -

اخلردوات. 
يميز العنارص املكملة فيام حوله من أثاث .   -

والعـالم  القيـاس  أدوات  يسـتخدم   -
والضبط يف حتديد أماكن اخلردوات. 
يميـز املتعلمـون بـني أنـواع املقابض   -
واملفصـالت والكوالـني املوجودة يف 

الورشة .

يتقن استخدام أدوات وعنارص   -
التثبيت للمكمالت والعنارص 

اجلاملية .
يراعي قواعد األمن والسالمة   -

أثناء عملية التثبيت .

جمال االجتاهات:
يعـرب عن انطباعه الشـخيص نحو اخلـردوات واحلاليا 

وأنواعها واستخداماهتا يف حياته .

يكتشـف أمهيـة اخلـردوات يف إكامل   -
الشـكل  للمنتـج وكذلـك  الوظيفـة 

اجلاميل. 

الشـخيص  انطباعـه  عـن  يعـرب   -
بحريـة بمجموعـة مـن احلقائـق 

والعمليات السابقة. 

جمال االرتباط:
يربـط احلقائـق  السـابقة واملواضيـع املرتبطـة بالبيئـة 

. املحيطة مع مواد دراسية أخر

ويميز  أثاث  من  حوله  ما  عىل  يطلع   -
أماكن ووظيفة اخلامات املكملة . 

يربـط احلقائق السـابقة بمواضيع   -
متعلقـة بمدرسـته أو باألرسة مع 

 .املواد الدراسية األخر



٥2

الصف : السابع     بنني                                                            املرحلة : الثالثة عرشة   

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

إبراز الطاقات الكامنة 
لد املتعلمني وفقاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات واملعارض 
واألنشطة املختلفة .

(٤-٦)  يوظـف املكمالت و العنارص اجلاملية إلبراز املنتج 
النهائي.  

جمال احلقائق:
إملام املتعلم بأنواع اخلردوات واحلاليا املختلفة   -

اتقـان مراحـل تنفيـذ تركيب املكمـالت والعنارص   -
اجلاملية ( مقبض – مفصلة – حاليا ).

التعرف عىل مواد التثبيت ( سامرة – براغي – غراء).  -
التعرف عىل عدد وأدوات التثبيت.   -

أنـواع  بـني  املتعلـم  يقـارن   -
اخلردوات واحلاليا املختلفة .

يعرض املعلم جمموعة من الصور   -
واألفالم ألنواع اخلردوات .

يتم عرض نامذج حية مركبة عىل   -
أجزاء مشاهبة للتمرين . 

وطـرق  ومقاسـات  أنـواع  يعـرف   -
االستخدام اخلردوات واملكمالت .

يعرف مواد التثبيت املختلفة (مسامري   -
– براغي – غراء ). 

يعـرف أدوات التثبيت املناسـبة لنوع   -
اخلردوات . 

جمال العمليات:
خيتـار نوعية اخلـردوات واحلاليا املناسـب للتمرين   -

ومقاساهتا املناسبة .
وتثبيـت  لتحديـد  الصحيحـة  الطريقـة  تطبيـق   -

اخلردوات. 
يميز العنارص املكملة فيام حوله من أثاث .   -

القيـاس  أدوات  يسـتخدم   -
حتديـد  يف  والضبـط  والعـالم 

أماكن اخلردوات .
أنـواع  بـني  املتعلمـون  يميـز   -
املقابض واملفصالت والكوالني 

املوجودة يف الورشة .

وعنـارص  أدوات  اسـتخدام  يتقـن   -
والعنـارص  للمكمـالت  التثبيـت 

اجلاملية .
يراعـي قواعد األمن والسـالمة أثناء   -

عملية التثبيت .

جمال االجتاهات:
واحلاليا  اخلردوات  نحو  الشخيص  انطباعه  عن  يعرب 

وأنواعها واستخداماهتا يف حياتة .

-  يكتشـف أمهيـة اخلـردوات يف 
إكامل الوظيفة للمنتج وكذلك 

الشكل اجلاميل .

بحرية  الشخيص  انطباعه  عن  يعرب   -
والعمليات  احلقائق  من  بمجموعة 

السابقة .

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة املحيطة 

. مع مواد دراسية أخر

يطلـع عـىل ما حولـه مـن أثاث   -
ويميـز أماكن ووظيفـة اخلامات 

املكملة . 

بمواضيـع  السـابقة  احلقائـق  يربـط   -
متعلقة بمدرستة أو باألرسة مع املواد 

 .الدراسية األخر



٥٣

الصف : السابع     بنني                                                            املرحلة : الرابعة عرشة  

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

إبراز الطاقات الكامنة 
لد املتعلمني وفقاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات واملعارض 
واألنشطة املختلفة. 

(٤-٦)  يوظف املكمالت و العنارص اجلاملية إلبراز املنتج النهائي.  
جمال احلقائق:

فكرة  إلبراز  النهائي  اإلخراج  استكامل  كيفية  عىل  التعرف   -
التمرين والعرض النهائي.

باستغالل  املتعلم  يقوم   -
موهبته يف االخراج النهائي 
بصورة  التمرين  إلظهار 

مجالية تلقى ثناء اجلميع.

أنـواع ومقاسـات وطـرق  يعـرف   -
استخدام اخلردوات واملكمالت.

املختلفـة  التثبيـت  مـواد  يعـرف   -
(مسامري – براغي – غراء ). 

يعرف أدوات التثبيت املناسبة لنوع   -
اخلردوات . 

جمال العمليات:
املناسبة  للطريقة  طبقاً   ) النهائي  اإلخراج  استكامل  يتم   -
صورته  يف  التمرين  إلظهار  اختيارها)  تم  التي  لإلخراج 

النهائية ويكون قادر عىل املنافسة يف عرضه النهائي.

تطبيقـات  عمـــل  يتـــم   -
اىل  للوصـول  وتدريبـات 
الفكـرة األمجـل وتطبيقهـا 
عىل املنتج إلظهاره بصورة 

مجالية خالبة.

وعنارص  أدوات  استخدام  يتقن   -
والعنارص  للمكمالت  التثبيت 

اجلاملية .
يراعي قواعد األمن والسالمة أثناء   -

التطبيق العميل .

جمال االجتاهات:
يعرب عن انطباعه الشخيص نحو إبراز املنتج بأفضل صورة.

طــرق  أمهـــية  يكتشف   -
الوظيفة  اإلخراج يف اكامل 
الشكل  وكذلك  للمنتج 

اجلاميل.

يعرب عن انطباعة الشخيص بحرية   -
بمجموعة من احلقائق والعمليات 

السابقة .

جمال االرتباط:
يربط احلقائق  السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة املحيطة مع 

 .مواد دراسية أخر

يطلـع عـىل مـا حولـه مـن   -
أثاث ويميز أماكن ووظيفة 

اخلامات املكملة . 

يربـط احلقائـق السـابقة بمواضيـع   -
متعلقـة بمدرسـته او بـاألرسة مـع 

 .املواد الدراسية األخر
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منهج الصف الثامن بنني
الصف الثامن بنني

جمال االرتباطات جمال االجتاهات جمال العمليات جمال احلقائق الكفايات 
اخلاصة

املرحلـة  خطـوات  يربـط 
الفكـر  عـىل  املشـتملة 
واإلبداع باملواد الدراسـية 

. األخر

ــن اجتــاهــاتــه  يــعــرب ع
ــــواد  ــة وامل ــري ــك ــف ال
احلياة  يف  ــودة  ــوج امل

العملية .

يتم اختيار نوع اخلشب املناسب لتنفيذ   -
التمرين. 

خيتـار اخلامـة املكملـة إن وجدت يف   -
التمرين . 

يوظف الرتكيبة الصناعية يف التمرين.  -
يتم رسم فكرة التمرين .  -

- التعرف عىل األخشـاب ( طبيعية 
– مصنعة ).

- التعـرف عـىل اخلامـات املكملـة  
(بالستيك – املنيوم - زجاج ).

ف عىل  الرتاكيـب الصناعية  - يتعـرَّ
(كعب العدل) . 

- إدراك فكرة التمرين (التصميم).

(١-٤) التعريف 
باخلامات املختلفة 

يف البيئة املحيطة 
وتوظيفها بتصميم 

املنتج اإلبداعي . 

١

يربط بني حقائـق القياس 
والعـالم والضبـط واملواد 

.الدراسية األخر

انطباعه  ــن  ع يــعــرب 
ـــشـــخـــيص نــحــو  ال
القياســـات وأنواعـها 
واستخدامها يف حياته. 

يتـم عمـل جـدول حسـاب كميات   -
األخشـاب واخلامـات املكملـة طبقاً 

للتصميم ومنعاً للهدر . 
اكتسـاب مهـارات القيـاس والعالم   -
وكيفية نقل القياس عىل األخشاب . 
يتم اتباع قواعد األمن السـالمة أثناء   -

استخدام العدد حرصا عىل املتعلم .

التعـرف كيفية حسـاب كميات   -
املكملـة  واخلامـات  األخشـاب 

طبقا للتمرين املصمم . 
إدراك مهارات القياس والعالم.   -
التعـرف عـىل العـدد واألدوات   -
والسـالمة  األمــن  وقــواعــد 

املصاحبة هلا .

(١ – ٥ ) يامرس 
مهارات التحديد 

ونقل القياسات 
واالبعاد وأساليب 

تطبيقها عند تصميم 
املنتج مع يراعي عدم 

اهلدر باخلامات . 

٢

يربـط بني حقائـق أدوات 
واملـواد  والقطـع  الشـق 

.الدراسية األخر

يربط بني حقائق أدوات 
واملواد  والقطع  الشق 

.الدراسية األخر

اكتسـاب مهـارات اسـتخدام العدد   -
اليدويـة، ومنهـا رساق التمسـاح  - 
رساق الظهر – السـاحقة – األزاميل  
أخشـاب  قطـع  يف  باسـتخدامها 

خارجية ثم التطبيق عىل التمرين . 
احلـرص عـىل تطبيـق قواعـد األمـن   -
والسـالمة بربـط املشـغولة اخلشـبية 

وعدم وجود مسامر باخلشب .

إدراك مهـارات اسـتخدام العدد   -
اليدوية .

التعـرف تطبيقـات عـدد الشـق   -
والقطع.

التعـرف عـىل العـدد واألدوات   -
األمـن  قواعـد  وتطبيـق  احلـادة 

والسالمة املصاحبة هلا .

( ٣ – ٥ ) يعزز قيمة 
العمل اجلامعي من 

خالل تطبيق تركيبة 
الكعب العدل . 

٣



٥٥

احلقائـق  بـني  يربـط   -
بالبيئة  املرتبطة  السـابقة 
 .مع مواد دراسية أخر

انطباعـه  عـن  يعـرب   -
الشـخيص نحو الدقة 
يف العمل وتطبيقها يف 

حياته العامة.

ينفذ عـالم الرتكيبة كعب العدل عىل   -
أجزاء املنتج املنفذ.

يتمكن من استخدام العدد واألدوات   -
الرتكيبـة  عـالم  تنفيـذ  يف  املناسـبة 

املطلوبة.

التعرف عىل كيفية حتديد وعالم   -
الرتكيبة الصـــناعية يف أجـــزاء 

التمرين. 
الالزمة  واألدوات  العدد  إدراك   -
قواعد  اتباع  مع  الرتكيبة  لتنفيذ 

األمن والسالمة .

( ٣ – ٥ ) يعزز قيمة 
من  اجلامعي  العمل 
تركيبة  تطبيق  خالل 

الكعب العدل.  

٤

- يربط بني كيفية تنفيذ 
الصناعيـة  الرتكيبـة 
بدقة واملواد الدراسية 

.األخر

- يقدر أمهيـة الرتاكيب 
أعـامل  يف  الصناعيـة 
النجارة واسـتخدامها 

يف احلياة.

يطبق عملية تنفيذ الرتاكيب الصناعية   -
عىل أجزاء التمرين 

يتبـع قواعد األمن والسـالمة حرصا   -
عىل املتعلم واملمتلكات العامة.

إدراك العـدد واألدوات الالزمـة   -
الصناعيـة  الرتكيبـــــة  لتنفيـذ 

(الكعب العدل).
األمـن  قواعـد  اتبـاع  مراعـاة   -

والسالمة الالزمة أثناء العمل.

( ٣ – ٥ ) يعزز قيمة 
من  اجلامعي  العمل 
تركيبة  تطبيق  خالل 

الكعب العدل.  

٥

ـــواع  أن ــني  ب ــط  ــرب ي  -
النجارة  يف  اللحامات 
واختيار اللحام املناسب 
الــدراســيــة  ـــواد  امل يف 

.األخر

انطبــاعه  عن  يعـرب   -
نحو  ــيص  ــخ ــش ال
املستخدمة  األدوات 
يف التجميع واحتياجه 

هلا يف حياته العملية.

ينفذ اللحام املناسب ألجزاء املنتج.  -
يدرك كيفية اختيـار العدد واألدوات   -

املستخدمة لتنفيذ اللحام.
يسـتخدم ادوات الضبـط والتسـوية   -

للتجميع املبدئي لتصحيح العيوب.
يطبيق قواعد األمن والسالمة حرصا   -

عىل املتعلم.

التعرف عىل أنواع اللحامات .  -
املبدئـي  التجميـع  أمهيـة  يـدرك   -

للمنتج الكتشاف العيوب.
التعرف عىل كيفية تصحيح عيوب   -

أجزاء املنتج اثناء التجميع. 
التعـرف عىل أمهيـة عملية ضبط   -

وتسوية أجزاء التمرين.
تطبيـق قواعـد األمن والسـالمة   -

املصاحب للعمل.

يفعـل   (  ٦  -٣  )
ضبــط  عمـــليـات 
وتسـوية مع توظيف 
أحد أنواع اللحامات 
بام يتناسـب مع املنتج 

املنفذ.

٦

- يربط بني حقائق املسـح 
ومعامـل  والتصـــفيـة 
االحتـكاك يف املــــواد 

.األخر

استخدام  أمهية  يقدر   -
العدد اليدوية وكيفية 
من  عليها  املحافظة 

التلف.

املسح  أدوات  استخدام  مهارة  يطبق   -
أحرف  وختديم  تسوية  يف  والتصفية 

املنتج وإزالة الزوائد.
يراعي كيفية وضع األدوات اخلاصة   -
باملسح والتصفية عىل جانبها حرصا 

عىل سالح الفارة ( الكستري) 

املسـح  مهـارات  عـىل  التعـرف   -
والتصفية.

التعـرف عـىل أنواع عدد املسـح   -
والتصفية. 

إدراك مكونات أداة املسح  -
والتصفية.

ف عىل  ( ٣ – ٧ ) يتعرَّ
كيفــية تطبيق عملية 
والتصفـــية  املسـح 

للمنتج.

٧
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يربط بني خامات التثبيت 
.واملواد الدراسية األخر

أدوات  أمهيـة  يقـدر 
التثبيـت واحلـرص عىل 
وجودهـا باملنـزل ملا هلا 
من أمهية إلنجاز بعض 

االعامل البسيطة.

يطبق مهارة استخدام العدد املستخدمة   -
يف التجميع النهائي ألجزاء التمرين.

يسـتخدم أدوات التثبيـت وخامـات   -
التثبيت يف التجميع النهائي للتمرين.

يتبع إرشادات األمن والسالمة حرصا   -
عىل املتعلم.

التعرف مهـارات جتميـع أجزاء   -
التمرين ( التجميع النهائي ).

إدراك كيفيـة احلفـاظ عـىل املواد   -
والعدد وقواعد األمن والسالمة.

يتقـن   (  ٧  –  ٤  )
التشـطيب  عمليـات 

النهائية للمنتج.

٨

يربـط بـني حقائـق جتهيز 
التمرين للتشطيب 

.باملواد الدراسية االخر

تـاليف  كيفيـة  يـدرك 
املنتج  إلظهـار  العيوب 

بشكل مجايل.

يستخدم األدوات واخلامات لتجهيز   -
وخفاء عيوب التجميع.

ف الطرق الصحيحة الستخدام  يتعرَّ  -
أدوات جتهيز املنتج للتشطيب.

يدرك كيفية توظيف كل أداة والغرض   -
املستخدم هلا.

التعرف عىل أدوات املستخدمة يف   -
جتهيز املنتج للتشطيب

التعـرف عـىل ادوات وخامـات   -
الصقـل والتنعيـم ( السـنبكة – 

املعجنة ).

يتقـن   (  ٧  –  ٤  )
عمليات  للتشـطيب 

النهائي للمنتج.

٩

ــات  ــام ــط بـــني خ ــرب ي
املــســتــخــدمــة واملـــواد 

الدراسية التي عرفها.

األدوات  يعــــــرف 
أعـامل  يف  املسـتخدمة 
التشـطيب  واحلـرص 

عىل املحافظة عليها.

يتم تبطني املنتج بالبطانة املناسبة طبقا   -
لنوع التشطيب املستخدم.

لتبطـني  واألدوات  بالعـدد  التنفيـذ   -
املنتج.

التعـرف عىل أمهية إعطاء البطانة   -
للمنتج .

التعرف عىل األدوات املستخدمة   -
للبطانة .

التعرف عىل اخلامات املستخدمة   -
للبطانة.

والعـدد  املـواد  عـىل  التعـرف   -
واتبـاع  املسـتخدمة  واألدوات 

قواعد األمن والسالمة هلا.

( ٤ – ٨ ) يسـتخدم 
طـرق  مـن  أنـواع 
ويوظـف  اإلخـراج 
عـىل  منهـا  املناسـب 

املنتج.

١٠
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السـابقة  احلقائـق  يربـط 
واملواضيـع املرتبطة بالبيئة 
املحيطـة مع مواد دراسـية 

.أخر

ــامل  ــة أع ــي ــدر أمه ــق ي
التشــطيب واحلفـــاظ 
العــدد املستخدمة  عىل 
له  بالنفع  يــعــود  ــام  ب

ولآلخرين.

تنفيذ الطريقة الصحيحة لدهان املنتج   -
بالوجة األول وكيفيـة اختيار املذيب 

املناسب له.
كيفية اختيار األدوات املناسبة لعملية   -

دهان الوجة األول  .
تنفيذ دهان الوجة األول عىل املنتج.  -

اتباع قواعد األمن والسالمة املصاحبة   -
لألعامل.

التعرف عىل الدهانات وأنواعها.  -
إدراك كيفية دهان الوجه األول.  -

تطبيـق بالعدد واألدوات واألمن   -
والسالمة املصاحبة.

( ٤ – ٨ ) يسـتخدم 
طـرق  مـن  أنـواع 
ويوظـف  اإلخـراج 
عـىل  منهـا  املناسـب 

املنتج .

١١

يربط بـني حقائق خامات 
الديكور واملواد الدراسـية 

.األخر

اخلامـات  أمهيـة  يقـدر 
املختلفـة للديكـور ممـا 
يكسـبه املعرفـة بام يعود 

بالنفع له ولآلخرين.

الديكـور  خامـات  اسـتخدام  يتـم   -
منهـا  األنسـب  واختيـار  املختلفـة 

إلضافة اللمسة اجلاملية فيها.
يسـتخدم العـدد واألدوات املناسـبة   -
للامدة املختارة مع تطبيق قواعد األمن 

والسالمة.

التعـرف عـىل مهـارات التطعيم   -
املختـلفـة  الديكـور  بخامـات 

إلبراز فكرة التمرين.
والعـدد  املـواد  عـىل  التعـرف   -
األمــن  وقواعـــــد  واألدوات 

والسالمة املصاحبة هلا .

يطبـق   (  ٦  –  ١  )
احلديثـة  التقنيـات 
واملكمالت واخلامات 

إلبراز املنتج.

١٢

احلـــاليـا  بـني  يربـــط 
واإلكسسوارات وارتباطها 
باملـواد األخـر يف احليـاة 

العملية.

ــة احلــاليــا  ــي ــدر أمه ــق ي
واإلكسسوارات  اخلشبية 

املعدنية ملا هلا من أمهية.

يتم التعرف عىل بعض احلاليا اخلشبية   -
وبأشـكاهلا اجلامليـة املختلفـة والتـي 
يمكن استخدامها وتوظيفها باملنتج.

اإلكسسـوارات  عـىل  التعـرف  يتـم   -
لسـهولة  واملهمـة  الالزمـة  املعدنيـة 

استخدامها يف التمرين .

التعرف عىل بعض احلاليا اخلشبية   -
وامكانيـة  املعدنيـة  واخلـردوات 

توظيفها يف التمرين.

يطبـق   (  ٦  –  ١  )
احلديثة  التقنيــــات 
إلبـراز  واملكمـالت 

املنتج .

١٣

خامات  حقائق  بني  يربط 
الدراسية  واملواد  الديكور 

.األخر

الوصـول  أمهيـة  يقـدر 
العـرض  اىل  بالتمريـن 
النهائـي ملا له مـن أمهية 

له ولآلخرين.

يتم اسـتكامل اإلخراج النهائي ( طبقا   -
للطريقـة املناسـبة لإلخـراج التـي تم 
اختيارها) إلظهار التمرين يف صورته 
النهائية ويكون قادراً عىل املنافسـة يف 

عرضه النهائي.

اسـتكامل  كيفيـة  عـىل  التعـرف   -
االخـراج النهائـي إلبـراز فكـرة 

التمرين والعرض النهائي.

يطبـق   (  ٦  –  ١  )
احلديثــــة  التقنيـات 
واملكمالت واخلامات 

إلبراز املنتج . 

١٤



٥8

املرحلة : األوىل      الصف : الثامن      بنني              

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

الربط بني املفاهيم اخلاصة 
بقانون البيئة رقم ( ٤٢ 
لسنة ٢٠١٤ ) وخاصة 

مادة ١٩ ومواد الدراسات 
العملية بأقسامها ( يرتك 

للتوجيه بناء املهارات 
املناسبة وما يرافقها من 
أنشطة ) لفتح سقف 
اإلبداع والتفكري الال 

نمطي للتوجيه ورؤساء 
األقسام كنوع من التنمية 
والتدريب عىل التطوير .

(١-٤) التعريـف باخلامـات املختلفـة يف البيئـة 
املحيطة وتوظيفها بتصميم املنتج اإلبداعي .

جمال احلقائق:
١- التعرف عىل األخشاب ( طبيعية – مصنعة).

٢- التعرف عـىل اخلامات املكملة (بالسـتيك – 
املنيوم - زجاج ).

٣- التعـرف عـىل الرتاكيـب الصناعيـة (كعـب 
العدل) . 

٤- إدراك فكرة التمرين ( التصميم ).

يتم عرض نموذج جممـع وقابل للفك عىل   -
املتعلم لتوضيـح الرتكيبة الصناعية وبعض 

 .الرتاكيب االخر
اخلامـات  ألنـواع  لوحـة  املعلـم  يعـرض   -

املكملة لرؤيتها من قبل املتعلم . 
حماورة املتعلمني بفكـرة التمرين والغرض   -

منه .

ــاب  ــش ــرف أنــــواع األخ ــع ي  -
أماكن  أو  ــرق  وط ومصادرها 

بيعها. 
املكملة يف  ــات  ــام اخل يعرف   -

الديكور. 
يعرف تركيبة كعب العدل .   -

جمال العمليات:
لتنفيـذ  املناسـب  اخلشـب  نـوع  اختيـار  يتـم   -

التمرين. 
خيتار اخلامة املكملة إن وجدت يف التمرين .   -

يوظف الرتكيبة الصناعية يف التمرين.  -
يتم رسم فكرة التمرين .   -

يتـم عـرض نـامذج ( عينات ) لألخشـاب   -
املناسـب  واختيـار  والصناعيـة  الطبيعيـة 

لتنفيذ التمرين. 
توضيح كيفية تصنيع اخلشب وكيفية بيعه.   -
بيان عميل بكيفية عالم الرتاكيب الصناعية   -

بشكل عام.

األخشـاب  أنـواع  يستكشـف   -
بـام حولـه مـن أثـاث (املنـزل – 

املدرسة).
طبـق مهـارة الربط بـني مهارات   -
النجارة واخلامات املكملة (أعامل 

النجارة اجلامعية ). 

جمال االجتاهات:
يعـرب عن اجتاهاتـه الفكريـة واملـواد املوجودة يف 

احلياة العملية . 

 -توقع املتعلم ملعرفة بعض أنواع األخشـاب 
املستخدمة يف األثاث . 

 -يعرب عن انطباعه الشخيص بكيفية 
حتويل األخشاب إىل قطع أثاث. 

جمال االرتباط:
 يربـط خطـوات املرحلـة املشـتملة عـىل الفكـر 

 . واإلبداع باملواد الدراسية األخر

مناقشـة املتعلمني باملواد املستخدمة يف تصنيع 
الدراسـية  باملـواد  وارتباطهـا  األخشـاب 

 . األخر

 -يربـط احلقائق السـابقة بمواضيع 
 . حياتيه مع مواد دراسية أخر



٥٩

املرحلة : الثانية الصف : الثامن       بنني                   

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

الربط بني املفاهيم اخلاصة 
بقانون البيئة رقم ( ٤٢ 
لسنة ٢٠١٤ ) وخاصة 

مادة ١٩ ومواد الدراسات 
العملية بأقسامها ( يرتك 

للتوجيه بناء املهارات 
املناسبة وما يرافقها من 
أنشطة ) لفتح سقف 
اإلبداع والتفكري الال 

نمطي للتوجيه ورؤساء 
األقسام كنوع من التنمية 
والتدريب عىل التطوير.

(١ – ٥ ) يامرس مهارات التحديد ونقل القياسات 
واالبعاد وأسـاليب تطبيقها عنـد تصميم املنتج 

مع مراعاة عدم اهلدر باخلامات 
جمال احلقائق:

التعـرف كيفيـة حسـاب كميـات األخشـاب   -
واخلامات املكملة طبقا للتمرين املصمم. 

إدراك مهارات القياس والعالم.   -
التعـرف عـىل العـدد واألدوات وقواعد األمن   -

والسالمة املصاحبة هلا . 

القياسـات  أنـواع  املتعلـم بـني  يقـارن   -
جمـاالت  شـتى  يف  وامهيتهـا  املختلفـة 

احلياة. 
يقـوم املتعلـم بعمـل جـدول لكميات   -
املبدئيـة  التكلفـة  ملعرفـة  األخشـاب 

للمنتج.

يعرف حسـاب الكميـات املطلوبة   -
لعمل املنتج ، طبقا للدقة املستخدمة 

للقياسات .
يكتسـب مهارات القياس والعالم   -
والضبـط ملا هلا مـن أمهية خاصة يف 

حياتنا العملية .

جمال العمليات : 
يتم عمـل جدول حلسـاب كميات األخشـاب   -

واخلامات املكملة طبقاً للتصميم ومنعاً للهدر 
اكتسـاب مهارات القياس والعالم وكيفية نقل   -

القياس عىل األخشاب . 
يتم اتباع قواعد األمن السـالمة أثناء اسـتخدام   -

العدد حرصا عىل املتعلم . 

يتـم نقـل القياسـات عـىل األخشـاب   -
املسـتخدمة منعـاً هلـدر اخلامـة وعمـل 

رسم تفصييل مسبق لالسرتشاد به .
القيـاس  وأدوات  لعـدد  عمـيل  بيـان   -
والعالم وكيفه االستخدام الصحيح هلا 
األبعـاد  نقـل  لكيفيـة  عمـيل  بيـان   -

والقياسات عىل اخلشب املستخدم.

الصحيحـة  الطريقـة  يستكشـف   -
الستخدام أدوات القياس والعالم، 

الكتساب اخلربات الالزمة .
األمـن  قواعـد  تطبيـق  يراعـي   -
خطـوة  تنفيـذ  أثنـاء  والسـالمة 

املرحلة.

جمال االجتاهات: 
القياسـات  انطباعـه الشـخيص نحـو  يعـرب عـن 

وأنواعها واستخدامها يف حياته . 

- يتقدم املتعلمون باستخدام املرت وقياس 
اطوال األشياء املوجودة بالورشة.

- يعـرب عن انطباعه الشـخيص بحرية 
بمجموعة من احلقائق السابقة.

جمال االرتباط: 
يربـط بني حقائق القياس والعالم والضبط واملواد 

 .الدراسية األخر

بتقديـر األبعـاد دون  املتعلمـني  - يقـوم 
اسـتخدام املـرت، مما يسـاعد عـىل مهارة 

التوقع والتقدير .

- يربط هذه احلقائق بمواضيع حياتية 
. مع مواد دراسية أخر



٦0

املرحلة : الثالثة الصف : الثامن       بنني                    

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

الفـــــعيل  التطـبيق 
ــد األمـــن  ــواع ــق ل
عند  والــســالمـــــة 
التعـــامل مـع العدد 
واألجهزة  اليدويـــة 
ــة  ــي ــائ ــرب ــه ـــ ــك ال

واإللكرتونية.

( ٣ – ٥ ) يعـزز قيمـة العمـل اجلامعـي مـن خالل 
تطبيق تركيبة الكعب العدل . 

جمال احلقائق : 
إدراك مهارات استخدام العدد اليدوية .  -

التعرف عىل تطبيقات عدد الشق والقطع.  -
التعـرف عـىل العـدد واألدوات احلـادة وتطبيق   -

قواعد األمن والسالمة املصاحبة هلا . 

النـرش  أدوات  أنـواع  بـني  املتعلـم  يقـارن   -
والقطع املسـتخدمة يف جمـال تنفيذ التمرين 

والفرق بينها يف الدقة والرسعة .
يقـوم املتعلم بتثبيـت املنتج لسـهولة القطع   -

واحلرص أثناء العمل .

أدوات  من  أداة  كل  بني  يفرق   -
الشق والنرش ووظيفة كل منها.
والقطع  النرش  يف  الدقة  يدرك   -
وكيفية استخدام األداة لتسهيل 

اخلطوات التابعة .

جمال العمليات : 
اكتساب مهارات استخدام العدد اليدوية ومنها   -
– السـاحقة  رساق التمسـاح  - رساق الظهـر 
أخشـاب  قطـع  يف  باسـتخدامها  األزاميـل    –

خارجية، ثم التطبيق عىل التمرين . 
احلرص عىل تطبيق قواعد األمن والسالمة بربط   -

أجزاء املنتج وعدم وجود مسامر باخلشب. 

يتم بعد التأكد من صحة العالم واختيار أداة   -
النرش املناسبة لتنفيذ خطوة املرحلة الثالثة .

يتم العرض عىل املتعلمني لوحة لنامذج حية   -
لعدد النرش والقطع ووظيفة كل منها.

الشق  عدد  استخدام  بكيفية  عميل  بيان   -
والنرش بالطريقة الصحيحة ويراعي قواعد 

األمن والسالمة.

بـني  الفروقـات  يستكشـف   -
وظيفـة كل أداة طبقـاً للشـكل 

املصنع من أجله. 
يعـرب عـن حرصـه عـىل تطبيق   -
مبـدأ األمن والسـالمة حرصا 

عىل يده .

جمال االجتاهات: 
يربـط بـني حقائـق أدوات الشـق والقطـع واملـواد 

 .الدراسية األخر

-   العمل بروح الفريق الواحد واحلرص عند 
مناولة األدوات وإعادة ترتيبها يف اخلزانة 

املخصصة لذلك .

يعـرب عـن انطباعـه الشـخيص   -
بأمهية احلرف اليدوية .

جمال االرتباط:
يربـط بـني حقائـق أدوات الشـق والقطـع واملـواد 

.الدراسية األخر

-   مناقشة املتعلمني باحلقائق والعمليات 
 السابقة وارتباطها باملواد الدراسية األخر

.

-   يتم الربط بني األعامل السـابقة 
مـواد  مـع  حياتيـة  بمواضيـع 

. دراسية اخر



٦1

املرحلة : الرابعة الصف : الثامن       بنني                   

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

لقواعـد  الفعـيل  التطبيـق 
عنـد  والسـالمة  األمـن 
التعامل مع العـدد اليدوية 
واألجهـــزة الكهــربائيـة 

واإللكرتونية.

( ٣ – ٥ ) يعزز قيمة العمل اجلامعي من خالل 
تطبيق تركيبة الكعب العدل.  

جمال احلقائق:
التعـرف عىل كيفية حتديـد وعالم الرتكيبة   -

الصناعية يف أجزاء التمرين. 
لتنفيـذ  الالزمـة  األدوات  العـدد  إدراك   -
الرتكيبة، مع اتباع قواعد األمن والسالمة.

عـالم  بكيفيـة  إيضـاح  وسـائل  عـرض   -
الرتكيبة املستخدمة يف املنتج.

يقوم املتعلم بالتعرف عىل العدد واألدوات   -
الالزمة للعالم ومعرفة استخدام كل أداة،
العـد،  ترتيـب  كيفيـة  مهـارة  اكتسـاب   -
الـدوالب  العمـل يف  بعـد االنتهـاء مـن 

املخصص.

استخدام  مهـــارة  يكتســـــب   -
األدوات الالزمـة لتنفيـذ تركيبة 

الكعب العدل. 
يكتسـب مهـارة كيفيـة العمل يف   -

فريق عمل واحد. 

جمال العمليات : 
ينفذ عالم الرتكيبة كعب العدل عىل أجزاء   -

املنتج املنفذ.
واألدوات  العدد  استخدام  من  متكن   -

املناسبة يف تنفيذ عالم الرتكيبة املطلوبة. 

بالطـرق  اإليضـاح  وسـائل  عـرض   -
الصحيحـة السـتخدام العـدد واألدوات 

املستخدمة. 
بيـان عمـيل لكيفية حتديد وعـالم الرتكيبة   -

عىل أجزاء التمرين. 
بيـان عميل بمراعاة األمن والسـالمة أثناء   -

تناول العدد واألدوات املستخدمة. 

يستكشـف الطريقـة الصحيحـة   -
واألدوات  العـدد  السـتخدام 
لتنفيـذ الرتكيبـة بأسـهل الطـرق 

وأدقها.
يسـتنبط الدقـة واملهـارة يف تنفيذ   -

خطوات التمرين.

جمال االجتاهات: 
يف  الدقة  نحو  الشخيص  انطباعه  عن  يعرب 

العمل والتطبيع هبا يف حياته العامة.

-  احلـرص أثنـاء العمـل عـىل الدقـة ومهارة 
ترتيب العدد يف الدوالب املخصص.

الشـخصية  انطباعاتـه  عـن  يعـرب   -
احلقائـق  مـن  ملجموعـة  بحريـة 

والعمليات.

جمال االرتباط: 
مع  بالبيئة  املرتبطة  السابقة  احلقائق  بني  يربط 

 .مواد دراسية أخر

والعمليات  باحلقائق  املتعلمني  مناقشة   -
.السابقة وارتباطها باملواد األخر

بمـواد  السـابقة  احلقائـق  يربـط   -
.دراسية أخر



٦2

املرحلة : اخلامسة الصف : الثامن    بنني                   

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطبيق الفعيل لقواعد 
األمن والسالمة 
عند التعامل مع 
العدد اليدوية 

واالجهزة الكهربائية 
وااللكرتونية.

( ٣ – ٥ ) يعـزز قيمة العمل اجلامعي من خالل 
تطبيق تركيبة الكعب العدل.  

جمال احلقائق:
لتنفيـذ  الالزمـة  واألدوات  العـدد  إدراك   -

الرتكيبة الصناعية ( الكعب العدل). 
مراعاة اتباع قواعد األمن والسـالمة الالزمة   -

أثناء العمل.

تنفيـذ  لكيفيـة  إيضـاح  وسـائل  عـرض   -
الرتاكيب الصناعية. 

املسـتخدمة يف  العـدد واألدوات  عـرض   -
تنفيذ تركيبة الكعب العدل. 

وضـع العـدد واألدوات داخـل حـوض   -
البنك للحرص أثناء العمل.

العـدل  الكعـب  تركيبـة  تنفيـذ   -
وكيفيـة حتديـد العـالم بالطريقـة 

الصحيحة.
يراعـي كيفية اتبـاع قواعد األمن   -

والسالمة. 

جمال العمليات:
يطبـق عملية تنفيذ الرتاكيـب الصناعية عىل   -

أجزاء التمرين .
يتبـع قواعـد األمـن والسـالمة حرصـاً عىل   -

املتعلم واملمتلكات العامة.

بيان عميل بكيفية تنفيذ الرتاكيب الصناعية   -
التي تم العالم مسبقاً عىل أجزاء املنتج.

بيـان عميل بالطرق الصحيحة السـتخدام   -
كعـب  تركيبـة  لتنفيـذ  واألدوات  العـدد 

العدل.
يراعـي تثبيـت اجـزاء التمرين جيـداً اثناء   -
استخدام العدد واألدوات لتنفيذ الرتكيبة.

الصحيحـة  الطريقـة  يستكشـف   -
الالزمـة  األدوات  السـتخدام 

لتنفيذ الرتكيبة الصناعية.
يسـتنبط أمهية اتبـاع قواعد األمن   -
العـدد  السـتخدام  والسـالمة 

واألدوات.

جمال االجتاهات:
يقدر أمهية الرتاكيب الصناعية يف أعامل النجارة 

واستخدامها يف احلياة.

معرفة  عىل  زمالئه  مع  املتعلم  يتنافس   -
استخدام الرتكيبة الصناعية.

يعرب عن انطباعه الشخيص بأمهية   -
الرتكيبة الصناعية يف جتميع املنتج.

جمال االرتباط:
يربط بـني كيفية تنفيـذ الرتكيبـة الصناعية بدقة 

.واملواد الدراسية األخر

التوقـع والتخمـني لقطع األثـاث املحيطة   -
وطريقة جتميعها.

يربط األفـكار واحلقائق السـابقة   -
.باملواد الدراسية األخر



٦٣

املرحلة : السادسة الصف : الثامن      بنني                   

الكفايات 
أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالعامة

معايري املنهج
يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطبيق الفعيل 
لقواعد األمن 
والسالمة عند 

التعامل مع العدد 
اليدوية واألجهزة 

الكهربائية 
واإللكرتونية.

( ٣- ٦ ) يفعل عمليات الضبط والتسوية مع توظيف أحد 
أنواع اللحامات بام يتناسب مع املنتج املنفذ.

جمال احلقائق:
التعرف عىل أنواع اللحامات .  -

إدراك أمهية التجميع املبدئي للمنتج الكتشاف العيوب.  -
التعـرف عىل كيفيـة تصحيح عيوب أجـزاء املنتج اثناء   -

التجميع. 
التعرف عىل أمهية عملية ضبط وتسوية اجزاء التمرين.  -

تطبيق قواعد األمن والسالمة املصاحب للعمل.  -

املستخدمة  اللحامات  أنواع  عرض   -
واختيار  والديكور  النجارة  مادة  يف 

املناسب لتنفيذه يف التمرين.
ألمهية  إيــضــاح  وســائــل  ــرض  ع  -
التغريه لتفادي  التجميع املبدئي قبل 

العيوب. 
الضبط  أدوات  أمهية  عىل  التعرف   -
والتسوية لتصحيح عيوب التجميع.

يفرق بني أنواع حلامات األخشاب   -
املستخدمة يف مادة النجارة.

يقارن بني أدوات التجميع املبدئي   -
ووظيفة كل منها.

خيتار نـوع اللحام املناسـب لتنفيذ   -
التمرين.

جمال العمليات:
ينفذ اللحام املناسب ألجزاء املنتج.  -

يـدرك كيفية اختيار العدد واألدوات املسـتخدمة لتنفيذ   -
اللحام.

يسـتخدم ادوات الضبـط والتسـوية للتجميـع املبدئـي   -
لتصحيح العيوب. 

تطبيق قواعد األمن والسالمة حرصاً عىل املتعلم.  -

بيان عميل بكيفية تنفيذ اللحام املختار   -
للتجميع املبدئي للمنتج.

الصحيحة  بالطريقة  عميل  بيان   -
واألدوات  ــدد  ــع ال ــدام  ــخ ــت الس
وجتميع  اللحام  لتنفيذ  املستخدمة 

أجزاء املنتج. 
بيان عميل لعملية ضبط أجزاء التمرين   -
وتسويتها لتجهيزها للتجميع النهائي.

أنـواع  مـن  نـوع  أي  يسـتنبط   -
لتنفيذ  املنــــاسـب  اللحامـــات 

التمرين.
الصحيحـة  الطريقـة  يستكشـف   -
التجميـع  أدوات  السـتخدام 

املبدئي.
يراعـي احلفاظ عـىل نظافـة البنك   -

النجاري وكذلك املنتج.

جمال االجتاهات: 
يعـرب عن انطباعه الشـخيص نحـو األدوات املسـتخدمة يف 

التجميع واحتياجه هلا يف حياته العملية.

وغرز  الواحد  الفريق  بروح  العمل   -
روح التنافس بني املجموعات.

لألخشاب  الصناعية  القيمة  - يقدر 
وحتويلها إىل منتج وانعكاسها عىل 

البيئة املحيطة.

جمال االرتباط:
يربـط بـني أنـواع اللحامـات يف النجـارة واختيـار اللحام 

.املناسب يف املواد الدراسية األخر

-   يزيد االرتباط بني الزمالء واملتعلمني 
يف املجموعـة الواحدة بـام يزيد روح 

األخوة بينهم.

-   يربـط احلقائـق السـابقة بمواضيع 
متعلقـة بمدرسـته أو بـاألرسة مع 

.املوا الدراسية األخر



٦٤

املرحلة : السابعة  الصف : الثامن     بنني             

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطبيق الفعيل لقواعد 
األمن والسالمة 
عند التعامل مع 
العدد اليدوية 

واالجهزة الكهربائية 
وااللكرتونية.

ف عـىل كيفيـة تطبيـق عملية  ( ٣ – ٧ ) يتعـرَّ
املسح والتصفية للمنتج.

جمال احلقائق:
التعرف عىل مهارات املسح والتصفية.  -

التعرف عىل أنواع عدد املسح والتصفية.   -
إدراك مكونات أداة املسح والتصفية.  -

يعـرض املعلـم جمموعـة من النـامذج احلية   -
ألدوات املسح والتصفية.

يتم الفـك والرتكيب للفأرة ملعرفة أجزائها   -
وكيفية تركيبها.

كيفيـة حفـظ أدوات املسـح والتصفيـة يف   -
الدوالب املخصص لذلك.

املسح  أدوات  ـــواع  أن يــعــرف   -
والتصفية.

يعرف أسامء و أجزاء الفأرة.  -

جمال العمليات:
املسـح  أدوات  اسـتخدام  مهـارة  يطبـق   -
والتصفية يف تسـوية وختديـم أحرف املنتج 

وإزالة الزوائد.
اخلاصـة  األدوات  وضـع  كيفيـة  يراعـي   -
باملسـح والتصفية عىل جانبهـا حرصا عىل 

سالح الفارة ( الكستري) .

والوقفـة  املسـكة  كيفيـة  عـىل  تطبيقـات   -
الصحيحـة عنـد اسـتخدام أدوات املسـح 

والتصفية واالجتاه الصحيح .
مراعاة تثبيت املنتج أثناء العمل إما بالتثبيت   -

بالفتيلة أو وضع مصد أمام الشغلة.

يسـتنبط أجـزاء ومكونـات عـدد   -
املسح والتصفية.

الزوائـد  إزالـة  كيفيـة  يستكشـف   -
بواسطة سالح الفأرة (الكستري ).

يسـتنبط كيفيـة وضع الفـارات يف   -
الدوالب املخصص لذلك.

جمال االجتاهات:
يقـدر أمهية اسـتخدام العـدد اليدويـة وكيفية 

املحافظة عليها من التلف.

العمل بروح الفريق الواحد لكيفية احلفاظ   -
عـىل العدد وكيفية ترتيبهـا يف اخلزائن طبقا 

لتصنيفها.

- يقدر القيمـــة   املهمـــة لألدوات  
وانعكاسها عىل البيئة املحيطة.

جمال االرتباط:
ومعامل  والتصفية  املسح  حقائق  بني  يربط 

.االحتكاك يف املواد األخر

والعمليـات  بالنتائـج  املتعلمـني  مناقشـة   -
.السابقة وارتباطها باملواد األخر

- يربـط بـني احلقائـق السـابقة بمواد 
.دراسية أخر



٦٥

املرحلة : الثامنة  الصف : الثامن     بنني                        

الكفايات 
أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالعامة

معايري املنهج
يكون املتعلم قادراً عىل أن:

إبراز الطاقات 
 الكامنة لد

املتعلمني وفقاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات 
واملعارض 

واألنشطة املختلفة 
.

( ٤ – ٧ ) يتقن عمليات التشطيب النهائية للمنتج.
جمال احلقائق:

التعـرف عـىل مهـارات جتميـع أجـزاء التمريـن      -
(التجميع النهائي ).

إدراك كيفيـة احلفـاظ عىل املـواد والعـدد وقواعد   -
األمن والسالمة.

عرض العدد واألدوات املستخدمة لعملية   -
التجميع النهائي والغرض منها. 

عرض اخلامات املسـتخدمة لتثبيت أجزاء   -
املنتج. 

عرض وسـيلة إيضاح للطريقة الصحيحة   -
لتجميع أجزاء املنتج.

وكيفيـة  األدوات  أنـواع  ف  يتعـرَّ  -
استخدام كل منها.

التثبيـت  خامـات  أنـواع  ف  يتعـرَّ  -
(الغراء املسامري) وكيفية رشاؤها.

ينظف البنك النجاري بعد االنتهاء   -
من األعـامل وإعادة األغراض كل 

يف مكانه.

جمال العمليات:
يطبق مهارة استخدام العدد املستخدمة يف التجميع   -

النهائي ألجزاء التمرين.
التثبيـت يف  التثبيـت وخامـات  يسـتخدم أدوات   -

التجميع النهائي للتمرين.
يتبع إرشادات األمن والسالمة حرصاً عىل املتعلم.  -

العـدد    اسـتخدام  بكيفيـة  عمـيل  بيـان   -
واألدوات املسـتخدمة يف عمليـة التجميع 

النهائي. 
النهائـي  التجميـع  بكيفيـة  عمـيل  بيـان   -

للتمرين. 
بيان عميل بكيفية مراعاة األمن والسـالمة   -

أثناء تنفيذ التمرين .

يستكشـف مهـارة اسـتخدام عدد   -
وأدوات تثبيت أجزاء املنتج.

يستكشـــف أنـــــواع اخلامـات   -
واختيـار  التثبيـت  يف  املسـتخدمة 

املناسب للعمل.

جمال االجتاهات:
   يقـدر أمهية أدوات التثبيـت واحلرص عىل وجودها 
باملنـزل ملـا هلا مـن أمهيـة إلنجـاز بعـض األعامل 

البسيطة.

-  التعلم عىل كيفية استخدام أدوات التثبيت 
يف إنجاز بعض األعامل البسيطة ملا هلا من 

أمهية خاصة.

بأمهية  الشخيص  انطباعه  عن  يعرب   -
إنجازه لبعض األعامل البسيطة؟

جمال االرتباط:
.يربط بني خامات التثبيت واملواد الدراسية األخر    

- مناقشـة املتعلمـني بأمهية اسـتخدام أدوات 
العمليـة  احليـاة  يف  وخاماهتـا  التثبيـت 

. وارتباطها باملواد األخر

- يربـط احلقائـق بمواضيـع متعلقـة 
املـواد  مـع  واملدرسـة  بالعائلـة 

.الدراسية األخر



٦٦

املرحلة : التاسعة الصف : الثامن     بنني                   

الكفايات 
أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالعامة

معايري املنهج
يكون املتعلم قادراً عىل أن:

إبراز الطاقات 
 الكامنة لد

املتعلمني وفقاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات 
واملعارض 

واألنشطة املختلفة.

( ٤ – ٧ ) يتقن عمليات التشطيب النهائي للمنتج.
جمال احلقائق:

جتهيز  يف  املستخدمة  األدوات  عىل  التعرف   -
املنتج للتشطيب.

الصقـل  وخامـات  أدوات  عـىل  التعـرف   -
والتنعيم ( السمبكة واملعجنة).

األدوات  بـني  املتعلـم  يقـارن   -
املسـتخدمة يف املعجنـة والصنفـرة 

وكيفية القيام بأعامل التشطيب.
حيـرص املتعلـم عىل لبـس البالطو   -
وضـع  وكذلـك  العمـل،  أثنـاء 

النايلون عىل البنك حفاظاً عليه.

ف بعض األعامل البسيطة  - يتعرَّ
يف أعـامل التجهيـز للصبغ والتي 
حياتـه  يف  اسـتخدامها  يمكـن 

العملية.
نظافـة  عـىل  احلـرص  يتعلـم   -
البنك النجـاري بعد االنتهاء من 

العمل.
جمال العمليات:

يستخدم األدوات واخلامات لتجهيز وإخفاء   -
عيوب التجميع.

ف الطرق الصحيحة السـتخدام ادوات  يتعرَّ  -
جتهيز املنتج للتشطيب

والغـرض  أداة  كل  توظيـف  كيفيـة  يـدرك   -
املستخدمة له.

لكيفيـة  إيضـاح  وسـائل  عـرض   -
اسـتخدام أدوات وخامـات جتهيز 

التمرين للتشطيب.
تطبيقـات وتدريبـات عـىل كيفيـة   -
اسـتخدام سـكــــاكني املعجـون 

واحلرص أثناء العمل.
يتـم وضـع الصنفـرة عـىل قطعـة   -
خشـب صغـرية لسـهولة اإلنجاز 

واحلصول عىل نتيجة مرضية.

يستكشف أدوات التشطيب   -
وفيام تستخدم .

وأحجـام  أنـــواع  يسـتنبط   -
وكيفيـة  املعجـون  سـكينة 
اإلعداد  يف  اسـتخــــدامها 

والتجهيز.

جمال االجتاهات:
يـدرك كيفية تـاليف العيـوب الظهار املنتج بشـكل هلا 

مجايل.

-   حسن الترصف واالختيار لتصحيح 
العيـوب إلنتـاج منتـج ذي قيمـة 

مجالية.  

التشطيب  ألعامل  املهمة  القيمة  يقدر 
وكذلك  لألخشاب  محاية  من  هلا  ملا 

إعطاء املنتج مظهراً مجالياً ووظيفياً.

جمال االرتباط:
يربط بني حقائق جتهيز التمرين للتشطيب 

. باملواد الدراسية األخر

-    مناقشة املتعلمني يف اخلطوة العملية 
احلاليـة وارتباطها باخلطوة القادمة 

وهي مرحلة تبطني التمرين.

يقوم املتعلـم بربط احلقائق باملدرسـة 
وكيفيـة ارتباطهـا باألعـامل البسـيطة 

باملنزل.



٦7

املرحلة : العارشة      الصف : الثامن     بنني                  

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

إبراز الطاقات 
 الكامنة لد

املتعلمني وفقا 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات 
واملعارض واألنشطة 

املختلفة.

– ٨ ) يستخدم أنواع من طرق اإلخراج ويوظف   ٤ )
املناسب منها عىل املنتج.

جمال احلقائق:
التعرف عىل أمهية إعطاء البطانة للمنتج .  -
التعرف عىل األدوات املستخدمة للبطانة   -
ف عىل اخلامات املستخدمة للبطانه. يتعرَّ  -

التعرف عىل املواد والعدد واألدوات املستخدمة   -
واتباع قواعد األمن والسالمة هلا.

عرض وسـائل ايضـاح  لعملية   -
البطانة للمنتج. 

التعرف عىل اخلامات املستخدمة   -
للبطانة .

التعـرف عىل الطـرق الصحيحة   -
لكيفية البطانة وتوزيعها . 

يعرف األدوات املسـتخدمة   -
األصبـاغ  أنـواع  بعـض  يف 
البعـض  اسـتخدام  وكيفيـة 

منها.
يعمـل بطانـة مناسـبة طبقـا   -

للصبغ الذي يتم اختياره.

جمال العمليات:
لنوع  طبقا  املناسبة  بالبطانة  املنتج  تبطني  يتم   -

التشطيب املستخدم.
تنفيذ بالعدد واألدوات لتبطني املنتج.   -

اسـتخدام  بكيفيـة  عمـيل  بيـان   -
ادوات وخامات البطانة .

بيان عميل بكيفية ختفيف الدهان   -
باملادة املذيبة له. 

األمـن  بمراعـاة  عمـيل  بيـان   -
عـىل  للحفـاظ  والسـالمة 

املمتلكات العامة والشخصية.

ـــــواع  يــســتــكــشــف األن  -
ألعامل  املستخدمة  املختلفة 

التشطيب.
املنتج  دهان  كيفية  يستنبط   -
ألعامل  املناسبة  بالبطانة 
التشطيب  التي تم اختيارها.

جمال االجتاهات:
يعرف األدوات املستخدمة يف أعامل التشطيب  واحلرص 

عىل املحافظة عليها.

االجتـاه إىل معرفـة املتعلـم كيفيـة تبطـني 
املنتج لتهيئته للتشطيب.

التشطيب  أعامل  قيمة  يقدر    -
األدوات  عــىل  ــاظ  ــف واحل

املستخدمة.

جمال االرتباط:
التي  الدراسية  واملواد  املستخدمة  اخلامات  بني  يربط 

عرفها.

املتعلمـني وحبهـم  يزيـد االرتبـاط بـني 
ألعامل الصبغ واستخدام ذلك يف حياهتم 

العملية.

النهائي  التشطيب  بني  يميز    -
وكيفية جتهيز التمرين له .
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املرحلة : احلادية عرشة الصف : الثامن     بنني                      

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

إبراز الطاقات الكامنة 
لد املتعلمني وفقاً 
للمرحلة العمرية 
للمشاركة الفعلية 

باملسابقات واملعارض 
واألنشطة املختلفة.

( ٤ – ٨ ) يسـتخدم أنواعـاً مـن طـرق اإلخراج 
ويوظف املناسب منها عىل املنتج. 

جمال احلقائق:
التعرف عىل الدهانات وأنواعها.  -
إدراك كيفية دهان الوجه األول.  -

التعـرف عىل العـدد واألدوات واألمن   -
والسالمة املصاحبة.

ــواع  ــاح ألن ــض ــل إي ــائ ــرض وس ع  -
باملذيب  ختفيفها  وكيفية  الدهانات 

املناسب.
التعرف عىل كيفية إعطاء الوجه األول   -

والغرض منه .
يراعي األمن والسالمة أثناء تنفيذ.   -

والغرض  الوظيفـة  يعـرف   -
الوجـة  دهـان  أعـامل  مـن 

األول .
املستخدمة  يعرف األدوات   -
واختيـار  الصبـغ  ألعـامل 
إلنجـاز  منهـا  األنسـب 

األعامل.

جمال العمليات:
املنتج  لدهان  الصحيحة  الطريقة  تنفيذ   -
املذيب  اختيار  وكيفية  األول  بالوجه 

املناسب له.
لعملية  املناسبة  األدوات  اختيار  كيفية   -

دهان الوجة األول  .
تنفيذ دهان الوجة األول عىل املنتج.  -

اتباع قواعد األمن والسالمة املصاحبة   -
لألعامل.

بيـان عمـيل بكيفيـة اختيـار الدهـان   -
املناسـب لنوعيـة اخلشـب املسـتخدم 

واستخدام املذيب له لتخفيفه.
بيان عميل بالطريقة الصحيحة لتوزيع   -

الدهان عىل سطح املنتج.
بيان عميل بكيفية استخدام األدوات املناسبة   -

للدهان الوجه االول وحجم املنتج.
يراعـي غسـل األدوات بعـد االنتهاء   -

والعمل.

يستكشــــف الطــــريقـة   -
الصحيحـة السـتخــــدام 

أدوات وأنواع الدهانات.
األمـن  قواعـــــد  يراعـي   -
التطبيـق  أثنـاء  والسـالمة 
حفاظا عىل البنك النجاري.

جمال االجتاهات:
يقدر أمهية أعامل التشطيب واحلفاظ عىل العدد 

املستخدمة بام يعود بالنفع له ولآلخرين.

يطلع عـىل أنواع التشـطيبات يف البيئة   -
املحيطة.

-    يقـدر القيمة اجلاملية ألعامل 
الصبـــغ وانعكاسـها عـىل 

البيئة املحيطة.

جمال االرتباط:
يربط احلقائق السابقة واملواضيع املرتبطة بالبيئة 

.املحيطة مع مواد دراسية أخر

مناقشة املتعلمني باحلقائق والعمليات   -
.السابقة وارتباطها باملواد األخر

-      يربـط القيمة اجلاملية بالبيئة 
املحيطة من حوله. 
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املرحلة : الثانية عرشة  الصف : الثامن      بنني                       

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

الربط بني املفاهيم 
اخلاصة بقانون البيئة 
بني مواد قانون البيئة 

رقم ( ٤٢ لسنة 
٢٠١٤)  وخاصة مادة 
١٩ ومواد الدراسات 

العملية بأقسامها ( يرتك 
للتوجيه بناء املهارات 

املناسبة وما يرافقها من 
أنشطة ) لفتح سقف 
اإلبداع والتفكري الال 

نمطي للتوجيه ورؤساء 
األقسام كنوع من 

التنمية والتدريب عىل 
التطوير .

( ١ – ٦ ) يطبـق التقنيـات احلديثـة واملكمالت 
واخلامات إلبراز املنتج.

جمال احلقائق:
التعرف عىل مهارات التطعيم بخامات   -
الديكور املختلفة إلبراز فكرة التمرين.

التعرف عىل  املـواد والعدد واألدوات   -
وقواعد األمن والسالمة املصاحبة هلا.

عرض وسـائل ايضاح ملنتجات تم   -
تطعيمها بخامات خمتلفة حديثة.

يقـارن املتعلم بني خامات الديكور   -
املسـتخدمة يف التطعيم إلبراز فكرة 
التمرين وطريقة استخدام كل منها 

وكذلك اختيار املناسب للتمرين.

يعرف اخلامات املختلفة التي   -
تسـتخدم يف التطعيم إلضافة 

ملسة مجالية للتمرين.
يعرف العـدد واألدوات التي   -
تسـتخدم يف التعامـل مع كل 
خامة، حيـث إن كل خامة هلا 

أدواهتا اخلاصة.

جمال العمليات:
الديكـور  خامـات  باسـتخدام  يتـم   -
املختلفة اختيار األنسـب فيها إلضافة 

اللمسة اجلاملية فيها.
املناسـبة  واألدوات  العـدد  يسـتخدم   -
للامدة املختـارة مع تطبيق قواعد األمن 

والسالمة.

اخلامة  اختيار  بكيفية  عميل  بيان   -
مالءمتها   ومد هبا  التطعيم  املراد 

للمنتج املنفذ
التي  بالعدد واألدوات  بيان عميل    -

تستخدم يف التعامل مع كل خامة.
مناقشة.  بعد  التطعيم  تنفيذ   -

املتعلمني بالغرض وكيفية تنفيذها

املختلفـة  األنـواع  يسـتنبط   -
للديكور  املكملـة  للخامـات 
وطرق استخدامها واألدوات 

املخصصة إلنجاز كل خامة.

جمال االجتاهات:
يقدر أمهية اخلامات املختلفة للديكور مما 

يكسبه املعرفة بام يعود بالنفع له ولآلخرين.

اخلامات  أسامء  املتعلمون  يتوقع   -
املكملة يف البيئة املحيطة هبم .

-   يعـرب عـن انطباعـه الشـخيص 
بحرية بمجموعة من احلقائق 

السابقة.

جمال االرتباط:
يربط بني حقائق خامات الديكور واملواد 

.الدراسية األخر

اخلامـات  بـني  املتعلمـون  يربـط   -
واخلامـات  للديكـور  املكملـة 

املوجودة بالبيئة املحيطة.

-   يقـوم املتعلـم بربـط احلقائـق 
ارتباطهـا  وكيفيـة  باملدرسـة 
واملهنيـة  العمليـة  باحليـاة 

مستقبال.
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املرحلة : الثالثة عرشة         الصف : الثامن      بنني                   

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

الربط بني املفاهيم 
اخلاصة بقانون البيئة 
بني مواد قانون البيئة 

رقم ( ٤٢ لسنة ٢٠١٤)  
وخاصة مادة ١٩ ومواد 

الدراسات العملية 
بأقسامها (يرتك للتوجيه 
بناء املهارات املناسبة وما 
يرافقها من أنشطة) لفتح 
سقف اإلبداع والتفكري 

الال نمطي للتوجيه 
ورؤساء األقسام كنوع 

من التنمية والتدريب عىل 
التطوير.

واملكمالت  احلديثة  التقنيات  يطبق   (  ٦  –  ١  )
إلبراز املنتج .

جمال احلقائق:
اخلشبية  احلاليا  بعض  عىل  التعرف   -
املعدنية وإمكانية توظيفها  واخلردوات 

يف التمرين.

عـرض وسـائل إيضـاح للحاليـا   -
واخلـردوات املسـتخدمة يف أعامل 

الديكور. 
يقـارن املتعلـم بـني أنـواع احلاليا   -

اخلشبية واستخدامات كل منها.
يعـرف املتعلـم أنـواع اخلـردوات   -

املعدنية واستخدامات كل منها.

وأشـكال  أنـواع  بـني  يميـز   -
الختيـار  اخلشـبية  احلاليـا 

األنسب منها .
يعرف بعض أنواع اخلردوات   -
املفصـالت  ومنهـا  املعدنيـة 

واملقابض وما إىل ذلك .

جمال العمليات:
يتم التعرف عىل بعض احلاليا اخلشبية   -
وبأشكاهلا اجلاملية املختلفة والتي يمكن 

استخدامها وتوظيفها باملنتج.
اإلكسسوارات  عىل  التعــــرف  يتم   -
لسهولة  واملهمة  الالزمة  املعدنية 

استخدامها يف التمرين .

بيـان عمـيل يبـني كيفيـة تركيـب   -
بعض  أنواع احلاليا واخلردوات.

بيان عميل بكيفية اختيار املناسـب   -
من احلاليا واخلـردوات لتوظيفها 

يف املنتج.
بيان عميل بقواعد األمن والسالمة   -
املستخدمة يف العمليات السابقة. 

املختلفـة  األنـواع  يسـتنبط   -
اخلشـبية  احلاليـا  لبعـــض 
واإلكسســــوارات املعدنيـة 
طبقـاً  تركيبــــهـا  وكيفيـة 
للخصائـص الوظيفيـة لـكل 

منها.

جمال االجتاهات:
واإلكسسوارات  اخلشبية  احلاليا  أمهية  يقدر 

املعدنية ملا هلا من أمهية .

-     يطلـع املتعلـم عـىل بعـض أنـواع 
احلاليا واإلكسسوارات وأسامئها.

اجلامليـة  القيمـة  عـن  يعـرب      -
وانعكاسها  اخلشـبية  للحاليا 

عىل البيئة املحيطة.

جمال االرتباط:
وارتباطها  واإلكسسوارات  احلاليا  بني  يربط 

باملواد األخر يف احلياة العملية.

اخلشـبية  احلاليـا  بـني  يربـط        -
وارتباطهـا  املعدنيـة  واخلـردوات 

بالبيئة املحيطة.

للحاليا  اجلاملية  القيمة  غرس    -
ــا بــالــغــرض  ــه ــاط ــب وارت

املخصص للمنتج. 
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املرحلة : الرابعة عرشة  الصف : الثامن     بنني                    

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

الربط بني املفاهيم اخلاصة 
بقانون البيئة بني مواد 
قانون البيئة رقم ( ٤٢ 

لسنة ٢٠١٤ )  وخاصة 
مادة ١٩ ومواد الدراسات 
العملية بأقسامها ( يرتك 

للتوجيه بناء املهارات 
املناسبة وما يرافقها من 
أنشطة ) لفتح سقف 
اإلبداع والتفكري الال 

نمطي للتوجيه ورؤساء 
األقسام كنوع من التنمية 
والتدريب عىل التطوير.

( ١ – ٦ ) يطبق التقنيات احلديثة واملكمالت 
واخلامات إلبراز املنتج . 

جمال احلقائق:
التعرف عىل كيفية استكامل اإلخراج   -
التمريـن  فكـرة  إلبـراز  النهائـي 

والعرض النهائي.

يقـوم املتعلـم باسـتغالل موهبته يف   -
اإلخـراج النهائي إلظهـار التمرين 

بصورة مجالية تلقى ثناء اجلميع.

اختاذ القرار املناسب يف اختيار   -
فكرة اإلخراج النهائي لظهور 

املنتج بصورة مجالية.

جمال العمليات : 
يتم اسـتكامل اإلخراج النهائي (طبقا   -
التـي  لإلخـراج  املناسـبة  للطريقـة 
تـم اختيارهـا) إلظهـار التمريـن يف 
صورتـه النهائيـة ويكـون قـادراً عىل 

املنافسة يف عرضه النهائي. 

وتدريبـات  تطبيقـات  عمـل  يتـم   -
للوصول إىل الفكر األمجل وتطبيقه 
عىل املنتـج إلظهاره بصـورة مجالية 

خالبة.

الطـرق  املتعلـم  يستكشـف   -
املختلفة لإلخراج.

يسـتنبط كيفية تطبيق الطريقة   -
التمريـن  إلظهـار  املختـارة 

بالصورة الالئقة.

جمال االجتاهات: 
العرض  إىل  بالتمرين  الوصول  أمهية  يقدر 

النهائي ملا له من أمهية له ولآلخرين.

االجتـاه إىل معرفـة املتعلـم كيفيـة البـدء اىل 
االنتهاء للمنتج النهائي.

-    يقـدر القيمـة املهمة بالوصول 
باملنتج اىل العرض النهائي.

جمال االرتباط: 
واملواد  الديكور  خامات  حقائق  بني  يربط 

.الدراسية األخر

ملجال  وحبهم  املتعلمني  ارتباط  بني  يزيد 
الصناعة واجلامل.

-    غـرس الطابع اجلاميل وتوظيفه  
بمنتج نافع.  
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منهج الصف التاسع بنني
الصف التاسع  بنني

جمال االرتباطات جمال االجتاهات جمال العمليات جمال احلقائق الكفايات اخلاصة
السـابقة  احلقائـق  ربـط 
بالبيئـة املحيطـة مـع مـواد 

.دراسية أخر

اكتساب مهارات احلرف 
بالنفع  يعود  بام  اليدوية 

عليه وعىل حياته.

يطبق دمـج اخلامات املختلفة يف   -
تصميم منتج نافع. 

يـدرك الفائـدة مـن عمـل دمج   -
وظيفـي  لغـرض  للخامـات 

ومجايل.

التعـرف عـىل كيفيـة الدمـج بـني   -
األخشـاب الطبيعيـة واملصنعـة يف 

تصميم منتج نافع.
الرتاكيـب  أنـواع  عـىل  التعـرف   -

الصناعية ومنها النقر واللسان.
وخامـات  مـواد  عـىل  التعـرف   -

الديكور.
واألدوات  العـدد  عـىل  التعـرف   -

املستخدمة.

يـدرك   (  ٧  –  ١  )
بمهـارة أمهية اخلامات 
احلديثة  والتقنيــــات 
توظيفهـا  وأمهيــــــة 

باملنتج. 

١

السـابقة  احلقائـق  يربـط 
بالبيئـة املحيطـة مـع مـواد 

.دراسية أخر

استخــدام  عىل  التعود 
واألدوات  العــــــــدد 
باألســــلوب الصحيح 

للمحافظة عليه.

القيـــاس  أدوات  يسـتخـــدم   -
والعالم.

تطبيق عميل لنقل القياس.  -
تطبيق قواعد األمن والسالمة.  -

كميـة  حسـاب  عـىل  التعـرف   -
األخشاب واخلامات للتمرين.

القيـاس  مهـارات  عـىل  التعـرف   -
والعالم.

التعرف عىل كيفية نقل القياس عىل   -
خشب التمرين.

القيـاس  أدوات  عـىل  التعـرف   -
والعالم.

يتمكن   (  ٨  –  ١  )
كميات  حساب  من 
واخلامات  األخشاب 

املستخدمة يف املنتج .

٢

السابقة  املعلومات  ربط 
الدرس  موضوع  وكذلك 

.بمواد  دراسية أخر

االهتامم باألعامل اليدوية 
عـىل  احلفـاظ  وكيفيـة 
األدوات بـام يعود بالنفع 

العام.

يسـتخدم أدوات الشـق والقطع   -
باألسلوب السليم.

يطبـق قواعـد األمن والسـالمة   -
أثناء العمل. 

وقطـع  شـق  كيفيـة  عـىل  التعلـم   -
األخشاب.

الشـق  عمليـات  عـىل  التدريـب   -
والقطع ألجزاء التمرين.

التعـرف عـىل وظائف عدد الشـق   -
والقطع.

( ٣ – ٨) يعزز العمل 
اليدوي بتطبيقات 
صناعية مجاعية      

(تركيبتني صناعيتني)

٣



7٣

ربـط املعلومـات السـابقة 
وربطهـا  العامـة  بحياتنـا 

بمواد دراسية أخر

العلـم بأمهيـة الرتاكيـب 
الصنــاعيـة يف أعــــامل 

النجارة وفوائدها.

والعـدد  األدوات  يسـتخدم   -
النقـر  مـكان  لتحديـد  املناسـبة 

واللسان.
ينفذ الرتكيبة نقر و لسان.  -

يطبـق قواعـد األمن والسـالمة   -
أثناء استخدام العدد واألدوات.

التعـرف عـىل كيفية حتديـد أماكن   -
الرتاكيب املستخدمة  ونقل قياسها.

التعـرف عـىل  الرتكيبـة الصناعيـة   -
(نقر ولسان ) والغرض منها .

التعرف عـىل األدوات املسـتخدمة   -
وقواعد األمن والسالمة.

( ٣ – ٨ ) يعزز العمل 
بتطبيقات  الــيــدوي 
مجاعية  ــاعــيــة  صــن
(تركيبتني صناعيتني )

٤

حماولـة ربط العمـل الذي 
يقـوم بـه بحياتـه اخلاصـة 

وباملواد الدراسية .

الرتكيبـة  بأمهيـة  التعبـري 
الصناعية النقر واللسان.

واألدوات  العـدد  يسـتخدم   -
اخلاصـة بتنفيـذ الرتكيبـة املـراد 

تنفيذها.
يطبـق قواعـد األمن والسـالمة   -

أثناء تنفيذ النقر واللسان.

الرتكيبـة  تنفيـذ  علـــى  التعـرف   -
الصناعية.

التعرف عىل أدوات تنفيذ الرتكيبة.  -
األمـن  قواعـد  عـىل  التعـرف   -

والسالمة.

( ٣ – ٨ ) يعزز العمل 
بتطبيقات  الــيــدوي 
صــنــاعــيــةمجــاعــيــة 
(تركيبتني صناعيتني).

٥

السـابقة  احلقائـق  يربـط 
بالبيئـة املحيطة بنا وكذلك 

.مع مواد دراسية أخر

العمـل  أمهيـة  تأكيــــد 
عـىل  واحلفـاظ  اليـدوي 
العدد واألدوات للحفاظ 

عىل األموال العامة.

الضبــــط  أدوات  يسـتــخدم   -
والتسوية لضبط أجزاء الرتكيبة 

الصناعية.
يراعـي قواعد األمن والسـالمة   -

أثناء استخدام األدوات.

التعرف عىل  مهارة الضبط والتسوية   -
ألجزاء الرتاكيب الصناعية.

إدراك امهية التجميع املبدئي للمنتج   -
الكتشاف العيوب.

التعرف عىل كيفية تصحيح عيوب   -
أجزاء املنتج اثناء التجميع .

التعـرف عـىل امهيـة عمليـة ضبط   -
وتسوية أجزاء التمرين.

التعرف عـىل األدوات املسـتخدمة   -
واألمن والسالمة.

يطبق   (  ٩  –  ٣  )
ضبط  عمليات  بإتقان 
وتــســويــة األســطــح 
واألحــــــــرف عــىل 
واخلامات  األخشاب 

املكملة .

٦

ربـط املعلومـات السـابقة 
املـواد  ببعـض  بالبيئـة 

الدراسية.

عىل  القائمني  احــرتام 
ــة  ــيــدوي ــرف ال ـــ ـــ احل
خدماهتم   مد ومعرفة 

للمجتمع.

يف  التجميـع  أدوات  يسـتخدم   -
عملية جتميع أجزاء التمرين.

تطبق قواعد األمن والسالمة.  -

التجميـع  طريقـة  عـىل  التعـرف   -
النهائي.

الضبـط  عمليـة  عـىل  التعـرف   -
والتسوية.

التجميـع  أدوات  عـىل  التعـرف   -
وقواعد األمن.

يطبق   (  ٩  –  ٣  )
ضبط  عمليات  بإتقان 
وتــســويــة األســطــح 
واألحــــــــرف عــىل 
واخلامات  األخشاب 

املكملة.

٧
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السـابقة  املعلومات  يربـط 
مـع مـا حييـط بنا مـن مهن 
دراسـية  بمـواد  وربطهـا 

.أخر

القدرات  عىل  التعرف 
املهن  ألصحاب  اخلاصة 

اليدوية واحرتامهم.

يسـتخدم أدوات خاصة بعملية   -
التجهيز للتشطيب.

يطبق قواعد األمن والسالمة.  -

التعرف عـىل كيفية معاجلة العيوب   -
(السنبكة – املعجنة ) .

وقواعـد  األدوات  عـىل  التعـرف   -
األمن.

( ٢ – ٤ ) يبتكر كيفية 
اخلامـات  بـني  الربـط 
وتوظيفهـا  املختلفـة 

باملنتج .

٨

السـابقة  املعلومات  يربـط 
ببعض املواد الدراسية.

اكتشـاف جمـاالت مهنية 
جديـدة للمتعلـم تفيـده 

بحياته.

الصقـل  أدوات  يسـتخدم   -
والتنعيـم والتعرف عـىل طريقة 

استخدامها.
يطبق قواعد األمن والسالمة.  -

النظريـة  املعلومـات  اكتسـاب   -
لعمليـات الصقل والتنعيم وربطها 

باجلانب العميل .
التعرف عىل عملية تبطني التمرين.  -
التعرف عىل األدوات وقواعد األمن   -

والسالمة .

( ٢ – ٤ ) يبتكر كيفية 
اخلامـات  بـني  الربـط 
وتوظيفهـا  املختلفـة 

باملنتج.

٩

السـابقة  احلقائـق  يربـط 
مـع البيئـة املحيطـة بمـواد 

.دراسية أخر

القدرة عىل دراسة أماكن 
الديكـور  خامـات  بيـع 

املختلفة وأسعارها.

والعـدد  األدوات  يسـتعمل   -
الالزمة لتثبيت خامات الديكور 

املختلفة.

التعـرف عـىل مهـارات الربـط بني   -
خامات الديكور واخلشب.

تعلـم عـىل طـرق قطـع اخلامـات   -
وتثبيتها.

التعرف عىل األدوات وقواعد األمن   -
والسالمة .

( ٢ – ٥ ) القـدرة عىل 
اخلامـات  بـني  الربـط 
احلديثـة  والتقنيـات 

ودجمها باملنتج املنفذ.

١٠

السـابقة  احلقائـق  ربـط 
واملواضيـع  املحيطة بمواد 

.دراسية أخر

خامات  بمعرفة  االهتامم 
اإلخراج املختلفة وكيفية 
استخدامها خلدمة نفسه.

يسـتخدم خامات خمتلفة لعملية   -
إخـراج التمريـن بشـكل مجيـل 

ومناسب.
يطبق قواعد األمن والسالمة.  -

التعرف عىل مهارات اإلخراج عىل   -
خامات الديكور املكملة .

التعرف عىل األدوات وقواعد األمن   -
والسالمة .

( ١ – ٩ ) التعرف عىل 
املنتـج  تكسـية  أنـواع 
اإلبداعي لغاية وظيفية 

ومجالية .

١١

ربـط املعلومـات السـابقة 
الدراسـية  املـواد  ببعـض  

.األخر

بمعرفـة طـرق  االهتـامم 
جتميـل  لعمليـة  خمتلفـة 
بـني  باجلمـع  التامريـن 

خامات الديكور.

يسـتخدم خامات الديكور عىل   -
خشـب التمريـن لتسـاعد عـىل 

عملية التشطيب.
يراعي قواعد األمن والسالمة.  -

تعلـم مهـارة اجلمع باإلخـراج بني   -
اخلشـب وخامـات الديكـور عـىل 

التمرين.
التعرف عىل املـواد والعدد وقواعد   -

األمن والسالمة .

( ١- ٩ ) التعرف عىل 
املنتـج  تكسـية  أنـواع 
اإلبداعي لغاية وظيفية 

ومجالية .

١٢
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السـابقة  احلقائـق  يربـط 
واملعلومات بالبيئة املحيطة 

.وباملواد األخر

ــاس بــرضورة  ــس اإلح
ــا  ــالي اســتــخــدام احل

واخلردوات املعدنية. 

احلاليـا  املتعلمـون  يسـتخدم   -
اخلـردوات  وبعـض  اخلشـبية 

املعدنية.
أدوات  املتعلمـون  يسـتخدم   -
احلاليـا  برتكيـب  خاصـة 

واخلردوات.
يراعي قواعد األمن والسالمة.  -

التعلم عىل توظيف احلاليا اخلشبية   -
فكرة  إلبراز  املعدنية  واخلردوات 

التمرين.
وقواعد  األدوات  عىل  التعرف   -

األمن والسالمة .

يعـرض   (  ٩  –  ٤  )
مـن  النهائـي  املنتـج 
خالل التقنيات احلديثة 
والرقمية املستخدمة يف 

املنتج .

١٣

السابقة  املعلومات  يربط 
الدراسية  وباملواد  بالبيئة 

.األخر

الطـرق  بتعلـم  االهتـامم 
املختلفة لعملية اإلخراج 

النهائي.

االخـــراج  ــرق  ط يستعرض   -
النهائي للتمرين .

يطبق قواعد األمن والسالمة.  -

النهائي  التعلم عىل كيفية اإلخراج   -
وعرض الفكرة الرئيسية .

وقواعد  األدوات  عىل  التعرف   -
األمن والسالمة .

يعـرض   ( ٩  –  ٤  )
مـن  النهائـي  املنتـج 
خالل التقنيات احلديثة 
والرقمية املستخدمة يف 

املنتج .

١٤
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منهج الصف التاسع بنني
املرحلة : األوىل الصف : التاسع    بنني                      

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

الربط بني املفاهيم 
اخلاصة بقانون البيئة 

رقم ( ٤٢ لسنة 
٢٠١٤) وخاصة مادة 
١٩ ومواد الدراسات 

العملية بأقسامها (يرتك 
للتوجيه بناء املهارات 

املناسبة وما يرافقها من 
أنشطة) تفتج سقف 
اإلبداع والتفكري الال 

نمطي للتوجيه ورؤساء 
األقسام كنوع من 

التنمية والتدريب عىل 
التطوير .

والتقنيات  اخلامات  أمهية  بمهارة  يدرك   (  ٧  –  ١  )
احلديثة وأمهية توظيفها باملنتج. 

جمال احلقائق:
الطبيعية  األخشاب  بني  الدمج  كيفية  عىل  التعرف   -

واملصنعة يف تصميم منتج نافع.
التعرف عىل أنواع الرتاكيب الصناعية ومنها النقر   -

واللسان.
التعرف عىل مواد وخامات الديكور.  -

التعرف عىل العدد واألدوات املستخدمة   -

للخشب  املختلفة  األنواع  عىل  االطالع   -
الطبيعي واملصنع.

النقر  لرتكيبة  املختلفة  األشكال  مشاهدة   -
واللسان.

الديكور  وخامات  املواد  عىل  االطالع   -
(اخلشب – املرايا – البالستيك – احلاليا).
النقر  لتنفيذ  املستخدمة  األدوات  معرفة   -

واللسان (األزميل – املنقار – الدقامق).

يعرف أنواع األخشاب الطبيعية   -
املصنعة 

لرتكيبة  املختلفة  األنواع  يعرف   -
النقر واللسان.

يعرف مواد وخامات الديكور.  -

جمال العمليات : 
يطبق دمج اخلامات املختلفة يف تصميم منتج نافع.   -
لغرض  اخلامات  دمج  عمل  من  الفائدة  يدرك   -

وظيفي ومجايل .

عرض وسائل إيضاح لكيفية دمج خامات   -
خمتلفة يف منتج واحد. 

رسم كروكي للمنتج املراد تنفيذه.   -
املختلفة  للخامات  ايضاح  عرض وسائل   -

املستخدمة يف الديكور.

املختلفـة  اخلامـات  بـني  يميـز   -
للديكور

يصممـم منتجـاً نافعـاً وظيفيـاً   -
ومجالياً

يراعـي قواعد األمن والسـالمة   -
أثناء التطبيق العميل.

جمال االجتاهات: 
اكتساب مهارات احلرف اليدوية بام يعود بالنفع عليه 

وعىل حياته.

وكيفية  بمهارة  اليدوية  العدد  استخدام   -
االستفادة منها يف تصميم املنتج.

متابعـة العمـل بدقة أثنـاء تنفيذ   -
العمل املراد تنفيذه.

جمال االرتباط: 
ربط احلقائق السابقة بالبيئة املحيطة مع مواد دراسية 

.أخر

والعمليات  باحلقائق  املتعلمني  مناقشة   -
.السابقة وربطها باملواد األخر

بمواد  السابقة  احلقائق  يربط   -
.دراسية أخر



77

املرحلة : الثانية  الصف : التاسع      بنني                       

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التمكن من املفاهيم 
واملهارات للمرحلة 

املتوسطة وإتقان أساليب 
البحث العلمي يف جماالت 

التخصص

( ١ – ٨ ) يتمكـن مـن حسـاب كميات 
األخشـاب واخلامـات املسـتخدمة يف 

املنتج .
جمال احلقائق:

التعرف عىل حسـاب كمية األخشاب   -
واخلامات للتمرين.

التعرف عىل مهارات القياس والعالم.  -
التعـرف عىل كيفيـة نقـل القياس عىل   -

خشب التمرين.
التعرف عىل أدوات القياس والعالم.  -

كميـة  حسـاب  كيفيـة  نـامذج  عـرض   -
األخشاب املطلوبة للعمل.

عرض الفكرة من حساب كمية اخلامات   -
املستخدمة  والغرض منها.

نقـل  بكيفيـة  إيضـاح  وسـائل  عـرض   -
القياسات عىل األخشاب.

والعـالم  القيـاس  أدوات  اسـتخدام   -
بالطريقة السليمة.

يعـرف كيفيـة حسـاب كمية األخشـاب   -
التي حيتاجها 

يعـرف كيفيـة اسـتخدام أدوات القياس   -
والعالم.

يعرف مهارات نقل القياس والعالم.  -

جمال العمليات : 
يستخدم أدوات القياس والعالم.  -

تطبيق عميل لنقل القياس.  -
تطبيق قواعد األمن والسالمة.  -

القيـاس  وأدوات  للعـدد  عمـيل  بيـان   -
والعالم 

بيـان عمـيل بكيفيـة نقل املقاسـات عىل   -
.األخشاب واخلامات األخر

السـتخدام  الصحيحـة  الطريقـة  يطبـق   -
أدوات القياس والعالم.

يراعـي قواعـد األمـن والسـالمة أثنـاء   -
التطبيق العميل.

جمال االجتاهات: 
التعود عىل استخدام العدد واألدوات 

باالسلوب الصحيح للمحافظة عليه.

تنميـة روح النظـام والتنظيـم لرتتيـب   -
العدد واألدوات داخل اخلزانة.

للعـدد  والرتتيـب  النظـام  روح  ينمـى   -
واألدوات.

جمال االرتباط: 
يربط احلقائق السابقة بالبيئة املحيطة مع 

.مواد دراسية أخر

- التأكد من ربط املتعلمني بني احلقائق 
السابقة وبني ربطها باملواد السابقة. 

-  ربط احلقائق السابقة باملواد الدراسية 
.األخر



78

املرحلة : الثالثة         الصف : التاسع      بنني                   

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطيق الفعيل لقواعد األمن 
والسالمة عند  التعامل مع 

العدد اليدوية واألجهزة 
الكهربائية واإللكرتونية .

( ٣ – ٨) يعـزز العمـل اليـدوي بتطبيقات 
صناعية مجاعية (تركيبتني صناعيتني)

جمال احلقائق: 
التعلم عىل مهارة شق وقطع األخشاب.  -

والقطـع  الشـق  التعلـم عـىل  عمليـات   -
ألجزاء التمرين.

التعرف عىل أدوات الشق والقطع.  -

- عـرض وسـائل ايضـاح لعـدد الشـق 
والنرش املراد استخدامها.

- عرض وسائل إيضاح بكيفية التميز بني 
القطع العريض والشق الطويل 

 عرض كيفية قطع مواد وخامات أخر -
مستخدمة .

يعلم مهارة الشق والقطع.  -
يعلم الطرق السليمة الستخدام   -

أدوات وعدد الشق والنرش.
يعلم الفرق بني الشق والنرش.  -

جمال العمليات :
يستخدم أدوات الشق والقطع باالسلوب   -

السليم.
يطبق قواعد األمن والسالمة أثناء العمل.   -

تطبيقات عملية عىل طرق الشق الطويل،   -
والقطع العريض.

والنـرش  الشـق  لعمليـات  بيـان عمـيل   -
الستخراج اجزاء املنتج

يراعـي قواعـد األمـن والسـالمة أثناء   -
تناول األدوات.

السـليمة  الطريقـة  عـىل  ف  يتعـرَّ  -
الستخدام أدوات الشق والنرش.

يستكشف الفرق بني الشق والنرش.  -
يراعـي قواعد األمن والسـالمة داخل   -

ورشة النجارة. 

جمال االجتاهات: 
االهتـامم باألعـامل اليدويـة وكيفيـة احلفاظ 

عىل األدوات بام يعود بالنفع العام.

- التعـاون مـع الزمالء من خـالل العمل 
كفريق واحد.

تنمية روح التعـاون بني املتعلمني أثناء   -
العمل كفريق واحد.

جمال االرتباط: 
ربـط املعلومات السـابقة وكذلك موضوع 

.الدرس بمواد  دراسية أخر

- حـوار املتعلمني أثنـاء العمل عن أوجه 
االرتبـاط بني ما يقومون بـه وبني املواد 

.األخر

- ربط احلقائق السـابقة باملواد الدراسـية 
.األخر



7٩

املرحلة : الرابعة بنني                      الصف : التاسع    

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطيق الفعيل 
لقواعد األمن 

والسالمة عند  
التعامل مع العدد 
اليدوية واألجهزة 

الكهربائية 
واإللكرتونية .

( ٣ – ٨ ) يعـزز العمل اليـدوي بتطبيقات صناعية مجاعية 
(تركيبتني صناعيتني )

جمال احلقائق: 
التعرف عـىل كيفية حتديـد أماكن الرتاكيب املسـتخدمة    -

ونقل قياسها 
التعـرف عىل  الرتكيبة الصناعية (نقر ولسـان) والغرض   -

منها .
األمـن  وقواعـد  املسـتخدمة  األدوات  عـىل  التعـرف   -

والسالمة.

املختلفـة  األشـكال  عـىل  االطـالع   -
للرتاكيب الصناعية. 

االطـالع عـىل االنـواع املختلفة من   -
تركيبة نقر ولسان والغرض منها.

بالطريقـة  ايضـاح  وسـائل  عـرض   -
الصحيحة لعالم الرتاكيب .

يعرف انواع الرتاكيب الصناعية.   -
يعرف  األدوات املسـتخدمة لعالم   -

وتنفيذ الرتاكيب الصناعية .

جمال العمليات : 
يسـتخدم األدوات والعدد املناسـبة لتحديـد مكان النقر   -

واللسان.
ينفذ الرتكيبة نقر و لسان.  -

يطبـق قواعـد األمـن والسـالمة أثنـاء اسـتخدام العـدد   -
واألدوات.

تطبيقات عىل كيفية وضع عالم النقر   -
واللسان وحتديد أماكنها.

بيان عميل بكيفيـة تنفيذ تركيبة النقر   -
واللسان 

يراعي قواعد األمن والسـالمة أثناء   -
تناول األدوات والعدد.

يتقن عالم تركيبة النقر واللسان.  -

يتقن تنفيذ تركيبة النقر واللسان.  -
يراعي قواعد األمن والسالمة أثناء   -

التطبيق العميل.

جمال االجتاهات: 
العلم بأمهية الرتاكيب الصناعية يف أعامل النجارة وفوائدها.

-  تنميـة روح املنافسـة يف تنفيذ تركيبة  
النقر واللسان وأنواعها.

- يقـوم بتعلـم أشـياء جديـد بمجال 
النجارة كالنقر واللسان.

جمال االرتباط: 
بمواد  وربطها  العامة  بحياتنا  السابقة  املعلومات  ربط 

.دراسية أخر

- حماورة املتعلمني أثناء الرشح والعمل 
باملعلومات اجلديـدة وحماولة ربطها 

 .بمواد دراسية أخر

- يربط املعلومات السابقة بمواد 
.دراسية أخر



80

املرحلة : اخلامسة بنني                      الصف : التاسع    

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطيق الفعيل لقواعد األمن 
والسالمة عند  التعامل مع 

العدد اليدوية واألجهزة 
الكهربائية واإللكرتونية .

بتطبيقات  اليدوي  العمل  يعزز   (٨–  ٣  )
صناعية مجاعية ( تركيبتني صناعيتني )

جمال احلقائق: 
التعرف عىل تنفيذ الرتكيبة الصناعية .  -

التعرف عىل أدوات تنفيذ الرتكيبة.  -
التعرف عىل قواعد األمن والسالمة.  -

عرض وسائل ايضاح لكيفة دمج أكثر   -
من تركيبة صناعية يف منتج واحد.

اختيار تركيبة صناعية تناسب املنتج .  -
عرض كيفية تنفيذ الرتكيبة الثانيه عىل   -

اجزاء املنتج.

يعـرف كيفية الدمج بـني الرتكيبتني يف   -
منتج واحد. 

يعرف األدوات والعدد الالزمة لتنفيذ   -
الرتاكيب الصناعية. 

يعرف قواعد األمن والسالمة.  -

جمال العمليات : 
بتنفيذ  اخلاصة  واألدوات  العدد  يستخدم    -

الرتكيبة املراد تنفيذها.
تنفيذ  أثناء  والسالمة  األمن  قواعد  يطبق    -

النقر واللسان.

بيان عميل بكيفية تنفيذ تركيبة صناعية    -
باألماكن املحددة سابقاً.

يراعي تطبيق قواعد األمن والسـالمة   -
أثناء العمل باألدوات والعدد.

باالسلوب  واألدوات  العدد  يستخدم   -
السليم.

أثناء  والسالمة  األمن  قواعد  يطبق   -
استخدام العدد واألدوات.

جمال االجتاهات : 
النقـر  الصناعيـة  الرتكيبـة  بأمهيـة  التعبـري 

واللسان.

- تنمية روح االطالع لكل ما هو جديد 
يف العمل .

واالطالع عىل كل  التعلم  روح  ينمي   -
ما هو جديد.

جمال االرتباط : 
حماولـة ربـط العمـل الـذي يقـوم بـه بحياته 

اخلاصة وباملواد الدراسية .

العمـل  أثنـاء  املتعلمـني  مناقشـة   -
باملعلومات اجلديدة وربطها مع بعض 

املواد الدراسية .

دراسية  بمواد  جديد  هو  ما  كل  يربط   -
.أخر



81

املرحلة : السادسة بنني                           الصف : التاسع  

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطيق الفعيل لقواعد 
األمن والسالمة عند  

التعامل مع العدد اليدوية 
واألجهزة الكهربائية 

واإللكرتونية .

( ٣ – ٩ ) يطبـق بإتقـان عمليـات ضبـط وتسـوية األسـطح 
واألحرف عىل األخشاب واخلامات املكملة .

جمال احلقائق: 
التعـرف عـىل  مهـارة الضبـط والتسـوية ألجـزاء الرتاكيب   -

الصناعية.
إدراك امهية التجميع املبدئي للمنتج الكتشاف العيوب.  -

التعرف عىل كيفية تصحيح عيوب اجزاء املنتج أثناء التجميع   -
التعرف عىل أمهية عملية ضبط وتسوية أجزاء التمرين.  -

التعرف عىل األدوات املستخدمة واألمن والسالمة.  -

عرض وسـائل إيضـاح ألمهية   -
التجميـع املبدئـي قبـل التغريه 

لتفادي العيوب. 
تعرف عىل امهية ادوات الضبط   -
عيـوب  لتصحيـح  والتسـوية 

التجميع .
معرفة قواعد األمن والسـالمة   -

أثناء استخدام األدوات.

يعرف أدوات الضبط والتسوية.  -
يعرف امهية  التجميع املبدئي   -

يعرف مبادئ األمن والسالمة.  -

جمال العمليات : 
الرتكيبة  أجزاء  لضبط  والتسوية  الضبط  أدوات  يستخدم   -

الصناعية.
يراعي قواعد األمن والسالمة أثناء استخدام األدوات.  -

تطبيقات عىل استخدام أدوات   -
وعدد الضبط والتسوية.

يراعي قواعد األمن والسالمة   -
أثناء استخدام وتناول العدد 

واألدوات.

يستخدم أدوات الضبط   -
والتسوية.

يراعي قواعد األمن والسالمة.  -

جمال االجتاهات: 
واألدوات  العدد  عىل  واحلفاظ  اليدوي  العمل  أمهية  تأكيد 

للحفاظ عىل األموال العامة.

- التعـود عىل الدقة أثنـاء العمل 
بالعدد واألدوات.

- يعود نفسه عىل دقة املالحظة 
أثناء العمل.

جمال االرتباط: 
مواد  مع  وكذلك  بنا  املحيطة  بالبيئة  السابقة  احلقائق  يربط 

.دراسية أخر

أثنـاء  املتعلمـني  حمـاورة   -
الـرشح وأثنـاء العمـل بالعدد 

واألدوات.

- يربط بني معلومات الدرس 
.وبعض املواد األخر



82

املرحلة : السابعة بنني                              الصف : التاسع  

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التطيق الفعيل لقواعد األمن 
والسالمة عند  التعامل مع 

العدد اليدوية واألجهزة 
الكهربائية واإللكرتونية .

( ٣ – ٩ ) يطبـق بإتقـان عمليـات ضبـط 
عـىل  واألحـرف  األسـطح  وتسـوية 

األخشاب واخلامات املكملة.
جمال احلقائق: 

التعرف عىل طريقة التجميع النهائي.  -
التعرف عىل عملية الضبط والتسوية.  -

التعـرف عـىل أدوات التجميـع وقواعـد   -
األمن والسالمة .

مثـل  التجميـع  أدوات  عـىل  التعـرف   -
(املطرقة – املفك – الدقامق – الكامشـة – 

املرابط ) .
التعرف عىل خامات التجميع مثل  -

 ( الغراء – املسامري – الرباغي ).
ف اخلامات احلديثة لتجميع املنتج - يتعرَّ

يعرف طرق التجميع املختلفة.  -
يعرف أدوات وعدد التجميع.  -

لعمليـة  املختلفـة  اخلامـات  يعـرف   -
التجميع.

جمال العمليات :
يستخدم أدوات التجميع يف عملية   -

جتميع أجزاء التمرين.
تطبق قواعد األمن والسالمة.  -

إجـراء تطبيقـات عـىل الطـرق املختلفـة   -
لعملية التجميع .

يراعي األمن والسالمة أثناء تناول العدد   -
واألدوات.

يتعلـم الطـرق الصحيحـة للتجميع   -
املختلفة.

يتعلـم اسـتخدام العـدد واألدوات   -
اخلاصة بالتجميع.

يطبق قواعد األمن والسالمة.  -

جمال االجتاهات : 
احرتام القائمني عىل احلرف اليدوية ومعرفة 

مد خدماهتم للمجتمع.

احلـرف  للقائمـني عـىل  أمثلـة  توضيـح   -
اليدوية واحرتامهم.

احلرف  أصحاب  احرتام  أمهية  يقدر 
اليدوية.

جمال االرتباط : 
ربط املعلومات السابقة بالبيئة ببعض املواد 

الدراسية.

- حـوار املتعلمـني عـن احلقائـق السـابقة 
.وكيفية ربطها باملواد الدراسية األخر

- يربط بني املعلومات السابقة باملواد 
.الدراسية األخر



8٣

املرحلة : الثامنة بنني                      الصف : التاسع    

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التمكن من املفاهيم 
واملهارات للمرحلة املتوسطة 

وإتقان أساليب البحث 
العلمي يف جماالت التخصص

( ٢ – ٤ ) يبتكـر كيفيـة الربط بني اخلامات 
املختلفة وتوظيفها باملنتج .

جمال احلقائق: 
العيـوب  معاجلـة  كيفيـة  عـىل  التعـرف   -

(السنبكة – املعجنة ) .
التعـرف عـىل األدوات وقواعـد األمـن   -

والسالمة .

التعرف عىل بعض أدوات جتهيز التامرين   -
للتشـطيب ( السنبك – سـكينة املعجون 

– الصنفرة – املعجون ).
اتباع قواعد األمن والسالمة.  -

يعرف كيفية معاجلة عيوب العمل   -
باستخدام األدوات اخلاصة .

جمال العمليات : 
يسـتخدم أدوات خاصـة بعملية التجهيز   -

للتشطيب.
يطبق قواعد األمن والسالمة.  -

رؤوس  إلخفـاء  السـنبك  اسـتخدام   -
املسامري.

املعجـون  املعجـون وسـكينة  اسـتخدام   -
إلخفاء العيوب .

تطبيق قواعد األمن والسالمة.  -

يطبـق أدوات جتهيـز التامرين لعملية   -
التشطيب.

يتبـع قواعـد األمـن والسـالمة أثناء   -
العمل.

جمال االجتاهات: 
ألصحاب  اخلاصة  القدرات  عىل  التعرف 

املهن اليدوية واحرتامهم.

- اكتسـاب مهـارات حياتيـة نافعة لألرسة 
واملجتمع.

- يكتسب مهارة جديدة تكون نافعة له 
وللمجتمع.

جمال االرتباط: 
يربط املعلومات السابقة مع ما حييط بنا من 

.مهن وربطها بمواد دراسية أخر

- مناقشـة املتعلمني بالعمليات السابقة مع 
.الربط بينها وبني املواد األخر

بمـواد  السـابقة  املعلومـات  يربـط   -
. دراسية أخر



8٤

املرحلة : التاسعة  بنني                     الصف : التاسع    

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التمكن من املفاهيم 
واملهارات للمرحلة 

املتوسطة وإتقان أساليب 
البحث العلمي يف جماالت 

التخصص

( ٢ – ٤ ) يبتكـر كيفيـة الربط بـني اخلامات 
املختلفة وتوظيفها باملنتج.

جمال احلقائق: 
لعمليـات  النظريـة  املعلومـات  اكتسـاب   -

الصقل والتنعيم وربطها باجلانب العميل.
التعرف عىل عملية تبطني التمرين.  -

األمـن  وقواعـد  األدوات  عـىل  التعـرف   -
والسالمة .

االطـالع عـىل أدوات الصقـل والتنعيـم       -
ماكينـة   – الصنفـرة  ورق   – (املبـارد 

الصنفرة الكهربائية ).
التعـرف عـىل نـوع الدهان املسـتخدم يف   -

عملية تبطني التمرين.

والتنعيـم  الصقـل  أدوات  يعـرف   -
والطرق املختلفة.

املسـتخدمة  الدهانـات  نـوع  يعـرف   -
لعملية تبطني التامرين.

جمال العمليات : 
يستخدم أدوات الصقل والتنعيم والتعرف   -

عىل طريقة استخدامها.
يطبق قواعد األمن والسالمة.  -

تطبيق عمـيل السـتخدام أدوات الصقل   -
والتنعيم.

يراعـي تطبيـق قواعـد األمن والسـالمة   -
أثناء العمل.

يستخدم أدوات الصقل والتنعيم.  -
املناسـب  بالصبـغ  التمريـن  يدهـن   -

لعملية التبطني.
يراعي قواعد األمن والسالمة.  -

جمال االجتاهات: 
اكتشاف جماالت مهنية جديدة للمتعلم تفيده 

بحياته.

- تنمية روح التعلم من خالل العمل بقسم 
الديكور.

- يفيـد نفسـه مـن خالل العمل بقسـم 
الديكور.

جمال االرتباط: 
املـواد  ببعـض  السـابقة  املعلومـات  يربـط 

الدراسية.

خالل  من  السابقة  املعلومات  توضيح   -
.ربطها باملواد األخر

- يربط احلقائق السـابقة بمواد دراسـية 
.أخر



8٥

املرحلة : العارشة  بنني                      الصف : التاسع    

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

التمكن من املفاهيم 
واملهارات للمرحلة املتوسطة 

وإتقان أساليب البحث 
العلمي يف جماالت التخصص

( ٢ – ٥ ) القـدرة عـىل الربط بني اخلامات 
والتقنيات احلديثة ودجمها باملنتج املنفذ.

جمال احلقائق:
التعرف عىل مهـارات الربط بني خامات   -

الديكور واخلشب.
التعرف عىل طرق قطع اخلامات وتثبيتها.  -

-  التعـرف عـىل األدوات وقواعـد األمـن 
والسالمة .

االطالع عـىل خامات الديكـور املختلفة   -
 – – كوالـني  – إكسسـوارات  ( حاليـا 

مفصالت ) .
التدريب عىل كيفية قطع وتثبيت خامات   -

الديكور املختلفة.

خامـات  بـني  الربـط  كيفيـة  يعلـم   -
الديكور واخلشب.

يعلم طرق قطع اخلامات وتثبيتها .  -

جمال العمليات : 
يسـتعمل األدوات والعـدد الالزمة لتثبيت 

خامات الديكور املختلفة.

تطبيقات عملية عىل قطع وتثبيت خامات   -
الديكور املختلفة.

االلتزام بقواعد األمن والسالمة.  -

خامـات  بـني  الربـط  طـرق  يتعلـم   -
الديكور وبني اخلشب.

يلتزم بقواعد األمن والسالمة.  -

جمال االجتاهات: 
القـدرة عـىل دراسـة أماكـن بيـع خامـات 

الديكور املختلفة وأسعارها.

- التعـاون بني املتعلمني للعمـل معاً بروح 
الفريق إلهناء العمل.

- حيدد اخلامات الالزمة لتجميل 
التمرين ومن أين حيصل عليها.

جمال االرتباط: 
يربـط احلقائق السـابقة مـع البيئـة املحيطة 

.بمواد دراسية أخر

- حـوار املتعلمـني عـن خامـات الديكور 
.املختلفة وحماولة ربطها باملواد األخر

دراسية  بمواد  السابقة  احلقائق  يربط   -
.أخر



8٦

املرحلة : احلادية عرشة بنني                     الصف : التاسع     

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

الربط بني املفاهيم اخلاصة 
بقانون البيئة بني مواد قانون 

البيئة رقم  ((٤٢  لسنة 
٢٠١٤ )) وخاصة مادة ١٩ 
ومواد  الدراسات العملية 

بأقسامها     
  ( يرتك للتوجيه بناء 

املهارات املناسبة وما يرافقها 
من أنشطة ) لفتح سقف 

اإلبداع والتفكري الالنمطي 
للتوجيه ورؤساء األقسام 

كنوع من التنمية والتدريب 
عىل التطوير .

( ١ – ٩ ) التعرف عىل أنواع تكسية املنتج 
اإلبداعي لغاية وظيفية ومجالية. 

جمال احلقائق: 
التعرف عىل مهارات اإلخراج عىل   -

خامات الديكور املكملة .
التعرف عىل األدوات املستخدمة    -

وقواعد األمن والسالمة .

االطـالع عـىل طـرق اإلخـراج املختلفة   -
(صور – ألوان اكريلك – استنسل ) .

التدرب عىل اسـتعامل خامـات االخراج   -
املختلفة.

يعرف مهارات اإلخراج املختلفة.  -
يعـرف األدوات والعدد املسـتخدمة   -

لعملية االخراج.

جمال العمليات : 
يستخدم خامات خمتلفة لعملية إخراج   -

التمرين بشكل مجيل ومناسب.
يطبق قواعد األمن والسالمة.  -

تطبيقات عـىل أنواع خمتلفـة من عمليات   -
االخراج.

تطبيق قواعد األمن والسالمة.  -

يطبق طرق خمتلفة لإلخراج.  -
يطبـق قواعد األمـن والسـالمة أثناء   -

العمل.

جمال االجتاهات : 
االهتامم بمعرفة خامات اإلخراج املختلفة 

وكيفية استخدامها خلدمة نفسه.

- تنمية روح التسـابق بني املتعلمني إلظهار 
أحسن ما لدهيم من عمل.

- يظهر قدراته عىل إخراج العمل بأمجل 
صورة .

جمال االرتباط : 
ربط احلقائق السابقة واملواضيع  املحيطة 

.بمواد دراسية أخر

السـابقة  باحلقائـق  املتعلمـني  مناقشـة   -
.وربطها باملواد األخر

- يربط احلقائق السـابقة بمواد دراسـية 
.أخر



87

املرحلة : الثانية عرشة  بنني                   الصف : التاسع     

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

الربط بني املفاهيم اخلاصة 
بقانون البيئة بني مواد قانون 

البيئة رقم  ((٤٢  لسنة 
٢٠١٤ )) وخاصة مادة ١٩ 
ومواد  الدراسات العملية 

بأقسامها    
( يرتك للتوجيه بناء املهارات 

املناسبة وما يرافقها من 
أنشطة ) لفتح سقف اإلبداع 
والتفكري الالنمطي للتوجيه 

ورؤساء األقسام كنوع 
من التنمية والتدريب عىل 

التطوير .

( ١- ٩ ) التعـرف عـىل أنـواع تكسـية املنتج 
اإلبداعي لغاية وظيفية ومجالية .

جمال احلقائق:
تعلم مهـارة اجلمع باإلخراج بني اخلشـب   -

وخامات الديكور عىل التمرين.
املسـتخدمة  والعـدد  املـواد  التعـرف عـىل   -

وقواعد األمن والسالمة .

تسـاعد  ديكـور  خامـات  استكشـاف   -
يف عمليـة االخـراج ( قطـع زجـاج – 
أشكال بالستيكية – قصاصات خشب 

– معادن خمتلفة ).
التعرف عىل العدد واألدوات املناسـبة   -

للرتكيب .

يعـرف  مهـارة اجلمع باإلخـراج بني   -
اخلشب وخامات الديكور.

يعرف العـدد واألدوات املسـتخدمة   -
لعملية التشطيب.

جمال العمليات : 
يسـتخدم خامـات الديكـور عـىل خشـب   -

التمرين لتساعد عىل عملية التشطيب.
يراعي قواعد األمن والسالمة.  -

تطبيـق عـىل التامريـن باسـتخدام مواد   -
خمتلفة للتشطيب.

يراعـي قواعـد األمـن والسـالمة أثناء   -
العمل.

يستخدم خامات الديكور املختلفة يف   -
عملية التشطيب.

اخلشـب  عـىل  اخلامـات  بـني  جيمـع   -
للحصول عىل شكل مجيل.

يراعي قواعد األمن والسالمة.   -

جمال االجتاهات: 
االهتـامم بمعرفـة طرق خمتلفـة لعملية جتميل 

التامرين باجلمع بني خامات الديكور.

- تنمية اإلحسـاس الفني لد املتعلمني 
للوصول ألحسن اخراج .

يف  صـورة  ألفضـل  بالعمـل  يصـل   -
جتميل التمرين.

جمال االرتباط: 
املـواد  ببعـض   السـابقة  املعلومـات  ربـط 

.الدراسية األخر

- حمـاورة املتعلمني أثناء العمل للوصول 
ألفضل النتائج.

- يربط احلقائق السابقة باملواد الدراسية 
.األخر



88

املرحلة : الثالثة عرشة  بنني                   الصف : التاسع     

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

 إبراز الطاقات الكامنة لد
املتعلمني وفقاً للمرحلة 

العمرية للمشاركة الفعلية 
باملسابقات واملعارض 

واألنشطة املختلفة .

( ٤ – ٩ ) يعـرض املنتج النهائي من خالل 
التقنيات احلديثة والرقمية املسـتخدمة يف 

املنتج .
جمال احلقائق:

احلاليـا  توظيـف  كيفيـة  عـىل  التعـرف   -
اخلشبية واخلردوات املعدنية إلبراز فكرة 

التمرين.
التعـرف عـىل األدوات وقواعـد األمـن   -

والسالمة .

التعرف عىل احلاليا اخلشبية والبالستيكية   -
واملعدنية.

التعرف عىل اخلردوات املعدنية ( مقابض   -
 – – زخـارف  – مفصـالت  كوالـني   –

عالقات ).

احلاليـا  توظيـف  كيفيـة  يعـرف   -
واخلردوات.

يعرف طرق تركيب اخلردوات.  -

جمال العمليات : 
اخلشـبية  احلاليـا  املتعلمـون  يسـتخدم   -

وبعض اخلردوات املعدنية.
خاصـة  أدوات  املتعلمـون  يسـتخدم   -

برتكيب احلاليا واخلردوات.
يراعي قواعد األمن والسالمة.  -

احلاليا  وتركيب  تقطيع  عىل  تطبيقات   -
والزخارف.

تطبيقات عىل تركيب اخلردوات .  -
يراعي قواعد األمن والسالمة.  -

يسـتعمل احلاليا واخلردوات املعدنية   -
باالسلوب الصحيح.

يراعي قواعد األمن والسالمة بشكل   -
عام وعند الرتكيب.

جمال االجتاهات: 
احلاليـا  اسـتخدام  بـرضورة  اإلحسـاس 

واخلردوات املعدنية .

- تنمية روح اإلحساس برضورة استخدام 
احلاليا واخلردوات.

الستخدام  اجلاملية  باإلضافة  يشعر   -
احلاليا واخلردوات املعدنية.

جمال االرتباط: 
بالبيئة  واملعلومات  السابقة  احلقائق  يربط 

.املحيطة وباملواد األخر

- مناقشـة املتعلمـني باحلقائـق والعمليات 
.السابقة وربطها باملولد األخر

- يربط احلقائق السـابقة بمواد دراسـية 
.أخر



8٩

املرحلة : الرابعة عرشة  بنني                   الصف : التاسع     

أمثلة عن أنشطة التعلمالكفايات اخلاصةالكفايات العامة
معايري املنهج

يكون املتعلم قادراً عىل أن:

 إبراز الطاقات الكامنة لد
املتعلمني وفقاً للمرحلة 

العمرية للمشاركة الفعلية 
باملسابقات واملعارض 

واألنشطة املختلفة .

( ٤ – ٩) يعـرض املنتج النهائي من خالل 
التقنيات احلديثة والرقمية املسـتخدمة يف 

املنتج .
جمال احلقائق:

التعـرف عـىل كيفيـة االخـراج النهائـي   -
وعرض الفكرة الرئيسية .

التعـرف عـىل األدوات وقواعـد األمـن   -
والسالمة . 

االطـالع عـىل أفـكار خمتلفـة لإلخراج   -
النهائي.

( الديكوباج – االستانسـل – احلاليا –   -
الزخارف – الصور ) 

التعرف عىل األدوات الالزمة لإلخراج   -
( فـرش متنوعـة – إسـطمبات – ألوان 

متنوعة ).

يعرف طرق خمتلفة لإلخراج النهائي.  -
املستخدمة  املختلفة  األدوات  يعرف   -

لإلخراج النهائي.
يعرف األنواع املختلفة لأللوان.  -

جمال العمليات : 
النهائـي  اإلخـراج  طـرق  يسـتعرض   -

للتمرين .
يطبق قواعد األمن والسالمة.  -

تطبيقات عىل طرق االخراج املتنوعة .  -
تطبيق قواعد األمن والسالمة.  -

يطلـع عـىل الطـرق املختلفـة لعمليـة   -
االخراج.

املختلفـة  واخلامـات  األلـوان  يعلـم   -
املستخدمة يف عملية اإلخراج.
يطبق قواعد األمن والسالمة.  -

جمال االجتاهات : 
االهتـامم بتعلـم الطـرق املختلفـة لعمليـة 

اإلخراج النهائي.

- تنميـة روح االطـالع عـىل كل مـا هـو 
جديد بمجال اإلخراج.

- يطبـق طريقـة أو طريقتـني مـن طـرق 
اإلخراج النهائي.

جمال االرتباط : 
يربـط املعلومـات السـابقة بالبيئـة وباملواد 

.الدراسية األخر

طـرق  حـول  املتعلمـني  مـع  التحـاور   -
اإلخراج واختيار األمجل.

- يربط املعلومات السابقة بمواد دراسية 
. أخر
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املسقط الرأيس املسقط اجلانبي

املسقط األفقي 

املساقط اهلندسية 
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املنظور اهلنديس
أوالً : أنواع الرسومات اهلندسية :

هناك ما يعرف برسـم املسـاقط الذي يمكن من خالله رسـم اجلسـم من أكثر من جانب ،  ويكون ذلك من خالل مسقط أمامي (رأيس) ومن 
اجلنب ( جانبي ) ومن أعىل ( أفقي ) أو ما يعرف باإلسقاطات النظامية     (Orthographic Projections) ، ويمكن رسم قطاعات للجسم 

وذلك من أجل معرفة التفاصيل املختفية للجسم، وذلك بتصور أنه تم قطع اجلسم عند مستو معني (أو أكثر من مستو) ورسم ما نراه.

ثانياً : خطوط الرسم اهلنديس وأنواعها :
إن كل ما سـيحويه الرسـم يعطي صورة كاملة عن اجلسم وصفاته وأبعاده وحالته التي يكون عليها، فهناك صفات أو خواص تكون موجودة 
يف اجلسم عىل صورة ما أو داخله يف تركيبه ، ويمكن متثيلها وبياهنا عىل الرسم عن طريق مالحظة قصرية أو عن طريق عالمات اصطلح عليها وقد 

تضاف إىل الرسم خطوط مساعدة لتسهيل عملية اإلعداد أو قراءة الرسم .
مثال عىل ذلك خطوط املحاور، واخلطوط الدالة خلطوط األبعاد، كام أن الفراغات الداخلية يف اجلسـم ترسـم بخطوط منقطة تعني أهنا خمتفية 

بعكس اخلطوط املرئية التي ترسم خطوط كاملة. ذلك ما يوضح أن رسم املنظور أو املساقط الثالثة حتتوي عىل األنواع التالية من اخلطوط:

خطوط واقعية :  .1
وهي اخلطوط التي متثل تقاطع السطوح الظاهرة يف اجلسم، وهذه ترسم خطوط ظاهرة كاملة.

اخلطوط املختفية :  .2
وغري الظاهرة وقد اصطلح عىل رسمها خطوط منقطة وهي اخلطوط التي متثل تقاطع السطوح املختفية يف اجلسم.

خطوط ال وجود هلا يف اجلسم :  .٣
ولكنها رضورية لقراءة الرسم وهي خطوط املحاور (املراكز للدوائر وحماور التناظر) واخلطوط الدالة لألبعاد وخطوط األبعاد واألرقام الدالة 

عىل مقدار البعد وحتديد مسار القطع.
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املنظور اهلنديس

املنظور هو ما تراه العني من الواقع ضمن إسـقاط خمروطي الشـكل للجسـم أو الشـكل املراد رسـمه عىل اللوحة ، وهو علم هنديس ال يمكن 
اخللط بينه وبني الشـكل احلقيقي الذي نراه العني ، ألن املنظور صورة لشـكل جيسـد ظاهرة برصية تدخل يف تعريفها ظواهر فيزيولوجية وضوئية ، 
حيث تتم عملية التطابق بعد التقاط الصورة من خالل العينني ، كام أن الصورة يف العني تسقط عىل لوحة كروية هي شبكة العني ، ولوحة املنظور 

اهلنديس هي لوحة مستوية .
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واملنظور اهلنديس هو شـكل هنديس يظهر بأبعاده الثالثة ، لذلك جيب ختيل األبعاد وحتسـس الظل والنور واأللوان مع رسـم أبعاد أي جسـم  
عىل مستو اإلسقاط بأوضاع معينة.
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تتلخص قواعد املنظور اهلنديس بام ييل :-

اخلطوط املتوازية تلتقي عند نقطة معينة عىل خط األفق .  -١
كل اخلطوط املستقيمة تلتقي ومها عند نقطة اهلروب عىل خط األفق .  -٢

كل اخلطوط العمودية واألفقية تظل عىل حاهلا دون تغيري .  -٣
تتقارب اخلطوط العمودية كلام ابتعدت عن عني الناظر .  -٤

تصغر السطوح العلوية كلام اقرتبت من خط األفق ، وتكرب السطوح اجلانبية عن نقطة اهلروب .   -٥

عنارص رسم املنظور اهلنديس :- 
اللوحة :- هي العنرص األسايس للمنظور ، هي السطح الذي ينقل عليه جمسم الشكل وتكون اللوحة دائامً متعامدة مع خط الرؤية املنبعث   -1
من العني ، وقد تكون اللوحة عىل متاس مع الشـكل أو قريبه أو بعيدة عنه ، ويالحظ أن الشـكل املراد رسـمه يكرب كلام اقرتبت اللوحة من 

العني ويصغر كلام بعدت اللوحة عن عني الناظر . 
 األرض ومستو األفقي الذي يتعامد مع اللوحة املراد نقل الشـكل عليها ويسـمى خط التالقي بني مسـتو خط األرض : هو املسـتو  -2

اللوحة ، وهو يأخذ عدة حاالت فوق عني الناظر او عىل مستو النظر أو حتت عني الناظر . 
خـط األفـق : هو املسـتو األفقي املتعامد مع اللوحة ، والذي تقـع عليه  العني عىل بعد معني من اللوحة ، والفاصل املشـرتك بني اللوحة   -٣
واملسـتو األفقي يسـمى خط األفق ، وخري توضيح خلط األفق هو التقاء سـطح البحر مع السامء ، يبقى خط األفق يف مستو عني الناظر 

أي أنه يرتفع وينخفض بارتفاع وانخفاض عني الناظر . 
نقطة النظر الرئيسـية :- هي النقطة الناجتة من التقاء خط النظر الرئييس املتجه من العني بشـكل أفقي إىل مركز الشـكل املنظور مع اللوحة   -٤

واملوجود دائام عىل خط األفق ، أي أهنا التقاء خط النظر األفقي مع خط األفق عىل اللوحة بشكل عامودي . 
املسـافة :- هي بعد عني الناظر عن اللوحة ، وتقع يف مسـتو األفق ومتعامدة عىل اللوحة وتقدير طول املسـافة بني عني الناظر واللوحة ،   -٥
وهي سـبب الرؤية الواضحة لألشـكال ، وتأخذ هذه املسـافة دائامً بحدود ٢-٣- مرات ألكرب بعد من الشـكل املراد رسمه وذلك لضامن 

رؤية جيدة بزاوية  ٣٠ درجة علام بأن خمروط الرؤية عند اإلنسان بحدود ٦٠  درجة . 
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خمروط الرؤية :- متثل عني الناظر قمة خمروط الرؤية ، أي رأس خمروط اإلسقاط ، حيث خترج األشعة النظرية لتسقط الشكل عىل اللوحة   -6
، ويف كافة حاالت اإلسقاط تعترب عني الناظر ثابتة ال تتحرك .

7 -اجلسم املنظور -: هو تشكيل حجمي يمكن أن يكون صغريا ككريس أو طاولة أو يكون كبريا كبناء أو جزء من بناء أو فراغ داخليا به عدة 
حجوم صغرية ، ويتغري شكل هذا اجلسم املنظور بحسب زاوية الرؤيا . 

نقاط اهلروب :- إن مبادئ اهلندسـة املسـتوية تقول أن املسـتقيامت املتوازية تلتقي دائام يف الالهنائية أي جتتمع يف نقطة واحدة ، كذلك كل   -٨
اخلطوط املتوازية بالطبيعة تتقارب كلام ابتعدت عن عني الناظر لتظهر وكأهنا تلتقي يف نقطة واحدة وتدعي هذه النقطة نقطة اهلروب إذ أن 

كافة اخلطوط املتوازية هترب إىل نقطة االلتقاء  . 
طريقة رسم املكعب باملنظور اهلنديس :

يتم رسم منظور املكعب باستخدام املسطرة  T واملثلث ٣٠ ‘ ٦٠ كام هو موضح بالشكل ادناه :

T شكل رسم منظور املكعب باستخدام املثلث واملسطرة ال
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أنواع املنظور اهلنديس :

- املنظور احلر ) الفوتوغرايف (:-إذا رسم منظور ملكعب أو متوازي املستطيالت كام يفعل الرسامون ، فان الرسم الناتج يشبه الصورة   ١
الفوتوغرافيـة ، الن الرسـم يقدم اليشء كام تراه العني ، ويف رسـم املنظور املركزي تظهر مجيع اخلطـوط املمتدة من نقطة الرصد وكأهنا 

متتد نحو نقطة بعيدة هي نقطة اهلروب . 

اإلسقاط األيزومرتي املتوازي ) املنظور اهلنديس ٣0 درجه ( :-  ٢
متثل األجسام بإمالتها بزاوية ٣٠ درجة عىل اخلط األفقي ملستو اإلسقاط ثم ينظر إليها بزاوية ٣٠  درجة عىل األفق ملستو اإلسقاط 

، والنسبة بني احلواف الرأسية وبني احلواف املائلة متساوية . 

اإلسقاط املتوازي ذو املقاسني ) املنظور اهلنديس ٤٥ درجه ( :-  ٣
يـدار اجلسـم املـراد متثيله بحيث يكون الوجه األمامي عىل زاوية ٤٥ درجة ثـم ينظر إليه من األمام ( إىل اليمني ) ومن األعىل ، والنظام 
املتبع يف إعداد الرسـم يف املقاسـني هو وضع اجلسـم بحيث تكون حافته األمامية منطبقة عىل املسـتو األفقي لإلسـقاط ، بينام ترسـم 
احلـواف األخـر املتباعدة موازية لبعضها البعض عىل زاوية ٤٥  درجه من املسـتو األفقـي ، ومع أن هذا التمثيل ال يطابق االنطباع 
احلقيقي لشكل اجلسم عىل العني ، إال أنه يساعد عىل توضيح الشكل احلقيقي للجسم خصوصا إذا كان للجسم مالمح أخر كثرية .

املنظور اهلنديس  ٣0 -  60 :-يتم رسـمه من خالل حتديد نقاط اهلروب اليمني واليسـار عىل مسـتو األفق ، عن طريق إرسـال أشعة   ٤
من نقاط توازي زاويتي ميل اجلسم عىل ٣٠ درجة من جهة و٦٠ درجة من جهة أخر بواسطة مثلث ٣٠ -٦٠ .
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  One point  perspective-: طريقة رسم املنظور اهلنديس من نقطة هروب  واحدة

نرسم خط األرض .  -١
نرسم عىل خط األرض الواجهة املوازية للوجه ، كام نراها عىل أن تبقى اخلطوط الشاقولية واملائلة وعاموديه كام هي .  -٢

نحدد ارتفاع مستو النظر ونرسم خط األفق وامتداده .  -٣
نحدد اجتاه اخلط األسفل واألعىل للواجهة اجلانبية ونمدد هذا اخلط بحيث يتالقى مع خط األفق يف مركز النظر ، نقطة هروب اخلطوط األفقية   -٤

يف الواجهات املتعامدة مع اجتاه اللوحة .
نصل زوايا الواجهة املرسومة واملوازية للوحة إىل مركز النظر .   -٥

٦-  نحدد العمق بمقارنة ما يظهر من الواجهة اجلانبية بالواجهة األمامية املرسومة بالنظر باستخدام طرق القياس . 
اخلطوط الشاقولية بالشطل املرسوم تبقى شاقوليه ، أما اخلطوط األفقية والعمودية عىل اللوحة فتتالقى يف مركز النظر .   -٧

عندما نرغب يف إظهار الواجهة اجلانبية بشكل أكرب ، نختار مكان الوقوف ( حمور النظر عن اليمني واليسار بإزاحة أكرب ) .   -٨

رسم توضيحي ملنظور النقطة الواحدة .
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  Two Points Perspective-: رسم املنظوراهلنديس من نقطتي هروب

نرسم خط األرض ثم نقيم عليه عامودا نحدد عليه ارتفاع زاوية الشكل القريبة من الناظر .   -١
نحدد مسـتو النظر بالنسـبة للشكل املرسوم ونرسـم خط األفق ( يمكن أن يكون خط األفق ونقاط اهلروب خارج  حدود ورقة   -٢

الرسم ) . 
بالعـني املبارشة أو باسـتخدام الزاوية املتغرية نحـدد اجتاه اخلطني األفقيني املنطبقني عىل األرض لواجهتي الشـكل ، ثم نمد هذين   -٣

اخلطني بحيث يتقاطعان كالمها بارتفاع زاوية الشكل التي قمنا برسمها . 
نصل رأس اخلط الشاقويل املرسوم ( زاوية الشكل القريب للناظر ) إىل نقطتي اهلروب .   -٤

لتحديد عمق الواجهتني نقارن ما يظهر من كالمها بارتفاع زاوية الشكل التي قمنا برسمها .  -٥
بعد حتديد العمق نرسـم خطوطا شـاقولية تلتقي مع األشـعة الواصلة بني النهاية العليا لزاوية الشكل ونقاط اهلروب فتتحدد معنا   -٦

واجهتي الشكل املرسوم ، ونتابع الرسم هبذه الطريقة حتى ننتهي من رسم الشكل كامال . 

VP VP
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املساقط: 
املساقط اهلندسية الثالثة املنتجة من رسم املنظور.

املسقط الرأيس :
وينتج من النظر إىل اجلسـم بحيث تكون األشـعة من العني إىل كل خط من الواجهة األمامية يف اجلسـم يف اجتاه أفقي وعمودي يف نفس الوقت 

عىل اجلسم نفسه.

املسقط األفقي :
وينتج من النظر إىل اجلسم بحيث تكون األشعة من العني إىل كل خط يف الواجهة العليا يف اجلسم يف اجتاه رأيس وعمودي يف نفس الوقت عىل 

اجلسم كله.

املسقط اجلانبي :
وينتـج مـن النظر إىل اجلسـم بحيث تكون األشـعة من العني إىل كل خط يف الواجهة اجلانبية اليمنى للجسـم يف اجتـاه أفقي وعمودي يف نفس 

الوقت عىل اجلانب األيمن للجسم .
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اإلسقاط األيزومرتي.
هو إسـقاط متعامد جلسـم ما يف مسـتو معامد الجتاه خطوط اإلسقاط املوازية التي متر باجلسـم . وترسم له منظر واحد ثالثي األبعاد تتضح 
منه أوجه اجلسم األساسية الثالث ويتم فيه رسم االرتفاع راسيا . أما العرض والعمق يرسامن بميل ٣٠ ْ عىل اخلط األفقي تتساو فعل هذا النوع 

من التمثيل مقاييس الرسم بالنسبة لالرتفاع والعرض والعمق .
يطلب رسم ثالثة مساقط وهي ( املسقط الرايس واجلانبي واألفقي ) بينام يف حالة األشكال األسطوانية قد ال حتتاج أكثر من مسقطني لتمثيلها. 

طريقة توزيع املساقط.

عند رسـم املسـاقط الثالثة للمنظور اهلنديس جيب أن يقع املسقط الرأيس من اليسـار وبجانبه اجلانبي من اجلهة اليمني بينام املسقط األفقي يقع 
أسفل املسقط الرأيس . 

وبناءً عىل ذلك فإن املسـقط الرأيس واجلانبي يكون هلام ارتفاع واحد والرأيس واألفقي يكون هلام عرض واحد  ، واجلانبي واألفقي يكون هلام 
عمق واحد. 
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استنتاج املسقط الثالث 
يتم مد خطوط اجلسـم من املسـقط الرأيس إىل األسفل ومن املسـقط اجلانبي باستخدام الربجل ( الفرجار ) ليتقاطع  مع خطوط اإلسقاط من 

املسقط الرأيس .. فيكون التقاطع هو املسقط الثالث هلذا اجلسم .
استنتاج املسقط الثالث من بعدين : 

إن عملية اسـتنتاج املسـقط الثالث من مسـقطني معطيني تعترب العملية العكسـية لرسـم املسـاقط الثالثة من منظور معطى ، وذلك ألن عملية 
اسـتنتاج املسـقط الثالث من مسـقطني يعتمد عىل ختيل شـكل املنظور والذي يكون معلوماً لدينا وجتدر اإلشـارة هنا إىل أنه توجد طريقة الستنتاج 

املسـقط الثالـث مـن مسـقطني معلومني بدون ختيل شـكل 
املنظور وتعتمد هـذه الطريقة عىل القواعد اآلتية مع يراعي 

قاعدة الظاهر واملخفي . 
العالقة بني املسقط األفقي واملسقط الرأيس   -

هي اخلطوط الرأسـية بمعنى أن مجيع اخلطوط الرأسـية 
يف املسقطني األفقي والرأيس عىل استقامة واحدة .

العالقة بني املسقطني الرأيس واجلانبي   -
هـي اخلطوط األفقية بمعني أن مجيع اخلطوط األفقية يف 

املسقطني الرأيس واجلانبي عىل استقامة واحدة .

العالقة بني املسقطني الرأيس واجلانبي
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- العالقة بني املسقطني األفقي واجلانبي

 هي اخلطوط األفقية والرأسـية بمعنى أن مجيع اخلطوط األفقية يف املسـقط األفقي تتحول خلطوط رأسـية يف املسـقط اجلانبي ومجيع  اخلطوط 
الرأسية يف املسقط اجلانبي تتحول خلطوط أفقية يف املسقط األفقي. 

  weiv edis  واملطلوب هو اسـتنتاج املسـقط اجلانبـي  nalp واألفقي  noitavelE وهـذا يعنـي أنـه عندمـا يكون معطى املسـقطني الرأيس
فإن مجيع النقط واخلطوط األفقية املوجودة يف املسـقط الرأيس تسـقط خطوطاً أفقية يف املسـقط اجلانبي ، كذلك فان مجيع النقط واخلطوط األفقية 

املوجودة يف املسقط األفقي nalp  تسقط خطوطاً رأسية يف املسقط اجلانبي v.s  مع يراعي اخلطوط الظاهرة واملخفية .   
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نامذج التامرين مع املقايسة : 
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الباب الرابع :  
اخلامات واملواد املستخدمة � العمليات 

 -  أنواع ا�خشاب وقياساتها
-   الزجاج أنواعه وقياساته 
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الباب الرابع :  
اخلامات واملواد املستخدمة � العمليات 

 -  أنواع ا�خشاب وقياساتها
-   الزجاج أنواعه وقياساته 
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اخلامات واملواد املستخدمة � العمليات اخلامات واملواد املستخدمة � العمليات 
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اخلامات واملواد املستخدمة يف الديكور
أوالً األخشاب:

اخلشب الطبيعى.
يكور، وكذلك يُستخدم يف األرضيّات  األشـجار هي املصدر األسـايس لألخشاب الذي يُسـتخدم يف صناعة أثاث املفروشـات واملكاتب والدّ
ويُسـتخدم للتدفئة، واخلشـب مصدره طبيعيّ من األشـجار، ولكنّ هناك أنواعاً صناعيّة تتم صناعتها من نشـارة اخلشب، وتتم إضافة مادة كيامويّة 

بيعي أنواع تتميّز بقوهتا ومجال ألواهنا، ويتم استخدامها يف أغراض متعددة. إليها حتى تتامسك، وللخشب الطّ

بيعي.  أنواع اخلشب الطّ
ويد(  خشب املوسكي ) خشب السّ

، فهو من  بيعيّ ول املصدرة له، وهو أرخص أنواع اخلشب الطّ ـويد وتركيا الدّ ـوح األصفر، وتعدّ روسيا والسّ ـويد أو الشّ ويُعرف بخشـب السّ
خشب الصنوبر، ويتميّز بوجود بقع أو عقد بنيّة.

ان   خشب الزّ
، ويُستخدم الزان يف تصنيع األثاث  يُعترب من أصلب أنواع األخشاب؛ ألن مسامه ضيقة جداً، وال يوجد به أي عقد، ويميل لونه لإلمحرار قليالً
ل مثل األبوب وأثاث املكاتب وباركيه األرضيّات،  ض إىل ضغط وقوة حتمّ ى بالكالسيك، ويدخل يف صناعة القطع التي تتعرّ املحفور حملياً ويسمّ
، والروماين الذي يُعترب أفضل أنواع  ، الذي يتميّز بسعره الرخيص والنوعيّة السيّئة، والزان األمريكيّ والرويسّ ومن أشهر أنواعه هو الزان الرتكيّ

الزان، ومن سامت خشب الزان خطوطه الدقيقة والصغرية جداً. 
خشب اآلرو.

جـة، وهو أفضل أنواع اخلشـب متانـةً ومجاالً وأغالها ثمناً، وخلشـب اآلرو أنـواعٌ كثريةٌ مثل  اآلرو أو القـرو يتميـز بتجزيعاتـه الكثـرية املتعرّ
اليوغساليف، وهو األرخص بسبب نسبة الرطوبة فيه، واآلرو األمريكي( اآلرو األبيض) .
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نديان أو البلوط . خشب السّ
وهو خشب غنيٌ عن التّعريف لسمعته املشهورة بصالبته ومقاومته للعوامل اجلويّة، وهو اخلشب العنيد الذي يصعب تصنيعه ( عمر الشجرة 
ـنديان  لب عليه ونتيجة لصالبته يُصنع منه األثاث الفاخر غايل الثّمن، ومن أبرز مصادر البلوط أو السّ يصل إىل ٥٠٠ سـنة وأكثر)، وهلذا يقلّ الطّ
د ألوان هذا النوع من اخلشب فمنه األبيض واألمحر، ويتميّز بوجود مادة كيميائيّة طبيعيّة  النّمسا ودول البلطيق وإنجلرتا واليونان وإيطاليا، وتتعدّ

تسبب الصدأ للحديد، هلذا ال يصلح وضع املسامري لتثبيت شجر البلوط.

خشب املاهوكني 
ان ، ولكنّه خيتلف عنه يف بعض اخلصائص كلونه املائل إىل احلمرة، وصالبته، ومقاومته، ويستخدم  يشبه هذا النّوع من اخلشب إىل حدٍّ كبري الزّ
ة دول كأمريكا  هذا النّوع من اخلشـب يف صناعة الكثري من األثاث، واألبواب، والنّوافذ اخلشـبيّة، وكرانيش األبواب، ويسـتورد هذا النّوع من عدّ

وإفريقيا، ولكن املاهوكني اإلفريقي أفضل جودة من األمريكي نظراً ملقاومته الكبرية لدرجات احلرارة العالية.

خشب الصنوبر
اً، وأكثر ما يتمّ استخدامه يف صناعة الكنب، ويستورد من غابات كارولينا الشامليّة.  يعدّ هذا اخلشب ذا جودةٍ عاليةٍ جدّ
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)1( أخشاب الصنوبر األبيض

إسم اخلشب
وحدة املقاس بالسم

البيع
ثمن الوحدة

مالحظات
دينارفلسسمكعرضطول

لوح ورقة

ت ٤00 سم
طول ثاب

توجد أطوال شاذة يف م101٫2٣، 12 ،1٥ ،17، 1٩ ، 22 ،2٥ ،2٨ ،٣0
األسواق مثل:

 - ٤٥0 - ٣٥0 - ٣00(
٥00 - 600سم(

يزن املرت املكعب من 
أخشاب البياض حوايل:

٤00: ٥00 كج

لوح تقليد 
م101٫٨٣، 12 ،1٥ ،17، 1٩ ، 22 ،2٥ ،2٨ ،٣0«بندق»

لوح 
م102٫٤٣، 12 ،1٥ ،17، 1٩ ، 22 ،2٥ ،2٨ ،٣0التيزانة

لوح بونتي
102٫٨، 12 ،1٥ ،17، 1٩ ، 22 ،2٥ ،2٨ ،٣0املاظة

٤٫٨
م٣

مورينة 
مفردة

(٤٫٨ × ٤٫٨(
(6٫6 × 6٫6(

م٣

مورينة 
)7٫6 × 7٫6)جموز
(٩٫6 × ٩٫0(

م٣

ف 
ص

ن
مورينة

(2٤٫٨ × ٫٤(
(٣٫٨ × 7٫6(

م٣



١١٥

)2( أخشاب الصنوبر األصفر «املوسكي أو السويد»

اسم 
اخلشب

وحدة املقاس بالسم
البيع

ثمن الوحدة
مالحظات

دينارفلسسمكعرضطول

ألواح موسكي )سويد(

يبدأ من :
1٥0 ، 1٨0 ، 210 ، 2٤0 ، 270 وهكـذا 

بزيادة منتظمة ٣0 سم حتى 720 سم

7٫٥
10

12٫٥
1٥

17٫٥
20

22٫٥
2٥

27٫٥
٣0

1٫٩
2٫٥
٣٫1

٥
6٫٣
7٫٥

م٣

يالحظ من األبعاد أن:
الطـول: يبدأ مـن 1٥0 حتى 

720 بزيادة قدرها ٣0 سم
العـرض يبـدأ من 7٫٥ سـم 
منتظمـة  بزيـادة   ٣0 حتـى 

مقدارها 2٫٥ سم.

ملحوظة:
يـزن املـرت املكتعـب حـوايل: 

600 : 6٥0 كجم
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)٤( وحدات قياس وبيع األخشاب الصلبة والثمينة

اسم 
نوع املوطناخلشب

التغطية

وحدة املقاس بالسم
البيع

ثمن الوحدة
مالحظات دينارفلسسمكعرضطول

زان أمحر  
زان أبيض

أمريكا
أوروبا

قصاير
قصري
وسط
طويل

أقل من 100
من 

170 :100
من

٣٥0: 1٨0
من 

٣60 فأكثر

2٥ : 10

2٫6
٣٫2
٥٫٤
7٫6
٩٫٨
10

م٣
وزن املرت املكعب

٨٥0 : 7٤0
كيلو جرام

قرو 
نمساوي 
قرو ياباين

وسط 
أوروبا
اليابان 
وأمريكا

سميكة
قصري
وسط
طويل

أقل من 100
من 

170 :100
من

٣٥0: 1٨0
من 

٣60 فأكثر

2٥ : 10
كام يف 
خشب 

الزان
م٣

وزن املرت املكعب
٩00 : ٨20
كيلو جرام

بلوط
وسط 
أوروبا 
وأمريكا

ألواح
سميكة 

من أشجار 
مقشورة

٩00 :٥00٤0 : 10

 ،٤، ٥
 ،7 ،6
 ،٨، ٩

10

م٣
وزن املرت املكعب

٩00 : ٥70
كيلو جرام

ماهوجني

أفريقيا 
اهلند

مناطق 
حارة

ألواح 
سميكة

 1٨0 : 1٥0
210

بزيادة ٣0 سم 
حتى 720

، 10
12٫٥ 

1٥ بزيادة
2٫٥ حتى ٥0

2 ،6
٣ ،2
٤ ،٥
6،7
٨، ٩
10

وزن املرت املكعب
٩00 : 600
كيلو جرام
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)٥( وحدات قياس وبيع القرشات اخلشبية واألبلكاج

املورداالسم
وحدة املقاس بالسم

البيع
ثمن الوحدة

مالحظات دينارفلسسمكعرضطول

قرشة 
ماهوجني

جوز تركي
عني كتكوت.

أسبانيا
2٨0 :1٨0
200 : 160
1٨0 : 1٥0
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)٥( وحدات قياس وبيع القرشات اخلشبية واألبلكاج
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ثانياً األخشاب النصف مصنعة:
خشب الالتيه ) الكونرت(. 

ويتكون من سـدائب من اخلشـب املوسـكي بجانب بعضها البعض، و يلصق عليها طبقة من القرشة السـميكة من اجلانبني و يضاف عىل هذا 
النوع من األخشاب املصنعة قواشيط من األجناب تكون غالباً من الزان أو من نفس نوع القرشة امللصقة عىل الكونرت. 

و من مقاساته : 
١٢٢ × ٢٢٠

 ۲٤٤ × ۱۲۲
۱٥۰  ×  ٦۰

و يرتاوح سمكه من ١٫٢ ايل ٢٫٩ سم.

املعاكس ) االبالكاج):
يرتكب األبالكاج من عدد فردي من طبقات القرشة توضع بحيث تكون متعاكسة األلياف، و يرتاوح سمك القرشة الواحدة من مليل ايل مليل 

و نصف .
و من املقاسات الشائعة بالسوق املحيل :

١٢٢ ×  ٢٤٤ 
 ۱٥۳ ×۱٥۳ 
 ۱٥۳ ×۱۲۷ 
 ۱۸۰ ×۱۲۲ 

ثالثاً االخشاب املصنعة:
د ويرتاب من يريد رشاء هذا النّوع من اخلشـب،؛حيث  ، لذلك كثرياً ما يرتدّ اخلشـب املضغوط (mdf) وهو خشـبٌ صناعيّ وليس طبيعيّ
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ـكل من اللوح . وعىل  بسـت بمكابسَ حراريّة لتُعطينا ذلك الشّ ن من مزيج نشـارة اخلشـب الطبيعيّ ويضاف إليه بعض املواد الكيامويّة الّتي كُ يتكوّ
 ، غـم مـن هـذا العيب الكبري إالّ أنّه ال يمكن االسـتغناء عن هذا النّوع من اخلشـب يف صناعة األثاث واألبواب واملطابخ؛ ألنّه سـهلٌ يف القصّ الرّ
رق التي يتّبعها الصانع تتمحور حول معاجلة هذا النّوع ضدّ الرطوبة واحلرارة  ره بأيّ حجمٍ وسامكة يطلبها املشرتي، وهناك بعض الطّ ويمكن توفّ

وبذلك يرتفع سعره ويصبح جيّداً من حيث االستخدام..
و من مقاساته :
١٢٢ ×  ٢٤٤ 

 ۳۰۰ × ۱۲۲ 
 ۱۲۲× ۳٦۰و هذا املقاس ليس شائعا. 

رابعاً الزجاج:
الزجاج .

جاج بأنّه مادة صلبة تتوزع الذرات فيها بشـكل عشـوائي عىل مسـافات متسـاوية ما جيعل منها مادة ال بلورية، وتنصهر عند درجة  عرف الزّ
ة هبشاشـتها وشـفافيتها أيضاً، وتعتـرب أيّ مادة ال بلورية ذات صالبة  ل إىل احلالة الصلبة عند تربيدها، ومتتاز هذه املادّ حـرارة مرتفعـة جداً، وتتحوّ
ةً إذا كانت يف حتوالهتا زجاجية، ويَستخدم اإلنسان يف صناعته للزجاج جمموعة من املواد الطبيعية، وهي: الرمل، واحلجر اجلريي،  زجاجاً وخاصّ

والصودا، والفلسبار، والسيلنيوم، والكروميت، واجلبس، والفحم. 
خواص الزجاج:

يمتاز الزجاج بثالث خواص رئيسيّة، وهي: 
1- الشفافية: يتّصف الزجاج بدرجةٍ عالية من الشفافية املتجانسة؛ إذ يسمح بمرور األشعة الضوئية من فوق البنفسجية إىل حتت احلمراء من 

خالله، كام متنحه هذه اخلاصية القدرة عل كرس الضوء وعكسه؛ إذ يمتلك عامل انكسار يرتاوح ما بني ١٫٤٦٧ و٢٫١٧٩. 
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غم من أن الزجاج جسـم شـفاف هش ويَسهل كرسه إال أنّه له القدرة عىل مقاومة االحتكاك، وتَتفاوت درجة  2- القسـاوة والصالبة: عىل الرّ
ناته، وتتحكم نسبة اجلري والسيليكا بشكلٍ مبارش يف قساوة الزجاج وصالبته.  جاج وفقاً لرتكيبته ومكوّ القساوة للزّ

ـواد الكيميائيـة: يُعتـرب الزجاج مادةً مقاومـةً للمحاليل الكيميائية، إال أنّـه ليس لديه القدرة عىل مقاومـة محص الفلوردريك  ٣- املقاومـة للمَ
واملصهرات القلوية، وتعمل هذه األخرية بدورها بكلّ سهولة عىل حلّ الزجاج.

أنواع الزجاج: 
1- وهي حسب الرتكيب الكيميائي: يقسم الزجاج إىل عدة أنواع وفقاً لرتكيبته الكيميائية، وهي: 

ةً يف أواين  ( أ ) زجـاج الصـودا واجلري: يعترب هذا النوع من الزجاج األكثر اسـتخداماً، ويدخل يف صناعـة األواين واأللواح الزجاجية، وخاصّ
ته ومتانته، وهو ثابـت كيميائياً، وقابل إلعادة التدوير  حفظ املرشوبات، وتبلغ نسـبة اسـتخدامه ما يقارب ٩٠%، ويمتـاز بانخفاض تكاليفه، وقوّ
ل يف جمموعها كربيتات  والصهـر أكثـر من مرة، ويتـم حتضريه بخلط كربونات الصوديوم واجلري والدولوميت والسـيلكا وأكسـيد األملنيوم لتُشـكّ

الصوديوم وكلوريد الصوديوم، وتدخل بعدها إىل الفرن لتُصهر عند درجة حرارة ألف وستامئة ومخس وسبعني درجة. 
)ب( الزجاج الرصايص الكريسـتال: يمتاز هذا النوع من الزجاج بعلوّ معامل االنكسـار اخلاص به للضوء، ويُعدّ ذا كثافة عالية، ويدخل يف 
صناعة اإلكسسوار والتحف والثريا، وانترش استخدامه قديامً كثرياً يف صناعة األواين احلافظة للطعام والرشاب، إال أنّه تم حظر استخدامه نظراً ملا 

يلحقه من خطر عىل الصحة. 
ى أيضاً بالكوارتز، وتشـكل مادة السـيليكا نسـبةً كبرية من مكونات هذا النوع من الزجاج لتصل إىل ٩٦% من  )جـ( زجاج السـيليكا: ويُسـمّ
مكوناتـه، لذلـك حتـى يتم تصنيعه جيب تعريضـه لدرجات حرارة مرتفعة جداً، ويمتـاز بقدرته العالية عىل مقاومة درجات احلرارة. يُسـتخدم يف 

صناعة موازين احلرارة واألفران. 
2- حسب املعاجلة الفيزيائية، ويصنف إىل عدة أنواع، وهي: 

( أ ) الزجاج امللدن. 
(ب) الزجاج املقسى. 
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أنواع أخر: ويضم هذا الصنف مجيع أنواع الزجاج غري املصنّفة.
٣- وفقاً للرتكيب الكيميائي واملعاجلة الفيزيائية، ومنها: 

( أ ) الربسبكـس. 
(ب) زجاج األمان. 

(جـ) الزجاج املسطح.
تصنيفات الزجاج: 

وللزجـاج أصنـاف كثرية نذكر منها: البللوري العادي، والبللوري االكسـرتا، الزجـاج املضغوط، الزجاج اإلنجليـزي، الزجاج البلجيكي، 
الزجـاج املسـلح، الزجاج العـادي، الزجاج املحبـب، الزجاج املانع لترسب احلـرارة، والزجاج املانع لترسب األشـعة، الزجـاج املموج، الزجاج 

املعشق، الزجاج الغري قابل للكرس.
ويباع عىل هيئة ألواح باملرت املسـطح أو املربع بطول (٢٢٠ ×١٦٠ سـم) وبطول ( ٣٠٠ × ١٦٠ سم) للفيمية، وخيتلف السمك باختالف نوع 

الزجاج والبللوري، والزجاج العادي اخلفيف ختاناته (١، ٢ ، ٣ مم)، أما البللور فتخاناته (٤ ، ٥ ، ٦ مم) ويصل إىل (٢٫٥ سم).
يقطع الزجاج بواسطة عجلة خاصة ذو سن من املاس، ويستخدم الزجاج يف جماالت عديدة، فهو يستخدم يف صناعة األثاث يف صنع حشوات 

الدلف ويف اجلرارة ويف تغطية مسطحات قطع األثاث حلاميتها، ويف عمل املرايا ونجد أن الزجاج يستخدم يف شتى جماالت احلياة.
ومن مميزاته: أنه يسمح بمرور الضوء واحلرارةدون أن تؤثرفيه كام توجد أنواعال تسمح بذلك، ويمكن احلصول عليه بنوعيات خمتلفة، سطحه 

أملسغري قابل للخد، سهل التشغيل، رخيص.
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الباب اخلامس:
 العدد وا�دوات

١٢٣
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العدد واآلدوات اليدوية
عدد القياس والعالم والضبط :

وهي العدد املستخدمة يف عمليات القياس املختلفة ووضع العالمات عىل األخشاب وضبط العروض والسامكات واملسافات وهي :
1. املرت الرشيط : 

وهو عبارة عن رشيط معدين مقسم إىل سنتيمرتات ومليمرتات ويباع  بعدة أطوال ٣ ، ٥ ، 7٫٥ مرت والغالبية
 منها تباع بنوعني من القياس  متجاورين قياس السنتيمرت وقياس البوصة ويستخدم يف وضع القياسات وحتديد املسافات . 

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

واملسافات املوحدة عىل اخلشب ويف نقل األبعاد من عىل الرسم إىل اخلشب .  

٣. شوكة العالم :
وهي عبارة عن قطعة من احلديد تشبه املسامر تنتهي بسن مدبب وهلا يد كروية الشكل مصنوعة من اخلشب أو البالستيك

 وتستخدم  يف احلز وعالم اخلشب وحتديد مراكز الدوائر وأماكن الثقب

٤. الزاوية القائمة :
هي عبارة عن جناح معدين مقسم أو غري مقسم ويد من اخلشب أو املعدن بزاوية ٩0° تستخدم 
يف رسم اخلطوط العمودية عىل أحرف األخشاب ،وضبط تعامد أوجه األخشاب املمسوحة . 

٥. الشنكار :
ويتكون من كتلة خشبية تسمى رأس الشنكار ينزلق بداخله إصبع  أو إصبعني من اخلشب مقسمني أو غري مقسمني

 وهو عىل نوعني شنكار بسن واحد والشنكار املزدوج بسنني ويستخدم  يف ضبط سمك اخلشب أو رسم خطوط 
مستقيمة موازية عىل مسافات معينة من حرف أو هناية اخلشب .  

6. زاوية متحركة ) كوستيال( :
وهي عبارة عن مسطرة سميكة ومسطرة رفيعة متحركة عىل حمور وتستخدم لوضع خطوط مائلة خمتلفة الزوايا
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عدد النرش
وهي العدد التي تستخدم يف عمليات الشق والنرش عىل القطع اخلشبية :

1. رساق الظهر :
يتكون من سالح من الصلب يركب عليه ظهر من أعىل ليكون ثابتاً أثناء النرش ، والسالح قصري وله مقبض 

من اخلشب . ويستعمل يف القطع العريض .
2. الساحقة :

تشبه كثرياً رساق الظهر لكن أقل عرضاً وأدق أسناناً واليد ملفوفة . وتستخدم يف عمل الرتاكيب 
واألعامل الدقيقة عدد أسنان يف الساحقة 12- 18 سن يف البوصة

٣. الزوانة :
سالحها سميك من الصلب مسلوب مدبب من عند الطرف وأعرض عند املقبض وأسناهنا كبرية . 

وتستخدم يف تفريغ الدوائر واملنحنيات وثقوب الكوالني واألقفال
٤. اآلركت اليدوي :

الشاسيه من احلديد عىل شكل حرف U متصل بيد ملفوفة من اخلشب والسالح رفيع من الصلب 
ذو أسنان حادة وضيقة وهلا عدة مقاسات ويستخدم يف عمليات التفريغ لألشكال والرسومات بعد عمل

 ثقب ومترير السالح منه . ويبدل السالح باستمرار لرسعة تلفه 
عدد القطع

1. األزميل املشطوف :
سالح من الصلب ويد من اخلشب أو البالستيك ويكون حرف السالح مشطوف ليستخدم يف األركان املائلة  

واحلد القاطع متعدد القياسات بامللم أو أجزاء البوصة . يستعمل يف عمل الرتاكيب واخلدوش عن طريق قطع اخلشب وتفريغه  
2. األزميل املستقيم :

يشبه كثرياً األزميل املشطوف لكن حرف السالح عدل ليستخدم يف األركان املستقيمة للرتاكيب واخلدوش .
٣. املناقري :

سالح من الصلب ويد من اخلشب أو البالستيك و سمك السالح كبريو يستخدم يف القطع العميق للخشب . 
واحلد القاطع متعدد القياسات بامللم أو أجزاء البوصة . ويستعمل يف احلفر العميق للخشب .
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عدد املسح والتصفية
تستعمل الفارة يف مسح سطح وأحرف األخشاب وهي أحجام ومقاسات خمتلفة والشائع منها :

1. الرابوه :
يصنع من احلديد وهلا مقبضني من اخلشب وهلا كستري من الصلب ذات حد قاطع مشطوف

 من جهة واحدة . يقشط ويرفع ألياف اخلشب وخيرجها عىل هيئة قرشة من اخلشب .
2. النصف رابوه :

وهو ال خيتلف يف أجزاؤه وشكله وطريقة فكه وتركيبه عن الرابوه لكن خيتلف من حيث صغر حجمه
 فهو أقل من الرابوه يف الطول ويستخدم يف ضبط األحرف واألوجه متوسطة الطول .

٣. فارة الترشيب :
تستعمل يف صقل أسطح األخشاب وال ختتلف أجزاؤها عن مثيالهتا من الرابوه والنصف رابوه 

ولكن ختتلف من حيث احلجم فهي أصغر من الرابوه والنصف رابوه 
٤. فارة الرابطة :

تستعمل يف لف األحرف وضبط األعامل الصغرية وكستريها يركب مقلوباً أي أن حد القطع ألعىل
 وال يوجد للكستري غطاء مثل الفارات السابقة

ملوحظة : تكون زاوية امليل للكسترييف السن ٣٥ درجة
املبارد

1. املربد اخلشايب العادي :
يستخدم يف تنعيم األسطح اخلشبية أو برد األجزاء غري املرغوب فيها ويصنع من الصلب بأطوال متعددة

2. املربد احلدادي :
وظيفته إزالة الطبقة اخلشنة املتخلفة من املربد اخلشايب وتنعيم األسطح وحروف اخلشب .

٣. املربد املدور ) ذيل الفار ( :
يستعمل يف تنعيم الفتحات وتوسيع الثقوب .

٤. املربد املثلث :
سالحه ذو ثالثة أضالع ، ويستخدم يف سن أسنان املنشار أو تنعيم األركان واألماكن الضيقة .
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عدد التثقيب والتخريم
: تستعمل يف عمل الثقوب يف اخلشب وذلك لوضع الرباغي أو الكوايل )املسامري اخلشبية( أو ألغراض أخر

1. امللف اليدوي :
مصنوع من احلديد وله مقبض للتثبيت ويد للدوران وال يستخدم إال يف ثقب األخشاب وله نوع معني من البنط 

) الريش ( ال تصلح إال له ، وله حلقة تعكس حركة الدوران حتى يمكن 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 .

عدد الطرق والربط والفك
1. الشاكوش ) املطرقة برأس حديد ( :

عبارة عن قطعة من احلديد مثبتة يف يد من اخلشب الصلب . ويف بعض األنواع يوجد شق يف احلديد الستخراج
 املسامري يستخدم يف عمليات الطرق وتثبيت املسامري املعدنية .

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

الشكل . ويستعمل يف الطرق عىل يد األزميل واملنقار ، أو فك وجتميع أجزاء املشغوالت للمحافظة عليها من التلف .

٣. السنبك :
هو عبارة عن قطعة من الصلب املربوم أو املربع طرفها مدبب

عىل شكل خمروط ناقص . يستعمل يف تغطيس وإخفاء رأس املسامر حتت سطح اخلشب .

٤. املفك :
ويستخدم لربط وفك الرباغي وخيتلف شكل رأس املفك

عىل حسب شكل رأس الربغي إن كان عدل أو عىل شكل +
٥. الكامشة :

وهي أداة تستخدم خللع املسامري من اخلشب وجيب يراعي
وضع قطعة من اخلشب ) تكاية ( حتت فكيها عند خلع املسامري حتى ال خيرب اخلشب من الضغط .



١٢٨

العدد و األدوات املساعدة
1. صندوق قطعية :

    . ºو ٤٥ º٩0 لسالح املنشار بحيث يتم استخدامها يف القطع العريض بزاوية قاعدة من اخلشب فيها جمر

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

٣. مساعد بنك :
 وهو عبارة عن قطعة مستطيلة من اخلشب األبيض مثبت عىل الطرفني من اجلانبني قطعة صغرية من اخلشب

  )الساندة( بطريقة متعاكسة                                                                        
٤. فتيلة أمريكاين :

هي أداة من احلديد الصلب تشبه احلرف F تقوم بتثبيت اخلشب عىل البنك أثناء العمل وكذلك تستخدم يف عملية التجميع النهائي 

٥. 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 عىل البنك أثناء العمل.                   

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

٨. تكاية خشبية لورق الصنفرة :
هي قطعة صغرية من اخلشب تلف حوهلا قطعة من ورق الصنفرة ليسهل العمل هبا.      

٩. مسطرة منحنيات :
مساطر بالستيكية بانحناءات خمتلفة لرسم الزخارف و املنحنيات       
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الباب السادس:
طرق التجميع

- ال�اكيب الصناعية.
- أنواع اللحامات.
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- ال�اكيب الصناعية.
- أنواع اللحامات.
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- أنواع اللحامات.- أنواع اللحامات.- أنواع اللحامات.- أنواع اللحامات.- أنواع اللحامات.

- ال�اكيب الصناعية.- ال�اكيب الصناعية.
- أنواع اللحامات.
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كيفية تنفيذ التعاشيق ) الرتاكيب الصناعية(.
مقدمة :-

يطلق لفظ كلمة تعشـيقة يف النجارة والديكور ومن الصناعات اخلشـبية عامة عىل سـائر طرق جتميع األخشـاب التي تتكون منها املشغوالت 
. بغرض ربطهام معاً

وختتلف التعاشيق باختالف األجزاء املراد جتميعها وكذلك مواضعها والقو التي تؤثر فيها. 
وللشـكل الظاهري للتعشـيقة أمهية خاصة لذا جيب العناية العامة به ليكون عىل درجة كبرية من الدقة بل وجيب أن جتمع التعاشـيق بني املتانة 

ومجال املظهر.
ومهام اختلفت التعاشـيق أو اختلفت مواضعها جيب أن يراعي فيها التوازن النسـبي بني ألياف األخشـاب املوجودة يف اللسـان وكذالك النقر 

حتى ال تفقد قيمتها.
ويمكن تقسيم التعاشيق بوجه عام إىل األقسام الالتية :-

١- تعاشيق اخلدش بأنواعها.
٢- تعاشيق النقر واللسان.

٣- تعاشيق الكعوب ( الغنفاري – العدل ).
٤- اللحامات ( الكوايل – الدرس – السامرة – اللحام العادي ).



١٣١

أوالً :- تعاشيق اخلدوش ) نصف عيل نصف (.
تصنع هذه التعاشـيق بعمل خدش وتفريغ نصف التخانة بجزءين متسـاوين ومتقابلني لقطعتني من اخلشـب يراد تعشـيقها ليمكن أن تدخل 

.إحدامها يف األخر
وتتعدد أنواع التجميع بطريقة اخلدش تبعاً ألوضاع األجزاء املرغوب ربط بعضها ببعض وتبعاً لإلجهادات التي ستتعرض هلا املشغولة عامة، 

إذ يمكن بواسطتها ربط قطعتني من اخلشب يف أي زاوية ومن أي نقطة من طول كلتيهام.
وال تسـتعمل تعاشـيق اخلدش (نصف عىل نصف) إال يف األشغال العادية، وحيتاج عمل هذه التعشيقة إىل دقة متناهية يف أداء عمليتي اخلدش 

والنرش وتستعمل املسامري العادية أو الربمة أو الغراء لتقوية هذا النوع من التعاشيق.

أنواع تعاشيق اخلدوش ) نصف عىل نصف (
تعشيقة خدش ١/٢ عىل ١/٢ عدل ( قائم ) يف الزاوية.  -١

تعشيقة خدش ١/٢ عىل ١/٢ يف التقاطع القائم يف الوجه.  -٢
تعشيقة خدش ١/٢ عىل ١/٢يف التقاطع يف احلرف ( التخانة ).  -٣

T تعشيقة خدش ١/٢ عىل ١/٢ متعامد يف الوسط عىل شكل حرف  -٤
تعشيقة خدش ١/٢ عىل ١/٢ متعامد يف الوسط عىل شكل حرف T ذيل محامة .  -٥

T تعشيقة خدش ١/٢ عىل ١/٢ غنفاري بيد واحدة وبيدين عىل شكل حرف  -٦
اخلدش الناقص ( العدل – الناقص ).  -٧
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ثانيا :- تعاشيق النقر واللسان.
تعاشـيق النقر واللسـان كثرية وختتلف وتتعدد تبعا لنوع العمل، وهي من أهم التعاشـيق وأكرتها شيوعاً واستعامالً يف نجارة األثاث والعامرة 
والنامذج ، حيث ال خيلو أي عمل من أعامل النجارة إالَّ وتستعمل يف تنفيذه أحد تعاشيق النقر واللسان ومن املعروف عادة أن اللسان دائام يشكل 

من قطعة اخلشب التي يطلق عليها الرأس أما النقر فيكون بالقطعة االخر املسامه بالقائم.
واللسـان حسـب تشـكيلة يطلق عليه هذه املسميات لسان عادي ، لسان بركبة عدلة ، لسـان بركبة مائلة ، لسان مزدوج ، لسان جمزء  أما النقر 

فهو دائام يتبع اللسان يف الشكل ويكون نافذ أو غري نافذ حسب طول اللسان ونوع العمل املطلوب.

وهلذه التعاشيق أنواع عديدة منها.
نقر ولسان عدل ظاهر ( نافذ ) وغري ظاهر ( غري نافذ ).  -١

نقر ولسان رشح عدل ظاهر يف الزاوية.  -٢
نقر ولسان رشح عىل ذيل الزاوية ( ٥٤٥ ).  -٣

.T نقر ولسان رشح راكب عىل شكل حرف  -٤
نقر ولسان بركبة عدلة وبركبة مائلة.  -٥

نقر ولسان بفتاق.  -٦
نقر ولسان سابق والحق يف الزاوية.  -٧
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ثالث :- تعاشيق الكعب  ) العدل - الغنفاري (.
تعترب تعاشـيق الكعب ( العدل –الغنفاري ) من أكثر التعاشـيق الصناعية الشـائعة االستعامل سـواء يف نجارة األثاث أو نجارة العامرة ، حيث 

يستعمل هذا النوع بكثرة يف جتميع العديد من أجزاء املشغوالت وتنقسم تعاشيق الكعب إىل:-
١- تعشيقة الكعب العدل الظاهر.

٢- تعشيقة الكعب الغنفاري الظاهر.
٣- تعشيقة الكعب الغنفاري النصف ظاهر.

٤- تعشيقة الكعب الغنفاري املخفي ( املغطي ).

تعترب هذه التعشيقة الكعب العدل – الكعب الغنفاري الظاهر من أقو وأصلح التعاشيق املستعملة يف جتميع صناديق العدد ودواليب املطابخ 
وقطع األثاث التي تصبغ بالدهانات الساترة حتى ال تظهر التعشيقة بعد الصبغ ، كام تستعمل يف جتميع األجزاء الغري ظاهرة من قطع األثاث مثل 

ظهور األدراج مع أجناهبا.

ملحوظة هامة :-
أ - ختتلف نسـب زوايا امليل يف الكعب الغنفاري تبعاً لنوع اخلشـب الذي سـينفذ منه التعشـيقة / فاخلشـب االبيض حيتاج إيل ميل صغري من 

(٧:١ أو ٨:١ ) مثال. أما االخشاب الصلبة فتحتاج إىل نسبة أكرب ترتاوح بني ( ٥:١ أو ٦:١ ).
ب - ال توجد نسـبة ثابتة لتحديد عرض النقر إيل عرض اللسـان يف الكعب الغنفاري حيث ختتلف هذه النسـب تبعا لنوع اخلشـب وعرضه. 

ويكون التقسيم فرادة ( عدد فردي أ ٣، ٥، ٧، ٩ ........الخ.)
لذا فإن النسب املوضحة بالرسومات يمكن أن تتغري حتى تتالءم مع العمل املطلوب.
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رابعاً :- حلامات األلواح اخلشبية.

الغرض منها :-
تنفيذ مسـطحات عريضة باسـتخدام ألواح خشـبية ضيقة العرض ذلك بضم هذه األلواح بطرق فنية سـليمة جتعل السـطح مسـتويا متاما غري 

معرض للتقوس أو االنحناء.
وملا كانت األلواح اخلشبية البتن (الطبيعية سواء أخشاب صلبة أو لينة) ذات العروض الكبرية معرضة للتمدد واالنكامش والتغري يف االستواء 
السـطحي من حيث الفتل والتقوس بدرجة كبريه، فإن ذلك سـيظهر بصورة واضحة وبنسـبة كبرية عند اسـتخدامها يف متييز مسـطحات عريضة ، 
لذا يفضل استخدام األلواح ذات العروض الصغرية التامة اجلفاف عىل أن يتم ترتيبها متجاورة بحيث يكون اجتاه احللقات السنوية يف كل لوح يف 

وضع معاكس للمجاورة له ،وذلك خلفض شبه ظهور العيوب املذكورة إىل أدين حد ممكن وكذلك للمحافظة عىل استواء السطح العريض.

مميزاته :-
تكون مسطحا ذات عروض كبرية الستخدامها يف تصنيع القرص ، األجناب ، القواطع ، األرفف ........ألخ.  -١

قدرة األلواح ذات اللحامات عىل مقاومة التمدد واالنكامش والتغري االستوائي للسطح من حيث التقوس.   -٢

أنواع اللحامات :-
حلام عادي.  -١

حلام نقر ولسان .  -٢
حلام السامرة اخلشبية.  -٣

حلام الكوايل.  -٤
حلام الدرس اخلشبية.  -٥

حلام االفريز.   -٦
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خطوات التنفيذ العميل  
مرحلة التصميم : يتم تصميم املنتج حسـب أسـس وأسـاليب التصميم الصحيحة بام يناسـب خطة املنهج ومناقشـتها مع املتعلمني يف احلصة   -1

الدراسية قبل البدأ باخلطوات التنفيذية له .
مرحلة املقايسة : حساب كميات االخشاب املنفذ منها التمرين واملواد املستخدمة واخلامات املكملة له . ( راجع الباب الثالث )  -2

مرحلة القياس والعالم : وذلك بتحديد قياسـات أجزاء التمرين ونقلها إىل رشحية اخلشـب باسـتخدام عدد وأدوات القياس والعالم املناسـبة   -٣
(املرت املعدين ، قلم الرصاص ، الزاويه القائمه ، الشنكار ، الزاوية املتحركة الكوستال ، شوكة العالم  ) . 

البدء باسـتخراج أجزاء التمرين عن طريق عمليات القطع والنرش : يتم تثبيت قطع اخلشـب يف البنك باسـخدام إحد أنواع الفتايل ومن ثم   -٤
يتم استخراج أجزاء التمرين املراد تنفيذه باستخدام إحد  عدد القطع والنرش املناسبة (منشار رساق الظهر ، منشار الساحقة ، منشار اآلركت 

اليدوي يف عمليات تفريغ الزخارف ) واالستعانه أيضاً بمساعد البنك . 
البدء بتنفيذ التعاشيق املختلفه حسب مهارة املنهج   : للتعرف عىل خطوات تنفيذ الرتاكيب الصناعية بانواعها ( راجع الباب السابع ).  -٥

ضبط أجزاء التمرين : استخدام املبارد والفارات يف عمليات الضبط والتسوية ألجزاء التمرين ومن أنواعها ( املربد اخلشايب ، املربد احلدادي،   -6
ورق الصنفرة ، الرابوة ، النصف رابوة ، فارة الترشيب ، الرابطة ) . 

البـدء يف جتميـع التمرين باسـتخدام احـد أنواع اللحامات التي تناسـب طبيعة تصميم املنتج : يتـم جتميع أجزاء التمرين بأحد الطرق املناسـبة    -7
لطبيعة تصميم التمرين باسـتخدام ( الدقامق – املطرقة – الزاوية القائمة – الكامشـة – الفتيلة – فرشـة للتغرية ) واخلامات ( الغراء – املسـامري 

– الرباغي) للتعرف عىل أنواع وخطوات تنفيذ طرق اللحام املختلفة راجع الباب السادس    .
يتم استخدام مسامري برأس وبراغي وكوايل أيضا يف عملية التجميع باإلضافه إىل الغراء النبايت واملادة الالصقة السرباي .

تم جتميع مجيع أجزاء التمرين عدا الظهر ليتم تركيبه الحقا بعد االنتهاء من عملية الدهان . 
عمليـات الضبـط ألجزاء التمرين بعد التجميـع : التأكد من ضبط مجيع االحرف مواقع جتميع أجزاء التمرين ملعاجلتها واسـتخدام احد العدد   -٨

املناسبة التي سبق ذكرها يف عملية ضبط أجزاء التمرين .
جتهيز التمرين قبل التشـطيب : البدء بسـنبكة مجيع املسـامري وتغطيسـها  باستخدام السـنبك واملطرقة، ثم تتم عملية املعجنة ملعاجلة الفراغات.   -٩



١٤٢

والثقوب وسدها باستخدام ( سكني املعجون - املعجون اجلاهز -  صنفرة املعجون الزائد قبل عملية الدهان ) . 
هنا يبدأ الفرق بني نوعني اخلشب ، الطبيعي أو املصنع : 

اخلشـب الطبيعي : يسـتخدم له املعجون اجلاهز اخلاص لألخشـاب الطبيعية ويتم اختيار درجة اللون حسـب طبيعة اخلشب ونوعه ، أو يتم خلط 
برادة اخلشب مع الغراء ، أو يتم إضافة لون إىل املعجون األبيض اجلاهز ليتقارب لونه مع لون اخلشب املستخدم . 

اخلشب املصنع : يستخدم له املعجون األبيض اجلاهز أو البودره . 
البدء بعملية التشطيب :   -10

اذا كان اخلشب مصنع : البدء بدهان الوجه األول للبطانة ( اللون األبيض ) ، وذلك بإستخدام الدهان األميلشن والفرشاة أوالرول اإلسفنجي.
أما اخلشب الطبيعي : فال تتم فيه هذه املرحله .

اإلخراج النهائي :   -11
تعتمد مرحله اإلخراج عىل نوعية اخلشب املستخدم يف التنفيذ سواء كان خشب طبيعي أو خشب مصنع .

يتشابة النوعني من اخلشب يف أول املراحل وصوال إىل مرحلة املعجنه التي يبدأ عندها االختالف : 
إذا كان اخلشب مصنع : يتم اختيار اللون املناسب لتصميم التمرين لدهان الوجه األخري بالفرشاة او بالرول اإلسفنجي ويرتك حتى جيف  .

أما أذا كان اخلشـب طبيعي : فيتم دهانه بالباشـبور ( دهان شـبه شـفاف يظهر سـامرة اخلشـب ) أو دهان األسـرت أو حىص اجلوز أو الورنيش 
الشفاف .

تركيـب املكمـالت املعدنية : حتديد مـكان اخلردوات املعدنيـة ان وجدت عىل أجزاء التمرين وعمل الثقب املناسـبة هلا بالشـنيور اليدوي   -12
لرتكيبها ( املقابض – املفصالت – األقفال – اإلكسسوارات املعدنية .... إلخ ) باسخدام الرباغي واملفكات املناسبة .

تركيب األبواب واألدراج ) التسقيط ( أن وجدت  : وتعترب اخلطوة األخرية يف عملية اإلخراج النهائي ، وتركيب الظهر بطريقة اللطش .   -1٣



١٤٣١٤٣

الباب الثامن  : 
طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  

١٤٣

طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  طرق وأساليب ا¡خراج اخملتلفة  



١٤٤

أوالً :  الديكوباج 

١ – الديكوبـاج العـادي  - لصـق الـورق عـىل 
السـطح باسـتخدام املـادة  الالصقـة (غراء 

خمفف بامء).

٢ – الديكوباج الفني – لصق الورق املسـتخدم 
بعد متزيق اطرافه عىل السطح ومن ثم إضافة 
األلـوان املناسـبة حـول الصورة بام يناسـب 
التدرجات اللونية املوجودة بخلفية الصورة

٣ – الديكوبـاج ثالثـي األبعـاد – لصق الصور 
عىل السـطح اخلشـبي عـىل  عدة مسـتويات 
وتسلسـل باألحجام مـن األكرب إىل األصغر 

ليعطي إحساسا  بالتأثري الثالثي األبعاد .



١٤٥

املـراد  الصـور  – لصـق  باالضافـة  – الديكوبـاج   ٤
اسـتخدامها عىل كامل السطح  اخلشـبي أو اجزاء 
منـه ومـن ثـم اضافـة الرسـومات او التكنيكات  

اللونية عليها.

٥ – الديكوباج البارز – استخدام اي نوع من اخلامات 
 او املـواد وتثبيتـه عىل السـطح اخلشـبي بمسـتو
اعـىل ومن ثم لصق الصور عليه باسـتخدام الغراء 

املخفف بامء.

 االدوات املستخدمة : 
ورق النابكن  ( مناديل ) – ورق جرائد  جمالت مصورة ، صور مطبوعة بالليزر ، ورق طباعة ، أوراق ديكوباج مزخرفة .  • 

غراء ( املادة الآلصقه ) املخفف باملاء + فرش +  الوان اكريليك  +  اسفنج  +  الرول اخلشبي الضاغط .      • 
                                                                 

خطوات التنفيذ :

يتم قطع الورق والصور عىل هنايات النقوش أو القطع غري حمدد حسب الصورة املختارة.  -١ 
يتم دهان السطح بألوان األكريلك التي تتناسب مع الصورة.  -٢ 

تتم عملية اللصق باستخدام الغراء من خلف الصورة ومن أمامها ثم يتم التأكيد عىل حواف الصورة بالضغط عليها باإلسفنج لطرد الغراء   -٣ 



١٤٦

واهلواء الزائد لتسويتها .
يتم استخدام رول الضاغط للتأكيد عىل اللصق .   -٤ 

بعد جفاف الغراء يتم دهان السطح كامالً بالغراء حلامية الديكوباج.  -٥ 
يف النهاية يتم تطعيم السطح بالتعتيق لبقية السطح باستخدام الدهانات الزيتية واملسح عىل السطح بقطعة قامش قطني .  -٦ 

الغراء املخففاملقصمناديل النابكن

اخراج النهائي  ألوان اكريلك الرول اخلشبي



١٤٧

األدوات املستخدمة : 
ورق الذهب / ورق الفضة .  •

املادة الآلصقة ( امليسـون ) الرسيع لسهولة   •
ورسعة العمل.

فرشـاة ناعمة جداً لفـرد ورق الذهب أثناء   •
اللصق .

فرشـاة ناعمة جداً إلزالة الـورق الزائد من   •
عىل السطح .

خطوات التنفيذ :
يتم دهان املادة الآلصقة ( امليسون ) عىل   -١

السطح املراد عمل التذهيب عليه .
قبـل البـدء بالعمـل تدهـن اليـد ببودرة   -٢
بلطـف  الذهـب  التلـك ومتسـك ورق 
والفرشـاة، ثـم تضـع الـورق يف املـكان 
املـراد لصقـة وتضغـط عليـه بالفرشـاة 

بلطف .
تتـم إزالـة الزيـادة مـن الـورق املذهب   -٣
بفرشـاة أخـر ناعمـة ، ليتـم تنظيـف 

اخلشب من ورق الذهب الزائد .

الفـرش  ورق الذهب

املنتج املنفذاملادة الآلصقة

اإلخراج باستخدام ورق الذهب 



١٤٨

اإلخراج بالرتخيم
األدوات املستخدمة :

دهانات متجانسة األلوان حسب االختيار.   •
فرش خمتلفة األحجام   +   رول خمتلف االحجام.   •

ريشة طائر ( تستخدم العطاء التأثري الرخامي عىل السطح ).  •
قطعة قامش قطنية .   •

خطوات التنفيذ :
البدء بطالء السطح بدهان األملشن األبيض ويرتك ليجف ، ثم يدهن لونني بالرول عىل شكل رقع لونية متشابكة وأحياناً منفصلة   -١

ولكن تأكد من تغطية معظم السطح .
انقش بعض املناطق بالنقط وارسم خطوطاً متعرجة كبرية ، وادهن بطرف الريشة أو فرشاة الرسم جلعل خطوطاً متعرجه مماثلة .  -٢

يرتك التصميم ملدة من ( ٥ / ١٠ ) دقيقة ، البدأ بتليني بتجانس بفرشاة ناعمة ذات شعريات طويلة ناعمة ، دهان يف مساحات طويلة   -٣
وناعمة أوالً يف اجتاه واحد، ثم بشكل متقاطع إلزالة العالمات .

قم بتليني الدهان مرة أخر ملدة ( ٢٠/ ٣٠ ) دقيقة .   -٤

  

اخراج النهائي األلوان املختارةالفرش بانواعها



١٤٩

اإلخراج باستخدام اإلسفنج
األدوات املستخدمة : 

دهان األملشن بألوان املختارة .  •
فرش + روالت ذات مؤثرات خمتلفة  .  •

اسفنج طبيعي + طباعات من اإلسفنج ذات مؤثرات خمتلفة.   •

خطوات التنفيذ :
دهان السطح باللون األسايس ( املختار) باستخدام الفرش أو الرول ذات شعريات قصرية .  -١

استخدام رول الدهان ذات املؤثرات خاصة قبل جفاف الدهان األسايس ، ويتم السحب بشكل متقاطع للحصول عىل أنامط غري   -٢
منتظمة ، أو يتم استخدام طبعات من اإلسفنج ذات وحدات زخرفية إلعطاء املنتج املنفذ الطابع اجلاميل بشكل هنائي  .

                                                                                               

الطباعة باالسفنج الطبيعيرول املزخرفطبعات اإلسفنج املزخرفةالفــرشاأللوان املختارة



١٥٠

اإلخراج باستخدام ورق البالستيك 
األدوات املستخدمة : 

دهان األملشن املختار .  •
رول شعريات قصرية  +   روالت ذات مؤثرات خمتلفة  +   فرش صغرية .  •

اكياس بالستيك .   •

خطوات التنفيذ :
دهان السطح اخلشب باللون األسايس ( املختار) باستخدام الفرش أو الرول ذات شعريات قصرية .  -١

يتم وضع قطعة من اكياس البالستيك عىل اجلزء املصبوغ قبل اجلفاف ، وتكرمش أجزاء البالستيك بطريقة عشوائية ، ثم ترتك   -٢
قليال من الوقت.

٣-  تزال قطعة البالستيك عن اخلشب وبذلك نحصل عىل تأثري إخراج مجيل للمشغولة الفنية .

تأثري البالستيك

أكياس البالستيك الدهـانـات   الفــرش

يثبت البالستيك الـــرول



١٥١

اإلخراج باستخدام القامش
األدوات املستخدمة : 

دهان األملشن املختار   •
رول شعريات قصرية + روالت ذات مؤثرات خمتلفة + فرش صغرية.   •

 . قطعة قامش   •

خطوات التنفيذ :
دهان السطح باللون األسايس ( املختار) باستخدام الرول ذات شعريات قصرية .  -١

تستخدام قطعة القامش قبل جفاف الدهان األسايس ، وحترك بشكل دائري يف حركات غري متجانسة للحصول عىل أنامط غري   -٢
منتظمة ، كام جيب تغيري قطعة القامش عندما متتلئ كلها بالطالء .

ابتعد عن السطح حتى تر كيف يبدو الشكل العام ، ويمكن استخدام قطعة قامش ناعمة إلزالة اية تباينات حادة يف الشكل .  -٣

تأثري قامش قامش الرولفرشالدهانات



١٥٢

اإلخراج باستخدام املعجون البارز
األدوات املستخدمة : 

ألوان مائية (جواش، ديكو، اكريلك)   .  •
رشائح اإلستانسيل  املفرغة ( زخريف ، نبايت ، كتابة ، أحرف ، ..  إلخ )    +   رشيط ورقي آلصق .  •

معجون أبيض جاهز  +  سكينة معجون مناسبة احلجم .  
ورنيش شفاف ( مائي ، زيتي ).  •

خطوات التنفيذ :
يدهن السطح األول باألملشن األبيض .  -١

يصنفر السطح جيداً بصنفرة ناعمة .  -٢
يدهن السطح باللون املختار ، أو بعدة ألوان حسب التصميم .  -٣

خيتار شكل االستانسيل املراد تنفيذه .  -٤
نثبت االستانسيل عىل املكان املراد العمل عليه برشيط  ورقي الصق .  -٥

نأخذ بكمية مناسبة من املعجون باستخدام سكني املعجون ونفردها عىل رسم االستانسيل .  -٦
بعد االنتهاء من حشو الفراغات باملعجون ترفع رشحية االستانسيل برفق ويرتك ليجف .  -٧

يدهن املعجون بأي لون خمالف او متجانس مع التمرين املنفذ .  -٨
٩-        يدهن السطح بالكامل بطبقة من الورنيش الشفاف لتعطى منظراً مجالياً للتمرين ، ومحاية للشكل .

اإلستانسيل 

سكني املعجون

املعجون الورنيش الشفاف الفرش رشيط الورقي الالصق



١٥٣

اإلخراج باستخدام دهان الكراكليه
األدوات املستخدمة : 

دهان األملشن   +    دهان كراكليه   + دهان اآلكر  .  •
ورق صنفره ناعمة    +    فرش للدهان     +   دهان الورنيش الشفاف ( مائي / زيتي ) .  •

خطوات التنفيذ :
يدهن السطح األول باألملشن األبيض ، ويرتك ليجف .  -١

يصنفر السطح جيدا بصنفرة ناعمة .   -٢
يدهن السطح بلون خمتلف ويرتك ليجف .  -٣

يدهن السطح بطبقة من الآلكر ويرتك ليجف .  -٤
يدهن السطح بطبقة من دهان الكراكليه اجلاهز وبعد فرتة وجيزة تبدأ التشققات يف الظهور بشكل مجايل .  -٥

يتم تغطية سطح التمرين بطبقة من الورنيش املائي / الزيتي الشفاف حلامية املنتج املنفذ .  -٦

الفرش الوان اكراكليةدرجات األلوان

اخراج النهائي للكراكليهتأثري الكراكليهالورنيش الشفاف املائي 



١٥٤

اإلخراج الطباعة باستخدام اإلستانسيل  
األدوات املستخدمة : 

 . ألوان مائية ( جواش، ديكو، اكريلك )    •
استانسيل وحدات ( زخريف ، نبايت ، كتابة ، احرف ، ...إلخ ).  •

مدقق بأحجام خمتلفة ، هو نوع من أنواع الفرش خاصة باالستانسيل  ، أو مدقق اإلسفنج.   •
رشيط ورقي الصق + ورنيش شفاف ( مائي ، زيتي ).  •

خطوات التنفيذ :
يدهن السطح األول باالملشن األبيض.  -١

يصنفر السطح جيداً بصنفرة ناعمة .  -٢
يدهن السطح باللون املختار ، أو بعدة ألوان حسب التصميم .  -٣

خيتار شكل االستانسيل املراد تنفيذه .  -٤
نثبت االستانسيل عىل املكان املراد العمل عليه برشيط ورقي الصق .  -٥

تدهن فراغات اإلستانسيل باللون املختار باستخدام مدق الفرش املناسبة أو املدق اإلسفنج املناسب .  -٦
بعد االنتهاء من حشو الفراغات باللون ترفع رشحية االستانسيل برفق ويرتك التلوين جيف .  -٧

يدهن السطح بالكامل بطبقة من الورنيش الشفاف املائي لتعطى منظر مجايل للتمرين ، ومحاية للشكل .  -٨

اإلخراج النهائي  اإلستانسيل مدق اإلسفنج  مدق الفرش الوان األكريلك 



١٥٥

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 فاتح ) .

خيفف الغراء باملاء يف قنينة زجاجية بنسبة ٢ : ١ . توضع كمية وفرية من الغراء عىل سطح التمرين ( أحد األوجه )
  ، يتم تنقيط ألوان الزجاج  عىل الغراء ومبارشة يتم تنقيط الرتبنتني  عليهم سيالحظ انتشار اللون بعد تفاعل املواد ويتم حتريك املواد لدجمها قليالً

ويمكن استخدام أكثر من لون.
يرتك السطح ليلة كاملة حتى جيف . ويرش السطح بالورنيش الشفاف السرباي للحامية، ثم تكرر اخلطوة عىل مجيع أوجه التمرين ( أو حسب 

اإلختيار ) .

املواد واألدوات املستخدمة :

لون أميلشن – ألوان زجاج – غراء خمفف – تربنتني – اداة للتنقيط - فرش.



١٥٦

اإلخراج باستخدام الغراء وألوان السرياميك 
خطوات التنفيذ :

جيـب عمـل التأثـري عـىل سـطح تـم تشـطيبة ودهانه   -١  
بالبطانة ( اللون األبيض األملشن ).

توضـع طبقـة مـن الغـراء املسـتخدم بـدون ختفيـف   -٢  
بالفرشة او سكينة املعجون ( طبقة سميكة نوعاً ما ) .

البـدء بتنقيـط لون السـرياميك املطلوب باسـتخددام   -٣  
القطارة بمساففات متقاربة قليالً .

يـرتك التمريـن ليجف من يـوم إىل يومـني للتأكد من   -٤  
جفاف اللون والغراء .

يمكن االسـتغناء عن دهان التمرين بالورنيش وذلك   -٥  
بسبب التأكري الذي ترتكه ألوان السرياميك الالمعة .

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

سريياميك – قطارة للتنقيط .



١٥٧

اإلخراج باستخدام ورق شفاف اخلرائط 
خطوات التنفيذ :

خيلط املعجون بالغراء بنسب متساوية .  -١
يغطى التمرين بخلطة املعجون بطبقة سميكة نوعاً ما .  -٢

يتم وضع ورق شفاف اخلرائط عىل خلطة املعجون وانتظار دقائق، ثم يتم تشكيلة بالشكل املطلوب .  -٣
يرتك التمرين ليجف ملدة يوم كامل .  -٤

يتم دهان التمرين بعدما جيف متاماً باللون املطلوب .  -٥

املواد واألدوات املستخدمة : 
ورق شفاف خرائط – معجون – غراء – دهان أملشن.  



١٥٨

كرات الفلني مع الورنيش
خطوات التنفيذ:

١- يتم خلط كرات الفلني مع الورنيش داخل  وعاء خصص للخلط وخيلط جيداً.
٢- - يفرش خليط الورنيش و الفلني عىل سطح مغطى بطبقة مع النايلون السميك.

٣- يرتك ليجف ملدة ترتاوح ما بني ثالثة إىل أربعة أيام.
٤-  بعد اجلفاف يأخد و يقص  ويشكل عىل حسب استخدامه و يلصق بامدة الصقة عىل التمرين.

املواد و األدوات املستخدمة:
كرات فلني  تباع باملكتبات بأحجام وألوان خمتلفة  -  ورنيش شفاف ( يفضل ناشونال ) -  نايلون سميك.



١٥٩

الرغوة مع ألوان األكريليك
خطوات التنفيذ:

١-   يتم دهان السطح املراد بطقبة خفيفة من دهان االمليشن ( البطانة).
٢-   توضع قطرات أكثر من لون من ألوان  األكريليك .

٣-  ختلط و متزج األلون و حترك بفرشة بطريقة خفيفة.
٤-  ترش الرغوه عىل تلك األسطح  ثم يتم توزيعها بطريقه عشواية و يتم دعكها

 بقطعه خشبيه أخري . 
٥-  متسح الرغوة املتبقية عىل السطح بأداة بالستيكية.

٦-  تكرر اخلطوة السابقة عىل أكثر من سطح و تنتج تأثريات خمتلفة.
٧-  عند جفاف السطح يدهن بورنيش كطبقة للحامية.

املواد و األدوات املستخدمة:
رغوة ( فوم احلالقه ) - ألوان أكريليك_ فرش_ أداة بالستيكية مثل سكني معجون. 



١٦٠١٦٠

الباب التاسع:
ا�جهزة الكهربائية والرقميةا�جهزة الكهربائية والرقميةا�جهزة الكهربائية والرقميةا�جهزة الكهربائية والرقميةا�جهزة الكهربائية والرقمية



١٦١

األجهزة واملعدات
املكائن الكهربائية  يف أعامل النجارة :

•  تبسيط وتيسري خطوات العمل عىل املشغوالت اخلشبية .
التي قد تأخذ وقتاً طويالً لتنفيذها . التعاشيق  تسهيل عمل   •

عمل القطع املتشاهبة بدقة متناهية .  •
الرسعة يف األداء والتنفيذ مما خيترص الوقت واجلهد واملال.   •
املساعدة عىل التشطيب اجليد وإهناء العمل بصورة جيدة .  •

منشار الديسك الكهربائي

الوظيفة :
القطع العريض العمودي بحيث ال يزيد االرتفاع عىل ٨٫٥ سم .

القطع العريض األفقي بحيث ال يزيد العرض عىل ٣٠سم.
عمل املفحار بالعمق املطلوب .

القطع املائل عىل عدة زوايا بطريقة عمودية .
القطع املائل عىل عدة زوايا بطريقة ميل السالح .

اهلدف :
القطع العريض وعمل املفحار وزوايا الرباويز لالستفادة منها يف التمرين.القطع العريض وعمل املفحار وزوايا الرباويز لالستفادة منها يف التمرين.القطع العريض وعمل املفحار وزوايا الرباويز لالستفادة منها يف التمرين.



١٦٢

ماكينة منشار صينية بقاعدة
الوظيفة :

- الشق الطويل والقطع العريض .
- القطع بزاوية والقطع املائل بزاوية .

- عمل املفحار والتفريز .

اهلدف :
- تقطيع وجتهيز رشائح األخشاب للتمرين واجراء بعض  العمليات 

    التي تفيد املعلم يف التجهيز واالعداد للتامرين والورشة

منشار رشيط
الوظيفة :

القيام بأعامل القطع العريض لألخشاب.
القيام بأعامل الشق الطويل لألخشاب.

القيام بأعامل القطع العريض بزوايا ميل خمتلفة . 
القيام بأعامل التفريغات ذات املنحنيات املتوسطة .

اهلدف :
عمل املنحنيات اخلارجية والقطع ألخشاب التامرين



١٦٣

ماكينة الراوتر ) احللية (
الوظيفة :

عمل احللية اخلارجية عىل طول األحرف .  •
الداخلية املستقيمة . عمل احلاليا   •

الداخلية واخلارجية املنحنية . عمل احلاليا   •
الغائرة واملفرغة . النقوش  عمل   •

عمل بعض الرتاكيب الصناعية (النقر – التلسني – السامرة – وذلك تبعا للريش املستخدمة )  •
             ويستخدم يف عمليات التطعيم .

 اهلدف :
• عمل احلاليا والرباويز وبعض التطعيامت ويوجد هلذا النوع من املاكينات املحمولة حجمني 
    كبري يمكن تثبيته عىل طاولة ويستعمل ثابتاً باإلضافة الستعامله متحركاً ، وآخر حجم صغري

   يستعمل متحركاً ويمكن تثبيته لألعامل اخلفيفة.

املثقاب الكهربائي ذو القاعدة
• الوظيفة :

الثقب للمقابض . عمليات   •
 . الثقب للمفصالت  عمليات   •

الثقب املختلفة للكوايل واكسسوارات  عمليات   •
           التجميع والتجهيز لتفريغ الزخارف .

• اهلدف :
الثقب املختلفة عمليات   •



١٦٤

• املخرطة
الوظيفة :

القيام بأعامل التشكيل عىل اخلشب (خرط اخلشب ) 
اهلدف :

عمل تشكيالت اخلرط املختلفة أو عمل املقابض أو األرجل أو التشكيالت اجلاملية .

منشار اركت )الدرومل(
يقطع اخلشب الناعم حتى سمك ٣سم واألخشاب الصلبة حتى ١سم والبالستيك 

حتى سمك ٤مم واملعادن عري احلديدية حتى ٠٫٠٨ بوصة (٢مم) .
* مثايل لعمل التفريغات الزخرفيه واملنحنيات واملجسامت واألعامل الدقيقة .

اهلدف :
تفريغ الوحدات الزخرفية .

ماكينة الصنفرة
الوظيفة :

تستخدم يف عملية احلف والتنعيم لألخشاب . 

اهلدف
حف وتنعيم املشغوالت اخلشبية والوحدات الزخرفية .

و توجد بعدة أحجام كلٍ حسب استخدامه .



١٦٥

ماكينة السن واجللخ
الوظيفة :

القيام بأعامل السن واجللخ للكساتري اخلاصة بالفارات والرابوه.  •
القيام بأعامل السن واجللخ لألزاميل واملناقري .  •

القيام بأعامل السن للريش .  •
القيام بأعامل السن واجللخ لبعض املفكات .  •

اهلدف :
عمل الصيانه الالزمة للفارات واالزاميل واملفكات والبنط مما يؤدي احلصول عىل  •

نتائج أفضل .  

منشاراآلركت الرتددي
الوظيفة :

التشكيل والتفريغ وعمل الدورانات واملنحنيات . القيام بأعامل   •

اهلدف :

التفريغات اخلاصة بالزخارف واملنحنيات ذات احلجم األكرب و األعمق  عمل   •
           املستخدمة باملشغوالت اخلشبية .



١٦٦

منشار الصينية :
: وصف املاكينة.  أوالً



١٦٧

جسم املاكينة : شاسية من الحديد المقوى وهو معد لجمع أجراء اآللة .  •  
سطح املاكينة : هو مصنوع من حديد الظهر ويه مجرى لسير عربانة القطع عليها .   •  

عربانة : عبارة عن طاولة متحركة لتثبيت الخشب عليه أثناء القطع لتسهيل تحريك الخشب .   •  
سالح منشار الصينية : هو الجزء المسؤول عن قطع األخشاب في الماكينة .   •  

لوحة التحكم : تتكون من عدة مفاتيح مسؤولة عن التحكم في خصائص الماكينة .   •  
زاوية العربانة : مسؤولة عن تحديد زاوية القطع .  •  

زاوية القرصة : لتحديد قياس قطعة الخشب المراد قطعها .   •  
حد القاطع االكرب : و هو المسؤول عن قطع األخشاب.   •  

حد القاطع االصغر : و هو المسؤول عن العالم على األخشاب و مساعدة حد القاطع األكبر.   •  



١٦٨

ثانيا : مكونات لوحة التحكم . 
زر التشغيل و التحكم يف رسعة  املاكينة.   •

زر التحكم يف حد القاطع األصغر.   •
زر التحكم يف سالح القطع.   •

ثالثاً : تعليامت التشغيل : - 
عند تشغيل املاكينة جيب اتباع التعليامت اآلتية :   •

جيب مالحظة أن مفتاح التشغيل يوجد به درجتان للتحكم يف رسعة املاكينة .  •
املاكينة جيب البدء بالرسعة األوىل، ثم التنقل إىل الرسعة الثانية و عدم االنتقال إىل الرسعة الثانية مبارشة، و كذلك  عند تشغيل   •

عند إيقاف تشغيل املاكينة جيب أن تتم عملية اإليقاف تدرجيياً . 
•  عند تشغيل مفتاح حد القاطع األصغر جيب أن يكون مفتاح حد القاطع األكرب عىل الرسعة الثانية.  



١٦٩

رابعاً : استخدامات املاكينة  : - 
قطع األخشاب عىل زوايا خمتلفة .   •

تفريز األخشاب عىل حسب السامكة املطلوبة .   •

 خامساً  : األمن والسالمة : - 
عند العمل عىل املاكينة جيب مراعات رشوط األمن والسالمة للمستخدم متمثلة يف : - 

عدم استخدام املاكينة من قبل أشخاص غري مدربني .   •
استخدام األدوات الالزمة للتحكم يف األخشاب عىل املاكينة .   •

عدم حماولة ملس سالح املاكينة أثناء التشغيل .   •
التعامل مع املاكينة .  اللباس املناسب عند  جيب االلتزام   •



١٧٠

سادسا : عملية تبديل السالح :- 

التأكد من فصل التيار الكهربائي عن املاكينة لرياعي أمن و سالمة املستخدم.  عند تبديل السالح جيب   •
 . جيب دفع العربانة إىل األمام إلظهار غطاء السالح   •

إزالة غطاء السالح عن طريق فك براغي التثبيت كام هو موضح بالشكل .  •

أثناء عملية الفك إليقاف دوران عمود السالح.  يوجد ثقب يف سطح املاكينة جيب الضغط عليه   •
تتم عملية الفك بواسطة املفتاح املخصص لذلك .   •



١٧١

سابعاً : التنظيف و الصيانة : - 
عند االنتهاء من العمل جيب تنظيف املاكينة منعا لرتاكم الغبار و نشارة اخلشب مما يعيق عمل املاكينة و تتم هذه العملية كام يىل : -

التنظيف جيب استخدام آلة لشفط األتربة و عدم استخدام اهلواء يف عملية التنظيف .  القيام بعملية  عند   •

كام يمكن استخدام قطعة من القامش مع قليل من النفط يف عملية التنظيف .   •



١٧٢

مكينة احللية :
: وصف املاكينة.  أوالً

 . جسم املاكينة وهو من احلديد و الصاج املقو  •
سطح املاكينة و هو من احلديد الظهر .   •

زاوية املاكينة.   •
لوحة حتكم.   •

عامود املاكينة.   •



١٧٣

ثانياً : مكونات لوحة التحكم : - 
بكرة حتديد مستو عمود املاكينة.   •

مفتاح تشغيل و ايقاف املاكينة .  •



١٧٤

ثالثاً : تعليامت التشغيل : - 
عند تشغيل املاكينة جيب اتباع التعليامت اآلتية : 

جيب مالحظة أن مفتاح التشغيل يوجد به درجتان للتحكم يف رسعة املاكينة .  •

البدء بالرسعة األوىل، ثم التنقل اىل الرسعة الثانية وعدم االنتقال إىل الرسعة الثانية مبارشة، و كذلك  عند تشغيل املاكينة حيب   •

عند ايقاف تشغيل املاكينة حيب أن تتم عملية اإليقاف تدرجيياً . 
للتحكم يف طول العمود جيب استخدام بكرة التحكم، و ذلك حسب ارتفاع الكاستري  املوجود باملكينة.    •

البطيئة ثم اىل الرسعة الثانية. تشغيل املاكينة عن طريق حتريك املفتاح اىل الرسعة األويل   •

يفضل اختبار املاكينة أوالً عىل قطعة خشب صغرية للتأكد من عمل الكاستري بشكل صحيح.  •
التأكد من صحة عمل الكاستري تكون املاكينة جاهزة لوضع قطعة اخلشب املراد تشكيلها. بعد   •



١٧٥

رابعاً : استخدامات املاكينة :- 
تستخدم املاكينة يف تشكيل احلليات حسب شكل الكاستري املركب عىل املاكينة.    •

خامساً : األمن و السالمة : - 
عند العمل عىل املاكينة جيب يراعي رشوط األمن و السالمة للمستخدم متمثلة يف : - 

عدم استخدام املاكينة من قبل أشخاص غري مدربني .   •
 . استخدام األدوات الالزمة للتحكم يف األخشاب عىل املاكينة   •

 . أثناء التشغيل  عدم حماولة ملس الكاستري   •
باللبس املناسب عند التعامل مع املاكينة .  جيب االلتزام   •



١٧٦

سادساً : عملية تبديل الكاستري : - 
اختيار شكل الكاستري املراد تركيبه ومن ثم اختيار الربع املناسب لرتكيب الكاستري.  •

تثبيته بطريقة صحيحة. تركيب الكاستري داخل الربع بطريق جيدة والتأكد من   •

تثبيت الربع يف عمود املاكينة بشكل صحيح وربطه بقوة لرياعي أمن وسالمة املستخدم أثناء العمل.  •

حتديد ارتفاع عمود املاكنة عن طريق بكرة مثبتة أعىل املاكينة.  •

سابعا : التنظيف و الصيانة : - 
عند االنتهاء من العمل جيب تنظيف املاكينة منعاً لرتاكم الغبار و نشارة اخلشب مما يعيق عمل املاكينة و تتم هذه العملية كام يىل : - 

التيار الكهربائي عن املاكينة .  التأكد من فصل  جيب   •

يتم فك الكاستري من املاكينة لتجنب أي أرضار للمستخدم .   •

يتم تنظيف عمود تثبيت الربع بواسطة قطعة من القامش .   •

يتم تنظيف باقى أجزاء املاكينة باستخدام اهلواء .   •



١٧٧

الثخانة : 
أوالً : مكونات املاكينة : - 

 .  جسم املاكينة  من احلديد الصاج املقو  •

باب املاكينة و هو من مادة البالستيك.   •

قرصة املاكينة و هي من احلديد الظهر.   •

لوحة التحكم.   •

درافيل املاكينة تقوم بعملية سحب اخلشب   •

عامود الكاستري و حيتو عىل عدد (٤) كاستري.   •

ثانياً : مكونات لوحة التحكم : - 
مفتاح تشغيل املاكينة يتكون من رسعتني.   •

مفتاح التحكم يف ارتفاع قرصة املاكينة.   •

زر التحكم الدقيق يف ارتفاع القرصة (١) ملم لكل ضغطة.   •

شاشة رقمية لعرض مقياس السمك.  •

يد التحكم يف رسعة سحب قطع اخلشب.   •



١٧٨

ثالثاً : تعليامت التشغيل : - 
عند تشغيل املاكينة جيب اتباع التعليامت اآلتية : - 

جيب مالحظة أن مفتاح التشغيل من رسعني .  •

البدء بالرسعة األوىل، ثم التنقل إىل الرسعة الثانية و عدم االنتقال اىل الرسعة الثانية مبارشة، وكذلك  عند تشغيل املاكينة جيب   •

عند إيقاف تشغيل املاكينة. 
جيب حتديد رسعة الدرافيل قبل وضع قطعة اخلشب .   •

جيب حتديد سامكة قطعة اخلشب بعد وضع قطعة اخلشب عىل قرصة املاكينة .   •

رابعاً : استخدامات املاكينة : - 
 . تنظيف سطح األخشاب   •

التحكم يف سامكة األخشاب.   •

خامساً : األمن و السالمة : - 
عدم استخدام املاكينة من قبل أشخاص غري مدربني.   •

التعامل مع املاكينة.  يراعي املسافات الالزمة عند   •



١٧٩

سادساً : عملية تبديل الكاستري : - 
عند تبديل كساتري املاكينة جيب اتباع التعليامت اآلتية : - 

البدء يف عملية تغيري الكساتري .  التيار الكهربائي عن املاكينة قبل  التأكد من فصل  جيب   •

 .  فتح باب املاكينة العلو  •

فك عدد مخسة براغي املوجودة بقلب عمود الكاستري من كل ناحية .   •

الكاستري املراد تغيريه و استبداله بالكاستري اجلديد باستخدام املفتاح املناسب هلذه العملية .  نزع   •

وضع قطعتني من املغناطيس املوجودة باملاكينة أعىل الكاتسري املراد تركيبة .   •

  . ربط الكاستري اجلديد بالرباغى اخلمسة   •



١٨٠

سابعاً : التنظيف والصيانة : - 
عند االنتهاء من العمل عىل املاكينة جيب تنظيف املاكينة منعاً لرتاكم الغبار و نشارة اخلشب داخل املاكينة و تتم هذه العملية  كام يىل : - 

 .املاكينة العلو فتح باب   •

تنظيف مجيع أجزاء املاكينة باستخدام اهلواء.   •

تنظيف قرصة املاكينة باستخدام قطعة من القامش و عليها القليل من النفط.   •



١٨١

املكبس : 
أوالً : مكونات املاكينة :- 

بثبيت  املاكينة  شاسيه من احلديد عىل شكل مثلث بقواعد تسمح   •

وحفظ توازهنا بمساحة تسمح بحمل لوح اخلشب بالكامل.
عدد ٥ خراطيم مرنة مقاومة للتلف لضخ الزيت.  •

بساتم متصلة باخلراطيم اخلمسة. عدد ٥   •

حمبس للتحكم يف ضخ الزيت.  •

مكابح لثبيت ألواح اخلشب.  •

التثبيت. ذراع لتحريك مكابح   •

ثانياً : مكونات لوحة التحكم : - 
مفتاح تشغيل من رسعة واحده.   •

مفتاح تشغيل املوتور.   •

٢ يد للتحكم يف ضخ الزيت.   •



١٨٢

ثالثاً : تعليامت التشغيل:- 
يتم وضع كمية مناسبة من الزيت .   •

يتم ضبط قياسات فتحات املكابح عىل حسب قياس الواح اخلشاب املراد جتميعها .   •
يتم حتريك املكابح من خالل الذراع يسار املاكينة .   •

يتم وضع الواح اخلشب املراد جتميعها يف فتحات املكابح .    •
يتم تشغيل املاكينة من خالل مفتاح التشغيل.   •

عند استعامل أرزع ضخ الزيت جيب الضغط عىل زر تشغيل املوتور .   •

رابعاً : استخدامات املاكينة :- 
تستخدم املاكينة يف جتميع االخشاب بطريقة افقية وراسية يف ان واحد   •

خامساً : األمن و السالمة :- 
عند العمل عىل املاكينة جيب أن يراعي رشوط األمن و السالمة للمستخدم املتمثلة يف :- 

 . وضع اخلشب بطريقة صحيحة عىل املاكينة   •
االبتعاد عن املاكينة عند عملية الكبس .   •

عدم وضع األيدي عىل قطع األخشاب أثناء الكبس.   •
عدم استعامل املاكينة من قبل أشخاص غري مدربني .   •

سادساً : التنظيف و الصيانة :- 
عند االنتهاء من العمل مبارشة جيب تنظيف مجيع أجزاء املاكينة من بقايا الغراء حتى ال جيف و يصعب إزالتها فيام بعد.   •



١٨٣

مكينة النقر : 
أوالً : مكونات املاكينة :- 

 . شاسية من احلديد مثبت عليه موتور املاكينة   •
قرصة لوضع اخلشب عليها عند العمل عىل املاكينة.   •

موتور كهربائي.   •
يد لتحريك املوتور لليمني و اليسار و األمام و اخللف.   •

جهاز لتثبيت األخشاب عىل سطح املاكينة عند العمل عليها.   •

ثانياً : مفتاح التشغيل :- 
هو مفتاح لتشغيل و إيقاف املاكينة.   •
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ثالثاً : تعليامت التشغيل :- 
عند تشغيل املاكينة جيب اتباع التعليامت اآلتية : - 

التأكد من توصيل التيار الكهربائي للامكينة.  جيب   •
القياس املطلوب.  جيب تركيب الريشة املناسبة حسب   •

تثبيت قطعة اخلشب املراد العمل عليها.  •
ضبط احلد األقىص إىل اليمني و إىل اليسار و ذلك بواسطة مقبضني أسفل املوتور .  •

تثبيت احلد األقىص للعمق املطلوب كام موضح بالشكل.   •



١٨٥

رابعاً : استخدامات املاكينة :- 
نقر و ختريم األخشاب بطريقة مائلة و مستوية .   •

خامساً : األمن والسالمة :- 
عند العمل عىل املاكينة جيب يراعي رشوط األمن و السالمة و املتمثلة يف :- 

عدم استخدام املاكينة من قبل األشخاص غري املدربني.   •
أثناء تشغيل املاكينة.  عدم ملس الريشة   •

سادساً : عملية تبديل الريشة :- 
التأكد من فصل التيار الكهربائى عن املاكينة .   عند تبديل الريشة جيب   •

فك الريشة بواسطة املفتاح املخصص هلذه العملية .    •
تثبيت و ربط الريشة بواسطة املفتاح املخصص هلذه العملية .   •

سابعاً : التنظيف و الصيانة :- 
عند االنتهاء من العمل جيب تنظيف املاكينة منعا لرتاكم الغبار و نشارة اخلشب مما يعوق عمل املاكينة و تتم هذه العملية كام يىل :-

القيام بعملية التنظيف جيب استخدام اهلواء  عند   •
التي يتحرك عليها موتور املاكينة. جيب تزييت القضبان   •
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منشار الرشيط :
أوال: أجزاء املاكينة :- 

جسم املاكينة: وهو معد جلمع مجيع أجزاء اآللة.  •
استعامهلا  ويمكن  الرشيط،  سالح  مع  قائمة  زاوية  عيل  وتكون  القرصة:   •
طارة  وأسفلها  القرصة  وأعىل   - أسفلها  مسامر  بواسطة  قائمة  غري  بزوايا 

أخر تنتقل احلركة بينهام بواسطة سالح الرشيط.
عبارة عن رشيط مقفل عىل نفسه باللحام  ناشف  صلب  الرشيط:  سالح   •

أحد أحرفه حيتوي عىل أسنان مفلجة متجهة إىل أسفل.
دليل املشغوالت: وهو لضبط سري املشغوالت يف اجتاه واحد يمكن حتريكه   •

حسب املقاسات والتخانات املطلوب نرشها.
وذلك  أوخفضها  العليا  الطارة  لرفع  العلوي  املحور  أسفل  اجلاشمة:   •

لرتكيب أو شد سالح الرشيط بعد سنه وتفليجه أو رفعه لالستبدال.
املنشار لضبط سري النرش أعىل وأسفل ووسط  يمر هبا سالح   : توازن  لقم   •

القرصة. 
السياج: غطاء واق من أخطار كرس سالح منشار الرشيط.  •

ثانياً : مفتاح التحكم :-
مفتاح لتشغيل و إيقاف عمل املاكينة و هو من رسعة واحده .  •
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ثالثاً : تعليامت التشغيل : -  
يتم شد رشيط املنشار عىل تلك الطارتني وذلك بواسطة بكرة موجودة باعىل املاكينة.   •

يتم ضبط رشيط املنشار يف منتصف الطارتني وذلك بواسطة بكرة موجودة خلف املنشار.   •
يتم ضبط سنادة صفيحة املنشار املوجودة خلف الصفيحة بحيث تكون بينها و بني الصفيحة ١ ملم.   •

يتم ربط زاوية املنشار حسب مقياس قطعة اخلشب املراد قطعها.   •
جيب عند تشغيل منشار الرشيط وضع الشحم عىل منشار الرشيط.   •

رابعاً : استخدامات املاكينة :- 
رشح اللسان الشق املائل.   •

عمل األرجل املسلوبة.   •
عمل الدوائر اخلشبية.   •

عمل األرجل املنحنية املستقبلة .  •
القطع العريض املحدود.   •

خامساً : األمن و السالمة : - 
عند العمل عىل املاكينة جيب أن يراعي رشوط األمن و السالمة للمستخدم متمثلة يف :- 

جيب شد رشيط املنشار جيداً حسب املؤرش املوجود يسار املاكينة.   •
التعامل مع املاكينة من قبل األشخاص غري املدربني.  عدم   •

أثناء التشغيل . عدم حماولة ملس رشيط املنشار   •
التعامل مع املاكينة.  استخدام األدوات املناسبة عند   •
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سادساً : عملية تبديل السالح : - 
التيار الكهربائي عن املاكينة .  التأكد من فصل  البدء بتغري السالح جيب  قبل   •

فك بكرة شد السالح يتم ارختاء السالح.   •
سحب رشيط املنشار إىل اخلارج بحرص وثنية بطريقة صحيحة .  •

تركيب رشيط املنشار اجلديد .  •

سابعاً : التنظيف والصيانة : - 
البدء يف عملية النظيف جيب فصل التيار الكهربائى.  قبل   •

التنظيف بواسطة اهلواء.  تتم عملية   •



الباب العاشر:
قواعد ا�من والسالمة
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من قواعد األمن والسالمة املتبعة عند تطبيق خطة منهج الدراسات العملية يف ورشة الديكور :

تنقسم قواعد األمن والسالمة املتبعة يف ورشة الديكور إىل التايل :

اخلاصة باملنشآت
(مبنى الورش)

قواعد األمن والسالمة املتبعة يف ورشة الديكور

سالمة العددسالمة األجهزة

اخلاصة بمحتو
الورش

(األجهزة والعدد)

اخلاصة بالعنرص
البرشي

(املعلم والطالب)
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أوالً : اخلاصة بالعنرص البرشي : ) املعلم واملتعلم (.
ارتداء البالطو للحفاظ عىل املالبس.  •  

عدم ارتداء مالبس فضفاضة وذات اكامم طويله أثناء العمل ملا تسببه من إعاقة للعمل وخاصة مع اآلالت والعدد الدوارة.  •  
عدم ارتداء رابطة العنق للرجال وذلك أيضا مع العدد واآلالت الدوارة.  •  

التأكد من التجميع وربط الشعر الطويل للنساءوعدم ارتداء األحذية ذات الكعب الطويل للتمكن من الثبات أثناء العمل.   •  
استخدام النظارات الواقية عند التعامل مع خامات من املمكن أن تتطاير أو تلوث أوترض العني.  •  

استخدام واقي األنف ( الكامم ) عند العمل يف جو به غبار ناتج عن قطع األخشاب مثال.   •  
استخدام واقي األذن عند العمل بمعدات تصدر أصواتاً عالية تظر بالسمع.  •  

ثانياً : اخلاصة  بمبنى الورش : ) املنشآت (.
توفري طفاية احلريق املناسبة.   •  

رضورة وجود وحدة اسعافات أولية يف الورشة.  •  
توفري لوحات معلقة توضح بعض أساليب األمن والسالمة اخلاصة بالورشة.   •  

توافر مصدر للمياة املناسبة.  •  
تأمني نوافذ الورشة بحامية من احلديد ملنع الرسقة.   •  

جيب أن تكون املساحة مناسبة للخزانات داخل الورشة للتمكن من ختزين العدد هبا بشكل منظم.  •  
جيب توفري إضاءه كافية يف الورشة ملا يقلل احلوادث واخلسائر.  •  

أثناء احلركة. التأكد من استواء ونظافة أرضية الورشة لعدم إحداث عرقلة   •  
ترتيب املاكينات والبنوك ترتيباً منطقياً داخل الورشة مع مراعاة مسار احلركة وبعد األجهزة عن منطقة تواجد الطلبة .  •  

يفضل أن يكون لون اجلدار فاحتاً ليعمل عىل إنعكاس اإلضاءة وتقويتها.  •  
التهوية داخل الورشة وأماكن العمل توفر جواً صحياً مع رضورة تركيب شفاطات مناسبة حلجم العمل.   •  



١٩٢

ثالثاً : اخلاصة بمحتو الورش.

 أ: األدوات والعدد. 
يتم ترتيب العدد وتصنيفها بالورشة بخزانات مقفلة.   •  

احلفاظ عىل العدد واألدوات من الضياع والتلف عن طريق عمل جرد دوري هلا.  •  
عدم ترك األدوات والعدد يف مكان رطب حتى ال تصدأ أجزاءها املعدنية.  •  

االستخدام الصحيح والسليم للعدد واألدوات يطيل من عمرها ويقي املستخدم من االصابات.  •  
احلرص عىل عدم إسقاط العدد عىل األرض حتى ال تصاب بالتلف ووضعها يف حوض البنك دائامً.  •  

احلرص عىل اختيار النوع املناسب من العدد واألدوات للعمل.  •  
احلفاظ عىل سطح البنك النجاري نظيفاً ومستوياً واستخدام قطعة خشبية حتت القطع التي يتم عليها عمليات النجارة.  •  

االحتفاظ باحلدود القاطعة (أسنان عدد القطع والنرش ) بحالة جيد.  •  
جتنب احتكاك أسنان املناشري ( احلدود القاطعة )باألجسام املعدنية مثل املسامري حتى ال تتلف.  •  

تشحيم صفيحة الرساق أو الساحقة للمحافظه عليها من الصدأ.  •  
االحتفاظ بسالح املناشري دائامً حاداً عن طريق عملية التفليج وسن األسنان باملربد املثلث.  •  

العمل عىل أن يكون احلد القاطع لألزاميل بحالة جيدة ومسنون دائامً.  •  
التأكد دائامً من خلو اخلشب من األجسام الصلبة قبل استخدام املبارد بكل أنواعها .  •  

جيب تشحيم األجزاء املعدنية املتصلة ببعضها من وقت آلخر.  •  
جيب سن احلد القاطع للبنط باستمرار وجيب أن تكون البنط عمودية عند اإلستعامل وال يسمح بامليل يميناً او يساراً.  •  

املحافظة عىل مقبض األزاميل وعدم الطرق عليها باملطرقة ( الشاكوش ) ويستخدم لذلك الدقامق اخلشبي.  •  
تثبيت مقابض العدد جيداً عىل اجلسم.   •  

احلرص عىل الرتكيب الصحيح ألجزاء الفارات وسن الكستري باستخدام املسن واملزيته.  •  



١٩٣

عدم استخدام الفارة إال بعد التأكد من تثبيت مجيع أجزائها.  •  
التحقق من استواء بروز الكستري للفارة ( احلد القاطع ) وعند حفظها جيب وضعها عىل جنبها للمحافظه عىل الكستري من التلف.  •  

اختيار املفكات املناسبة لرأس الرباغي لعدم تعرضها للتلف.  •  
عدم ترك املرت املعدين مفتوحا بعد االنتهاء من عمليات القياس لتجنب كرسة.  •  

املحافظة عىل جناح الزاوية القائمة من الصدأ وجتنب اصطدامها بأي مادة صلبة للحفاظ عىل تعامدها.  •  

ب :  ) األجهزة الكهربائية (.

يراعي لبس املالبس املناسبة للعمل عىل املاكينة .  •  
ضبط املاكينة جيداً قبل العمل عليها .  •  

عدم تغري مواصفات املاكينة أو حتريك أجزائها الرئيسية .  •  
قراءة دليل املاكينة جيداً قبل تشغيلها والعمل عليها .  •  

العمل عىل املكينة يف حالة يقظة وانتباه دائامً وعدم العمل يف حالة التعب واالرهاق.  •  
دفع األخشاب بعناية ورسعه مناسبة لرسعة املاكينة .  •  

إيقاف املاكينة فور الشعور بوجود أوحدوث خلل هبا .  •  
احلفاظ عىل األيدي بعيدة بقدر اإلمكان عن أسلحة املاكينات واألجزاء الدوارة هبا .  •  

الرتكيز عىل العمل وعدم االنشغال بغري العمل .  •  
احلذر عند تشغيل وإيقاف املاكينة .  •  



الباب احلادي عشر:
خطة وآلية توزيع عمليات التدريس � الورش 

الباب احلادي عشر:
خطة وآلية توزيع عمليات التدريس � الورش خطة وآلية توزيع عمليات التدريس � الورش خطة وآلية توزيع عمليات التدريس � الورش خطة وآلية توزيع عمليات التدريس � الورش خطة وآلية توزيع عمليات التدريس � الورش خطة وآلية توزيع عمليات التدريس � الورش خطة وآلية توزيع عمليات التدريس � الورش خطة وآلية توزيع عمليات التدريس � الورش خطة وآلية توزيع عمليات التدريس � الورش خطة وآلية توزيع عمليات التدريس � الورش 

®ططات الورش وعالقتها بعناصر التدريس   -  
تكامل احملتويات للورش وآلية التصنيف   -  



١٩٥

نموذج رقم «1»



١٩٦

نموذج رقم «2»نامذج لتوزيع البنوك يف الورش :



١٩٧

نموذج رقم« ٣»



١٩٨

اخلامتة
ليكون نموذجاً شامالً ومتكامالً  املناهج؛  تنفيذ خطة  ليساهم يف توضيح إجراءات  املعلم  اعداد دليل  تم 
ملا يدعم خطة منهج الديكور يف مادة الدراسات العملية من نواحٍ عديدة ومفيدة للمعلم  من خالل التطبيقات 
نتفع هبا، وتكون دعامً لتنمية املعلم  يُ واألفكار األساسية املستخلصة من واقع مراحل املنهج، والذي نتمنى أن 
مهنياً وتنمية لقدرته عىل العطاء يف حصته الدراسية . ويتمثل ذلك يف إطار املجتمع الرتبوي والتعليمي للمعلم 

واملتعلم ، مما يساعد عىل غرس اخلربات واملهارات التطبيقية  لد املتعلم .

ونسأل اهللا العيل القدير أن ينفعنا بام علمنا وأن يزيدنا علام،،،

 

واهللا ويل التوفيق
  املؤلفون



أودع بمكتبة الوزارة حتت رقم )60( بتاريخ 2017/12/7

طبع بمطابع    التجارية



٢٠٠


