
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 حل تموٌم التربٌة الصحٌة والنسوٌة





 الؽذاء

 التموٌم

 :أعطً حلوالً للمشكالت التالٌة: 1س

o فتاة ال تحب تناول  البروتٌنات الحٌوانٌة. 

أوضح لها أهمٌة البروتٌنات و ٌمكن  : جـ 

 .تعوٌض ذلن بالبروتٌنات النباتٌة

oطفل ٌعانً من نمص فً النمو. 

االهتمام بالكالسٌوم للمساعدة علً : جـ 

 .النمو



أعدي ورلة عمل عن نتائج نمص :  2س

 .البروتٌن فً الجسم 

 .اختالل فً تطور االنسان الجسدي و العملً : 1:جـ 

 .ٌملل المناعة: 2     

 .عدم النمو السلٌم : 3     

 :مما تعلمته استنتجً أسباب ما ٌلً :  3س

oًتفشً السمنة فً مجتمعنا العرب. 

الوجبات السرٌعة التً تحتوي علً : جـ 

 .زٌوت و دهون مشبعة 

oارتفاع نسبة اإلصابة بالجلطات. 

 .بسبب اإلفراط فً تناول الدهون : جـ 



لدمً نصٌحة لمن تعانً من ارتفاع فً دهون :  4س

 .الدم توضحٌن فٌها بعض طرق الطهً الصحٌة

ٌفضل استخدام , االبتعاد عن السمن الحٌوانً البلدي : جـ 

 .  زٌت الزٌتون 

االعتدال فً , االبتعاد عن صفار البٌض و الجمبري      

 .تناول الحلٌب 

تناول , للٌل من المكسرات , االبتعاد عن الحلوٌات      

 .الخبز األسمر 

أعدي نشرة توضحٌن فٌها أثر عملٌات اإلعداد و :  5س

 .الطهً و التخزٌن علً محتوٌات الؽذاء من الفٌتامٌنات 

,  التجفٌؾ , الخبز و التحمٌص للطعام :ٌكون بعدة طرق : جـ 

ولكن ٌجب فً أثناء , الطبخ , المعالجة الحرارٌة , التجمٌد 

الطبخ عن طرٌك السلك أال نضع كمٌة ماء كبٌرة و عدم رفع 

,  درجة الحرارة و ٌراعً أٌضاً تمطٌع الطعام لطع كبٌرة 

 .السلك لمدة لصٌرة و فً ماء للٌل 



أعدي تمرٌراً مبسطاً عن , بالرجوع الً كتب التؽذٌة :  6س

 .العوامل التً تساعد علً امتصاص الكالسٌوم 

 :العوامل التً تساعد علً امتصاص الكالسٌوم : جـ

 .الدهون -3البروتٌنات       -2(      د)فٌتامٌن  -1



 العناٌة باألم بعد الوالدة

 التموٌم

ما المعلومات التً توضع علً السوار الخاص باألم و :  1س

 طفلها بعد الوالدة مباشرة؟ و ما الهدؾ من وضعها؟

 .لمنع االختطاؾ و الخلط . رلم هوٌة األم : جـ 

ما , لو كنت مشرفة تؽذٌة بأحد المراكز الطبٌة أو المستشفٌات 

 النصائح الؽذائٌة التً ستمدمٌنها للمرأة الحامل ؟

 .د ,ج , ب المركب , تتناول الفٌتامٌنات مثل فٌتامٌن أ  -1: جـ 

 .العناصر المعدنٌة مثل الكالسٌوم و الحدٌد  -2     



و بناء علً تلن , لومً بزٌارة لمركز األمومة فً منطمتن :  3س

و أثرها , الزٌارة حددي أهم المشكالت التً تتعرض الحوامل لها 

 .و طرٌمة حلها و التؽلب علٌها , علً الجنٌن 

 .آالم و تملصات أسفل البطن و الظهر  -1: جـ 

 .نزول لطرات دم من المهبل  -2     

 .نزول لطرات ماء من المهبل  -3     

 .تورم شدٌد فً المدمٌن و الٌدٌن و الوجه -4     

 .الصداع الشدٌد و زؼللة العٌنٌن -5     

 .المًء الشدٌد المزمن -6     
نالشً من وجهة نظرن , بالرجوع الً مصادر المعرفة :  4س

 :  العبارتٌن التالٌتٌن 

o و , و اختٌار الولت المناسب , البد من التخطٌط  المسبك للحمل

 .المباعدة بٌن حمل و آخر 

oالعمم مشكلة لها مسبباتها. 

 .مترون للطالبة : جـ 



أمام أمام الجمل الصحٌحة و عالمة  (  )ضعً عالمة :  5س

 :الجمل الخاطئة 
o األمهات المدخنات أكثر وزناً عند الوالدة من أطفال األمهات ؼٌر

 (           .     )        المدخنات 

o ٌتأثر جنٌن الحامل بتعرضها للصدمات العصبٌة و النفسٌة. 

      ( ) 

o تعرض الحامل لإلشعاع فً الشهور األخٌرة ٌؤدي الً تشوهات خلمٌة

 (   .) فً الجنٌن

oٌزٌد احتمال التشوهات الخلمٌة فً الجنٌن إذا أصٌبت األم بالحصبة 

 (  .) األلمانٌة فً األشهر الثالثة األولً من الحمل

oتشعر الحامل بتحرن الجنٌن فً األسبوع الثانً عشر. 

(     ) 

oتناول األم لألدوٌة أثناء النفاس ال ٌؤثر علً الرضٌع. 

(    ) 

oالكشؾ المبكر عن سرطان الثدي ال ٌمم و ال ٌؤخر فً عالج الحالة. 

(    ) 



أعدي نشرة عن , بالرجوع الً مصادر المعرفة الطبٌة :  6س

 .التطور الطبً فً عالج سرطان الثدي

,  المناعً , الكٌمٌائً , العالج االشعاعً , الجراحة :جـ 

 .السٌطرة علً المرض, الهرمونً



 الطفولة

 التموٌم

احسبً المبلػ الذي تدفعه أسرة ثمناً للحلٌب المصنع :  1س

إذا افترضت أن متوسط , لطفلها الرضٌع طوال العام كامل 

كل ( ملجم  500) استهالن الطفل من الحلٌب علبة واحدة 

 و أن ثمن العلبة الواحدة عشرون رٌاالً ؟, اربعة أٌام 

 رٌاالً  1825: جـ 



:  صممً جدوالً تمارنٌن فٌه بٌن مكونات  كل من :  2س

و , و الحلٌب البمري المصنع خصٌصاً لألطفال , حلٌب األم 

 .حلٌب الصوٌا النباتً 
 حليب الصويا     حليب بقري      حليب األم        

 ؼٌر مفٌد      ؼٌر مفٌد      حلٌب األم مفٌد جداً  

 ؼٌر صحً      ؼٌر صحً      صحً

 من األمراض ال ٌمً      ال ٌمً من األمراض     ٌمً الطفل من األمراض

 ملوث    ملوث       نظٌؾ 

 ؼٌر طازج      ؼٌر طازج        طازج



لارنً بٌن مزاٌا و سلبٌات اإلرضاع الطبٌعً و :  3س

اإلرضاع الصناعً من الناحٌة الصحٌة و النفسٌة و 

 .االلتصادٌة
الناحية     الناحية الصحية    وجه المقارنة    

 النفسية

 الناحية االقتصادية   

تمل نسبة اإلصابة  -1 االرضاع الطبٌعً 

سرطان )بالسرطان 

عند األمهات ( الثدي

 .المرضعات

تخفؾ الرضاعة  -2

من احتمال حصول 

,  حمل سرٌع عند األم 

و إن كانت ال تمنع 

 .الحمل بالتأكٌد

ٌساعد اإلرضاع  -3

علً سرعة عودة 

الرحم الً حجمة و 

ضعة الطبٌعً 

 .بسرعة

إن ضم الطفل 

الً صدر األم 

اإلرضاع  أثناء

ٌشعره بالثمة و 

األمن و 

االطمئنان و 

الدؾء و 

كما , الراحة

ٌشعره بالراحة و 

 .السعادة

 توفٌر المال

ضعؾ المناعة  -1 االرضاع الصناعً

 عند الطفل 

ال ٌشعر باألمن  

 و االطمئنان

 انفاق كثٌر من األموال



اجمعً صوراً للمالبس الضرورٌة للمولود الجدٌد و رتبٌها فً  4س

و سبب , موضحة العدد االزم و الؽرض من استعمالها , ملؾ خاص 

 .اختٌارن لها

 .مترون للطالبة: جـ 

 :عللً:  5س

o تمرٌبا من وزنه فً األٌام % 10ٌفمد المولود الجدٌد

 .األولً من والدته

ألنه ٌطرح من جسمه البول و البراز و ال ٌتناول اال : جـ

 .كمٌات للٌله من الحلٌب

o حاجة المولود الجدٌد الً إسناد رلبته عند رفعه من وضع

 .االستلماء 

ألن رأس الطفل ال ٌكون لد وصل الً مرحلة النمو لبل : جـ

 .بلوؼه الشهر الثالث



o تعرٌض المولود الجدٌد المصاب باصفرار الجلد لألشعة

 فوق البنفسجٌة؟

تساعد الكبد فً تكوٌن المواد الكٌمٌائٌة الضرورٌة إلنتاج : جـ

 .البٌلروبٌن

oإعطاء التطعٌم فً أكثر من جرعة و علً فترات ؟ 

الن مناعة الطفل ال تكتمل اال بذلن حٌث ان الجرعة : جـ 

األولً تحفز الجهاز المناعً بشكل طفٌؾ و ال ٌؤدي الً 

تكوٌن اجسام مماومة المٌكروبات اال بعد اعطاء جرعات 

 .الحمة

oاختالؾ برنامج التطعٌم الوطنً من دولة الً أخري. 

 .من حٌث درجة انتشار المرض



 الرٌاضة و الصحة العامة

 التموٌم

و عالمة  , أمام الجملة الصحٌحة (  ) ضعً عالمة:  1س

  )ًأمام الجملة الخاطئة فٌما ٌل: 
فً محالت األؼذٌة توضع المنتجات األؼلى دائماً علً  -1

 (   .)  مستوي النظر 

 (  .)   تناول زٌت الزٌتون ٌزٌد نسبة الكولسترول -2

 (   .)  ٌفضل التسوق عند االحساس بالشبع -3

اذا استطعت المشً و الولوؾ دون تعب فأنت تمشٌن  -4

 (  . )   السرعة الكافٌة

ٌنصح بشرب الماء لبل و أثناء و بعد ممارسة التمارٌن  -5

 (   .)  الرٌاضٌة 

 (  .)   ال ٌنبؽً للحامل ممارسة الرٌاضة -6



 :عللً ما ٌأتً :  2س

oأهمٌة تخطٌط  لوائم التسوق عندما تشعرٌن بالجوع؟ 

حتً تمللً من المشترٌات الؽٌر مرؼوب فٌها و : جـ 

 تلتزمٌن بمائمة الطعام 

oاختٌار الطعام المحتوي علً األلٌاؾ؟ 

 .ألن األلٌاؾ ألل فً السعرات الحرارٌة : جـ

oتجنب مخبوزات السوبر ما ركٌت؟ 

 .ألنه ال نعلم ممدار الدسم و نوعه المضاؾ أثناء الخبز: جـ

 كٌؾ ٌمكن أن تؤثر الرٌاضة علً التصاد الدولة ؟: 3س

تعمل علً زٌادة كفاءة المواطنٌن و حفظ معدالت االستهالن 

 .العالجً و التأهٌلً



و أثرها علً , أعدي نشرة تتكلمٌن فٌها عن أهمٌة الرٌاضة :  4س

 .المسنٌن

تحسٌن وظٌفة الملب و الجهاز التنفسً  –تأخٌر معظم حاالت الوهن 

 .تحسٌن المظهر –لوة العضالت  –

 ما العاللة بٌن األلبان و السعرات الحرارٌة ؟: 5س

األلبان هً مصدر من مصادر السعرات الحرارٌة الً 

 .جانب الحلٌب 

 .الترحً حلوالً مناسبة للعوائك المانعة لممارسة الرٌاضة:  6س

 –المالبس المرٌحة  –ٌسبب التعب  –عدم توفٌر الولت : جـ
 .ألم الركب و المفاصل –الخجل 



 التعامل مع ضؽوط الحٌاة

 التموٌم

 ما مفهوم الضؽوط النفسٌة؟:  1س

تعرؾ الضؽوط بأنها حالة أو وضع نفسً مضطرب لدي 

ناتج عن المتطلبات الملحة للمحٌط البٌئً أو , الفرد 

االجتماعً للفرد أو االجتماعً للفرد أو عن شعور داخلً 

 .متعلك بذات الفرد أو كلٌهما معاً 

 :وضحً العاللة بٌن كل مما ٌلً:  2س

oالضؽوط النفسٌة و االسترخاء. 

 االسترخاء ٌساعد علً التخلص من الضؽوط النفسٌة : جـ 



oالضؽوط النفسٌة و الؽضب. 

 .الضؽوط النفسٌة ٌساعد علً سرعة الؽضب

oالضؽوط النفسٌة و تناول األطعمة. 

 .الضؽوط النفسٌة تؤدي احٌاناً الً كثرة تناول الطعام

صنفً فً خرٌطة مفهومٌة مؤشرات اختراق :  3س

 .الضؽوط حسب ما درسته
مؤشرات اختراق الضؽوط للدفاعات  

 علً مستوي أجسادنا

مؤشرات اختراق 
الضؽوط للدفاعات 
 علً مستوي عمولنا

مؤشرات اختراق الضؽوط 
 للدفاعات علً مستوي سلوكنا

مؤشرات اختراق 
الضؽوط للدفاعات 
علً مستوي علً 

 عاللاتنا بأسرنا



   ) و عالمة , أمام العبارة الصحٌحة (  )  ضعً عالمة : 4س

 :أمام العبارة الخطأ فٌما ٌلً( 

تختلؾ آثار الضؽوط حسب طبٌعة المولؾ  الضاؼط الذي تتم  -1

 (  .  )  مواجهته

 .  ٌعتبر وجود كثٌر من الضؽط فً عملنا و جسدنا حالة صحٌة  -2

   (   ) 

 (  .)   جمٌع الضؽوط مؤذٌة لإلنسان  -3

تتأثر لدرة الفرد علً معالجة الضؽوط باتجاهاته نحو نفسه و  -4

 (  . )   اآلخرٌن 

 .المرونة فً ممابلة الشدائد تخفؾ من آثارها السلبٌة علً اإلنسان -5

   (  ) 



لدرة الفرد علً تخفٌؾ حدة ) ما رأٌن فً العبارة المائلة :  5س

 ؟(الضؽوط و التوتر تدعم ثمته بنفسه و باتجاهاته نحو الحٌاة 

 .مترون للطالبة 

للتملٌل من ما الخطة الرباعٌة التً ذكرها الرسول  :  6س

 حدة الؽضب ؟

االستعادة  باهلل 
من الشٌطان 

أعوذ ) الرجٌم 
باهلل من 
الشٌطان 
 ( الرجٌم 

تغيير الهيئة التي 
يكون عليها 

الشخص الغاضب 
فإذا كان واقفاً , 

واذا , يجلس  
كان جالساً 

 .يضطجع 

,  الوضوء
فٌتوضأ 
وضوؤه 
 .للصالة 

, الصالة 
حٌث ٌصلً 
ركعتٌن أو 

 .أكثر 



 التجمٌل

 التموٌم

ابحثً فً مصادر التعلم المختلفة إن كان هنان :  1س

تأثٌرات  سلبٌة الستعمال الشامبو و مرطب الشعر ذي العلبة 

وكٌؾ ٌكون تأثٌر االثنٌن علً . الواحدة علً المدي الطوٌل 

 الشعر عند استعمالهما معاً ؟

 .مترون للطالبة: جـ 



 :اذكري مسببات ما ٌلً:  2س

o وجود األنسجة المٌتة علً فروة الرأس. 

بسبب تسارع ؼٌر طبٌعً فً عملٌة : جـ 

 .انفصال الخالٌا المرنٌة المٌتة

o انتشار المشور علً جذع الشعرة. 

اهمال العناٌة الٌومٌة للشعر أو إصابة فروة  -1: جـ 

 .الرأس ببعض األمراض الجلدٌة 

ال ٌستدعً سموط الشعر فً أثناء الحمل استعمال أي 

 . عالج 

 ألنه ٌؤثر علً الجنٌن و ٌكفً التؽذٌة السلٌمة: جـ 



 :اختاري االجابة المناسبة : 3س

o لتفادي تهٌجها , ٌفضل أال ٌفرش الشعر و فروة الرأس بشدة ,

 :أو تحسسها فً الحاالت اآلتٌة , الذي لد ٌؤدي الً خدشها 

o لبل حمام الزٌت. 

o لبل التملٌس و التموٌج الدائم  . 

oفً الشعر المصبوغ و المزال لونه. 

oعند تحسس فروة الرأس ألي سبب من األسباب. 

فكٌؾ , لمعان الشعر احدي خصائصه الطبٌعٌة :  4س

 تحافظٌن علٌه ؟

 بإجراء حمام زٌت للشعر: جـ 



 .اذكري أسباب جفاؾ الشعر و نتائجه و طرائك الولاٌة منه :  5س

التعرض , استخدام األصباغ , التعرض ألشعة الشمس : جـ 

 لتٌارات هوائٌة باردة أو ساخنه لفترات طوٌلة

ثم اكتبً تمرٌراً , ابحثً خالل مصادر التعلم المختلفة 

عن الؽذاء الٌومً الكامل المتوازن االزم لفتاة فً سن 

 .المراهمة  موضحة عاللته بالحفاظ علً الشعر السلٌم

 مترون للطالبة: جـ 



 البشرة

 التموٌم

لدمً خمس نصائح لزمٌالتن الممبالت علً الزواج :  1س

 .تساعدهن فً كٌفٌة االعتناء ببشرتهن

تنظٌؾ  -عمل األلنعة المفٌدة للبشرة -الؽذاء السلٌم: جـ
استخدام الؽسول  –وضع الكرٌمات المرطبة  –البشرة 

 .المناسب للبشرة

الترحً لناعاً إلزالة البمع من بشرة تعرضت لحروق : 2س

 .الشمس

 .مترون للطالبة: جـ 



 وضع كرٌم األساس -1: جـ 

 وضع البودرة و أحمر الخدود -2

 وضع األلوان إلخفاء بعض المناطك -3

 وضع مظلل العٌون -4

 .رتبً مراحل وضع المكٌاج علً الوجه:  3س

ترؼبٌن  التًما مواصفات الجودة لمواد التجمٌل التً :  4س

 استعمالها؟
 :مواصفات  الجودة : جـ 

 .أن تكون من مواد طبٌعٌة1)

 .أن ال ٌوجد بها مواد تسبب الحساسٌة2)

 .أن تكون لها فترة صالحٌة طوٌلة3)

ابحثً فً مصادر التعلم المختلفة عن تعرٌؾ مفهوم الكلؾ و : 5س

 .أسباب ظهوره مع توضٌح طرق الولاٌة و العالج منه

 .مترون للطالبة: جـ 



أعط أمثلة من النباتات التً تستعمل مستخلصاتها :  6س

 .و ملٌن للجلد , لابض , منظؾ , كمطهر

 .ماء الورد , الخمٌرة , النخالة: جـ 

ما مناطك التظلٌل التً ٌعمل علً إخفائها فً الوجه :  7س

 المربع عند تزٌٌنه؟

 .حافة الذلن: جـ 

 :  عللً ما ٌأتً : 8س

o عدم السماح لألخرٌات باستعمال ما ٌخصن من للم تخطٌط

 .العٌون و الماسكارة و أحمر الشفاة 

 لحساسٌة هذه المناطك: جـ 



 .النتهاء مدة صالحٌتها: جـ 

o استبدال فرشاة ظالل العٌون و أحمر الخدود و

 .االسفنجات كل ستة أشهر

oاستبدال الماسكارة كل ثالثة أشهر. 

 .مدة صالحٌتهاالنتهاء : جـ 

o اختٌار كرٌم األساس الخالً من الدهون للبشرة الدهنٌة. 

 ألنها تحتوي علً الدهون: جـ 

عددي الفٌتامٌنات و األمالح المعدنٌة األساسٌة التً تدخل : 9س

 .فً بناء خالٌا البشرة

 (.هـ)فٌتامٌن , المركب (ب)فٌتامٌن, ( أ)فٌتامٌن: جـ 



 الثمافة الملبسٌة

 التموٌم

 :ما الممصود بكل من:  1س

 الموضة؟ -

تعبر عما تبتكره بٌوت األزٌاء العالمٌة من أزٌاء جدٌدة : جـ 

 .فً كل موسم و هً متؽٌرة من موسم الً موسم أخر 
 البدعة؟ -
نوع من الموضة الصؽٌرة تكون عادة أنفة من الموضة : جـ 

تصل الً للة , أو أكثر خٌاالً و ؼرابة عن الموضة العادٌة 

 من الناس أو تمتصر علً مجتمع فرعً
 الملبس؟ -
 .الثٌاب, الرداء , اللباس : لؽة: جـ 

كل أنواع الثٌاب و الزٌنة التً ٌرتدٌها اإلنسان : اصطالحاً      

 .فً جمٌع أنحاء العالم



 مكمالت الملبس ؟ -

كلمة تطلك علً كل ما ٌموم باجتذاب األنظار الً مكان معٌن  : جـ 

 تتولؾ العٌن أمامه دون سواه  

 ما ممٌزات المكمالت المنفصلة للمالبس ؟:  2س

 تعطً تنوعاً وتمٌز اًلمطع المالبس : جـ 

 :ما فائدة كل من األمور التالٌة :  3س

o اختٌار التصامٌم ذات المصات أو الزخارؾ التً تأخذ

 .الشكل األفمً للمرأة الطوٌلة النحٌلة 

 .للتملٌل من حدة الطول ,وتعطً الجسم الشكل الممتلئ : جـ 

o شراء زر أو اثنٌن أكثر من عدد األزرار المحددة للمطعة

 .الملبسٌة 

 .حتً اذا فمد احد هم نجد البدٌل : جـ 



 .لبماء الشكل واضح  حتً بعد الؽسل: جـ 

 .ٌساعد فً ظهور التطرٌز : جـ 

o ًتبطٌن بعض لطع الملبس ذات األلمشة الرلٌمة و الت

 .سٌنفذ علٌها التطرٌز بالفازلٌن علً الوجه الخلفً لها

o وضع أسالن معدنٌة أو بالستٌكٌة علً حافات الورود

 .المستعملة فً تجمٌل المالبس

لومً و زمٌالتن بجمع صور أو نماذج من المالبس :4س

ثم دونً مالحظاتن علٌها من حٌث ما , الشعبٌة السعودٌة

 .ٌمٌز المالبس النسائٌة عن المالبس الرجالٌة

 مترون للطالبة: جـ 

 كٌؾ تعبرٌن عن شخصٌتن من خالل مالبسن؟: 5س 

 مترون للطالبة: جـ 



 التموٌم

 الدٌكور المنزلً 

 :عللً

oاختٌار األلوان المتباٌنة ٌتطلب شجاعة و جرأة لونٌة ؟ 

 .ألنها تجمع بٌن اللون الفاتح و الؽامك: جـ 

o استخدام األلمشة المطنٌة و األلوان الفاتحة فً ألمشة

 .ؼرفة النوم 

 لتعطً البهجة و الراحة : .جـ 

oتهوٌة األحذٌة لبل و ضعها فً الخزانة ؟ 

 .حتً ال ٌنبعث منها رائحة كرٌهة: .جـ 



اللون  –أعطً أمثلة علً األلوان المتممة المنشطرة :  2س

 .األحادي

 أصفر و أخضر و أحمر و بنفسجً: .جـ 

اذكري ثالثة من العوامل التً تساعد علً تنسٌك :  3س 

 .األثاث 

 عدم ادخال لون ؼٌر مناسب فً دٌكور الحجرات .-1: جـ 

 مراعاة اختٌار األلوان المناسبة مع المكان و األساس  -2     

التعرؾ علً مساحة المنزل حتً ٌتم اختٌار األثاث  -3       

 .المناسب للمساحة

لدمً ممترحات لحل مشكلة ضٌك ؼرفة نوم عدد :  4س

 .األفراد الذٌن ٌنامون بداخلها خمسة أفراد 

 مترون للطالبة: .جـ 



أما ,ؼرفة المعٌشة ٌكون فٌها األثاث مرٌح و بسٌط : .جـ 

 .  ؼرفة االستمبال ٌكون فٌها األثاث فاخر 

لارنً بٌن دٌكورات حجرة المعٌشة و حجرة :  5س

 .االستمبال 

لدمً أفكاًر جدٌدة لدٌكور خٌمة تجمع بٌن الدٌكور :  6س

 .الحدٌث والتراث 

 مترون للطالبة: .جـ 



لدمً ثالث نصائح ٌمكن من خاللها جعل دٌكور :  1س

 .المطبخ أكثر اتساعاً و استؽالالً لألدوات و الخامات 

 التموٌم

 دٌكور المطبخ

 استؽالل المساحة العمودٌة بدالً من األفمٌة 1.

 استخدام طاولة جانبٌة 2.

 زٌادة مصادر اإلضاءة الجانبٌة 3.

 :أكملً الفراؼات التالٌة : 2س

 مثلث الحركة هوأ-

  

هو ٌسمح علً األلل لشخصٌن باستخدام 

المطبخ فً الولت نفسه لؽرضٌن مختلفٌن 

 دون أن ٌضاٌك أحدهما اآلخر



 االستنلستٌل, األلمنٌوم , الخشب  تصنع دوالٌب المطبخ من  -ب

 الفروماٌن, الباركٌه , السٌرامٌن  تصنع أرضٌات المطبخ من  -جـ 

 الرخام, الكورٌن , الجرانٌت  تصنع أسطح الوحدات من -د

 :عللً:  3س

o ٌفضل استخدام شرائح معدنٌة أو خشبٌة فً ستارة

 المطبخ؟

 .لسهولة التنظٌؾ:جـ 

o  سًء الدهان؟تجنب وضع المرآه علً حائط منبعج أو 

o تجنب األلوان الماتمة و استخدام الوان فاتحة فً تأثٌث

 المطبخ؟

 لٌشعر بالراحة: جـ 

 آلنه ٌظهر العٌوب: جـ 



 مترون للطالبة: .جـ 

من خالل رجوعن لمجالت أو موالع الدٌكور :  5س

اعرضً علً زمٌالتن و معلماتن أحدث مودٌالت المفارش 

 .الخاصة بطاوالت ؼرؾ الجلوس 

وضع لطع المماش علً األرٌكة بشكل ٌبدو تلمائً و : .جـ 

 مدروس

فً رأٌن كٌؾ ٌمكن تجدٌد لطع األثاث المدٌمة و التملٌدٌة :  4س

 دون استبدالها؟




