


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta Pasal 1 Angka 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul 
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 
nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 Angka 4 Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang 
menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak 
dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
Ketentuan Pidana Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 
100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta 
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta 
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan 
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/ a tau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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احلمد هلل اذلي خلق اإلنسان وعلّمه ابليان، الصالة والسالم ىلع من أويت جواامو  

 الالكم وحسن ابليان، وىلع آهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يام ادلين.

محداً َوافِراً وشكرا كرثا ىلع تافيق اهلل جل وعال بإتمام هذا الكتاب اتلعلييم. مهموا 

 الختلا منها انلقائص، بل بإذنه وتافيقه تّم تصميم هذا الكتاب إىل هذه الصارة.

اللغة العربّية يه واحدٌة من أوس  اللغات العاملّية انتشاراً، وذلك نظورا إىل حو وم 

ثان بها، فاللغة العربّية يه الولوغوة  املساحة اجلغرافية الكبرية اليت يمتدُّ عليها من يتحدَّ

الرسمّية يف دول الاطن العريب ودوٍل أخرى، ومن هنا فقد القت هذه اللغة هذا االنتشوار 

العظيم. وتستخدم هذه اللغة يف االتصال العاليم يف شىت جماالت احليواة، اقوتوصواديواً، 

وسياسيا، وثقافيا، صناعيا، إنتاجيا، زراعيا، وغري ذلك. فمن الرضورة بوإعوداد كوتواب 

العربّية ألغراض خاّصة دلى الربنامج اخلاص تلعليم اللغة العربّية، حيث إّن الوربنواموج 

 يُعّد أهّم مراكز تعليم اللغة العربّية ىلع مستاى إندونيسيا.

ويأيت هذا الكتاب للمساهمة يف تعليم اللغة العربّية للناطقني بلغات أخرى خاصوة 

يف جمال علم تكنالاجيا الصنااعت الزراعية، وها يتخّصص ملتعليّم اللغة العربّية وعلم 

تكنالاجيا الصنااعت الزراعية معا. وحيتاي هذا الكتاب ىلع جماعة من انلصاص الويت 

ختتّص يف علم تكنالاجيا الصنااعت الزراعية، ويشرتك م  هذه انلصواص أنواام مون 

 اتلدريبات تلحقيق فهم املتعلّمني حناها.

 أ 
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واكنت املااد اتلعليمية اليت صمم املؤلف ىلع شلك الكتاب للمحارض والطالب. 
استهدفت هذه املااد اكساب الكفامة دلى الطالب يف درس اللغة العربية من جانب 
مهارة القرامة.  أما املصادر اليت استخدم املؤلف يف انلصاص املؤلافة ىلع شلك الكتاب 
من: العربية بني يديك، ديلل الصنااعت الغذائية، اإلنتاج انلبايت اآلالت الزراعية 

، https://mawdoo3.comمن )عليم(، املقاالت يف جمل علام تكنالاجيا الصناعة الزراعية 
 .https://ar.wikipedia.org  املقاالت يف جمل علام تكنالاجيا الصناعة الزراعية من

حاول املؤلف يف تصميم املااد اتلعليمية يف درس اللغة العربية تلنمية مهارة القورامة 

لطالب قسم تكنالاجيا الصنااعت الزراعية، معتمدا ىلع نتي ة ادلراسة اتلوموهويوديوة 

جبامعة دارالسالم كاناتار. واكن هذا الكتاب الخيلا من العيواب، فوإنوه حيوتواج إىل 

اإلصالح واملدخالت واتلعليقات واإلقرتاحات تلكميله، ويرجا املؤلف أن يكان هوذا 

الكتاب نافعا يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخري خواصوة يف جموال عولوم 

 تكنالاجيا الصنااعت الزراعية.

 هذا، ونسأل اهلل تعاىل اتلافيق والسداد.

 

 ۲٨١٠فناروكا،  نافمرب 
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ا غغ غغ ا ا ا  غغ غغ  الغغرغغ و    الغغفغغلداالغغ الغغرغغ و
ال    ا الصو  ةاامل ضوحةالرع  ا  ا اهلغ دا

 اخلاصالت  يسااملادة.

املفردات ا   هااأن اعامنااملفرداتااجلغ يغ ةا
ااملغغعغغغا ا امغغ  اوانصغغغ صاالغغاغغرا ة املغغ دغغ دة

 امل ضوحةاهلا.

الت  يبات ا   هااأن اعامناالت  يباتاملعغر غةا
انصغغغ صا االغغغ غغغل ا غغغ  مغغغ سااعغغغتغغغ غغغعغغغا 

 الارا ةا املفرداتااملستخ مةا  ها.

املاالةاالرئ س ةالر    ا ه اتاغ وم انصغ صا
االصغ غا غةا الارا ةااملتعرواغةاعغعغرغ  اتغجغ غ لغ دغ غا

 الز ا  ة

 ج 



 

 

ميجمناتاس مااهذهااخل  اتاإىلاالثلث ا هغ  االغتغمغهغ غ  ا اانرغ غةاالغرئغ غسغ غة ا ا لغتغتغا  ا
  أييتاالب ا االتفص ر اماير  

 التمهيد
 .اإلاا االسل اإىلاال ل ا السؤالا ناأح اهلم.۱
.اإلاا اععضاااعئرةاإىلاال ل الر ص لاهبااإىلام ض عاد ي ام ا ع هااابل   ا۲

املاض  ا ميجناأ ايج  اابمل اقرغةامغ االغ غل اواالصغ  ااملصغاحغبغةالغرغ غ اإ ا
  د ت.

 .اإ ل اال ل اعع  ا اال   .٣
.اإ غل االغغ غغل اهبغغ داالغغ    ا هغغ اإاسغغا االغغ غغل االغجغغفغغا ةا غغهغغمام غغمغغ  ا٤

 امل ض عا همااد و ا.
 األنشطة الرئيسية

.اشرحاامل  و ااملفرداتااجل ي ة ا ه اابلت ا امنااملفرداتااجل ي ةااليتايت ق اأ ا۱
 ايفهماال ل امعان هاا ناطريقاالس اق امثااتاعةاهذهااملفرداتا رىاالسب  ة ا

  م اقرتهاام اال ل اوامعان ها.
الرفهما۲ اص ت  اد   اعروا  اال   الارا ة اال ل  اعت د   ا ه  االصامتة  االارا ة .

  ا عت عا .
.اعع اأ ايرعرااملعروماأب اال ل اعرجلا ا اق اانته اامناالارا ةاالصامتةاي ربا٣

 م هماامل   اا لتفاتاإل  ا تركاالجتا امفت حااأمامهم.

 د 

 

 

اال  ا٤ الفهم اأعئرة اامل  و  ايُرا  االصامتة االارا ة اعع  ا املفردات  اا عت عا  ات  يبات .
 أعئرةا نااملفردات ا الجتا امفت حاأما اال ل .اا اامل   ا خيترباذاارهتم ا  أب ا

 منا  دةاال البالر  الرعث  ا رىااإلداعة.
 .االارا ةااجلهرية ا ه اابلت ا اععضاال ل الارا ةاأدزا امناال  اقرا ةاده ية.٥

 طرباامل   امناال ل اإغلقاالجراعاتاد  االجتب.
.اطرباامل   امناال ل اقرا ةاالجتا ادهراا اح اا  اح اا) عع اذلكاي رباامل   ا٦

 مناالتلم ذاإقفالاالجتب(.
 .اإلاا اامل   اااعئرةا نام م  اامل ض ع.٠
 .اإلاا اامل   اااعئرةا نامعا االجرمات.٩

 االختتام
 .اارفاامل   اال ل اع ادبام زيل.١
 .ااإلشاداتا امل ا ظ ا ختترفااإلشاداتا امل ا ظاابلتلداامل ادا م   اامل ض ع.۲
 .االتتا اامل   ات  يساابلسل .٣
 

 ـه 



 

 

اال  ا٤ الفهم اأعئرة اامل  و  ايُرا  االصامتة االارا ة اعع  ا املفردات  اا عت عا  ات  يبات .
 أعئرةا نااملفردات ا الجتا امفت حاأما اال ل .اا اامل   ا خيترباذاارهتم ا  أب ا

 منا  دةاال البالر  الرعث  ا رىااإلداعة.
 .االارا ةااجلهرية ا ه اابلت ا اععضاال ل الارا ةاأدزا امناال  اقرا ةاده ية.٥

 طرباامل   امناال ل اإغلقاالجراعاتاد  االجتب.
.اطرباامل   امناال ل اقرا ةاالجتا ادهراا اح اا  اح اا) عع اذلكاي رباامل   ا٦

 مناالتلم ذاإقفالاالجتب(.
 .اإلاا اامل   اااعئرةا نام م  اامل ض ع.٠
 .اإلاا اامل   اااعئرةا نامعا االجرمات.٩

 االختتام
 .اارفاامل   اال ل اع ادبام زيل.١
 .ااإلشاداتا امل ا ظ ا ختترفااإلشاداتا امل ا ظاابلتلداامل ادا م   اامل ض ع.۲
 .االتتا اامل   ات  يساابلسل .٣
 

 ـه 



 

 

ˇعدد حّصة التدريس

ت   ام اداالروفةاالعرع وةال ل اقسماتج  ل د ااالص ا ةاالز ا  ةاجبامعةادا االسل اا نت  ا
دق اة ا  ج  ا  دااحلصةاواالرهراأ ع احص .ا أماااحلص اا٩٨مروةاواالاأعب عامب ةا

ا ررا اأ ععة ااحلصة ا  د ا أصبح ا أعب  ا   اأشهر اثلثة اعا   االعرع وة االرفة الت  يس املتاحة
 حصوة.

 
 ا متحا اآللراالفصلاال  اع وا ا متحا ال صفاالفصلاال  اع وا

 دق اةا۱٩٨ دق اةا٩٨  ۱
 واااعب ع احصوةا اح ة واااعب ع احصوةا اح ة

 حص ا٤واالرهر ا حص ا٤واالرهر ا
 حص ا٧أعاع   اا٣شهرا ا حص ا٧أعاع   اا٣شهرا ا

 و 



 

 

 
  الرقم  املوضواعت  عدد احلصة  الصفحة

۱ ٩٨ x اعلم الزراعة لاحدة األوىل: ١   ١ 

۱۱ ٩٨ x الصناعة الاحدة اثلانية: ١   ۲ 

٨۳  ٩٨ x ١ 
الاحدة اثلاثلة: احلكمة من احلالل واحلرام يف األطعمة 

  واألرشبة
٣ 

٠۳  ٩٨ x تعريف اإلنتاج الاحدة الرابعة: ١   ٤ 

٦۳  ٩٨ x مفهام اإلنتاج الزرايع الاحدة اخلامسة: ١   ٥ 

۳٤  ٩٨ x طرق حفظ األغذية الاحدة السادسة: ١   ٦ 

۱٥  ٩٨ x أدوات الزراعة احلديثة الاحدة السابعة: ١   ٧ 

 االمتحان نلصف الفصل ادلرايس األول

٩٨ ٥٠ x ٠  الاحدة اثلامنة الزراعة اتل ارية ١ 

٩٨ ٦٦ x مقامات اإلنتاج الزرايع الاحدة اتلاسعة: ١   ٩ 

۳٧  ٩٨ x كيفية صناعة السكر االبيض الاحدة العارشة: ١   ١٨ 

۲٠  ٩٨ x كيف يصن  احلليب الاحدة احلادية عرشة: ١   ١١ 

٩٨ ٩٨ x عصري الصبار الاحدة اثلانية عرشة: ١   ۲١  

٨٨۱  ٩٨ x مراقبة اجلادة الاحدة اثلاثلة عرشة: ١   ١٣ 

٨٧۱  ٩٨ x كيف تصن  الزبادي الاحدة الرابعة عرشة: ١   ١٤ 

 االمتحان نلصف الفصل ادلرايس األخري

 املنهج الدراسي

 ز 
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 عالم الزراعة
 ١ الوحدة األول

 الغرض العام “ طرق حفظ األغذية”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ١ 



 

 

 عالم الزراعة
 ١ الوحدة األول

 الغرض العام “ طرق حفظ األغذية”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ١ 



 

 

 اعلم الزراعة
 الزراعة

تعترب الزراعة أحد األنشطة واحلرف اليت مارسها اإلنسان منذ قديم الزمان وحىت  
وقتنا احلارض يف لك ماكٍن عرب العالم، وقد تعّددت أهدافه من ورام هذا النشاط واحلرفة، 
فقد اكن يرغب باحلصال ىلع الغذام واالكتفام اذلايت، أو كان الزراعة مصدراً مهّماً من 
مصادر ادلخل هل، أو تافري احتياجات غريه من املااد الغذائية ومساعدتهم، باإلضافة إىل 
تافري فرص العمل وتشغيل العديد من األيدي العاملة، كما تعترب الزراعة أحد أهم 
املصادر تلافري املااد اخلام املتناعة والالزمة للصناعة، فتكان كعمليٍة تمهيديٍة هلا، 
وعملية الزراعة تشمل غرس وحصاد وراعية املحاصيل واألش ار، باإلضافة إىل تربية 
احلياانات واالعتنام بها، ويف هذا املقال سنتطّرق  للحديث عن بعض املعلامات العاّمة 

 .حال الزراعة بيشٍم من اتلاضيح واتلفصيل والرشح

 

 عنارص الزراعة

تتمزي الزراعة برضورة تافر عدٍد من املقامات، حيث يلزمها العديد من العنارص اليت  
 :ال يمكن االستغنام عنها أو قيام زراعٍة سليمٍة واحلصال ىلع املحاصيل اجليدة، ومنها

  .الرتبة اخلصبة 

  األسمدة املناسبة واملبيدات احلرشية اليت تساهم بشلٍك أسايس يف اتلخلّص من اآلفات
الزراعية واحلرشات اليت ترض باملحاصيل، وقد تصيب اإلنسان يف بعض األحيان 

 باألمراض بعد تناوهلا. 

  .حرارة الشمس املناسبة 

  .وفرة املام، إذ ال تتم أي زراعٍة سليمٍة ومثمرةٍ بدون مام 
 

 ۲ 



 

 

  املعدات الزراعية الالزمة، وقد تكان يدويًة أو آيلة، مثول اجلورارات الوزراعويوة
 والفؤوس واألمشاط وغريها. 

  ،العناية الالزمة اليت تقام ىلع أساس تااجد اخلربة باملناخ، وكيفية الزراعة، والسقايوة
 .واالعتنام، وغريها من خطاات الزراعة ومتطلباتها

 

 أنواع الزراعة

 تقسم الزراعة إىل صنفني، وهما:

  الزراعة املتقدمة أو املتطّارة، وفيها يتّم استخدام األسايلب احلوديوثوة يف اإلنوتواج
 واستخدام اآلالت واملعدات املتقدمة، كما أّن اإلشباع حلاجات انلاس يكان أكرب.

  الزراعة انلامية، ويتّم فيها استخدام األسايلب واألدوات اتلقليدية والقديمة، وال يتوم
 من خالهلا إشباع رغبات الساكن بالشلك الاكيف.

 

 املحاصيل الزراعية

يمكن احلصال ىلع العديد من املنت ات من خالل الزراعة، ونذكر منها موثوااًل ال 
 حرصاً ما ييل:

  ،األش ار املختلفة اكلزيتان، وابللاط، واللاز، والليمان. الفااكه اكملشمش، واتلوني
 والرمان. 

  .اخلرضاوات اكخليار، وابلقدونس، واخلس 

  .أعالف املاايش اليت تشتمل ىلع الربسيم واحلشائش 

  .احلباب: مثل القمح، والشعري 

 ٣ 



 

 

 .نباتات الزينة واألزهار 

 

يعترب الفالح أو من يعرف أيضاً باسم املزارع املحّرك الرئييس يف عملية الزراعة، ويتمزّي 
هذا الشخص بالكفامة، والقدرة، واخلربة الطايلة اليت جتعله قادراً ىلع جين اثلمار وسقاية 
انلباتات واالعتنام بها واخلروج باملحاصيل غري املترّضرة من اتلأثريات اخلارجية أو 
ادلاخلية فتفسد، وتعّد الِفالحة من املهن القديمة اليت مارسها اإلنسان واعتمد عليها يف 

 حياته.

n n n 

 ٤ 

 

 

 
 

ادٌ   (.  Harvest): َحِصيَدة   َحصَّ

 
َبُةا ْعَُةااخَلصم  Soil fertility:  الُّتر

 

 
ْسِمَدة 

َ
رض من الُمْخِصبَات يل اد زرعها   أ

َ
 : مج  َسماد: ما ياض  يف األ

(Fertilizers.) 
 
 

يَُّة : مااد أو خليط من املااد يُقصد منها الاقاية، تدمري، حماربة وصد، أو  الُمِبيَداُت احلرََشِ

 (.Pesticide) اتللطيف من حدة أثر آفٍة ما 
 
 

اُت ِزَراِعيٌَّة : آالت تُستخدم يف احلقل.  الُمَعدَّ

َراِعيَُّة : عربة زراعية ذات حمرك اعيل القدرة، جمهز بع الت أو جبوييور،  اَراُت الزِّ اجلَرَّ
 بمهامزراعية.         يلقام 

 
 

 املفردات

 ٥ 



 

 

 
 

ادٌ   (.  Harvest): َحِصيَدة   َحصَّ

 
َبُةا ْعَُةااخَلصم  Soil fertility:  الُّتر
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اُت ِزَراِعيٌَّة : آالت تُستخدم يف احلقل.  الُمَعدَّ

َراِعيَُّة : عربة زراعية ذات حمرك اعيل القدرة، جمهز بع الت أو جبوييور،  اَراُت الزِّ اجلَرَّ
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 املفردات

 ٥ 



 

 

 : )مج  من الَفأُس( : آلٌة ذاُت يد ملساَم من اخلشب وسّن عريضة من  الَفُؤوُس 

 (Axes; Hatchets; Pickaxes: )احلديد حُيَفُر بها وُيعَزق
 
 
 

مَشاُط 
َ
ى بها احلَبُّ بعد أن ينرث يف األرض. األ  : أداة من املعدن أو اخلشب ُيَغطَّ

 

 

َقايَةُ  .  السِّ ْْقَ  : َماِْض  السَّ

 : ناع نبات ش ري يتب  الفصيلة الزيتانية وها من انلباتات الزيتية دائمة   الَزيتُانُ 

 (.Olea europaea: اخلرضة. )االسم العليم       

 

 

حراج ، غليظ الساق ، كثري اخلشب ، من الفصيلة   ابَللُّاُط 
َ
هم ش ر األ

َ
 : من أ

 ابللاطية .    

 

 

 ٦ 
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حراج ، غليظ الساق ، كثري اخلشب ، من الفصيلة   ابَللُّاُط 
َ
هم ش ر األ

َ
 : من أ

 ابللاطية .    

 

 

 ٦ 

 

 

 (.Almond): ش ٌر مثمٌر مشهاٌر من الفصيلة الاردية ، من رضوبه   اللَّْاُز 
 
 

تُْرجِّ َواللَّيُْماِن    اللَّيُْمانُ 
ُ
ُتَقاِل َواأْل نَْااَع الرُبْ

َ
َذابِيَّاِت ، يَْشُمُل أ ِصيلَِة السَّ

 : َشَ ٌر ُمثِْمٌر ِمْن فَ

 احْلُلِْا َواللَّيُْماِن احْلَاِمِض.     

 
و ىلع   الُمَشِمُش 

َ
و جمففاً ، أ

َ
 : ش ر مثمر من الفصيلة الاردية ، يؤلك ثمره َغّضاً ، أ

ين       (.Apricots) شلك رشائح تسَّمَّ : قمر ادلِّ
 
 

نْااٌع َكثرَيٌة أما :   اتلنِْيُ 
َ
 َشَ ٌر ِمْن فَصيلَِة اخلبُّاِزيَّاِت أو اتلُّاِتيَّاِت ، ثِماُرُه تُْؤلَكُ ، َوُهَا أ

َق اجِلْْلِ مائَِل الُعنُِق.      تََرى اتلِّنَي يف الُغصاِن بَدا ُمَمزَّ

 
 

 جنس ش ر ُمثمر من فصيلة اآلسيَّات ، ساقُه ملسام ، وفروعه ُمنتصبة ، :   الَرَمانُ 

أوراقه متقابلة ، أزهاره كبرية محراُم اللان ، ثماُره كرويَّة ضخمة ذاُت قرشة 
ُصلبة حتْاي بُزوًرا صغرية ورديَّة اللان فيها سائل ُمنِعش يُصن  منه رشاب 

ان ، ويؤلك َحبُّه  مَّ  (.Pomegranate)الرُّ
 

 ٧ 



 

 

: نبتة بستانية متسلقة من الفصيلة القرعية اليت تضم القرع والكاسا ومجي    اخِليَارُ 
 (.Cucumber)  أنااع ابلطيخ     

: َبْقلة من الفصيلة اخليميَّة ، هلا راحئة طيِّبة ، ويه من اخلرَُض اليت تدخل يف  ابَلْقُدونَُس 
ا بالفيتامينات       بعض األطعمة ، تشبه الكرفس يف شلكها ، ويه غنيّة جدًّ

  (Parsley.) 

بة عريض الارق ، يؤلك نِيئًوا ،   اخلَُس  ة( : نبات عشيّب ، من الفصيلة املركَّ : )مج  َخسَّ
يَّة وأهم أنااعه اخلّس البستايّن اذلي يزرع      (.Lettuce) ومنه أنااع بَرِّ

 

 

عاَلٌف 
َ
 : )مج  َعلَف(: طعاُم احلياان. أ

 

كرث ما يستعمل يف الغنم  َمَاايِش 
َ
 : )مج  ماشية(: اإِلبُل وابلقُر والغنُم ، وأ

 

 

َذيْنات ،   الرِبِسيمُ 
ُ
بة ثالثيَّة ذات أ  : ُعشب حايلٌّ من الفصيلة القرنيّة ، أوراقه مركَّ

وابِّ واملاشية      وأزهاره بيض    وبذوره صفر تميل إىل احلمرة ، يُستعمل َعلًَفا لْلَّ
ام وغريهما      رطبًا ويابًسا ، تكرث زراعته يف مرص والشَّ

     (Alfalfa, Medicago sativa.) 
 

:)مج  من حلَِشيُش( : لكُّ نبات أخرض هل أوراق طايلة رشيطيّة ، وها ىلع وجوه  احلََشائُِش 
 اخلصاص نباتات الفصيلة انل يليّة     

 ٨ 



 

 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . كيف تعترب الزراعة؟١

 . ما تعّددت أهداف الزراعة ؟۲

 . ملاذا يكان الزراعة مصدراً مهّماً من مصادر ادلخل هل؟٣

 . كم عنرصاً الزراعة؟ أذكر!٤

 . إذكر أنااع الزراعة!٥

 

 (، ثّم صّحح اخلطأ! ( أو ال  )  ب.  إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم ) 

. تتمزي الزراعة برضورة تافر عدٍد من املقامات، حيث يلزمها العوديود ۱
من العنارص اليت ال يمكن االستغنام عنها أو قيام زراعٍة سولويوموٍة 

 واحلصال ىلع املحاصيل

 اجليدة.  

 . وفرة املام، إذ ال تتم أي زراعٍة سليمٍة ومثمرةٍ بدون مام. ۲

. الزراعة املتقدمة أو املتطّارة، وفيها يتّم استخدام األسايلب واألدوات ٣
 اتلقليدية والقديمة. 

. الزراعة انلامية، ويتّم فيها استخدام األسايلب احلديثوة يف اإلنوتواج ٤
 واستخدام اآلالت واملعدات املتقدمة . 

 التدريبات

 ٩ 



 

 

. العناية الالزمة اليت تقام ىلع أساس تااجد اخلربة باملناخ، وكيفية الزراعة، ٥
  والسقاية، واالعتنام، وغريها من خطاات الزراعة ومتطلباتها.

 

 ج. كّون مجلة مفيدة من اللكماَت اآلتّية.

 . الزراعة١

 . الرتبة اخلصبة ۲

ادٌ ٣  . َحصَّ

 . وفرة املام٤

 . االستغنام ٥

 د. إضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

يعترب الفالح أو من يعرف أيضا باسم املزارع املحّرك الرئييس يف عملية الزراعة، 
ويتمزّي هذا الشخص بالكفامة، والقدرة، واخلربة الطايلة اليت جتعله قادرا ىلع جين 
اثلمار وسقاية انلباتات واالعتنام بها واخلروج باملحاصيل غري املترّضرة من اتلأثريات 
اخلارجية أو ادلاخلية فتفسد، وتعّد الِفالحة من املهن القديمة اليت مارسها اإلنسان 

 واعتمد عليها يف حياته.

 ١١ 

 

 

 الصناعة
 ۲ الوحدة الثانية

 الغرض العام “ طرق حفظ األغذية”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ١١ 



 

 

 الصناعة
 ۲ الوحدة الثانية

 الغرض العام “ طرق حفظ األغذية”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ١١ 



 

 

 الصناعة
يه عبارة عن عملية حتايل شلك املااّد اخلام يف الطبيعة ومضوموانوهوا مون خوالل 
استخدام أدوات معينة لزيادة قيمتها، وجعلها قابلًة إلشباع حاجة معّينوة سواام اكنوت 
وسيطة أو نهائية، ويعّد قطاع الصناعة من الراكئز املهّمة للتنمويوة طوايولوة املودى يف 
االقتصاد، حيث إنّه يزيد ادلخل القايم، وحيّد من االعتماد ىلع املصادر اتلوقولويوديّوة، 
باإلضافة لسّد احتياجات امل تم  املدين يف تطّاره املتااصل، وحتقيق قيمة مضافوة أكورب 
 .للماارد الطبيعّية عن طريق حتقيق القيمة املضافة إيلها، ويف هذا املقال سنعرفكم عليها

 تاريخ الصناعة

م، تبعاً للتقدم اتلقين اذلي بدأ يف ذلك ١٠١١أخذت الصناعة شلكها احلايل خالل عقد  
العرص، واذلي استمّر إىل عرصنا هذا، حيث ترتبط رسعة اتلطّار بالعديد من الوظوروف 
اليت ختتلف من شعب إىل آخر، ومن حضارة إىل أخرى، ومن إقليم جغرايف إىل آخر، األمر 
اذلي أثر ىلع خمتلف جماالت احلياة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، وال بود مون 
اإلشارة إىل أّن امل تم  اإلنساين اكن جمتمعاً رعاياً يعمل بريع املاشية، واتلنقل من مواكٍن 
إىل آخر حبثاً عن املام والغذام، ثم بدأ باالستقرار من خالل املكاث يف ماكن حمدد نتي وة 
االعتماد ىلع الزراعة، فأصبح جمتمعاً زراعياً، ثم بدأ باتلحّال بشلٍك تدرييج إىل جموتومو  
صنايع ذي مؤّسسات وحضارة من خالل حتايله للمااد األويلة انلاجتة عن املااد اخلوام، 
والزراعة إىل صناعة وإنتاج، مثل عملية حتايل قّاة ابلخار، ثّم قّاة املوام إىل كوهوربوام، 
وطاقات أخرى، مما ساهم يف االنتقال إىل مرحلة أكرث تقدماً، عرفت بومورحولوة اثلوارة 

 العلمية واتلكنالاجية.

 الصناعة وانلمّو الصنايع 

تعمل الصناعة ىلع إنتاج األدوات واآلالت اليت تزيد اإلنتاج القايم، ومتاسط دخول  
الفرد، مما يعزز فرصة االستقالل السيايس، ويف حترير االقتصاد من اتلبعية األجنبية، ثوم 

 انتقلت 
 ۲١  



 

 

البرشية من عرص اثلارة الصناعية إىل عرص اثلارة العلمية واتلكنالاجية اليت توقوام 
ىلع ابلحث العليم والعلم، حيث تقدمت العديد من العلام، مثل علام الوريواضويوات 

 والفزييام، والكيميام، واألحيام، والطب.

 خواص اإلنتاج الصنايع

 .استمرارية اإلنتاج الصنايع 

 .قرص فرتة دورة اإلنتاج 

 .اتلقدم اتلكنالايج واتلقين 

 .ارتفاع مستاى إنتاجية العمل  

 أقسام الصنااعت

: يه الصنااعت ايلدوية اليت ال تعتمد ىلع أي من القاى املحركة أو الصنااعت ابلدائية
اآلالت، بل تعتمد ىلع اخلامات املحلية، واملهارة ايلدوية املكتسبة، وقد مارسها اإلنسوان 
منذ القدم، وما زالت يف بعض مناطق العالم، مثل أمريكا اجلنابية، ومن األمثلة ىلع هذه 

 الصااعت: دبغ اجللاد، وحفظ اللحام بطريقة اتل فيف. 

: يه الصنااعت اليت ال تتغري كثرياً عن صارة املادة األصلية، حيث الصنااعت البسيطة
إنّها تعتمد ىلع املااد املحلية، وال حتتاج إىل رأس مال كبري، ومن األمثلة عليها: حوفوظ 

 الفااكه واخلرضوات، وقط  اخلشب، وتقليمه.

: يه الصنااعت اليت تعتمد ىلع رؤوس األماال الكبرية، ومااد اخلام، لصنااعت احلديثة
 واأليدي العاملة، واخلربات الفنية ادلقيقة.

: يه الصنااعت اليت تعتمد ىلع املاارد الطبيعية اليت ال تعاض، الصنااعت االستخراجية
 مثل صنااعت اإلسمنت، والفاسفات، وغريها.

 : يه الصنااعت اليت تعتمد ىلع حتايل املااد نصف املعلبة إىل سل  الصنااعت اتلحويلية

 ٣۱  



 

 

 اكملة اتلصني ، مثل حتايل بعض اخلضار إىل معلبات.

 مقومات اإلنتاج الصنايع

 .انلقل واملااصالت 

 .ماارد املياه 

 .الطاقة 

 .األيدي العاملة 

 .املااد اخلام 

 . املاق 

 .رأس املال 

 .األسااق 

 أقسام املواد اخلام

 من األمثلة عليها: املطاط، والسكر، والقمح، والقطن.مواد خام نباتية : 

 من األمثلة عليها: األبلان، واللحام، واجللاد، واألصااف.مواد خام حيوانية : 

 من األمثلة عليها: اذلهب، واحلديد، وانلحاس.مواد خام معدنية : 

 
n n n 

 
 
 

 ٤۱  

 

 

 : َكِثري  َعِديدٌ 

كرث ما يستعمل يف الغنم الَماِشيَُة 
َ
 : اإِلبُل وابلقُر والغنُم ، وأ

وح الُمُكاُث   عن , الِهْ رة , اليُّ  : الرَّحيل , االرحِتال , الُمغاَدَرة , الظَّ

 :فكرة أن العلم يزيد من قدرة حل املشلكة من خالل تطبيق بعض األسايلب  اثلَّْاَرُة الِعلِْميَُّة 

 (Scientific revolution)العلمية. 
َدَواُت 

َ
 (.Tools): )مج  من أَداٌة(: لة ، ما يُستعان به إلجناز غرض من األغراض.  األ

كة املختلفة اكحلرارة   اآلاَلُت   : )مج  من آلٌة(: جهاز يؤدِّي عماًل بتحايل القاى املحرِّ

فن ، والويت جتوّر      وابلخار والكهربام إىل قاى آيلّة مثل اآلالت اليت حترِّك السُّ
واف  وغريها        (.Machine )القطر واليت تدير الرَّ

 )Technical(:   اتَلْقيِنُ 
 : اعجلَه بماّدة حتَفُظه وتهيّئه لالستعمال ، يلّنه وأزال ما به من رطابٍة ونتٍ  َدَبَغ اجلُلُاَد 

)Leather tanning( 
 
 

 Vegetables:  اخلرَُضَواُت 

 

 
ْغصاِن َوتَنِْسيُق.   َتْقِليْمٌ 

َ
ْوراِق ايلابَِسِة َوتَْشذيُب أ

َ
 : نَْزُع أ

 

 املفردات

 ٥۱  



 

 

 : َكِثري  َعِديدٌ 

كرث ما يستعمل يف الغنم الَماِشيَُة 
َ
 : اإِلبُل وابلقُر والغنُم ، وأ

وح الُمُكاُث   عن , الِهْ رة , اليُّ  : الرَّحيل , االرحِتال , الُمغاَدَرة , الظَّ

 :فكرة أن العلم يزيد من قدرة حل املشلكة من خالل تطبيق بعض األسايلب  اثلَّْاَرُة الِعلِْميَُّة 

 (Scientific revolution)العلمية. 
َدَواُت 

َ
 (.Tools): )مج  من أَداٌة(: لة ، ما يُستعان به إلجناز غرض من األغراض.  األ

كة املختلفة اكحلرارة   اآلاَلُت   : )مج  من آلٌة(: جهاز يؤدِّي عماًل بتحايل القاى املحرِّ

فن ، والويت جتوّر      وابلخار والكهربام إىل قاى آيلّة مثل اآلالت اليت حترِّك السُّ
واف  وغريها        (.Machine )القطر واليت تدير الرَّ

 )Technical(:   اتَلْقيِنُ 
 : اعجلَه بماّدة حتَفُظه وتهيّئه لالستعمال ، يلّنه وأزال ما به من رطابٍة ونتٍ  َدَبَغ اجلُلُاَد 

)Leather tanning( 
 
 

 Vegetables:  اخلرَُضَواُت 

 

 
ْغصاِن َوتَنِْسيُق.   َتْقِليْمٌ 

َ
ْوراِق ايلابَِسِة َوتَْشذيُب أ

َ
 : نَْزُع أ

 

 املفردات

 ٥۱  



 

 

فل ويضاف نلاجتهما نسبة  اإلِسَمنُت  ن من حمروق احل ر اجلريّي والطَّ : مسحاق يتكاَّ
 صغرية من اجلبس ، يتصلَّب عند خلطه باملام ، ذلا يستعمل يف ابلنام     

     (cement) 
 
 

: امزتاج حامض الفسفاريك بأحد املعادن اكبلاتاس واحلديد وغريهما ، وها  فُاَسَفاٌت 
 من األسمدة الزراعيّة اليت تمد انلبات بعنرص الفسفار مرّكب فاسفايّت.    

        (Ortofosfat/Fosfat) 
 
 
 

ْصَااُف 
َ
ِن ، ويمتاز بدقته وطاهل وتماُّجه. األ

ْ
ْعُر يغطي جْل الضأ  .)Wool( : الشَّ

 

 
ل جيِّد للحرارة والكهربام،  انلََّحاُس  رق ، ماصِّ  : عنرص فلزِّي قابل للسحب والطَّ
 يُستعمل يف العديد من الصنااعت الكهربيّة واحلرارّية حناس أمحر / أصفر.    

     )Copper( 

 ٦۱  



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . ما يه الصناعة؟١

 . أذكر فاائد الصناعة؟۲

ْخُذ الصناعة بشلها احلايل؟٣
َ
 . مىت أ

 . كيف تطار تاريخ الصناعة؟٤

 . ما املثال من الزراعة إىل صناعة وإنتاج؟٥

 ب. إمأل الفراغ يف لك مجلة مما ييل بكلمة واحدة حسب فهمك للنص:

 . تعمل الصناعة ىلع إنتاج األدوات واآلالت اليت تزيد اإلنتاج .......١

 . مااد خام معدنية: مثل اذلهب، واحلديد، و.......۲

. الصنااعت اليت تعتمد ىلع رؤوس األماال الكبرية، ومااد اخلام، واأليودي الوعوامولوة، ٣
 واخلربات الفنية ادلقيقة يه الصنااعت ........ 

. مقامات اإلنتاج الصنايع منها انلقل واملااصالت وماارد املياه والطاقة واأليدي العاملة ٤
 واملااد اخلام واملاق  ورأس املال و ........ 

 . املطاط، والسكر، والقمح، والقطن من ناع مااد خام ........٥

 التدريبات

 ٧۱  





 

 

 ـه. اضبط ـهذا انلص ضبطا اكمال!

م، تبعا للتقدم اتلقين اذلي بودأ يف ذلوك ۱٠١١أخذت الصناعة شلكها احلايل خالل عقد 
العرص، واذلي استمّر إىل عرصنا هذا، حيث ترتبط رسعة اتلطّار بالعديد من الظروف اليت 
ختتلف من شعب إىل آخر، ومن حضارة إىل أخرى، ومن إقليم جغرايف إىل آخر، األمر اذلي 
أثر ىلع خمتلف جماالت احلياة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، وال بد من اإلشارة إىل 
أّن امل تم  اإلنساين اكن جمتمعا رعايا يعمل بريع املاشية، واتلنقل من ماكٍن إىل آخر حبوثواً 
عن املام والغذام، ثم بدأ باالستقرار من خالل املكاث يف ماكن حمدد نتي ة االعتمواد ىلع 
الزراعة، فأصبح جمتمعاً زراعياً، ثم بدأ باتلحّال بشلٍك تدرييج إىل جمتومو  صونوايع ذي 
مؤّسسات وحضارة من خالل حتايله للمااد األويلة انلاجتة عن املااد اخلام، والوزراعوة إىل 
صناعة وإنتاج، مثل عملية حتايل قّاة ابلخار، ثّم قّاة املام إىل كهربام، وطاقات أخرى، مموا 

 ساهم يف االنتقال إىل مرحلة أكرث تقدماً، عرفت بمرحلة اثلارة العلمية واتلكنالاجية.

 ٩۱  



 

 

 الحكمة من الحالل والحرام في األطعمة واألشربة

 ٣ الوحدة الثالثة

 الغرض العام “ طرق حفظ األغذية”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ١۲  



 

 

 حتريم بعض األطعمة يف القرآن

اشتهر القرآن الكريم بإع ازه العليم واذّلي أبهر الكثري من الكوّفوار واكن سوبوبواً 
هلدايتهم إىل اإلسالم، فبعد تطّار العلم واألحباث واكتشاف ما لم يكن معروفاً جيدونوه 
ماجاداً يف القرآن ومفّصاًل، مّما يدنّلا ىلع عظمة كتابنا وجيعلنا نفتخر به. ومن األموار 
الّيت اكتشفت حديثاً واكنت ماجادة منذ القدم يف القرآن الكريم األطعمة املوحوّرموة يف 
ْو 
َ
ْن يَُكاَن َميْوتَوًة أ

َ
 َطاِعٍم َيْطَعُمُه، إِاَلّ أ

ماً ىلَعَ وِِحَ إِيَلَّ حُمََرّ
ُ
ِجُد يِف َما أ

َ
قاهل تعاىل: ﴿قُْل اَل أ

 ِلَغرْيِ اهللَِّ بِِه َفَمِن اْضُطَرّ َغرْيَ بَا
ِهَلّ
ُ
ْو فِْسقاً أ

َ
يٍر فَإِنَُّه رِْجٌس أ ْو حَلَْم ِخْيِ

َ
َواَل ٍغ َدماً َمْسُفاحاً أ

إَِنّ َربََّك َغُفاٌر رَِحيٌم﴾ صدق اهلل العظيم
  اَعٍد فَ

 احلكمة من حتريم امليتة وادّلم

ليك نتاّصل إىل احلكمة من حتريم ادّلم علينا أن نتطّرق إىل اجلانب العلويم ونوعورف 
مضاّر رشب ادّلم، فقد وجد العلمام أن ادّلم مستاعٌب كبري للّسمام واجلراثيم، حيث مون 
وظائفه يف جسم اإلنسان واحلياان نقل الّسمام للّتخلّص منها، وها ال حيتاي ىلع أية ماّدة 
غذائّية مفيدةٍ لل سم بل يؤذي عملّية اهلضم ويتّم اتلخلّص منه فار رشبه عن طوريوق 

 .الْقِم أو الرباز بتحّاهل إىل اللّان األساد

أّما امليتُة فيه أّي حيااٌن مّيٌت أو ذبيحٌة لم تُذبح ىلع الّطريقة اإلسالمّية، والّطوريوقوة 
اإلسالمّية يه أن تسيّم باسم اهلل أواًل، ثّم تدّق عنق اذّلبيحة، ثّم تتخلّص من ادّلم ملوا هل 

 .من مضار يعلمها اهلل، ومن هنا تظهر نلا احلكمة اإلهلّية من حتريم امليتة وادّلم

 احلكمة من حتريم حلم اخلزنير

ُهان الّيت يف حلم ابلقر، ذلا فها  ثبت علمّياً أّن حلم اخليير حيتاي ىلع ضعف كمّية ادلُّ
ُ
أ

مرّض بصّحة اإلنسان ويسّبب الكثري من األمراض املتعلّقة بالقلب، ويؤّدي إىل تََراِكُم 
 .الكاليسرتول يف اجلسم

 احلكمة من احلالل واحلرام يف األطعمة واألرشبة

 ۲۱ 



 

 

كما يكان مليئاً بالسّمام واجلراثيم؛ ألن اخليير حيااٌن جنٌس يأكل قاذورات احلياانات 
األخرى والّيت تكان مليئًة باجلراثيم والّسمام اخلارجة من جسمهم، ويمتلُئ حلم اخليير 
بادّليدان اكدّلودة الرشيطّية املؤذية جلسم اإلنسان، ومن هنا نتاّصل إىل احلكمة من حتريم 

 .تناول حلمه

 احلكمة من حتريم تناول الكحول واملسكرات

ْن َعمَ  ْزاَلُم رِْجٌس ِمّ
َ
نَصاُب َواأل

َ
َما اخْلَْمُر َوالَْميِِْسُ َواأل يَن آَمنُااْ إَِنّ ِ

َها اذَلّ ُيّ
َ
ِل قال اهلل تعاىل:﴿يَا أ

يَْطاِن فَاْجتَنِبُاُه لََعلَُّكْم ُتْفِلُحاَن﴾ صدق اهلل العظيم. تؤثّر الكحال ىلع اكّفة أعضوام  الَشّ
جسم اإلنسان العصبّية واهلضمّية واتلنّفسّية، كما تؤثّر ىلع القلب و ادّلم والكبد، حويوث 
تقام الكحال بقتل اخلاَُليَا العصبّية يف املخ مما يؤّدي إىل تسكري الوعوقول وفوقودانوه يف 
املستقبل م  كرثة الرّشب، وتعّد الكحال من األسباب الّرئيسّيوة حلودوث الّسوكوتوات 

 .ادّلماغّية

أّما بالنّسبة لل هاز اهلضيم فإّن الكحال يؤّدي إىل تسّاس األسنان بشلك ملحاظ، ويزيود 
من نسبة اإلصابة باتلهاب الغدد اللّعابّية واالتلهابات الّرئاّية، كما ويسّبب اتلهابات املعدة 

 ويزيد من نسبة حدوث نزيٍف يف املعدة

كما يزيد من نسبة اإلصابة بالقالان، ويشّل حركة الكبد املسؤول عن حتطيم سمام اجلسم 
وامتصاصها، ومن هنا تظهر نلا احلكمة يف حتريم تناول اخلمر، فقد قال رسال اهلل صّّل اهلل 

 .عليه وسلّم: )ما أسكر كثريه فقليله حرام(

 
n n n 

 ۲۲ 

 

 

ُق   :نتَنَاَوهَلُ    َنتََطرَّ

ُماُم   : الريُح احلاّرُة    السَّ

 : أنَقَذ، جَنَّا.   خّتلٌّص 

ُهاٌن  : مادة ىف احلياان وانلبات دسمة جامدة ىف درجة احلرارة العادية ، فإذا سوالوت    ادلُّ
 اكنت زيتًا.     

 : )مج  من القاذورة( الفاحشة اكلزنام وحناه.  قَاُذوَراٌت 

ا اَل تَُرى بِالَعنْيِ الُْمَ رََّدِة ، ُيْمِكُن ُمَعايَنَتَُها  جْلََراِثيُم   : اَكئِنَاٌت َحيٌَّة َصِغرَيٌة ِجدًّ

ْجَساِم،       
َ
اِب َوالَْماِم َوالَهَااِم َواأل َ  بِالِميْكُروْسُكاِب َفَقْط ، تُاَجُد يِف الرتُّ

ْمَراَض الُْمْعِديَةَ       
َ
 َويِهَ َتنُْقُل األ

 

 

يَْدانٌ   : )مج  من ادلودة( دويبَّة صغرية من احلياانات العديمة الفقار، جسمها   دِّ
 مستقطيل ومقسم إىل حلقات.     

 

 

ْوُل   هان اليت حيتاجها اجلسم بلنام الصحة السليمة يعاين من ارتفاع  الَكْالَيْسرَتُ : أحد أنااع ادلُّ
 نسبة الكالسرتول يف ادلم نتي ة اتلدخني.     

 املفردات

 ٣۲  



 

 

ُق   :نتَنَاَوهَلُ    َنتََطرَّ

ُماُم   : الريُح احلاّرُة    السَّ

 : أنَقَذ، جَنَّا.   خّتلٌّص 

ُهاٌن  : مادة ىف احلياان وانلبات دسمة جامدة ىف درجة احلرارة العادية ، فإذا سوالوت    ادلُّ
 اكنت زيتًا.     

 : )مج  من القاذورة( الفاحشة اكلزنام وحناه.  قَاُذوَراٌت 

ا اَل تَُرى بِالَعنْيِ الُْمَ رََّدِة ، ُيْمِكُن ُمَعايَنَتَُها  جْلََراِثيُم   : اَكئِنَاٌت َحيٌَّة َصِغرَيٌة ِجدًّ

ْجَساِم،       
َ
اِب َوالَْماِم َوالَهَااِم َواأل َ  بِالِميْكُروْسُكاِب َفَقْط ، تُاَجُد يِف الرتُّ

ْمَراَض الُْمْعِديَةَ       
َ
 َويِهَ َتنُْقُل األ

 

 

يَْدانٌ   : )مج  من ادلودة( دويبَّة صغرية من احلياانات العديمة الفقار، جسمها   دِّ
 مستقطيل ومقسم إىل حلقات.     

 

 

ْوُل   هان اليت حيتاجها اجلسم بلنام الصحة السليمة يعاين من ارتفاع  الَكْالَيْسرَتُ : أحد أنااع ادلُّ
 نسبة الكالسرتول يف ادلم نتي ة اتلدخني.     

 املفردات

 ٣۲  



 

 

ة ، ينتج من ختمر السكر والنَّشوام ، وهوا   الُكُحاُل  َ : سائٌل عديُم اللان ، هل راحئٌة ُمَمزيَّ

 )Alcohol (روُح اخلمر، كما يدخل يف صناعة العطار       

 

وحيّة.  الُمْسِكَراُت   : اخلمار ، املرشوبات الرُّ

 

ن إدارة الاظائف   الَعْصِبيَّةُ  : جمماعة اخلاليا والُعَقد واملراكز واألنس ة العصبيَّة اليت تؤمِّ

  (.nerve. ) احلياتيَّة وتنسيقها واستقبال معطيات احلااّس وتأمني احلركة     

 

    : )مج  من َخِليٌَة(:الَماَدُة االساسية للك الاكئنات احلاية. الاكئنات البسيطة   اخلاََليَا

 (.Cell)اكمليكروبات تتألف من خليّة واحدة.     

 

 

ِسيَّةُ  : جمماعة من األعضام يف جسم الاكئن اليّح تقام باظيفة اتّلنفُّس ، وتوتوألَّوف  اتَلنَفَّ

 عند اإلنسان من : اتّل ايف األنيف ، وابللعام ، واحلن رة ، والقصبة      

عبتني ، والّرئتني       (Respiratory.) اهلاائيَّة ، والشُّ

 

 ٤۲  



 

 

ة ، ينتج من ختمر السكر والنَّشوام ، وهوا   الُكُحاُل  َ : سائٌل عديُم اللان ، هل راحئٌة ُمَمزيَّ

 )Alcohol (روُح اخلمر، كما يدخل يف صناعة العطار       

 

وحيّة.  الُمْسِكَراُت   : اخلمار ، املرشوبات الرُّ

 

ن إدارة الاظائف   الَعْصِبيَّةُ  : جمماعة اخلاليا والُعَقد واملراكز واألنس ة العصبيَّة اليت تؤمِّ

  (.nerve. ) احلياتيَّة وتنسيقها واستقبال معطيات احلااّس وتأمني احلركة     

 

    : )مج  من َخِليٌَة(:الَماَدُة االساسية للك الاكئنات احلاية. الاكئنات البسيطة   اخلاََليَا

 (.Cell)اكمليكروبات تتألف من خليّة واحدة.     

 

 

ِسيَّةُ  : جمماعة من األعضام يف جسم الاكئن اليّح تقام باظيفة اتّلنفُّس ، وتوتوألَّوف  اتَلنَفَّ

 عند اإلنسان من : اتّل ايف األنيف ، وابللعام ، واحلن رة ، والقصبة      

عبتني ، والّرئتني       (Respiratory.) اهلاائيَّة ، والشُّ

 

 ٤۲  

 

 

: عملية حياية كيميائية ومياكنيكية تلحايل الطعام إىل مااد قوابولوة   الَهضِميَّةُ 

 لالمتصاص يف ألمعام من أجل استخدامها يف بنام األنس ة أو       

 (Digestive)احلصال ىلع الطاقة.       

 

 

يمن من ابلطن حتت احل اب احلاجز هل وظائوُف    الَكِبُد 
َ
: عضٌا يف اجلانب األ

ظهُرها إِفراز الصفرام      
َ
ٌة أ  (Liver). ِعدَّ

 

 

 

َماِغيَّة  َكتَاُت ادلِّ  : فقدان ف ايّئ تاّم للايع واحلركة ناتج من اضطراب دورايّن يف  السَّ

ايني ادّلماغيَّة.        (Stroke) الرشَّ

 

 

 ٥۲  



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . أذكر حكمة حتريم ادلم من انلاحية العلمية؟ وما وظيفة ادلم يف جسم اإلنسان واحلياان؟۱

 . هل حيتاي ادلم ىلع مادة غذائية مفيدة لل سم؟۲

 . ما اذلي سيحدث بعد رشب ادلم؟٣

 . ما املقصاد من امليتة؟٤

  . إذكر الطريقة اإلسالمية يف ذبح احلياان!٥

 ب. امإل الفراغ يف لك مجلة مما ييل بكلمة واحدة حسب فهمك للنص:

 . أكل حلم اخليير يسبب الكثري من األمراض املتعلقة بووو .........۱

 .. أكل حلم اخليير ويؤّدي إىل تراكم ......... يف اجلسم۲

 . حلم اخليير ميلم بووو ......... و......... و......... املؤذية جلسم اإلنسان.٣

. تقام الكحال بقتل ......... يف املخ مما يؤّدي إىل تسكري العقل وفقدانه يف املستقبل م  ٤
 كرثة الرّشب 

 . تعّد الكحال من األسباب الّرئيسيّة ......... ادّلماغيّة. ٥

 التدريبات

 ٦۲  



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . أذكر حكمة حتريم ادلم من انلاحية العلمية؟ وما وظيفة ادلم يف جسم اإلنسان واحلياان؟۱

 . هل حيتاي ادلم ىلع مادة غذائية مفيدة لل سم؟۲

 . ما اذلي سيحدث بعد رشب ادلم؟٣

 . ما املقصاد من امليتة؟٤

  . إذكر الطريقة اإلسالمية يف ذبح احلياان!٥

 ب. امإل الفراغ يف لك مجلة مما ييل بكلمة واحدة حسب فهمك للنص:

 . أكل حلم اخليير يسبب الكثري من األمراض املتعلقة بووو .........۱

 .. أكل حلم اخليير ويؤّدي إىل تراكم ......... يف اجلسم۲

 . حلم اخليير ميلم بووو ......... و......... و......... املؤذية جلسم اإلنسان.٣

. تقام الكحال بقتل ......... يف املخ مما يؤّدي إىل تسكري العقل وفقدانه يف املستقبل م  ٤
 كرثة الرّشب 

 . تعّد الكحال من األسباب الّرئيسيّة ......... ادّلماغيّة. ٥

 التدريبات

 ٦۲  

 

 

 (، ثّم صّحح اخلطأ!( أو ال  )ج. إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم ) 

 . بالنّسبة لل هاز اهلضيم فإّن الكحال يؤّدي إىل تساّس األسنان بشلك ملحاظ.۱

 . إذا رشب رجل قليال من اخلمر ولم يسكر، فليس حبرام.۲

 . اإلع از العليم ليس سببا هلداية الكفار إىل اإلسالم.٣

ِر الّصنايّع العاليّم.٤  . املساهمُة يف ظهاِر اتلطاِّ

 . ادلم حيتاي ىلع املااد الغذائية تؤي عملية اهلضم.٥

 د. كّون مجلة مفيدة من اللكماَت اآلتّية.

 . السم۱

 . اجلراثيم۲

 . ادليدان٣

 . تَطّرق٤

 . الْقم٥

 ـه. إضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

أثبت علميّا أّن حلم اخليير حيتاي ىلع ضعف كميّة ادّلهان اليّت يف حلم ابلقر، ذلا فوهوا 
مرّض بصّحة اإلنسان ويسبّب الكثري من األمراض املتعلّقة بالقولوب، ويوؤّدي إىل توراكوم 

 .الكاليسرتول يف اجلسم

كما يكان مليئا بالسّمام واجلراثيم؛ ألن اخليير حياان جنس يأكل قاذورات احلياانات 
األخرى واليّت تكان مليئة باجلراثيم والّسمام اخلارجة من جسمهم، ويمتلوئ حلوم اخلوييور 
بادّليدان اكدّلودة الرشيطيّة املؤذية جلسم اإلنسان، ومن هنا نتاّصل إىل احلكمة من حتريم تنواول 

 .حلمه

 ٧۲  



 

 

 تعريف اإلنتاج
 ٤ الوحدة الرابعة

 الغرض العام “ طرق حفظ األغذية”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ٨۲  



 

 

 تعريف اإلنتاج
 ٤ الوحدة الرابعة

 الغرض العام “ طرق حفظ األغذية”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ٨۲  

 

 

بأنّه صناعُة يشٍم من يشٍم آخر، ويعتمُد ىلع  )Production( :يُعرف اإلنتاج باإلجنلزيّية
استخداِم جمماعٍة من األدوات والاسائل واآلالت من أجل الاصاِل إىل حتقويوِق اهلودف 
الرئييّس منه.  ويُعرُف اإلنتاج أيضاً بأنّه اخلطاُة الُمهّمة يف سلسلٍة حتتاي ىلع جمماعٍة من 
العملياّت اليت تُساهُم يف احلصاِل ىلع سلعٍة أو خدمٍة ُمعّينة يتُمّ تقديمها إىل اجلوموهواِر 
خرى لإلنتاج أنّه لّك عملّية هلا ُمودخوالٌت، وخُمورجوات، 

ُ
الُمستفيد. ومن اتّلعريفات األ

وماارد تعمُل ىلع تطبيِق جمماعٍة من اخلطاات اليت تُساهُم يف حتايوِل املوااد اخلوام إىل 
 .ُمنت اٍت يَستفيُد منها األفراد يف امل تم 

 نشأة مفهوم اإلنتاج

يُعترُب الفيلساف واعلُم االقتصاد املشهار آدم سميث أول من استخدم لكوموة إنوتواج 
م، ومن ثم بدأ مفهام اإلنتاج ينترُش يف أغلوِب  ۱٦٧٧لإلشارةِ العملّيات اإلنتاجّية يف اعم 

م ربط العالم والُمفّكر تايلار بني اإلنتواج ووظويوفوة ۱٠١١القطااعت الصناعّية، ويف اعم 
م تّم ۱٠۱٥اتّلخطيط بصفتها الاسيلة الُمبارشة للقيام باألعمال اخلاّصة يف اإلنتاج، ويف اعم 

الّربط بني اإلنتاج واملخزون بصفِتِه ِمَن الاسائل اليت تُساهُم يف الُمحافظِة ىلع الُمنت وات 
م تَمّ العمُل ىلع تفعويول دور ۱٠٣٥ -م ۱٠٣۱بعد تطبيق اإلنتاج بشلٍك صحيح، وبني اعيم 

الّرقابة ىلع جادةِ اإلنتاج، مّما ساهم يف تعزيِز مفهام اإلنتاِج بشلٍك كبري، وهكذا أصوبوح 
 لإلنتاِج دوٌر مهٌم يف العديِد من أنااع الُمنشآت الصناعّية واخلدمّية 

 عملّيات اإلنتاج

حىّت يتَمّ تطبيُق اإلنتاج بطريقٍة صحيحة جيُب أن يرتبَط بم ماعٍة من العومولوّيوات 
 الُمهّمة، ويه :

 تعريف اإلنتاج

 ٩۲  



 

 

: يه العملّيُة األوىل من عملّيات اإلنتاج، واليت تعتمُد ىلع استخداِم . العملية اإلنتاجّية۱
اكّفة الاسائل اليت تُساعُد ىلع تطبيِقه بطريقٍة صحيحة، وتشمُل ىلع األيدّي العاملوة، 
والقيمة املايّلة الُمخّصصة لإلنتاج، والاسائل اإلنتاجّية سااًم الُمرتبطة بالوُعوموال، أو 

 .اآلالت الصناعّية، واليت تُساهُم يف احلصاِل ىلع الُمنتِج انلهايئّ 

: يه االعتماُد ىلع دور الُمنشأة اتل ارّي يف عرِض املااد الُمنت ة سااًم . العملّية اتلجاريّة۲
أكانت سلعاً يتُمّ تارديها إىل اتُلّ ار، أو تُباع يف الفروع اخلاّصة بالُمنشأة، أو خدمواٍت 
يتُمّ تقديمها من خالل الُمنشأة وفروعها، وتُساهُم العملّيُة اتل ارّية يف بويوِ  إنوتواج 

 .الُمنشأة إىل األفراد الُمستهدفني منه

ّات . العملّية انلقديّة٣ لي م ع : يه اليت تُساهُم يف حتديِد القيمة املايّلة تللكفِة اإلنتاج وال
التشغيلّية الُمستخدمة، ومن ثم معرفة قيمة بي  الُمنت ات. تُساعُد هذه الوعومولوّيوة 
القسم املايّل يف الُمنشأة يف ُمتابعِة نتائج حتقيق األرباح أو اخلسارة مون الوعومولوّيوة 

 .اإلنتاجّية

يِق . العملّية التسويقّية٤ سا هُم يف ت سا ُ : يه استخداُم اكّفة الاسائل الُمتاحة، واليت ت
الُمنت ات اليت تَمّ احلصال عليها من اإلنتاج، ولكّما اكنت العملّيُة التسايقّية قوادرًة 
ىلع جذِب الّزبائن والُمستهلكنّي إىل الُمنشأة، ساهم ذلك يف جناِح دور اإلنوتواج يف 

 .الاصاِل إىل حتقيِق الّربح املطلاب

 أـهمّية اإلنتاج

يتمزّيُ اإلنتاُج بأهمّيٍة كبرية سااًم ىلع ُمستاى األفراد يف امل تم  أو الرّشواكت الويت 
 :تعتمُد ىلع الُمنت ات واخلدمات، وتتمّثُل هذه األهمّيُة يف انّلقاط اآلتية

  تطاير العديد من امل االت احلياتّية العاّمة؛ مّما يُؤّدي إىل زيادةِ ُمعّدالت الرفواهوّيوة
عند األفراد عن طريق إنتاج العديد من الُمنت ات واخلدمات اليت تُساعُد ىلع تافوري 

 .جمماعٍة من األشيام املفيدة، مثل أجهزة احلاساب، واهلااتف املحمالة

 ٣١ 



 

 

  الُمساهمة يف ظهاِر اتلطّار الصنايّع العاليّم اذلي أّدى إىل نمِاّ العديود مون أنوااع
 .الّصنااعت، وخصاصاً الُمستحَدثة منها

  تافري ادّلعم الُمناسب للّتنمية االقتصاديّة عن طريق تزويد انّلاتج املوحويّل اإلمجوايّل
 .بم ماعٍة من املاارد اليت تُساعُد ىلع تنميته

  الُمساعدة يف دعِم العديد من القطااعت املهنّية والزراعّية اليت اكنت تعتمُد يف الّسابق
ىلع مهارات األيدي العاملة فقط، واليت أصبحْت م  مرور الاقت تَستخدُم األجهوزة 

 .واآلالت يف تعزيِز سري العمل اخلاّص بها

  العمُل ىلع تطاير اتّل ارة واليت اكنت يف املايض تعتمُد ىلع وسائَل تقليديّة، وسواعود
اإلنتاُج يف جعلها أكرث نمّااً من خالل االستعانة باسائل انّلقل ابلوحورّيوة واجلواّيوة 

 .اتل ارّية

 نموذج اإلنتاج

نماذج اإلنتاج ها عبارٌة عن االسرتاتي ّية أو اخلّطة اليت يتُمّ تطبيقها يف موؤسوسوٍة 
إنتاجّية من أجل الُمساهمة يف العمل ىلع حتقيِق اإلنتاج، ويشمُل لك نماذٍج إنوتوايّج ىلع 

 :جمماعٍة من املراحل، ويه

  دراسة وفهم طبيعة الُمنت ات من خالل معرفة طلبات الُمستهلكني، أو عن طوريوق
 .حتديد اخليارات الُمتاحة أمام الُمارّدين اذلين يتحّكمان يف الّطبيعة اخلاّصة باإلنتاج

  بنام انّلظام اإلنتايّج من خالل االعتماِد ىلع االختيار انلهايّئ نلماذج اإلنتاج، واذلي
 ..يتطلُّب وجاد فهٍم ُمسبق يف رضورةِ الرّتكزي ىلع ناعّيِة املااد اليت تَمّ إنتاجها

 ۱٣  



 

 

  قابلّية تعديل انّلماذج: ويه القدرُة ىلع تطبيق أّي تغيرٍي أو جمماعٍة من اتلغرّيات اليت
تُساهُم يف إاعدةِ صياغة نماذج اإلنتاج، حىت يتاافق م  أّي تطّاراٍت حديثة يف العملّية 
اإلنتاجّية، وقد تشمُل هذه اتلطّارات ظهار أفاكٍر جديدة لإلنوتواج، أو اسوتوخودام 

 جمماعٍة من األدوات واألجهزة احلديثة.

 اخلالصة

يعترُب اإلنتاج من أكرث النّشاطات اليت تُساهُم يف دعِم االقتصاد املحيّل لّْلول؛ إذ يشمُل 
احلصال ىلع العديِد من أنااع الُمنت ات، مثل الزراعّية، والصناعّية، واخلدمّية. كموا أْن 
مفهاَم اإلنتاج يعترُب من املفاهيم االقتصاديّة واإلدارّية القديمة، واذلي يُؤّدي إىل ابوتواكِر 
منافَ  ُمفيدة للّناس، وحيتاُج تطبيُق اإلنتاج يف ُمنشأةٍ ما إىل وجاِد جمماعٍة من العملّيوات 
اإلنتاجّية، واليت تُساهُم يف حتقيِق انّلتائج املطلابة من اإلنتاج بطريقٍة ُمناسبة، ويُسواعوُد 
ذلك يف اتّلعزيِز من أهمّية اإلنتاج يف بيئِة العمل، ويعتمُد ابلدُم يف تنفيِذ اإلنتاِج ىلع وجاد 
ورق  نماذٍج تَمّ إعدادُه مسبقاً، مّما يُساهُم يف الاصاِل إىل انّلتائج املطلابوة بوأفضوِل الوُطّ

 وأكرثها جناحاً 

 
n n n 

. 

 ۲٣  



 

 

 : أداة اتصال السلكية تعمل خالل شبكة من أبراج ابلث مازعة  الَهَااتِف الَمحُمالَة
 .تلغطي  مساحة معينة، ثم ترتابط عرب خطاط ثابتة أو أقمار صناعية   

 (.Vendor): مصدر وَمنْبَ ، َمْدُخال  الُمَارّدينُ 

و الصناعة جيم  اآلالِت والعماَل   الُمنشآُت 
َ
 : )مج  من َمنَْشأة(: ماكٌن للعمل أ

     (Facilities.) 
يَّدُ 
َ
ديد.    األ  : الَقاّي الشَّ

بْحُ   .: الَفرُق بني ثمن ابلي  ونفقة اإلنتاج   الرِّ

 (.Marketing): نَقُل ابلضائ  من الُمنتَِج إِىَل املستهلك    تَسِايٌق 

ْجِهَزُة 
َ
ةُ   األ  (Devices). : )مج  من اجِلَهاُز(: الُعدَّ

قَّابَُة   : حارس املتاع وحناه، القيام باملراقبة واإلرشاف ىلع عمل.  الرَّ

 (commodity: ): بَِضاَعة  ِسلَْعٌة  ) اسم (

: لك شخص تقدم إيله أحد املنت ات إلشباع احتياجاته الشخصية أو   ُمْستَْهِلِكنيٌ 
 . العائلية أو جيري اتلعامل أو اتلعاقد معه بهذا اخلصاص   
   (Consumers)  

 املفردات

 ٣٣ 



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . ماها اإلنتاُج؟ كم تعريفاً هل؟۱

ُل يستخدُم هذه اللكمُة؟۲  . مىت نشأة مفهاِم اإلنتاج؟ ومن أوَّ

 . كم عمليّاُت االنتاِج؟ بنّي ِللُكِّ منها!٣

 . ما أهّميُّة اإلنتاج؟٤

 . مانماذُج اإلنتاج؟ بنّي مراحلها!٥

 ب. امإل الفراغ يف لك مجلة مما ييل بكلمة واحدة حسب فهمك للنص:

 . صناعُة يشٍم من يشٍم آخر ها.........۱

 . ربط العالُم واملفّكُر ....... بني اإلنتاِج ووظيفِة اتلَّْخِطيِط.۲

وىَل من عمليَّاِت اإلنتاج يه...... ٣
ُ
 . العمليُّة األ

 . الّزراعيُّة والّصناعيُّة واخلََدِميَُّة من أنااع........ ٤

ٍة ما إىل وُجاِد ....... ِمْن الَعمليَّاِت اإِلنتَاِجيَِّة. ٥
َ
 . حَيتَاُج تطبيُق اإلنتَاِج يف منِْشأ

 (، ثّم صّحح اخلطأ!( أو ال  ) ج. إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم ) 

 . استخَدُم جمماعٍة من اآلداواِت والاسائل واآلالِت. ١

 . مراحل عمليّاِت اإلنتاِج: األنتاجيُّة واتّل ارّيُة وانلقديُّة واتلحِليِليَُّة.۲

 . اإلنتاُج االتساهُم يشًم. ٣

ِر الّصنايّع العاليّم. ٤  . املساهمُة يف ظهاِر اتلطاِّ

. فهُم طبيعُة املنت اِت من خالِل معرفِة طلباِت املسهلكني: أّوُل مراحوِل نومواذٍج ٥
.  إنتايجٍّ

 التدريبات

 ٣٤ 



 

 

 د. كّون مجلة مفيدة من اللكماَت اآلتّية.

 . اإلنتاجُ ١

 . الّزراعيّة۲

 . سلعةٌ ٣

 . تَسِايُْق ٤

 . ُمستهلكنيَ ٥

 ـه. إضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

يعترب اإلنتاج من أكرث النّشاطات اليت تساهم يف دعم االقتصاد املحيّل لّْلول؛ إذ يشمل 
احلصال ىلع العديد من أنااع املنت ات، مثل الزراعيّة، والصناعيّة، واخلدميّة. كوموا أْن 
مفهام اإلنتاج يعترب من املفاهيم االقتصاديّة واإلدارّية القديمة، واذلي يؤّدي إىل ابوتواكر 
منافَ  مفيدة للنّاس، وحيتاج تطبيق اإلنتاج يف منشأة ما إىل وجاد جمماعة من العمليّوات 
اإلنتاجيّة، واليت تساهم يف حتقيق انلّتائج املطلابة من اإلنتاج بطريقة مناسبة، ويسواعود 
ذلك يف اتّلعزيز من أهميّة اإلنتاج يف بيئة العمل، ويعتمد ابلدم يف تنفيذ اإلنوتواج ىلع 
وجاد نماذج تَمّ إعداده مسبقا، مّما يساهم يف الاصاِل إىل انلّتائج املطلابة بأفضل الّطورق 

 .وأكرثها جناحا

 ٣٥ 



 

 

 مفهوم اإلنتاج الزراعي 
 ٥ الوحدة اخلامسة

 الغرض العام “ طرق حفظ األغذية”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ٣٦ 



 

 

 اإلنتاج الزرايع

ها ناع من أنااع اإلنتاج اذلي يتكّان من املنت ات احلياانيّة وانلباتية اليت يتّم إنتاجوهوا يف  
احلقل، أي ها مجي  منت ات قطاع الزراعة بشلك اعم، ويتضّمن الفعايلات الُمؤديّة خللق املناف  
أو زيادتها، ويتاقف مقدار اإلنتاج الزرايّع ىلع أسس يه كما ييل: العنارص اإلنتاجويّوة الويت 
تُستخدم يف العمليات اإلنتاجية الزراعية، وجماالت استعماهلا، وأسوايلوب وطورق اإلنوتواج 

 .املستخدمة يف العمليات اإلنتاجيّة

 منافع اإلنتاج الزرايع

 كرث منفعة شلكية تج أ نا : يُقصد بها إجرام تغري بشلك املااد األّويلة بهدف اتلاّصل إىل 
منفعة من املااد اليت ُعمل بها، مثل: حتايل العنارص املتااجدة بالرتبة ملحصال نوبوايّت، أو 

 .حتايل نبتة القطن ملنساجات قطنية

 كرثة منفعة ماكنّية ل ها  ج تا ن : حتدث هذه املنفعة عندما تُنقل سلعة ُمعّينة من ماق  إ
املعروض منها وقلّة منفعتها إىل ماكن آخر يكرث الطلب عليها يف ذلك املاكن، مّما يوؤدي 

 إىل زيادة منفعتها، مثل: تصدير اتلمر إىل األسااق اخلارجية

  :حتدث هذه املنفعة بسبب ختزين املحاصيل الزراعية لزمان تكان فيه أكرث منفعة زمانية
 .نفعاً، مثل: ختزين احلباب بعد حصادها إىل أوقات أخرى تكان احلاجة ايلها أكرث

  :عّدة منفعة تملكّية يُقصد بها إضافة منفعة للسلعة عندما تنتّقل من خالل وسيط، أو 
وسطام خالل العمليات اتلباديلّة بني املنتج أو املستهلك مثل: جتوارة املواايش بوأسوااق 

 .اجلملة

 مفهوم اإلنتاج الزرايع

 ٣٧ 



 

 

 العوامل الطبيعية اليت تُؤثّر ىلع اإلنتاج الزرايعّ 

  السطح: تًعترب السهال أكرث أنااع اتلضاريس اليت تاُلئم اإلنتاج الزرايع؛ حبيث ال يوقوّل
مرٍت عن مستاى سطح ابلحر؛ حيث يرتّكز معظم إنتواج املوحواصويول  ١١١١١ارتفاعها عن 

الزراعية يف السهال ىلع مستاى العالم، مثل: السهل األورويّب والصني وسوهوال اهلونود، 
 .وبعكس ذلك؛ حيث يقّل اإلنتاج الزرايّع يف املناطق اجلبليّة، كانها وعرة وشديدة االحندار

  املناخ: يُؤثّر املناخ ىلع اإلنتاج الزرايع بطريقتني مبارش وغري مبارش يف الزراعة؛ حيث إّن
لك حمصال زرايّع هل ظروف مناخية حمددة يلتاكثر وينما فيها، وىلع سبيل املثال: توقوتورص 

 .زراعة املطاط ىلع املناطق االستاائية كانه حيتاج درجة حرارة مرتفعة وأمطار غزيرة

  الرتبة ومكّاناتها: يقصد بالرتبة بأنها الطبقة الُمفّككة من الرتاب أو األرض الوزراعويّوة؛
حيث إّن الرتبة تتألّف من اختالط املااد العضاّية واملعدنيّة أو الال عضايوة، ويه أبورز 
مكّانات الرتبة األساسية كانها تُشلك اجلزم األكرب من وزن وح م الرتبة ووزنها األسايس، 

 .أما مكاناتها العضاية فمصدرها بقايا خملّفات الاكئنات احليّه سااًم احلياانية أو انلباتية

  كمية سقاط األمطار؛ حيث تؤثّر ىلع جناح الزراعة ونسبة نمّا انلباتوات خواّصوة عونود
 .مقارنتها بارتفاع درجات احلرارة

  اتلازي  الفصيّل لألمطار؛ حيث تعمل ىلع رسعة نمّا انلباتات، مثل: األموطوار الشوتوايوة
 .بالنسبة ملحاصيل الشعري والقمح والشعري

  لضام وأشعة الشمس؛ حيث يؤثّر ىلع عملية اتلمثيل الضايئ اليت من خالهلا يتوم حتوايول
املعادن اذلائبة واألمالح واليت يتم امتصاصها من الرتبة إىل عنارص غذائية تساهم يف نوموا 

  انلباتات
n n n 

 ٣٨ 



 

 

 (.Textiles) : لكُّ ما يُنَسج من قُماش وغريه  َمنُْساَجاٌت 

 

 
 (.Export): تَْسِايُق إِىل اخلَاِرِج بَِقْصِد اتلَِّ اَرِة   تَْصِديْرٌ 

 
 
 

 (.Storage): خْزن ، ِحفٌظ ابَلَضاَعة يِف املخزن    خَتِزينٌ 

كمام.    ُحباٌب 
َ
نْبُل واأل ( : ما يكان يف السُّ  : )مج  من َحبُّ

 
 

كرث ما يستعمل يف الغنم.  الَمَاايِش 
َ
 : )مج  الَماِشيَُة ( : اإِلبُل وابلقُر والغنُم ، وأ

َداٌر   َطاط.  ِاحْنِ  : ِاحْنِ

 : )مج  : الُقُماح (: نباٌت ُعشيبٌّ من الفصيلة انل يلية ، َحبُُّه مستطيٌل    الَقْمُح 
 مشقاُق الاََسط أبيُض إِىل ُصفرة ، ينما ىف سنابل ، وُيتََّخُذ من دقيِقه      
 (Wheat) اخلزب ، ويسَّم : الرُبَّ ، واحِلنْط      

 
 

 
 

 املفردات

 ٣٩ 



 

 

ِعرِيُ  ّ من الفصيلة انل يليّة    الشَّ  (Barley): نبات ُعشيّب ، حيبِّ
 

 
ر أو امللح يف حملاهلما سوكوٌر /    اذَلائِبَةُ  كَّ ن حملااًل ، اكلسُّ : مادَّة ختتلط يف املذيب تلكاِّ

 (.Dissolved)ملٌح ذائب     

 

 
ماَلحُ 

َ
 : )مج  من الِملُْح( : ِملْح ؛ لكاريد الّصاديام يستخرج من مام ابلحر بعد  األ

ترقيده وتبخريه يف املالّحات ويمكن استخراُجه من طبقات األرض الِملْحيّة     
 .َملْح الطعام     

 ٤١ 



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . ما ها اإلنتاج الزرايع؟١

 . عالم يتاقف مفهام اإلنتاج الزرايع؟۲

 . ما املقصاد من املنفعة الزمانية يف اإلنتاج الزرايع؟٣

 . ما املقصاد من املنفعة اتلملكية يف اإلنتاج الزرايع؟٤

 . كيف يؤثر املناخ ىلع اإلنتاج يف الزراعة؟٥

 ب. امإل الفراغ يف لك مجلة مما ييل بكلمة واحدة حسب فهمك للنص:

 . لك حمصال زرايّع هل ظروف مناخية حمددة ...... و...... فيها.١

 . تقترص زراعة املطاط ىلع املناطق االستاائية كانه حيتاج ..... و......۲

 . يقصد بالرتبة بأنها ....... من الرتاب أو األرض الزراعيّة.٣

 . الرتبة تتألّف من ........ و...... أو .......٤

 . تًعترب السهال أكرث أنااع ........ اليت تاُلئم اإلنتاج الزرايع٤

 (، ثّم صّحح اخلطأ! ( أو ال  )  ج. إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم ) 

. منفعة شلكية يه إجرام تغري بشلك املااد األّويلة بهدف اتلاّصل إىل ناتوج أكورث ۱
 منفعة من املااد اليت ُعمل بها. 

. مكانات الرتبة العضاية مصدرها بقايا خمتلفات الاكئنات احليّه سااًم احلياانيوة ۲
 أو انلباتية. 

 . يرتّكز معظم إنتاج املحاصيل الزراعية يف السهال ىلع مستاى ادلولة. ٣

 

 التدريبات

 ۱٤  



 

 

. نار القمر وأشعة الشمس يؤثّر ىلع عملية اتلمثيل الضايئ اليت من خالهلا يوتوم ٤
 حتايل املعادن اذلائبة واألمالح. 

. حتدث املنفعة املاكنية عندما تُنقل سلعة ُمعيّنة من ماق  إنتاجها لقلة املعوروض ٥
 منها وكرثة منفعتها إىل ماكن آخر. 

 د. كّون مجلة مفيدة من اللكماَت اآلتّية.

 . السطح۱

 . الضام۲

 . اإلشعة٣

 . السهال٤

 . األمالح٥

 ـه. إضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

السطح: تعترب السهال أكرث أنااع اتلضاريس اليت تاُلئم اإلنتاج الزرايع؛ حبيث ال يقّل ارتفاعها 
مرٍت عن مستاى سطح ابلحر؛ حيث يرتّكز معظم إنتاج املحاصيل الزراعية يف السهال  ۱١١١١عن 

ىلع مستاى العالم، مثل: السهل األورويّب والصني وسهال اهلند، وبعكس ذلك؛ حويوث يوقوّل 
 .اإلنتاج الزرايّع يف املناطق اجلبليّة، كانها وعرة وشديدة االحندار

 ۲٤  



 

 

 طرق حفظ األغذية 

 ٦ الوحدة السادسة

 الغرض العام “ طرق حفظ األغذية”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ٤٣ 



 

 

 طرق حفظ األغذية

 حفظ الغذاء

ها أحد أشاكل تكيف اإلنسان م  ابليئة من أجل ابلقام، حيث وجد اإلنسان منوذ 
األزل أن الغذام ال يتاافر ىلع مدار العام بشلك متساوي، والحظ أنه يمر بشلك متوكورر 
بمراحل من اجلاع والقحط واجلفاف خالل العام، ومن هنا جامت الفكرة حلفظ الغذام 
من اتللف لفرتة طايلة، ألسابي  أو لشهار حىت يكان خمزوناً يتم استهالكه يف فورتات 

 اجلاع وُشح الطعام.

 طرق حفظ األغذية

 اتلجفيف 

أحد أقدم الطرق حلفظ الغذام، واكن اإلنسان األول يستخدم اهلاام والشوموس 
كطرق طبيعية للت فيف، وتستخدم طريقة اتل فيف حلفظ أنااع خموتولوفوة مون 
الفااكه حيث تزيد من )فرتة استهالكها( من أسباع أو أسباعني إىل عودة شوهوار، 
فمثاًل اتلني الطازج قد يصمد أسبااعً حتت عاامل اجلا والرطابة واحلرارة وغوريهوا 
قبل أن يذبل ويبدأ باتلحلل، بينما اتلني امل فف يمكن أن حُيفظ لشهوار إذا توم 
حفظه بشلك صحيح. وتشمل كذلك هذه الطريقة حفظ ابلقال واحلباب املختولوفوة 
ويمكن استخدامها ىلع أنااع من اللحام واألسماك، وتكمن فعايلتها يف خوفوض 
نسبة الرطابة يف الغذام، وباتلايل ال يبىق هناك مام اكيف داخل الغذام نلما ابلكترييوا 
اليت تتغذى وحتلل الغذام. ولكن الحظ أن ابلكترييا ال تزال تونوموا يف الوغوذام 
امل فف ألن نسبة الرطابة فيه اخنفضت فقط ولكن لم تصل إىل صفر باملئة، فتنما 

 .ابلكترييا ىلع الغذام ولكن بشلك أبطأ

 

 ٤٤ 



 

 

  اتلربيد أو اتلجميد 

يه أحد الطرق احلديثة والفعالة، وجامت م  اخرتاع اثلالجات، حيث بتربيد أو 
جتميد الغذام تمن  نما ابلكترييا اليت حتتاج إىل جا معتدل ودافئ تلنما، ولكها اكنت 
احلرارة أقل اكنت مدة احلفظ أطال، فمثاًل الحظ أن ادلجاج خارج اثلالجة يفسد 
خالل يامني تقريباً، يف حني قد تطال الفرتة إىل أسباعني أو أكرث عند تربيده يف 
اثلالجة )يعتمد ىلع درجة حرارة اثلالجة(، وتصل إىل سنتني أو أكرث إذا تم جتميد 
ادلجاج يف الُم ّمد حيث يكان نما ابلكترييا يف درجته ادُلنيا، فال يتحلل ادلجاج 

 .وال يفسد بِسعة

 اتلعليب 

يه أيضاً من الطرق احلديثة والفعالة حلفظ الغذام، حيث يعتمد ىلع عودة أموار 
منها من  اهلاام عن ابلكترييا حىت ال تنما، وذلك بإغالق املعلبات بشولك حموكوم، 
وكذلك يعتمد اتلعليب ىلع رف  نسبة امللح كذلك ملن  نما ابلكترييا )الحظ كومويوة 
الصاديام العايلة يف املعلبات(، وإضافة مااد حافظة مثّبطة نلما ابلكترييا، وذللك تدوم 

 فرتة االستهالك لسناات حبسب ناع الطعام.
n n n 

 ٤٥ 



 

 

 Stock:   خَمُْزناً 
اَزجُ   : اجلديد احلديث  الطَّ

 Holds:   يُْصِمدٌ 
 Humidity:   الُرُطاَبةُ 

 
 

 : يذهب الطراوة وانلداَوة عنها.  يُذبٌُل 

اعٌ   : اكتشاف يف جمال عليّم، شئ جديد عليّم أو تقيّن.  ِاْخرِتَ

 : أي َما بنََي احلَارِّ َوابَلارِِد. َجّا ُمْعتَِدٌل 

 Warm:  َدفَِئ من الربد َسُخَن أو لَِبَس ما يُْدفِئُه   َدافِئٌ 
دُ   Frozen:   املَ مَّ

َعرََّباُتا
ُ
  اأغذيةاأ اأطعمةاحمف ظةاواُ رباع رياةالاصوة ا هلاام َّةاصلح وةاحم ودة. امل

 Tighty:  عمَرْجٍلاحُمَْجٍما
 Inhibitory:   ُمَربَّ ة ا

ْعتمْهَلُكا  Consumtion:  ا م

 املفردات

 ٤٦ 



 

 

 Stock:   خَمُْزناً 
اَزجُ   : اجلديد احلديث  الطَّ

 Holds:   يُْصِمدٌ 
 Humidity:   الُرُطاَبةُ 

 
 

 : يذهب الطراوة وانلداَوة عنها.  يُذبٌُل 

اعٌ   : اكتشاف يف جمال عليّم، شئ جديد عليّم أو تقيّن.  ِاْخرِتَ

 : أي َما بنََي احلَارِّ َوابَلارِِد. َجّا ُمْعتَِدٌل 

 Warm:  َدفَِئ من الربد َسُخَن أو لَِبَس ما يُْدفِئُه   َدافِئٌ 
دُ   Frozen:   املَ مَّ

َعرََّباُتا
ُ
  اأغذيةاأ اأطعمةاحمف ظةاواُ رباع رياةالاصوة ا هلاام َّةاصلح وةاحم ودة. امل

 Tighty:  عمَرْجٍلاحُمَْجٍما
 Inhibitory:   ُمَربَّ ة ا

ْعتمْهَلُكا  Consumtion:  ا م

 املفردات

 ٤٦ 

 

 

 . ينتيم ا11)من انلطرون( وعدده اذلّري  Na: عنرص كيميايئ رمزه  الُصاِْديُْامُ 
لعنرص يف اجلدول ادلوري إىل جمماعة الفلّزات القلاية كثاين عنارص   
 امل ماعة األوىل وضمن عنارص ادلورة اثلاثلة. الصاديام فلّز طري لانه  
  أبيض فّّض ويتمزّي بنشاطه الكيميايئ الكبري فها يتفاعل يف اهلاام  
 وحيرتق بلهب أصفر، كما أنّه شديد اتلفاعل م  املام والرطابة اجلّاية،  
 ذللك حيفظ يف الزيات أو مشتّقات انلفط مثل الكريوسني. 

 

 

 

 

 

 

 ٤٧ 



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . ماها حفظ الغذام؟۱

 . أذكر أنااع طرق حفظ األغذية؟۲

 . مافرق بني  طرق حفظ األغذية اتل فيف و اتلربيد أو اتل ميد؟٣

 . كيف اكن استخدام طريقة اتل فيف حلفظ أنااع خمتلفة من الفااكه؟٤

 .  ماذا يقصد باتلعليب؟ و كم فرتة االستهالكه؟٥

 

 ب. امإل الفراغ يف لك مجلة مما ييل بكلمة واحدة حسب فهمك للنص:

 . واكن اإلنسان األول ...........والشمس كطرق طبيعية للت فيف ۱

.  .................ال تزال تنما يف الغذام امل فف ألن نسبة الرطابة فيه اخنفضت فقط ولكن ۲
 لم تصل إىل صفر باملئة، فتنما ابلكترييا ىلع الغذام ولكن بشلك أبطأ

.  أحد الطرق احلديثة والفعالة، وجامت م  اخرتاع اثلالجات، حيث بتربيد أو جتومويود ٣
 الغذام تمن  نما ابلكترييا اليت حتتاج إىل ...............

 .  ..............يف الُم ّمد حيث يكان نما ابلكترييا يف درجته ادُلنيا.٤

 .  حيث يعتمد ىلع ..................منها من  اهلاام عن ابلكترييا حىت ال تنما.٥

 

 التدريبات

 ٤٨ 



 

 

 (، ثّم صّحح اخلطأ!( أو ال  )د. إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم )

. حفظ الغذام ها أحد أشاكل تكيف اإلنسان م  ابليئة من أجل ابلقام، حيث ۱ 
 وجد اإلنسان منذ األزل أن الغذام ال يتاافر ىلع مدار العام بشلك متساوي. 

ْحَدث الطرق حلفظ الغذام، واكن اإلنسان األول يستخدم ۲ 
َ
. اتل فيف ها أحد أ

 اهلاام والشمس كطرق طبيعية للت فيف.

. اتلربيد أو اتل ميد يه أحد الطرق احلديثة والفعالة، وجامت م  اخرتاع ٣ 
اثلالجات، حيث بتربيد أو جتميد الغذام تمن  نما ابلكترييا اليت حتتاج إىل 

 جا معتدل ودافئ تلنما، ولكها اكنت احلرارة أقل اكنت مدة احلفظ أطال. 

 .  اتلعليب يه أيضاً من الطرق القديمة والفعالة حلفظ الغذام. ٤

. وكذلك يعتمد اتلعليب ىلع رف  نسبة امللح كذلك ملن  نما ابلكترييا )الحظ ٥  
كمية الصاديام العايلة يف املعلبات(، وإضافة مااد حافظة مثبّطة نلما 

  .ابلكترييا، وذللك تدوم فرتة االستهالك لسناات حبسب ناع الطعام

 

 ـهات املرادف من اللكمات اآلتية وضعها يف مجلة ومفيدة !ج. 

 . ِحفٌظ ۱

 .  قَِحٌط ۲

 . َخفٌض ٣ 

 . ِاخرِتَاعٌ ٤ 

 . َدافِئٌ ٥ 

 ٤٩ 



 

 

 ـه. إضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

ها أحد أشاكل تكيف اإلنسان م  ابليئة من أجل ابلقام، حيث وجد اإلنسان منذ األزل 
أن الغذام ال يتاافر ىلع مدار العام بشلك متساوي، والحظ أنه يمر بشلك متكرر بمراحل من 
اجلاع والقحط واجلفاف خالل العام، ومن هنا جامت الفكرة حلفظ الغذام من اتللف لفرتة 

 .طايلة، ألسابي  أو لشهار حىت يكان خمزوناً يتم استهالكه يف فرتات اجلاع وُشح الطعام

 ٥١ 

 

 

 أدوات الزراعة الحديثة 

 ٧ الوحدة السابعة

 الغرض العام “ أدوات الزراعة احلديثة ”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  مرادفة اللكمة ووضعها يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ۱٥  



 

 

 أدوات الزراعة الحديثة 

 ٧ الوحدة السابعة

 الغرض العام “ أدوات الزراعة احلديثة ”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  مرادفة اللكمة ووضعها يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ۱٥  



 

 

 أدوات الزراعة احلديثة

 الّزراعة

تعترب الّزراعة من أهم النشاطات اليت ال يُمكن لإلنسان االستغنام عنها؛ فيه تافُر  
هل الغذام، واملااد اخلام اليت يُمكنه استغالهلا يف صناعِة املالبس واتلدفئوة، إضوافوًة إىل 
 .أهمّية انلباتات يف احلفاظ ىلع اتّلاازن ابلييئ، ونرش اجلمال يف لّك ماكٍن ىلع هذه البسيطة

لّزارعة من العمليات الشاقة، هلذا فقد سىع اإلنسان إىل االستعانة باألدوات الُمختلفة 
اليت تُقلل من جمهاده اجلسدي؛ حيث تطّارت هذه األدوات م  الّزمن شيئاً فشيئاً، غوري 
أنّها يف العرص احلديث شهدت نقلًة ناعيًة نتي ًة للتطار اتلقين احلاصل، واذلي لم يَعرف 

 .اإلنسان هل مثياًل طيلَة حياته ىلع هذه األرض

رّسعت اآلالت الّزراعية احلديثة من عملية الزراعة، وساعدت ىلع تافوري الواقوت 
واجلهد ىلع املزارع، إىل جانب كانها زادْت من إنتاجية األرض، وفيما ييل ملحٌة بسويوطوٌة 

 .عن أبرز هذه األدوات

 أدوات وآالت الزراعة احلديثة

  اجلرار: تُستعمل اجلرار تلحريِك العديد من األدوات الّزراعية املختلفة، إىل جوانوب
استعماهلا لغايِة نقِل املااد اليت يَستعملها املزارع خالل عمله؛ اكألسمدة، كما يمكن 

 استعماهل يف إدارة بعض اآلالت واألدوات الزراعية املهمة

  املحراث: جُتَُرّ املحاريث اعدًة من خالل اجلرار، ويستعمل املحراث من أجِل تقلويوِب
الرتبة، وتفتيتها، وتقطيعها، مّما يؤّدي إىل دفِن طبقِة الرتاب اخلارجيوة، األمور اذلي 

 .يزيد من خصابة الرتبة، كان هذه الطبقة غنية بعنرص انليرتوجني

  ملشط: يُستعمل املشط لغايِة تنعيِم الرتبة، وتفتيِت الكتِل املتماسكة فيها، فوالوكوتول
 .الُمتماسكة تَزيد من فرصة فقداِن املام، األمر اذلي يُؤدي إىل تبطئ عملّية نما ابلذور

 
 ۲٥  



 

 

  َكونَواثَوَرات أدوات الّزراعة: تتضّمن هذه امل ماعة العديد من األدوات واآلالت؛
 .وآالت الغرس، والتسطري، والّزراعة ادلقيقة، وغريهاابلذور، 

  أدوات التسميد: تُستعمل هذه األدوات لتسميِد األرض سااًم بالسماد الكيماوي، أم
بالسماد العضاي، وتعترب عمليُة التسميد من أهم العمليات الويت يولو وأ إيلوهوا 
املزارعان اعدًة تلعايِض نقِص العنارص الغذائية اليت حتتاجها الرتبة، حىت توكوان 

 .قادرًة ىلع احتضان نباتاٍت جيدة، وتُعطي حماصيل أجاد

  أدوات املاكفحة ومحاية انلباتات: تُعترب هذه األدوات من أهّم األدوات اليت يل أ إيلها
املزارع من أجل تافري احلماية ملزرواعته املختلفة واليت قد تتوعوّرض إىل إصوابواٍت 
خمتلفة تؤدي إىل تدمريها وتشايهها، ولعَلّ أبرز هذه األدوات: أدوات الورّش سوااًم 

 .اكنت آيلة، أم يدوية

  أدوات احلصاد: حتتاي هذه امل ماعة ىلع عدٍد من األدوات اليت تُستعمل يف عملويوِة
مج  املحاصيل بعد نماها، ومن بني أبرز هذه األدوات: ملامة، وموكوبوس الوقوش، 

ادة، وادلَرّاسة، وغريها  .واحلَصّ

  تنك املياه: تستعمل هذه اآللة من أجل القيام بعمليِة سقايِة املزرواعت، وذلوك مون
 .خالل َجِرّها من منطقة إىل منطقة أخرى من مناطِق احلقل املزروعة

 
n n n 

 ۳٥  



 

 

.  اتلِّْقيِنُ   : إِْخِتَصاِِصّ

َّْمَحةُ   : انلَّظرة الَعْ َّل   ل

اُر   : سّياَرٌة جَتُرُّ آلة احلرث وغريها.  اجلَرَّ

ْسِمَدةُ 
َ
رِض ِمَن الُمْخِصبَات يِلَُ اد ِِزرَعه   أ

َ
 (.Fertilizers): َما يُاَِضُ  يِف األ

بة وقلبها وملحق بها أداة الِمْحَراُث  نة من حديدة معقافة لرف  الرتُّ : آلة احلَْرث مكاَّ
 لزرع  ابلذور واعدة ما جُيَرُّ املحراث حبياانات اجلرِّ أو آلٍة جّرارة حِمْراث آيلّ   

 
 

 نرص اغزّي يشلكِّ ما يقارب مخس اهلاام بالكتلة ، ال لان هل وال راحئة ،  : انلِيرُْتوِجنْيُ 
ويدخل هذا الغاز يف العديد من املعادن ويف الربوتينات ويسوتوخودم بشولك      
ة ومنها األمانيا ، ومحض انلرتيت ،       نااعت املهمَّ واس  يف العديد من الصِّ
 (Nitrogen.)  واألسمدة.     

 

 
َل ما َيبُْدو.  ابَلْذُر   : انلَّبات أوَّ

 
 

 : ِوقَايََة.  مِحَايٌَة 

 (Destroy) : حَتِْطيم  تَْدِمرٌي 

 املفردات

 ٥٤ 



 

 

.  اتلِّْقيِنُ   : إِْخِتَصاِِصّ

َّْمَحةُ   : انلَّظرة الَعْ َّل   ل

اُر   : سّياَرٌة جَتُرُّ آلة احلرث وغريها.  اجلَرَّ

ْسِمَدةُ 
َ
رِض ِمَن الُمْخِصبَات يِلَُ اد ِِزرَعه   أ

َ
 (.Fertilizers): َما يُاَِضُ  يِف األ

بة وقلبها وملحق بها أداة الِمْحَراُث  نة من حديدة معقافة لرف  الرتُّ : آلة احلَْرث مكاَّ
 لزرع  ابلذور واعدة ما جُيَرُّ املحراث حبياانات اجلرِّ أو آلٍة جّرارة حِمْراث آيلّ   

 
 

 نرص اغزّي يشلكِّ ما يقارب مخس اهلاام بالكتلة ، ال لان هل وال راحئة ،  : انلِيرُْتوِجنْيُ 
ويدخل هذا الغاز يف العديد من املعادن ويف الربوتينات ويسوتوخودم بشولك      
ة ومنها األمانيا ، ومحض انلرتيت ،       نااعت املهمَّ واس  يف العديد من الصِّ
 (Nitrogen.)  واألسمدة.     

 

 
َل ما َيبُْدو.  ابَلْذُر   : انلَّبات أوَّ

 
 

 : ِوقَايََة.  مِحَايٌَة 

 (Destroy) : حَتِْطيم  تَْدِمرٌي 

 املفردات

 ٥٤ 

 

 

اَدةُ   .: آلة حتصد حمصال احلباب احلَصَّ
 
 

 (Irrigation): ِري   َسَقايَةٌ 

 ٥٥ 



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!
 . ما يه عملية الزراعة؟۱

 . ما أهمية انلباتات يف حياتنا اآلن؟۲

 . ما عملية اإلنسان بعد أن يعرف أن الزراعة من العمليات الساقة؟٣

 . ما وظيفة األداوات أو اآلالت الّزراعية احلديثة؟ ٤

 . كيف تستخدم أدوات التسميد يف حياتنا األن؟٥

 ب. إمأل الفراغ يف لك مجلة مماييل بكلمة واحدة حسب فهمك للنص:

 . تشتهر املدينة بصناعة......۱

 . الشخص اذلي اكتشف مناب  انلهر ها......۲

 من أهم العمليات اليت يل أ إيلها و....... املزارعان آلة التسميد. استخدم ٣

 . من أهم أدوات املاكفحة ومحاية انلباتات يه......٤

 بعمليِة سقايِة املزرواعت خالل..... . استعملت آلة تنك املياح من أجل القيام ٥

 (، ثّم صّحح اخلطأ!( أو ال )ج. إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم )

 . وقد أطلق ىلع ابن سينا من قبل األوروبينّي لقب أمري املؤمنني. ١

 . وقد برع ابن سينا يف العديد من اتلخّصصات يف جمال الفلك. ۲

 . أ تُستعمل اجلرار تلحريِك العديد من األدوات الّزراعية املختلفة. ٣

 . هل الكتل الُمتعارضة تَزيد من فرصة فقداِن املام. ٤

 . هل يستعمل املحراث من أجِل تقليِب الرتبة، وتفتيتها، وتقطيعها. ٥

 التدريبات

 ٥٦ 



 

 

 د. ـهات املرادف من اللكمات اآلتية وضعها يف مجلة ومفيدة !

 . ثري١

 . إدهلم۲

 . سقيم٣

 . اهتضان٤

 . سقاية٥

 

 ـه. إضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

ها نسبة تعّرض املزرواعت ألشعِة الشمس؛ إذ يساهُم سقاط الضوام يوامويواً ىلع   الضام
انلباتات املزروعة إىل دعِم نسبِة اإلنتاج الزرايّع؛ ألّن الضام يدعِم عملية ابلنام الضوايئ يف 
انلباتات، واليت تؤّدي إىل تزويدها بم ماعٍة من املغذيات الطبيعيّة مّما حيافظ ىلع تونومويوِة 

 .املحاصيل الزراعيّة، األمر اذلي يدعِم اإلنتاج الزرايع

أدوات املاكفحة ومحاية انلباتات: تُعترب هذه األدوات من أهّم األدوات اليت يلو وأ إيلوهوا 
املزارع من أجل تافري احلماية ملزرواعته املختلفة واليت قد تتعّرض إىل إصاباٍت خمتلفة توؤدي 

 .إىل تدمريها وتشايهها، ولعَلّ أبرز هذه األدوات: أدوات الرّش سااًم اكنت آيلة، أم يدوية

 

 ٥٧ 



 

 

الزراعة التجارية    

 ٨ الوحدة الثامنة

 الغرض العام “ الزراعة اتل ارية ”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ٥٨ 



 

 

  الزراعة اتلجارية

الزراعة اتل ارية يه إنتاُج وزراعُة املحاصيِل ىلع نطاٍق ومساحاٍت واسعٍة من أجول 
 .بيِعها، واملقصاد بذلك ها اتّلازيُ  واسُ  االنتشاِر بلائيِع اجلملِة أو متاجر ابلي  باتل زئة

رة، والقهاة، واملّطواط، وقصوب  املحاصيل الزراعية اتل ارية؛ اكلقمح، والشاي، واذُلّ
السكر، واملاز، والقطن، تتُمّ زراَعتُها بكمّياٍت كبريةٍ حلصدها وبيعها يف األسااق العاملّية، 

 .كما أَنّ إنتاَج املاايش ورعِيها ينَدِرُج أيضاً ضمن الّزراعة اتل ارّية

تقام رشاكٌت زراعّيٌة كبرية بالّزراعِة اتّل ارّية؛ نظًرا للّتاكيلف العايلة سااًم من حيث 
رأس املال أو تنفيذ العمليات اتلكنالاجّية، كما تنترش الزراعة اتل ارّية بشلٍك أكورب يف 
ادّلَول الصناعّية املتقّدمة أكرث منها يف ادلول انّلامية، ويُمِكن معاجلة املحاصيل الزراعّية 

 .املحصاّدة يف ماق  حصادها، ثّم بيعها تُلّ ار اجلملة

 الفرق بني الزراعة اتلجارية وزراعة الكفاف

ختتلف الزراعة اتل ارية عن زراعة الكفاف، فالزراعة اتل ارّية يه حتقيق أكرب قدر 
ممكن من األرباح بااسطة إدخال اتلقنيات الزراعّية ذات اتلاكيلف الكبرية، واالستعانوة 
بنماذج اتلكنالاجيا اليت تعمل ىلع تافري العمالة الزراعّية، باإلضافة إىل إنتاج املحاصيول 
بااسطة استخدام املاارد الطبيعية واالصطناعية اكألسمدة وابلذور املهّ نُة والوّري وحنوا 

 .ذلك

أّما زراعة الكفاف فيه نماذج اقتصادي يعمل فيه أغلب ساكن املناطقة الوزراعوّيوة 
بهدف إطعام أنفسهم مّما يزرعان، وحتقيق مبدأ ما يُطلق عليه اسم "االكوتوفوام اذلايت" 

 .وبي  ما يزيد عن حاجتهم

 أنواع الزراعة اتلجاريّة

 ٥٩ 



 

 

  الّزراعة الُمكّثفة: نظاٌم زرايّع تُستخَدُم فيه كمياٌت كبريٌة نسبويواً مون رأِس املوال
والعّمال ضمن مساحاٍت صغريةٍ نسبياً من األرايض، ويُعَمل بهذا انّلظاِم يف ابُلوْلاِن 
اليت يؤدي فيها الضغُط الساكيّن والعمرايّن إىل تقليل حو وم ُمولوكوّيوات األرايض 

 الزراعّية، ومن األمثلة ىلع هذا انلاع واليّة ابلنغال الغربية يف اهلند.

  الّزراعة الشاملة: نظاٌم زرايّع تُستخَدُم فيِه كمّياٌت صغريٌة نسبّياً من استثماراِت رأس
املاِل والُعّمال يف مساحاٍت كبريةٍ نسبياً من األرايض الزراعّية، وأحياناً ترُْتَُك األرايض 
ُز باستخداِم املعّدات املياكنيكّيوة؛ حويوث إَنّ  باراً لتستعيَد خصابَتَها، واغبلاً ما جُتَهّ
العمالَة ُملكَِفٌة للغاية أو قد تكان غري متافرة، ومن األمثلة عليها الّزراعة يف مناطق 

 تاراي من نيبال اجلنابّية مثل حماصيل األرّز، و قصب السكر، والقمح.

  ،الُمستعَمرة الزراعّية: يه مزرعٌة كبرية، واغبلاً ما تاجُد يف بٍْل استاايّئ أو شبه استاايّئ
 وتُزَرع فيها املحاصيُل للبي  يف األسااِق ابلعيدةِ بََداًل من االستهالك الَمحيّل.

 العوامل الرئيسّية للزراعة اتلجارية

  املاق  وانلقل:حتتاج الزراعة لاجاد أنظمة نقل قريبة من ماكن الزراعة، مثل: السفون
 والشاحنات وغريها.

  املناخ: حيث يتم حتديد ناع املحصال بناًم ىلع املناخ اكحلورارة وموعودالت درجوة
 احلرارة، فالربتقال ىلع سبيل املثال ال ينما يف املناطق ابلاردة.

 .املااد اخلام: اكألسمدة وابلذور 

 .العرض والطلب: يف الساق ىلع ناع املنتج. القاى العاملة 

 .القاى العاملة 

n n n 

 ٦١ 



 

 

: يسَّم ابلي  القطايع يشتمل ىلع بي  السل  أو ابلضائو  مون مواكن   جِتَاَرُة اتَل ِزئَة 
حمدد ، مثل مت ر ، داكن أو كشك ، أو عن طريق الربيد ، يف        
مساحات صغرية أو فردية لالستهالك املبارش مون جوانوب        
 املشرتي.

: يه عملية حتريك رسي  دلورة رأس املال، أي رشام كميات كبرية من   ابَليُْ  بِاجلََملَِة 
خمتلف املااد بسعر اجلملة، وبي  نفس املااد بربح هاميش تونوافويس      
 )اعدل(.      

اُي  صوقواٍع    الشَّ
َ
ِر يف املعتاد ، ينبُُت يف أ كَّ : نباُت ُيْغَّل ورقُُه ويرشُب حمّلَّ بالسُّ

 من آسيا.      

رُة  : نباٌت زرايّع ، َحيّبٌّ ، ُعشيّب ، سناّي من الفصيلة انل يلية ، يطوحون    اذلُّ
 ويصنَ  منه اخلزب.     

 

 

اُط  اط املسَّم   الَمطَّ ْصلُها ُعصارة ش ر الَمطَّ
َ
 : مادَّة دْلنة قابلة للمّط ، أ

و ) هافارية ( تت مد وتطبخ بطريقة خاصة وُتتََّخذ    
َ
 ) سيُفانية ( أ

ُطُر السيارات والِمْمَحيات وحناها .     
ُ
 منها أ

 : هاناع من نبتات وها مصدر أسايس الستخراج السكر.  قَْصُب الُسَكرِ 

: جنُس نباتات زراعية يلفيّة شهارة من الفصيلة اخلُبَّاَزيَّة فيه أنواٌع،    الُقْطنُ  
 وفيه أصناٌف كثرية.      

 

 املفردات

 ۱٦  



 

 

: يه اليت يستخرجها اإلنسان اعدة من مناجم تكرث فيها ويقام باستغوال هلوا  الَمَااُد اخلَام
 (Raw Material)يف الصناعة واتل ارة، أوكمادة بنام إلنشام املباين.       

: )مج  من استثمارات( : استخدام األماال يف اإلنتاج ، إما مبارشة برشام  ِاستِثَماُر 
 املااّد األويلَّة وإما بطريق غري مبارش كرشام األسهم والسندات.      

 :جمماعة من السل  اليت تستخدم يف اإلنتاج واليت سبق إنتاجها من قبل. َرأُس الَماِل 

 (Autarky)ااِلكِتَفاُم اذَلايِت: استغنام ادّلولة بإنتاجها عن االسترياد من غريها. 

َراَعُة الُمَكثََّفِة: اليت تستخدُم فيها مقادير كبرية من العمل ورأس املال بالنسبة إىل مسواحوة  الزِّ
 األرض.     

 ۲٦  



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . ما يه الزراعة اتل ارية؟ وما مقصاد بها؟١

 . أذكر مخسا من حماصيل الزراعية اتل ارية؟۲

 . ما الفرق بني الزراعة اتل ارية وزراعة الكفاف؟٣

 . ما يه العاامل الرئيسيّة للزراعة اتل ارية؟٤

 . ملاذا تقام رشاكٌت زراعيٌّة كبرية بالّزراعِة اتّل ارّية؟٥

 ب. امإل الفراغ يف لك مجلة مما ييل حسب فهمك للنص:

 .. إنتاَج املاايش ورعِيها ينَدِرُج من ضمن ..............١

. تنترش الزراعة اتل ارّية بشلٍك أكرب يف ادّلَول الصناعيّة املوتوقوّدموة أكورث مونوهوا يف ۲
 ادلول ...........................

. نظاٌم زرايّع تُستخَدُم فيه كمياٌت كبريٌة نسبياً من رأِس املال والعّمال ضمن مسواحواٍت ٣
 صغريٍة نسبياً من األرايض يه ........................

 . األسمدة وابلذور من ناع املااد ..............................٤

. اليت تستخدُم فيها مقادير كبرية من العمل ورأس املال بالنسبوة إىل مسواحوة األرض ٥
 يه ............................. 

 

 التدريبات

 ۳٦  



 

 

 (، ثّم صّحح اخلطأ!( أو ال  )ج. إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم ) 

 . املحاصيل الزراعية اتل ارية بيعها يف األسااق العامليّة. ۱

 . زراعة الكفاف متساوية بالزراعة اتل ارية. ۲

. زراعة الكفاف حتقق أكرب قدر ممكن من األرباح بااسطة إدخال اتلقونويوات ٣
 الزراعيّة ذات اتلاكيلف الكبرية. 

 . الُمستعَمرة الزراعيّة تاجُد يف بٍْل استاايّئ أو شبه استاايّئ. ٤

رُة يه نباٌت زرايّع ، َحيّبٌّ ، ُعشيّب ، سناّي من الفصيلة انل يلية ، يوطوحون ٥ . اذلُّ
 ويصنَ  منه اخلزب. 

 د. كّون مجلة مفيدة من اللكماَت اآلتّية.

 . الَقمحُ ۱

 . رأس املالِ ۲

 . ِاستثمار٣

 . جتارة اتل زئة٤

اُط ٥   . الَمطَّ

  ـه. إضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

الزراعة اتل ارية يه إنتاُج وزراعة املحاصيل ىلع نطاق ومساحات واسعة من أجل بيعها، 
املحاصيل  .واملقصاد بذلك ها اتّلازي  واس  االنتشار بلائيع اجلملة أو متاجر ابلي  باتل زئة

الزراعية اتل ارية؛ اكلقمح، والشاي، واذّلرة، والقهاة، واملّطاط، وقصب السكر، واملاز، 
والقطن، تتّم زراعتها بكميّات كبرية حلصدها وبيعها يف األسااق العامليّة، كما أّن إنتاج 

وتقام رشاكت زراعيّة كبرية بالّزراعة  .املاايش ورعيها يندِرج أيضا ضمن الّزراعة اتل ارّية
 اتّل ارّية؛ نظرا 

 ٦٤ 



 

 

للتّاكيلف العايلة ساام من حيث رأس املال أو تنفيذ العمليات اتلكنالاجيّة، كوموا تونوتورش 

الزراعة اتل ارّية بشلك أكرب يف ادّلول الصناعيّة املتقّدمة أكرث منها يف ادلول انلّامية، ويمكون 

 .معاجلة املحاصيل الزراعيّة املحصاّدة يف ماق  حصادها، ثّم بيعها تلّ ار اجلملة

 ٦٥ 



 

 

مقومات اإلنتاج الزراعي    

 ٦ الوحدة التاسعة

 الغرض العام “ كيف يصن  احلليب ”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 .اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها۲

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٣

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٤

 الغرض اخلاص

 ٦٦ 



 

 

 مقومات اإلنتاج الزرايع

 اإلنتاج الزرايع

اإلنتاج الزرايع: ها ناٌع من أنااع عمليات اإلنتاج املرتبطة موبوارشًة بوقوطواِع  
الزراعة، واليت تعتمُد ىلع تافري كمياٍت اكفيٍة من املنت ات الزراعوّيوة، والويت تشوموُل 
اخلرضاوات، والفااكه بأنااعها، وأيضاً يُعّرُف اإلنتاج الزرايع بأنّه جمماعٌة مون الوُطورق 
املستخدمة يف تافرِي مناف  من املزرواعت املاسمّية، من خالل احلرص ىلع تنميتها، وزيادة 
كميتها تلغطيِة احلاجات العامة للم تم ، ثّم تصدير الفائض من اإلنتاج الزرايع موّموا 

 .يساهُم يف دعِم القطاع االقتصادّي لْلول

 فوائد اإلنتاج الزرايع

 فري الفائدة املحلّية تا تُمّ  : يه الفائدة اليت تشلُك جزماً من ادلخل العام لْلول؛ إذ ي
اإلنتاج الزرايّع ضمن األسااق املحلّية، مّما حيقق االكتفام اذلايّت املعتمد ىلع القطاع 

 .الزرايع كأحِد املكّانات الرئيسّية

 فِ  الفائدة االقتصاديّة تر : يه الفائدة املرتتبة ىلع اعمِل اتلصدير االقتصادّي، واليت 
ثمن املنت ات الزراعّية اليت يتُمّ نقلها من ادلولة األصلية إىل ادلول األخرى، وتشولك 

 .هذه الفائدة نسبًة من األرباح املايلة العامة

 كُن فائدة املخزون : يه الفائدة اليت تعتمُد ىلع فكرةِ ختزين اإلنتاج الزرايّع اذلي يم
ختزينه ألطاِل فرتةٍ زمنيٍة ممكنٍة، تلافري حصٍص غذائّيٍة للساكن تساهُم يف احلمايِة من 
قلِة املخزون الغذايّئ، ومن األمثلة ىلع ذلك: ختزين القمح، والشوعوري، والوزيوتوان، 

 .وغريها من املنت ات

 مقّومات اإلنتاج الزرايع

 ٦٧ 



 

 

 الرتبة 

يه العنرص األسايّس اذلي يعتمُد عليه اإلنتاج الزرايع يف حتقيِق األهداف اخلواّصوة 
به؛ إذتشلُك الرتبة القاعدة الرئيسّية، واألوىل اليت تتّم زراعة املنت ات الزراعّية فيها، 
ما اكن ناع الرتبة مناسباً للمزرواعت، ساهم ذلك يف زيادةِ كفامة اإلنتاج الزرايع، 

ولكّ
 .وحتسني ناعية وكمية املزرواعت اليت يتُمّ احلصال عليها

 الُمناخ 

ها جمماعُة العاامل اجلاّية اليت تؤثر ىلع اإلنوتواج الوزرايع، ذللوك حيورُص 
املزارعان ىلع زراعِة املنت ات الزراعّية بناًم ىلع طبيعة املونواخ، فوبوعوُض أنوااع 
املزرواعت تُزرُع يف فصل الشتام، مثل: امللفاف، وابلازيالم، والفااكه احلوموضويوة، 

 وأنااع من املزرواعت تزرُع يف فصل الصيف، مثل: ابلندورة، واملاز، وابلاذجنان.

 األمطار 

يه كمية هطال مياه األمطار ىلع منطقٍة ما، واليت تؤثر بشلٍك إجيايب يف اإلنتواج 
الزرايع، إذ تافر مياه األمطار نمااً مستمراً للمنت ات الزراعّية، ومضاعفة كمياتهوا، 
وخصاصاً عند ختزين كمّية من مياه األمطار اليت حتافظ ىلع املخوزوِن املوايئ اذلي 

 يساعد املزارعني يف رِي املحصال الزرايع باالعتماِد ىلع جداول زمنّية حمّددة.

 الضوء 

ها نسبة تعّرض املزرواعت ألشعِة الشمس؛ إذ يساهُم سقاط الضام يوامويواً ىلع 
انلباتات املزروعة إىل دعِم نسبِة اإلنتاج الزرايّع؛ ألّن الضام يدعِم عمليوة ابلونوام 
الضايئ يف انلباتات، واليت تؤّدي إىل تزويدها بم ماعٍة من املغذيات الطبيعّية موّموا 

 حيافظ ىلع تنميِة املحاصيل الزراعّية، األمر اذلي يدعِم اإلنتاج الزرايع.

n n n 

 ٦٨ 



 

 

  : تادلُّ اليّشم من اليّشم، اإلنتاج الكهربايّئ / الزرايّع / الصنايعّ   اإِلنتَاجُ 
    (Production)  
َماُت  م(: لّك ما يتألّف أو يرتّكب منه جسم أو جهاز أو مرشوع  ُمَقاِّ  : )مج  من ُمقاِّ
 من عنارص أساسيّة تسهم يف قيامه ووجاده وفاعليّته.    

 : جزم من ساق أو جمتم  أو صناعة أو اقتصاد ملكّاناته سمات متشابهة.  قَِطاعُ  
     )Sector( 

: )مج  من عمليّة( : مركز القيادة اذلي يتّم من خالهل اتلَّحكم بالنَّوشواطوات  َعَمِليَّاُت 
 واألعمال العسكرّية.    

يُّة( : َكّم ؛ مقدار.  َكِميَّاٌت   : )مج  من َكمِّ

نَاُت   : ما يُستعمل تلكاين يشم ما ، عنرص الُمَكاَّ

 : )اسم مؤنَّث منساب إىل حَمَّل(: داخيّل ، متعلِّق بماض  معنّي أو خاّص   حَمَلّيَّةُ 
 .)Local(بمنطقة     
. : عبارة عن السل  واملااد اليت تمتلكها املنوشوأة بوغورض إاعدة بويوعوهوا الَمْخُزونُ 

)Inventory( 
 
 

اُم ، َمائِلٌَة إِىَل َبيَاٍض ، َموَ  َبوْعوِض   َملُفاٌف  ْوَراُقَها َخرْضَ
َ
: الُكُرنُْب ، وُهَا َبْقلٌَة ِزَراِعيٌَّة أ

ْفَرِة ، يُْؤلَكُ َمْطبُاخاً ونَيِّئاً.      الصُّ

 
 

 املفردات

 ٦٩ 



 

 

: نَْاٌع ِمن انلَبَاتَات نبات احلايلة تتب  جنس ابلازالم من الفصيلة ابلوقوايلوة ابَلاِزياَلمٌ 
    )Pisum sativum(. 

 
 

.أو أقول 9.6الَفَااِكُه احلَْمِضيَُّة :  يه تلك الفااكه اليت حتتاي ىلع مااد يبلغ قياس محاضتها 
   )Acidic fruits(. 

 
 

: طماطم ، قاطة ، نبات عشيّب حايّل قصري متسلِّق ثمرته محرام مغذيوة توؤلك  ابَلنَدَوَرةُ 
 .نيئة ومطباخة    

 
 

و الضام ملا   الَضامُ 
َ
سطُ  من انلاِر ، أ

َ
قاى وأ

َ
و الضاُم أ

َ
اِدفاِن ، أ  : انلُّاُر ، وهما ُمرَتَ

 باذلاِت كضاِم الشمس وانلاِر ، وانلاُر ملا بالَعَرِض واالكتساب من جسم     
 آخر ، كنار الَقَمِر.    

 

 ٧١ 



 

 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . ما ها اإلنتاج الزرايع؟۱

 . كيف يساهم اإلنتاج الزرايع يف دعِم القطاع االقتصادّي لْلول؟۲

 . ما يه الفائدة االقتصادية لإلنتاج الزرايع؟٣

 . كيف تؤثر األمطار يف اإلنتاج الزرايع؟٤

 . هل يساهم سقاط الضام ىلع انلباتات املزروعة؟ ملاذا؟٥

 

 (، ثّم صّحح اخلطأ!( أو ال  )ب. إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم )

 . اليساهم اإلنتاج الزرايع يف تغطية احلاجات العامة للم تم . ١

 . لإلنتاج الزرايع ثالث فاائد، الفائدة املحلية واالقتصادية وفائدة املخزون. ۲

 . اخلرضاوات والفااكه نااعن من أنااع املنتاجات الزراعية. ٣

 . يساهم اتلناسب بني الرتبة واملزرواعت يف زيادة كفامة اإلنتاج الزرايع. ٤

 . ابلندورة ، واملاز ، وابلاذجنان  من أنااع املزرواعت اليت تزرع يف فصل الشتام. ٥

 التدريبات

 ۱٧  



 

 

 ج. كّون مجلة مفيدة من اللكماَت اآلتّية.

 . املزرواعت املاسميّة١

 . القطاع االقتصادّي ۲

 . االكتفام٣

 . املنت ات٤

 . األرباح املايلة٥

 

 د. إضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

اإلنتاج الزرايع ها ناٌع من أنااع عمليات اإلنتاج املرتبطة مبارشةً بقطاِع الزراعة، واليت 
تعتمُد ىلع تافري كمياٍت اكفيٍة من املنت ات الزراعيّة، واليت تشمُل اخلرضواوات، والوفوااكوه 
بأنااعها، وأيضاً يُعّرُف اإلنتاج الزرايع بأنّه جمماعٌة من الُطرق املستخدمة يف تافرِي مناف  مون 

 املزرواعت املاسميّة، من خالل 

 ۲٧  

 

 

كيفية صناعة السكر 

١ الوحدة العاشرة

 الغرض العام “ كيفية صناعة السكر االبيض ”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  مرادفة اللكمة ووضعها يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ۳٧  



 

 

كيفية صناعة السكر 

١ الوحدة العاشرة

 الغرض العام “ كيفية صناعة السكر االبيض ”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  مرادفة اللكمة ووضعها يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ۳٧  



 

 

 كيفية صناعة السكر االبيض

 السّكر

يعّد السّكر من املااد الغذائية اليت ال يمكن االستغنام عنها، ويتاّفر السّكر باللوان 
األبيض اذلي نراه ىلع شلك بلارات بيضام المعة، ومصدر الّسكر ها مصدر نبايت؛ حيوث 
يتّم تصنيعه من قصب الّسكر وابلن ر أو الّشمندر الّسكري، وحىت يتّم تصنيو  الّسوكور 
األبيض ال بّد أن يمر بمراحل عديدة من زراعة القصب واستخراجه وفصله من الّشاائب 
وتنقيته إىل مرحلة تكريره من اللان ابلين إىل اللان األبيض، وها املتعارف عليوه بوني 

 .مجي  دول العالم

 مراحل صناعة الّسكر األبيض

استخراج الّسكر اخلام تعترب املرحلة األوىل ويه احلصال ىلع الّسوكور اخلوام مون 
انلباتات، ويعترب قصب السّكر املصدر األسايس للسكر؛ حيث تن ح زراعته يف املنواطوق 
احلارة م  املياه الافرية، فبعد قطاف القصب بكمّياٍت كبرية جداً ال بّد من غسله بواملوام 
وتقطيعه إىل قط  صغرية، ومن ثّم سحقه وطحنه بماكنات طحن خاّصة للوحوصوال ىلع 
عصري القصب، واجلدير باذّلكر أّن عصري السّكر حيتاي ىلع شاائب اكألتربوة، وبوعوض 
األوراق الصغرية، وكذلك أيلاف من لب القصب، وهلذا ال بّد من تنظيف عصري القصوب 

 .من الّشاائب

 مرحلة تنظيف عصري الّسكر اخلام من الّشوائب) الكربنة(

ويه مرحلة مهّمة للتخلّص من الّشاائب، وذلك عن طريق ترسيب الّشاائب واذلي 
يتّم بإضافة لنب اجلري أو مسحاق اجلري املطيف والُمسَّّم الكيميايئ ها هيدروكسيد 
الاكلسيام، فعند خلط اجلري بالسائل السكري اخلام يتّم ضخ ثاين أكسيد الكربان حىت 
 يتفاعل م  اجلري مّما ينتج ماّدًة شمعية اكلطني جتذب إيلها الشاائب، ويُنىّق السائل ويُغرّي 

 ٧٤ 



 

 

لانه قلياًل، ويُضّخ عرب املرشح حىت تنفصل املادة الشمعية العالقة بهوا الشواائوب عون 
 .السائل اخلام وتصبح جاهزًة للمرحلة القادمة

 مرحلة ختفيف وإزالة اللون ابلين

يمر السائل السكري اخلام عرب حبيبات كربانية منّشطة يف مصفاة توتوألّوف مون 
أعمدة كربانية تعمل ىلع إزالة اللان ابلين الغامق، وعندما تنتيه فعايلة الكربان يوتوّم 

 .حتفزيها مّرة أخرى تلنشيطه وإزالة اللان ابلين تقريباً 

 اتلّبخري وابللورة

يُنىّق الّسائل الّسكري مّرًة أخرى باتّلبخري يلتحال إىل مركب سميوك وذلوك عون 
طريق تعريضه بلخار تصل درجة حرارته إىل ثمانني درجة، وبعدها ياض  يف واعم كوبوري 
جداً يلتّم غليه مّرًة أخرى بابلخار املندف  تلتشلك ابللارات، ويضاف أيضاً موا يسوَّم 
بغبار الّسكر لتشكيل ابللارات الّسكرية، وبهذه املرحلة حصلنا ىلع خليط مركوز مون 
ابللارات قليلة اتلماسك أي ما زال حيتاي ىلع مام وهلذا ال بّد من فصل ابللارات عون 

 .السائل

 مرحلة الفصل واتلجفيف

بعد أن تشلّكت ابللارات السكرية ال بّد من فصلها، وذلك باض  عصوري السوكور 
املركز املخلاط بابللارات يف جهاز طرد مركزي؛ حيث تهدف هذه املرحلة إىل تقليل أكرب 
نسبة من املياه أو الرطابة، وهلذا يُمّرر السائل أكرث من مرة باجلهاز الستخراج أكرب نسبوة 
من ابللارات، وبعد أن يكان مؤرّش الرطابة واحد يف املائة خيض  ملرحلة اتل وفويوف، 
وذلك بتمرير هاام ساخن للتخلّص من الرطابة، مّما ينتج سكر لانه بوين ال بوّد مون 

 .تكريره للحصال ىلع السكر األبيض
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 مرحلة اتلكرير

املراحل اليت ذكرناها يف طريقة تصني  السكر اخلام تتشابه يف طريقة تكرير السكر 
ابلين للحصال ىلع سكر أبيض، ولكن يف هذه املرحلة خُتلط بلارات السكر ابلين مو  
سائل سكري حار ويه ما تسَّم بالصهارة، وتاض  يف جهاز طرد مركوزي موّرة أخورى، 
ويُضاف إيلها هيدروكسيد الاكلسيام، وتمر بأعمدة الكربان مّرة أخرى حىت ختفف مون 
اللان ابلين، ثم يتّم تبخريها وجتفيفا للحصال ىلع بلارات سكرية بيضام اللان وبعدهوا 

 ختزن يف صاام  كبرية

 

n n n 
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اف  بِلَّْاٌر  بيُض شفَّ
َ
 : ح ٌر أ

. 

 

: نبات ذو جذور محرام يؤلك أو يستخرج منه السّكر ، ويسَّم كذلك   بَنَ رٌ 

 ) شمندر (    

 

 

َمِقيَّاِت ، ِزَرايِعٌّ ُذو ُجُذورمٍَحَْراَم ، يُْؤلَكُ خُمَلَّاًل َبْعَد  َشَمنَدٌر  ْ : َنبَاٌت ِمْن فَِصيلَِة الِسَّ

ُم َعلَفاً      نَْااِعِه ُيَقدَّ
َ
ِر ، َبْعُض أ كَّ ُة السُّ َطبِْخِه يِف الَْماِم ، تُْستَْخَرُج ِمنُْه َمادَّ

يْضاً بِابَلنَْ ِر.    
َ
 للَْماِشيَِة ، ُيْعَرُف أ

 

 : إِبَاَدة،  إِْهالك. يََسَحُق  -َسَحَق 

َم , َدقَّ  –َطَحَن   .(To Grinding) َيْطحُن: َجَرَش , َحطَّ

 : سائٌل يُستخرج من بعض اثلّمار عند َعرْصها.  َعِصرُي 

َاائُِب  ُِّس. الشَّ  : الُعيُاِب َوالرََّذائِِل َولُكِّ َما يَُدن

 
 

 املغردات

 ٧٧ 



 

 

، ويكان ىلع شولك )2Ca)OH : مركب كيميايئ هل الصيغة  ِهيْدُرْوِكِسيَْد الاَكلِسيُام

 مسحاق  أبيض ناعم، ويسَّم اجلري املطيف أو اجلري املطيف.    

 

 

ْكِسيُْد الَكْربُان
َ
 : اغز عديم اللان، وعديم انلكهة )الطعام(، وعديم الراحئة. أ

 

 

ُ بتسخني احل ر اجلريّي يف قمائون خواّصوة،    اجِلرْيُ  : مادٌة بيضاُم ، حُترضَّ

 ويستعمل ِمالًطا بعد إِْطفائه باملاِم.     

 

 

اف     ابلِلَّْارُ  بيُض شفَّ
َ
 (.Crystals) : ح ٌر أ

 

 
 

 ٧٨ 



 

 

ْانَة اليت تعترب خمزن      َصَااِم ٌ   : ماكن ختزين، ويه أكرث تطاًرا من الَشّ
مؤقت هلا فحسب. والصامعة عبارة عن مبىًن جمهز تلوخوزيون        
 احلباب وحتميلها وتفريغها قبل بيعها أو استعماهلا. تاجد       
الصاام  اعدة يف املزارع والطااحني وحمطات السكة احلديديوة       
واملاانئ وختزن فيها احلباب اكلشعري والقمح فيه أهوم أنوااع      
  خمازن احلباب يف العرص احلديث.     

 ٧٩ 



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . ما مصدر السكر؟١

 . كم مرحلة الصناعة السكر األبيض؟۲

 . مايقصد بتنظيف عصري السكر اخلام؟٣

 . كيف تفيف وإزالة اللان ابلىن؟٤

 . هل الفصل واتل فيف مهما؟ ملاذا؟٥

 
 ب. امإل الفراغ يف لك مجلة مما ييل بكلمة واحدة حسب فهمك للنص:

 . قد جنح يف زراعة السكر يف املناطق .............١

 . يف الزراعة السكر حتتاج ىلع املا ...............۲

 . تقليل أكرب نسبة من املياه يف مرحلة ............٣

. ثم يتّم تبخريها وجتفيفا للحصال ..................بيضام اللان وبعدها ختزن يف صاام  ٤
 .كبرية

. ................ هاام ساخن للتخلّص من الرطابة، مّما ينتج سكر لانه بين ال بوّد مون ٥
 تكريره للحصال ىلع السكر األبيض.

 التدريبات

 ٨١ 

 

 

 (، ثّم صّحح اخلطأ!( أو ال  )د. إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم )

 . املرحلة األوىل يف صناعة السكر يه اتل فيف والفصل. ۱

 . قد استغىن انلاس عن السكر للمااد الغذائية. ۲

 . الفصل بعد أن تشلكت ابللارات السكرية مهم.٣

. املراحل اليت ذكرناها يف طريقة تصني  السكر اخلام تتشابه يف طريقة ٤ 
 تكرير السكر ابلين للحصال ىلع سكر أبيض. 

. ثم يتّم تبخريها وجتفيفا للحصال ىلع بلارات سكرية بيضام اللان ٥ 
  .وبعدها ختزن يف صاام  كبرية

 ـهات املرادف من اللكمات اآلتية وضعها يف مجلة مفيدة !ح. 

 . إزالة١

 . جتفيف۲

 . قط ٣

 . األبيض٤

  ـه. اضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

يعّد السكر من املااد الغذائية اليت ال يمكن االستغنام عنها، ويتاّفر السكر باللان 
األبيض اذلي نراه ىلع شلك بلارات بيضام المعة، ومصدر الّسكر ها مصدر نبايت؛ حيث 
يتّم تصنيعه من قصب الّسكر وابلن ر أو الّشمندر الّسكري، وحىت يتّم تصني  الّسكر 
األبيض ال بّد أن يمر بمراحل عديدة من زراعة القصب واستخراجه وفصله من 
الّشاائب وتنقيته إىل مرحلة تكريره من اللان ابلين إىل اللان األبيض، وها املتعارف 

 .عليه بني مجي  دول العالم

 ۱٨  



 

 

 (، ثّم صّحح اخلطأ!( أو ال  )د. إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم )

 . املرحلة األوىل يف صناعة السكر يه اتل فيف والفصل. ۱

 . قد استغىن انلاس عن السكر للمااد الغذائية. ۲

 . الفصل بعد أن تشلكت ابللارات السكرية مهم.٣

. املراحل اليت ذكرناها يف طريقة تصني  السكر اخلام تتشابه يف طريقة ٤ 
 تكرير السكر ابلين للحصال ىلع سكر أبيض. 

. ثم يتّم تبخريها وجتفيفا للحصال ىلع بلارات سكرية بيضام اللان ٥ 
  .وبعدها ختزن يف صاام  كبرية

 ـهات املرادف من اللكمات اآلتية وضعها يف مجلة مفيدة !ح. 

 . إزالة١

 . جتفيف۲

 . قط ٣

 . األبيض٤

  ـه. اضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

يعّد السكر من املااد الغذائية اليت ال يمكن االستغنام عنها، ويتاّفر السكر باللان 
األبيض اذلي نراه ىلع شلك بلارات بيضام المعة، ومصدر الّسكر ها مصدر نبايت؛ حيث 
يتّم تصنيعه من قصب الّسكر وابلن ر أو الّشمندر الّسكري، وحىت يتّم تصني  الّسكر 
األبيض ال بّد أن يمر بمراحل عديدة من زراعة القصب واستخراجه وفصله من 
الّشاائب وتنقيته إىل مرحلة تكريره من اللان ابلين إىل اللان األبيض، وها املتعارف 

 .عليه بني مجي  دول العالم

 ۱٨  



 

 

 كيف يصنع الحليب   

١ الوحدة احلادية عشرة

 الغرض العام “ كيف يصن  احلليب ”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ۲٨  



 

 

 كيف يصنع احلليب

احلليب يُصنف احلليب ىلع أنّه أحد أهّم أنااع املنت ات احلياانّية ذات الوقويوموة 
الغذائّية العايلة، واذلي تعتمد عليه رشحيٌة ال حمدودٌة من األشخاص من اكفة الوفوئوات 
الُعمرية، سااًم األطفال، أم ابلالغني، أم الكبار بالسن يف غذائهم؛ لغناه بالفيتوامويونوات، 
واألمحاض، واملعادن األساسّية لل سم، ويْق باتلايل من اإلصابة بالعديد من األموراض 
اخلطرية، وحيافظ ىلع صحة وسالمة أجهزة اجلسم ادلاخلّية واخلارجّية، وسنذكر يف هوذا 

 .املقال طريقة تصنيعه وأبرز فاائده العامة ىلع اجلسم

 طرق تصنيع احلليب

يتّم احلصال ىلع احلليب السائل بشلٍك طبييّع، وذلك عن طريق حلب اثلوديويوات  
املختلفة، اكألبقار، واملاعز، واإلبل، واجلااميس، وذلك باستخدام الطرق اتلقليوديوة أو 
احلديثة املتبعة يف املزارع، ثم يتّم تصني  احلليب بعّدة طرق لالستفادة منه، ومون طورق 

 :تصني  احلليب

 . احلليب املجّفف۱

اخلاّص باألطفوال  )milk powder(يتّم صناعة احلليب اجلاف أو احلليب ابلادرة  
 الرّض  وغريهم عن طريق إحدى اتلقنيات احلديثة واليت تتمّثلل يف:

 هلاام اتلجفيف بالرذاذ : واليت تعتمد ىلع رّش احلليب يف ح رٍة واسعٍة جداً ونفخ ا
الساخن، حيث جتّف قطراته بِسعٍة فائقٍة وتسقط يلتّم تعبوتوتوهوا يف الوعولوب 

 املخّصصة ذللك. 

 ناٍت اتلجفيف باستخدام االسطوانات طاا س : وذلك عن طريق رّش احلليب فاق ا
ضخمٍة ساخنٍة باستخدام الكهربام، حيث يتبخر املام املاجاد يف احلليوب وجيوّف 

 تماماً ىلع شلك مسحاٍق.

 ۳٨  



 

 

تضطر فئٌة كبريٌة من األشخاص لرشام هذا انلاع من احلليب وخواّصوة إلرضواع 
األطفال حدييّث الاالدة، وذلك كانه بدياًل عن حليب األم يف حالة عدم قدرتوهوا ىلع 
إتمام عملية الرضاعة ألسباٍب خمتلفٍة، وخيتاره ابلعض الحتاائه ىلع كمياٍت إضافيٍة من 
العنارص األساسّية لّصحة اجلسم اكملعادن والفيتامينات، ويطلق ىلع هذا انلواع مون 

 .حليب ابلادرة اسم احلليب املدّعم

 . احلليب املبسرت ۲

عن طريق تعريضه دلرجة حورارةٍ (  pasteurized milk)يتّم صناعة احلليب املبسرت
( درجة مئاية، مّدة ساعٍة اكملٍة، حيث تتخلّص هذه الطريوقوة ٧٣إىل  ٥٧ترتاوح بني )

من اجلراثيم وابلكترييا، إاّل أنّها تُفقد احلليب جزماً كبرياً من قيمته، وتوكوان موّدة 
 أياٍم( ٧إىل  ٤صالحيته قصرية نسبياً ترتاوح بني )

 . احلليب املعقم٣

يه الطريقة اليت يتّم فيها تعريض احلليب اخلام إىل درجات حرارةٍ مرتفعٍة جوداً 
تصّل إىل ما ال يقّل عن مئة وثالثني درجة مئاية، مّدًة زمنيًة قصريًة جداً ال توتو واوز 
األربعة ثااٍن، ويعيب هذه الطريقة أنّها تغرّي اللان الطبييّع للحليب، وتضيف طعومواً 

 غري حمبب هل. 

مالحظة: ياىص بتناول احلليب الطبييّع كبديٍل عن احلليب املصن  سااًم بالبسرتة 
 أو باتلعقيم، حيث تؤّدي هذه الطرق إىل فقدانه للعديد من خااصه وفاائده.

 
n n n 

 ٨٤ 



 

 

 (Mammals).: طائفة من الفقارّيات تْل وترض  ويكسساها شعر  اثلَِدْييَاُت 
: )مج  من ماِعز( ذوات الّشعر واألذناب القصار من الغنم ، خوالف    الَماِعُز 

نها مون       ة قاائمها ، وصالبة أظفارها اليت تمكِّ أن منها ، وتتمزيَّ بقاَّ الضَّ
ا من ذكارها ، تُرَّبَّ حلليبها       خار ، وإناثُها أصغر قَدًّ  تسلُّق الصُّ
 (.Goats)وشعرها     

 
 

 
طريقة إلنتاج مسحاق جاف من سائل أو طني عن طريق اتل فيوف  : اتَلْ ِفيُْف بِالرَِذاذِ 

 (.Spray drying)الِسي  باستخدام الغاز الساخن      

 

 
 

َد   يَُرشُّ  –رَشَّ   (.Spraying): بَدَّ
 (Inflate ; Puff uP): َعّظَم   يَنُفخُ  -َنَفَخ 

 (.Drops): )مج  من قَطَرُة ( ُنْقَطة    َقَطَراٌت 
 : صفة للمادة الصلبة عندما تاجد ىلع شلك دقائق َصغرية   املْسُحاُق 

      (Powdered) 
ْرَغَم.  يَْضَطرُّ  –ِاْضَطرَّ 

َ
ْجرَبَ , أ

َ
 : أ

 

 املغردات

 ٨٥ 



 

 

: نباتات جمهارية وحيدة اخللية ال حتتاي ىلع لكاروفيل. ح مها يرتاوح اغبلواً    ابَلْكِترِيَيا
ميكرون. إنها مسؤولة عن كرثة فساد الوطوعوام وعون املورض،   ٣  -  ٥،١بني   
تستخدم أيضاً يف اتلأكسد ابليالايج واتلخمر مثلما حيدث يف  عملية اتلخليل   ولكنها 
  (.Bacteria)الرنباوترويب   

 ٨٦ 



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . ماها احلليب ؟ ۱

 . أذكر طرق تصني  احلليب!۲

 . طرق تصني  احلليب امل ّفف نااعن، ماهما؟٣

 . كيف يتّم صناعة احلليب املبسرت؟٤

 . مايه طريقة احلليب املعقم؟٥

 

 ب. امإل الفراغ يف لك مجلة مما ييل بكلمة واحدة حسب فهمك للنص:

 . احلليب يُصنف احلليب ..........۱

 . وذلك عن طريق رّش احلليب ............ ساخنٍة باستخدام الكهربام۲

 . تضطر فئٌة كبريٌة من األشخاص لرشام هذا انلاع .............٣

 أياٍم( ٧إىل  ٤. تُفقد احلليب جزماً كبرياً من قيمته، .............بني )٤

 . الطريقة أنّها ............ للحليب، وتضيف طعماً غري حمبب هل.٥

 التدريبات

 ٨٧ 



 

 

 (، ثّم صّحح اخلطأ!( أو ال  )ج. إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم )

. احلليب يُصنف احلليب ىلع أنّه أحد أهّم أنااع املنت ات احلياانيّة ذات القيموة ١
 الغذائيّة العايلة. 

. يتّم احلصال ىلع احلليب السائل بشلٍك طبييّع، وذلك عن طريق حلب اثلدييات ۲
َسدة ، والِقَرَدة

َ
 ، وانلُْمٌر.   املختلفة، اكلِقَطاٌط ، واأل

. اتل فيف بالرذاذ: واليت تعتمد ىلع رّش احلليب يف ح رٍة واسعٍة جداً ونوفوخ ٣
اهلاام الساخن، حيث جتّف قطراته بِسعٍة فائقٍة وتسقط يلتّم تعوبوتوتوهوا يف 

 العلب املخّصصة ذللك. 

. احلليب املبسرتجزماً كبرياً من قيمته، وتكان مّدة صالحيته طايلوة نسوبويواً ٤
 أياٍم(.  ٧١إىل  ٣١ترتاوح بني )

. احلليب املعقم يه الطريقة اليت يتّم فيها تعريض احلليب اخلوام إىل درجوات ٥
حرارٍة مرتفعٍة جداً تصّل إىل ما ال يقّل عن مئة وثالثني درجة مئوايوة، موّدًة 

 زمنيًة قصريًة جداً ال تت اوز األربعة ثااٍن. 

 

 د. كّون مجلة مفيدة من اللكماَت اآلتّية.

 . املاعز١

 . رّش ۲

 . سلعةٌ ٣

 . املْسُحاُق ٤

 . رشحيةٌ ٤

 

 ٨٨ 

 

 

  ـه. إضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

يه الطريقة اليت يتّم فيها تعريض احلليب اخلام إىل درجات حرارٍة مرتفعوٍة   احلليب املعقم
جداً تصّل إىل ما ال يقّل عن مئة وثالثني درجة مئاية، مّدًة زمنيًة قصريًة جوداً ال توتو واوز 
 األربعة ثااٍن، ويعيب هذه الطريقة أنّها تغرّي اللان الطبييّع للحليب، وتضيف طعماً غري حمبب 

 ٨٩ 



 

 

  ـه. إضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

يه الطريقة اليت يتّم فيها تعريض احلليب اخلام إىل درجات حرارٍة مرتفعوٍة   احلليب املعقم
جداً تصّل إىل ما ال يقّل عن مئة وثالثني درجة مئاية، مّدًة زمنيًة قصريًة جوداً ال توتو واوز 
 األربعة ثااٍن، ويعيب هذه الطريقة أنّها تغرّي اللان الطبييّع للحليب، وتضيف طعماً غري حمبب 

 ٨٩ 



 

 

عصير الصبار    

١ الوحدة الثانية عشرة

 الغرض العام “ عصري الصبار ”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ٩١ 



 

 

 عصري الصبار

الصبار من املااد الطبيعية، اليت حتمل يف ثناياها كم هائل من الفاائد ىلع صوّحوة  
، C E B A اجلسم، والشعر، والبرشة، وذلك بفضل غنائه بالعنارص املغذية مثل فيتامينات

وباإلضافة للعديد من املعادن، مثل: الزنك، والسكريات، واملغنيسيام، والوربوتويونوات، 
والسيلينيام، واألمحاض األمينية، والصبار يستخدم يف عدة أشاكل منها املرشوب وكذلك 
الزيت، ولكن جيب احلذر من اإلفراط يف استخدام الصبار، ألنّه قد يسبب بعض اآلثوار 

 .اجلانبية ىلع الصّحة

 طريقة حتضري عصري الصبار

  إحضار اجلزم األوسط من السيقان اخلارجية من نبتة الصبار، فموضوادات األكسودة
 .تكان مركزة بشلك كبري يف هذا اجلزم من سيقان الصبار وتكان أكرث نض اً 

  ،حنصل ىلع هالم الصبار، من قط  سيقان الصبار، وجيرب إخوراجوه بشولك اكمول
 .وختزينه يف واعم حمكم اإلغالق ونظيف

 ياض  اجلّل يف اخلاّلط، ويضاف إيله كأس من املام. 

  يفّضل استخدام عصري الصّبار خالل أربعة أيّام؛ ألّن عصري الصبار يفقد فاائده بعد
 .ذلك

 فوائد عصري الصبار

  مضاد لالتلهابات، ذللك ها عالج فعال ملشالك األمعام، كما أن تناول عصري الصبار
بشلك يايم وملّدة أسباعني، وخيّفف من بعض االتلهاب مثل اتلوهواب املوفواصول، 

 واألذنني، وكذلك الرماتزيم.

 .يساعد ىلع ختفيف آالم العضالت 

 ۱٩  



 

 

 .حيّد من أعراض ارجتاع املعدة، وحيافظ ىلع مستاى القلايات يف اجلسم 

 .غيّن بالعنارص امللينه ذلا ها عالج فعال لإلمساك 

 .خيلّص اجلسم من ادلهان اثلالثية، وبذلك حيافظ ىلع مستاى الكالسرتول يف ادلم 

  فّعال يف اتلخلّص من السمنة، وذلك من خالل حرقة لْلهان، وحتسني عملية األيض
 يف اخلاليا.

  حيّسن من صحة الفم، وذلك من خالل قدرته ىلع شفام تقرحات الفم، ووحفاظه ىلع
نظافته، ويقلّل من نسبة اإلصابة باتلهاب اللثة، ووضعه ىلع اللّثة املصابة بوااتلوهواب 

 يعاجلها بشلك رسي  وخيلّصها من األلم.

  ينّظم مستاى السكر يف ادلم، وباتلايل ها مفيد ملرىض السكري، ولكن ومن األفضل
 استشارة طبيب قبل تناوهل.

  ،رشب كأس من املام املضاف إيله ملعقتني كبريتني من عصري الصابور ىلع الوريوق
 خيلص اجلسم السمام ويعالج القرحة.

  غسل العني بمحلال العصري، خيلصها من االمحرار واتلهييج، وحُيرّض املحلال بإضافة
 ملعقتني من عصري الصبار إىل كأس من املام.

  حيّد من أعراض اجلياب األنفية، ويعالج اتلهاب الصدر انلاتج أنوااع احلسواسويوة
 املختلفة؛ وذلك ألنّه غين باملغنيسيام.

  يعيق تشلّك اخلاليا الِسطانية، ويف حال وجادها يعيق نمّاها وتطّارها، فها غيّن باملااد
 واخلصائص املضادة للِسطان.

 .يعّزز ويقّاي جهاز املناعة يف اجلسم، وذلك بفضل غناه باألمحاض األمينية 

 

 ۲٩  



 

 

  مضاد حياي طبييع ألمراض اإلنفلانزا واتلهاب الشعب اهلاائيوة، وكوذلوك الوربد
 والسعال.

  يؤّخر خطاط وجتاعيد الشيخاخة، وذلك من خالل حفاظه يلانة البرشة، وجتوديوده
 خلالياها، وتنظيفها من اخلاليا امليتة.

 .خيلّص املرأة من عالمات تمّدد اجلْل، انلاجتة عن احلمل 

 .يقلّل من اتلهاب وتهّيج البرشة، ذلا فها عالج فّعال تلهيج برشة الشباب بعد احلالقة 

 
n n n 

 ۳٩  



 

 

 : )اجلم  : عصائر ( : سائٌل يُستخرج من بعض اثلّمار عند َعرْصها.  َعِصريٌ 

بَّاُر   نبَقيّة عصارته شديدة املرارة ، وأوراقه  الصَّ  : نبات صحراوي من الفصيلة الزَّ
 (Aloe vera) :عريضة   خثينة دائمة اخلرضة كثرية املاِم ، فيها أْشااك    

 
 
 

وتِينَاُت   : جمماعة من املركبات العضاية ترتكب جزيئاتها من ذرات الكربان  الرَبُ
 (.Proteins) واهلدروجني  وانلرتجني، ويف بعض األحيان الكربيت    

 
 

 
م ٧٥١، ينصهر عونود ۲٤،٣،٥، ووزنه اذلري ١۲: عنصار فلزي عدده اذلي  املَغِنيِسيُامُ 

ويستعمل يف صن  األشابات اليت تتمزي خبفتها وصالتها، كما أنه أحد   
 (.Magesium) مكانات مادة اللكاروميل يف النسات، 

 

 
  : مركبات عضاية تصنف ضمن اعئلة الفحام اهلدروجينية  الُسَكِريَاُت 

(، تتمزي بشولك HO-)الكرباهيدرات( وحتتاي ىلع عدة وظائف غايلة )  
 اعم بطعم حلا ذللك تستخدم يف األطعمة واألرشبة للتحلية  
  (Karbohidrat.) 

 
 

 

 املغردات

 ٩٤ 



 

 

، وها مادة رضورية Seورمزه الكيميايئ  ٣٤: عنرص كيميايئ رقمه اذلري  السيلينيام
لل سم ومضاد لألكسدة يتسبب نقصه يف زيادة نسبة اتلعرض للِسطوانوات.     
 وها عنرص طبييع معدين من العنارص اليت تتازع ىلع نطاق واس  يف     
 (.Selenium)ٍالطبيعة يف معظم الصخار والرتبة    

 
 

واألمحاض األمينية: مركبات عضاية حتتاى ىلع لك من امل ماعني الكربان كسيلية واألمينية 
     ِ(Amino Acid.) 

 
 

 
 (.Oil): لك مادة، لزجة القاام، داهية أخسس، قابلة لالشتعال، والتمزتج باملس    الَزيُْت 

مرض عضاّي يصيب أجزام يف جسم اإلنسان أهمها املفاصل والوعوضوالت،  :اتْلِهاب املفاصل
م السّن.    ّمام وتقدُّ ّن وينتج عن خلل بالغدد الصَّ  واعدة ما يصيب كبار السِّ

 
 
 

نس ة احلياانية املختلفة موثول اجلوْل   الُهاَلُم 
َ
: مادٌة بروتينيٌة شفافٌة تستخرج من األ

ربطة ، وتكان جامدة عند جفافها ولكنها تتحوال إِىل سوائول    
َ
والعظم واأل

 بالرطابة.   

 
 

 ٩٥ 



 

 

 (Laxative): مستحرضا إساعد ىلع سهالة اتلربز   الُملَّنِيُ 
 
 

اكم   الِسْمنَةُ  حم يف اجلسم ، زيادة يف وزن اجلسم بسبب الرتَّ    : كرثة اللحم أو الشَّ
هان      ديد لْلُّ  (.Obesity)الشَّ

 

 
   : مادة ختلقها الاكئنات احليقا يه جليِسيدات بعض األمحاض ادلهنية   ادُلهنُ 

وتكان جامدة يف درجة احلرارة العاديةو وتسَّم زيتا إذا اكنت سوائولوة يف    
 (,Fat)درجة حرارة الغرفة    

يُْض 
َ
 الىت حتدث يف الربوتابالزم -أو هدمية  -بنائية  -: اتلغريات الكيميائية   األ

    (Metabolism. ) 
 
 
 

ْو َخاَليَا : مج  من خلية: وحدة ابلنام والاظيفية يف الاكئنات احلية 
َ
 (.Cell)َخلَيَّاٌت أ

 

 
 

غاَر ، ونادًرا الكبار ، ومظهُرُه ُنَقٌط بِيٌض يف الفم واحلَولْوق ،  َتَقرَُّحاُت الَفِم : مرٌض يصيب الصِّ
 (.Mouth ulcer)وسببُُه العدوى بُفْطٍر  

 
 

 ٩٦ 

 

 

 (.Gums) امااح لاااع ا امناالرَّحما    امفا زُهااا   الرومثَُةا

 
 
 

 (.Toxins) ا)مج امناُعمر( ا   الُسُمْ  ُا

 
 

 
ا شح اوااجلهازا  اإلْنفمَر نزَا   اُُحَىاُمْع ميَةايسببهاا ري   اتتم زاابلتَها م

 (.Influenza)الت فس اأ ااهل م اأ االعصيب ايصجهااص اعا أ قاا  
 
 

ااهلََ ائمَ ةما  (Bronchitis) :التمَهاُ االَرَعبم

 
 
 
 

 : نَْزلٌَة تُصيب أغشية اجلهاز اتلنفيس الُمَخاِطيَّة.   الرَبدُ 

ة وبقاة من املزمار، إلخراج املخاط أو ساه املسوالوك    الُسَعاُل 
َ
: طرد اهلاام ف أ

 (.Cough)الشعبية    

 

 : مج  َخّط: سطر  ُخُطاٌط 

يِْخ.   جَتَاِعيدُ  َز، بََرزَْت جَتَاِعيُد يِف وَْجِه الشَّ  : َتَمعَّ

 ٩٧ 



 

 

 (.Gums) امااح لاااع ا امناالرَّحما    امفا زُهااا   الرومثَُةا

 
 
 

 (.Toxins) ا)مج امناُعمر( ا   الُسُمْ  ُا

 
 

 
ا شح اوااجلهازا  اإلْنفمَر نزَا   اُُحَىاُمْع ميَةايسببهاا ري   اتتم زاابلتَها م

 (.Influenza)الت فس اأ ااهل م اأ االعصيب ايصجهااص اعا أ قاا  
 
 

ااهلََ ائمَ ةما  (Bronchitis) :التمَهاُ االَرَعبم

 
 
 
 

 : نَْزلٌَة تُصيب أغشية اجلهاز اتلنفيس الُمَخاِطيَّة.   الرَبدُ 

ة وبقاة من املزمار، إلخراج املخاط أو ساه املسوالوك    الُسَعاُل 
َ
: طرد اهلاام ف أ

 (.Cough)الشعبية    

 

 : مج  َخّط: سطر  ُخُطاٌط 

يِْخ.   جَتَاِعيدُ  َز، بََرزَْت جَتَاِعيُد يِف وَْجِه الشَّ  : َتَمعَّ

 ٩٧ 



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . ما ها الصبار؟١

 . أذكر الفيتامينات املاجادة يف الصبار؟۲

 . ما اآلثار اجلانبية احلذر من اإلفراط يف استخدام الصبار؟٣

 . كيف طريقة حتضري عصري الصبار؟ ارشحها!٤

 . أذكر ثالثا من فاائد عصري الصبار!٥

 

 ب. امإل الفراغ يف لك مجلة مما ييل حسب فهمك للنص:

. الزنك، والسكريات، واملغنيسيام، والربوتينات، والسيلينيام، واألمحاض األمينية يه ١
 املثال من .................................

 . استخدام عصري الصبّار خالل .............. أيّام۲

 . مضاد لالتلهابات ها عالج فعال ملشالك .....................٣

. ............................. تكان مركزة بشلك كبري يف هذا اجلزم من سيقان الصبار وتكان ٤
 أكرث نض اً 

 . عصري الصبار يساعد ىلع ختفيف آالم .................................٥

 الدريبات

 ٩٨ 



 

 

 (، ثّم صّحح اخلطأ!( أو ال  )ب. إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم )

. العصري يسبب إىل أمراض اإلنفلانزا واتلهاب الشعب اهلاائية، وكوذلوك الوربد ۱
 والسعال. 

 . فاائد الصبار لصّحة اجلسم، والشعر، والبرشة. ۲

 . عصري الصبار يتضمن ىلع لكسيام وفرتئني. ٣

 . عصري الصبار يفقد فاائده بعد شهر واحد. ٤

 . فائدة الصبار يلخلّص املرأة من عالمات تمّدد اجلْل. ٥

 ج. كّون مجلة مفيدة من اللكماَت اآلتّية.

 . الصبار۱

 . اإلفراط۲

 . العضالت٣

 . اخلاّلط٤

 . حتضري٥

 د. إضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!

الصبار من املااد الطبيعية، اليت حتمل يف ثناياها كم هائل من الفاائد ىلع صّحة اجلسوم، 
، وبواإلضوافوة C E B Aوالشعر، والبرشة، وذلك بفضل غنائه بالعنارص املغذية مثل فيتامينات 

للعديد من املعادن، مثل: الزنك، والسكريات، واملغنيسيام، والربوتينوات، والسويولويونويوام، 
واألمحاض األمينية، والصبار يستخدم يف عدة أشاكل منها املرشوب وكذلك الزيوت، ولوكون 

 جيب احلذر من اإلفراط يف استخدام الصبار، ألنّه قد يسبب بعض اآلثار اجلانبية ىلع الصّحة. 

 ٩٩ 



 

 

 مراقبة الجودة 

١ الوحدة الثالثة عشرة

 الغرض العام “ مراقبة اجلادة ”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . ملم الفراغ يف مجل معينة۲

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها٣

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٤

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٥

 الغرض اخلاص

 ١١۱  



 

 

 مراقبة اجلودة

 اجلودة 

اجلادة يه مالئمة وماافقة مااصفات املنتج م  احتياجات ورغبات املستهلك، كموا 
يُمكن تعريفها ىلع أنّها درجة وفام املنتج ومدى تلبيته ملتطلبات ورغبات املستوهولوك، 
حبيث يُعترب املنتج ذا درجة اعيلة من اجلادة إذا حققت مااصفاته متطلبات قطاع موعوني 

 من املستهلكني وبّلت رغباتهم.

 تعريف مراقبة اجلودة

 ا)QC )Quality Control:  يُطلق عليها أيضاً ضبط اجلادة، واختصارها باإلجنلزيية ها
ويه من جاانب عملية ضمان اجلادة وتُعّرف بأنّها نظام من األنشطة اتلقنية واجلهاد اليت يقام 
بها مجي  العاملني تلحقيق املستايات القياسية لل ادة، وإنتاج سلعة تيف بمتطلبات ورغوبوات 
املستهلك وتؤدي وظيفتها ىلع أكمل وجه، وينبيغ قبل تنفيذ أنشطة مراقبوة اجلوادة حتوديود 

 اتلقنيات اليت يلزم استخدامها وماكن وزمان تطبيقها.

 العنارص األساسّية ملراقبة جودة املنتج

 .املااصفات، حبيث يتم حتديد خااص جادة املنتج امللبيّة لرغبات املستهلك 

  اتلصميم، ويتم االعتماد ىلع املااصفات املطلابة يف عملية اتلصميم، م  االنتباه إىل عودم
 إضاعة الاقت واجلهد واملال يف إضافة أمار حتسينيّة ثاناّية.

 .ًاتلصني ، وتكان مرحلة اتلصني  حسب املااصفات واتلصاميم املعّدة سابقا 

  اتلحقق من مطابقة املنتج م  املااصفات، وتصحيح املشالك. مراجعة املااصفات؛ أّي السري
 م  تطار رغبات املستهلك

 ۱١۱  



 

 

 أساسيات مراقبة جودة املنتج

  .مراقبة املااصفات العاملية للمنتج واملتغريات عليها 

  .مراقبة العنارص املكّانة للمنتج 

  .مراقبة املنتج وضبط جادته أثنام التشغيل 

  .مراقبة تارييخ اإلنتاج، واالنتهام، باإلضافة إىل درجة حرارة احلفظ املحددة للمنتج 

  .مراقبة مدى تطبيق القاانني اخلاصة لضبط اجلادة بدولة املنتج 

  . ضبط جادة املنتج بعد ابلي 

 .إدارة اجلادة 

 خطوات مراقبة جودة املنتج

  عمل دراسة حال الساق، وتصاميم املنتج، ومااصفات املنتج املطلابة؛ وذلك تلحديد
 مستاى اجلادة املطلاب. 

  أخذ عّينات من خط اإلنتاج وإجرام عملية مطابقة بني العينة وخصوائصوهوا، ثوّم
مقارنة انلتائج م  ما يماثلها يف املااصفات املحددة، وحتديد قيم االختالفات املاجادة 

 بينهما، أّي بمعىن آخر إجرام عملية تقييم ملدى تطابق املنتج واملااصفات. 

  دراسة وحتليل أسباب االختالفات انلاجتة، واختاذ األعمال اتلصحيوحوّيوة الوالزموة
 واإلجرامات الاقائّية املطلابة. 

 .مراجعة مااصفات املنتج بهدف اتلحسني املستمر جلادته 
 

 ۲١۱  



 

 

 آيلات مراقبة جودة املنتج

وض  العديد من العلمام دراسات حال كيفّية تقييم مستاى جادة املنتج، واستوخودمواا  
مؤرشات ومعايري متناعة يف عملّية اتلقييم، فمثاًل تّم استخدام ثالثة معايوري تلوقويويوم 
مستاى اجلادة ويه: معيار اهليلك اتلنظييم، ومعيار العمليات والنشاطات يف انلوظوام، 
باإلضافة إىل معيار انلتائج انلهائّية، وتّم وصف آيلات ضبط اجلادة يف أربوعوة جمواالت 
رئيسّية ويه: إدارة األفراد وقيادتهم، وإدارة العمليات، وإدارة جوادة انلوظوام، وإدارة 

 عمليات اتلطاير وادلعم.

 
n n n 

 ۳١۱  



 

 

 : ُمَاافٌِق ، ُمنَاِسٌب ، ُمنَْسِ ٌم.  ُماَلئَِمةٌ 

 the product:   الُمنْتَجُ 
وردة عونوارص  الِقيَاِسيَةُ  : معيارّية ، إماكنّية دخال اليشم حتت القاعدة العاّمة املطَّ
 قابلة لقياسّيٍة ما.     

 : )اجلم  من ُمستََاى(: ادلرجُة واملاكنُة اليت استاى عليها اليشم. ُمستََايَاٌت 

 (.commodity): لكُّ ما ُيتََّ ُر به من ابلضاعة   ِسلَعةٌ 
: رسم ختطيطّي لعمل طبايّع يمثل العمل تمثياًل دقيًقا بكوامول شولكوه  اتَلصِميمُ 
 ومظهره.

مة صناعية بالاسائل اإلقتصادية. تلَّصنيُ  
ُ
 : جْعُل األ

 : َثبَات ، ِاْسِتْقَرار. اتَلحِقُق 

 (.Samples): )مج  من َعيِّنٌَة( : جزم من املادة يؤخذ منها نماذًجا لسائرها   َعِينَّاٌت 

فَْضُل  اتَلْطِايُر 
َ
 (.developing): َتْعِديُل َوحَتِْسنُي إىَِل َما ُهَا أ

 املغردات

 ١٤۱  



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . مايه اجلادة؟۱

 . ماتعريف مرقبة اجلادة؟۲

 . ما العنارص األساسّية ملراقبة اجلادةِ املنتج؟٣

 . ما أساسّية مراقبة جادة املنتج؟٤

 . كيف اكنت مراقبة جادة املنتج؟٥

 ب. امإل الفراغ يف لك مجلة مما ييل حسب فهمك للنص.

 . يعترب املنتُج ذا درجة اعيلة من اجلادةِ إذا.......۱

 . ....... اليت يقام بها مجي  العاملني تلحقيق القياسية لل ادة املنتِج.۲

 . اتلحقق من مطابة املنتج م  املاصفات ناع من أنااع......٣

 . ثالثة معايري تلقييم مستاى اجلادة ويه......٤

 (، ثّم صّحح اخلطأ!( أو ال )ج. إقرأ ماييل ثم أجب بنعم )

 . ثالثة مع الت رئيسية إلتمام وصف آيلات ضبط اجلادة. ١

. تصاميم املنتج ومااصفات املنتج املطلابة تلوحوديود مسوتواى اجلوادة ۲
 املطلاب. 

 . ضبط جادة املنتج بعد ابلي  من العنارص األساسّية ملراقبة جادة املنتج. ٣

. مراجعة مااصفات املنتج بهدف اتلحسني املستمر جلادتوه مون آيلوات ٤
 مراقبة اجلادة. 

 التدريبات

 ١٥۱  



 

 

 د. كّون مجلة مفيدة من اللكمات اآلتية!

 . مراقبة١

 . اجلادة۲

 . آيلات٣

 . تقييم٤

 . معاييليب٥

 

 ـه.. إضيب ـهذا انلص ضيطا اكمال!

وض  العديد من العلمام دراسات حال كيفّية تقييم مستاى جوادة املونوتوج، 
واستخدماا مؤرشات ومعايري متناعة يف عملّية اتلقييم، فمثال تّم استخدام ثوالثوة 
معايري تلقييم مستاى اجلادة ويه: معيار اهليلك اتلنظييم، ومعيوار الوعومولويوات 
والنشاطات يف انلظام، باإلضافة إىل معيار انلتائج انلهائّية، وتّم وصف آيلات ضبوط 
اجلادة يف أربعة جماالت رئيسّية ويه: إدارة األفراد وقيادتهم، وإدارة الوعومولويوات، 

 وإدارة جادة انلظام، وإدارة عمليات اتلطاير وادلعم.

 ١٦۱  

 

 

 كيف تصنع الزبادي 

١ الوحدة الرابعة عشرة

 الغرض العام “ كيف تصن  الزبادي”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها۲

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٣

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٤

 الغرض اخلاص

 ١٧۱  



 

 

 كيف تصنع الزبادي 

١ الوحدة الرابعة عشرة

 الغرض العام “ كيف تصن  الزبادي”إكساب الطالب الاكفامة يف فهم انلص بعناان 

 إكساب الطالب الكفامة يف:

 . اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بانلص١

 . اختيار الصااب واخلطأ من اتلعبريات وتصايبها۲

 . وض  اللكمات يف مجلة مفيدة٣

 . ضبط مقط  من انلص ماافقا للقااعد انلحاية٤

 الغرض اخلاص

 ١٧۱  



 

 

 كيف تصنع الزبادي

 الزبادي 

يعترب الزبادي إحدى مشتقات األبلان الرضورية واملهمة لصحة البرش، حيث أنه ها 
مصدر أسايس لغذام األطفال والكبار، وذلك ملا حيتايه من عنارص اكلاكلسيوام املوفويود 
للعظام، ويعد الزبادي أحد مشتقات األبلان الغنّية أيضا بالربوتينات والفسفار واحلديد، 
ويتكان الزبادي عن طريق إضافة ناع من ابلكترييا انلافعة، وللزبادي فواائود كوثورية 

 تساهم يف املحافظة ىلع صحة ورشاقة اإلنسان وعالج بعض اضطرابات املعّدة.

يتم صناعة الزبادي بطريقتني يف امليل إما يف مصان  خاصة تلصني  األبلان وذلّوك  
من خالل إضافة ابلكترييا انلافعة إىل اللنب ثم تركه لفرتة حىت يتخّمر، ويتم احلصال ىلع 
ابلكترييا بطريقتني إما من خالل إحضارها من مصان  األبلان، أو القيام برشام علبة من 
الزبادي اجلاهزة من السابر ماركت ويتم إضافتها إىل اللنب وتغطى وترتك يف أمواكون 
دافئة، أو من خالل تعريضه ألشعة الشمس قلياًل، وبعد سااعت قليلة سيتحال اللنب إىل 

 .لنب رائب

 إعداد لنب الزبادي

 . املكّونات١

 مخسة أكااب من احلليب. 

 كاب من لنب الزبادي. 

 . طريقة اتلحضري۲

 نسخن احلليب يف قدر ىلع انلار لكن دون أن يصل ملرحلة الغليان. 

 نسكب احلليب يف واعم كبري احل م ونرتكه يربد يف درجة حرارة الغرفة. 

 ١٨۱  



 

 

 نسكب لنب الزبادي فاق احلليب، ثّم خنلط املكّانات حىت تت انس م  بعضها. 

  نغلف الااعم جيداً بقطعة سميكة من القماش أو منشفة ونرتكه يف درجة حورارة
  سااعت ىلع األقل. ٠٠الغرفة ملدة 

 . فوائد لنب الزبادي۲

 يساعد لنب الزبادي يف حل مشالك قرحة املعّدة. 

 يعالج لنب الزبادي انلاس اذّلين يعانان من إضطرابات املفاصل. 

 يساعد لنب الزبادي يف حتفزي املناعة يف اجلسم. 

  يقلل تناول لنب الزبادي من خطر مرض رسطان اثلدي باإلضافة إىل مرض رسطان
 .القالان

 لنب الزبادي من املشتقات الغنية جداّ بعنرص الاكلسيام وغين أيضاً بفيتامني ب. 

 يعترب لنب الزبادي مصدر هام لعنرص ابلاتاسيام والفسفار. 

 يساعد تناول لنب الزبادي يف إعطام احلياية لل ْل. 

  يساعد لنب الزبادي يف عالج احلروق والرضبات الشمسية من خالل دهن املنطقة
 .بلنب الزبادي يامياً 

  يساعد لنب الزبادي يف عالج انلمش عن طريق وض  لنب الزبادي ىلع انلوموش
 .بشلك يايم

   يستخد لنب الزبادي يف عمل ماساكت وأقنعة للاجة خاصة للنسام من خالل وض
لنب الزبادي ىلع الاجه م  مرااعة اإلبتعاد عن العني والفم ويرتك حىت يونوشوف 
وجيف ثم تقامني بفركه بقطعة قطن أو بشكري قطين إلزاتله ثم يوغوسول الواجوه 

   .ويرطب بكريم ترطيب

n n n 

 ١٩۱  



 

 

 : لنب رائب   َزَباِدٌي 

 
 

: عنرص فلّزّي جريّي يدخل تركيب بعِض أجزام اجلسم، وخباّصة   اللَكِْسيُْامُ 
 (.Calcium)العظاُم      

 
 

 .Phosphorus:   الَفْسُفْارُ 
 
 

 : َشارََك. يَُساِهمُ  –َساَهَم 

 : واَِعٌم من خسب أو ورق أو صفيح معدين حيفط فيه اليشم.   ُعلْبٌَة 
 

 
 (Healing): اسم ملا يُعالج به ، دوام     ِعاَلجٌ 
 . )Factories(: )مج  من َمَصِنُ (: ماض  تمارس فيه صناعة ما   َمَصانٌِ  
 : ُمَهيَّأ   اجلَاِهَزةُ 

 Super Market:   الُسْاَبْر َماْرَكُت 

 املفردات

 ١۱۱  



 

 

ى  Cover:    َتَغطَّ
 : ما يت ّمد من اللَّنَب بعد وض  مخرية فيه ، ويقال هل رائب.  لنََب زبادّي 

ِة احلََراَرِة.   َغلَيَاُن  َاَراُن بُِقاَّ
 : فَ

 : َجَعلَُه يِف ِغاَلٍف.  ُيَغِلّف -َغلََّف  

 Colon cancer disease:  مرض رَسَطاُن الُقالُانُ 

 

 
َطاُن اثلَدُي   Breast cancer disease:  مرض رَسَ

 
 

ة , َمتَانَة ، َحَصانَة   حَتِفزُي الَمنَاَعة  (Immune Simulation): َحَصانَة , قُاَّ

 

 
يب.  يَْدهنُ  –َدَهَن  يت أو الطِّ ْهن أو الزَّ  : طاله بادلُّ

: َبَقُ  َصِغرَيًة بنية اللان ىلع اجلِْل متناظرة تظهر يف ُمنتَصوِف الواَجوِه    انلَْمُش 
 اعدًة أو الساعد أو العضد أو الكتفني وأىلع الظهر يف أعمار      
باكرة , ترتاج  م  تقدم العمر تصيب ذوي الشعر األمحر أو األشوقور      
 (Freckles) وانلمش مرض ورايث يارث بصفة جسميُة سائدًة.     

 

 ۱۱۱ 



 

 

 أ. أجب عن األسئلة اآلتية!

 . كيف يعترب الزبادي؟١

 . ملاذا يكان الزبادي مصدر أسايس لغذام األطفال والكبار؟۲

 . كيف يتم صناعة الزبادي؟٣

 . كيف يتم احلصال ىلع ابلكترييا؟٤

 . بنّي طريقة حتضري الزبادي!٥

 !(، ثّم صّحح اخلطأ( أو ال )ب. إقرأ ما ييل ثم أجب بنعم )

. يساهم الزبادي يف املحافظة ىلع صحة ورشاقة اإلنسان وعوالج بوعوض ۱
 اضطرابات املعّدة.

 . يمكن صناعة الزبادي يف مصان  خاصة تلصني  األبلان. ۲

. الزبادي مصدر أسايس لغذام األطفال ملا حيتايه من عنارص اكلاكلسويوام ٣
 املفيد للمعدة. 

. يف طريقة حتضري الزبادي جيب تسخني احلليب  حىت يصول إىل درجوة ٤
 الغليان. 

 . يعالج لنب الزبادي مرض رسطان اثلدي  ومرض رسطان القالان.٥

 ج. كّون مجلة مفيدة من اللكماَت اآلتّية.

 . رشاقة اإلنسانِ ١

 . عالجٌ ۲

 التدريبات

 ۱۱۲ 



 

 

 . يتخّمر٣

 . لنب رائب٤

 . مرحلة الغليان٥

 إضبط ـهذ انلص ضبطا اكمالً!د. 

يعترب اإلنتاج من أكرث النّشاطات اليت تساهم يف دعم االقتصاد املحيّل لّْلول؛ إذ 
يشمل احلصال ىلع العديد من أنااع املنت ات، مثل الزراعّية، والصناعّية، واخلدمّية. 
كما أْن مفهام اإلنتاج يعترب من املفاهيم االقتصاديّة واإلدارّية القديمة، واذلي يوؤّدي 
إىل ابتاكر منافَ  مفيدة للّناس، وحيتاج تطبيق اإلنتاج يف منشأة ما إىل وجاد جممواعوة 
من العملّيات اإلنتاجّية، واليت تساهم يف حتقيق انّلتائج املطلابة من اإلنتاج بطريقوة 
مناسبة، ويساعد ذلك يف اتّلعزيز من أهمّية اإلنتاج يف بيئة العمل، ويعتمد ابلودم يف 
تنفيذ اإلنتاج ىلع وجاد نماذج تَمّ إعداده مسبقا، مّما يساهم يف الاصاِل إىل انّلتوائوج 

 املطلابة بأفضل الّطرق وأكرثها جناحا.

 ۱۱۳ 



 

 

 املراجع
 .االااهرة.معجم الوسيط. ١٩٧۲إعراه ماأن سا ااص قا .ا

 .ادامعةااملركاعع د الرايضقاموس التغذية وتكنولوجيا األغذية. ١٠٤أ ن ل اع   .ا
.ا( ٣العربية بني يديك: كتتتاا التطتالت   .  ۲٨٨٣ ب االرُحناعناإعراه ماالف زا ا اآللر  .ا

 ال باةااا ىل.االرايض ااملمرجةاالعرع ةاالسع دية.

معجم البيولوجيتا   لتمتوم األءتيتا  .  ١٩٠٠جل ةا ر  اااح ا ا الز ا ةامبجم االرفةاالعرع ة.ا
 .االااهرة ااهل ئةاالعامةالرؤ  اال اع ااامرييةوالزرالة اجلز  األول

معجم البيولوجيتا   لتمتوم األءتيتا  .  ١٩٠٠جل ةا ر  اااح ا ا الز ا ةامبجم االرفةاالعرع ة.ا
 .االااهرة ااهل ئةاالعامةالرؤ  اال اع ااامرييةوالزرالة اجلز  الثاين

رغغ  االصغغحغغة امعجم مصطمحات الط  النفسي.  ۲٨٨٣ل ف االررع ين. .امرازاتعغغريغغباالغغعغغ
 مؤعسةاالج يتالرتا مياالعرم .

.ااجلز ااا ل.االااهرة ااهل ئغغةاالغغعغغامغغةامعجم الكيميا  والصيدلة.  ١٩٠٣جمم االرفةاالعرع ة.ا
 لرؤ  اال اع ااامريية.

.ااجلز االثا .االااهرة ااهلغغ غغئغغةاالغغعغغامغغةامعجم الكيميا  والصيدلة.  ١٩٠٣جمم االرفةاالعرع ة.ا
 لرؤ  اال اع ااامريية.
متعتجتم املصتطتمتحتات التعتمتمتيتة   األءتيتا  التدقتيت تة .  ۲٨٨٨حمم االصا ساحممغ امغبغا ك.ا
 .االااهرة امجتبةاأ ز  يس.والعموم املرتبطة هبا

 .ادا االفلحالر ررا الت زي  اص يرح ااا د.اإلختبارات المغويةحمم ا ر ااخل يل.ا
 .ااملمرجةااا دن ةااهلامش ة.دليل الصنالات الغذائيةاملرازاال طينالربحثا اإل شاداالز ا  .ا

 .ادا ااملررق اعري تالب ا .۲٨٨٨. املنجد   المغة واأللالم

 ٤۱۱  




