






ألنها لو كانت سميكة والقماش رقيق

لتركت آثار الثقوب عليه، ولو كانت

ه رفيعة والقماش سميك لن تنفذ من
بسهولة حتى تكسر 

مرة أخرى ، توخزنيأعقم مكان الوخز ، وأنتبه أال 

أحرص أن أضع واقي لإلصبع في المرات القامة 
ألحمي إصبعي من الوخز

يسهل مرور الخيط في اإلبرة



مفرشتنصل األلوان مع الغسل فتفسد ال

تها يتم اختيار ألوان خيوط مناسبة والتأكد من ثبا
باختيار الماركات المعروف عنها الثبات والجودة

الماركات المعروفاختيار 

الشّفافدهن طرف الخيط بقليل من طالء األظافر -1

اضع شيئاً أبيض اللون خلف اإلبرة ألتمكن من رؤية الفتحة بسهولة-2



صغير الحجم والرأس

كبير 

الحجم 
والرأس

م صغير الحج
والرأس

التشابه في 

الشكل العام 

والفعالية 
بالقص

أنصحها بالمحافظة على سالمة أسنانها ، واستخدام المقص في 

تقطيع الخيوط



القطن        الحرير           الصوف       األلياف الصناعية

ة، قصيرة مدبب

ي تترك أثرا ف
القماش

تصنع من 
المعدن

طويلة رفيعة ،

ي ال تترك أثرا ف

القماش ، 
شتستخدم للقما



اخل      يمكن استخدام علبة األحذية بعد تنظيفها وتغليفها من الخارج والد

. ووضع زخارف عليها، ثم أضع أدوات التطريز بها



المالونيه

الناظم

المقص

الدبابيس



يسبب العقد مما يؤخر تنفيذ العمل



.اختيار إبرة مناسبة للقماش والخيط-1

.استخدام الناظم بطريقة صحيحة-2

اختيار مقص مناسب لنوع القماش، ومقص مناسب للخيط ولحالة االستخدام-3











القماش 

التثبيت

.مراعاة أن يكون طول الخيط مناسبا  

.توافر اإلضاءة الكافية



مناسبة

العملية



لكي ال ينقطع، ويؤدي إلى ظهور كشكشة غير مرغوب فيها تؤذي 

.الفنيالشكل 

.لكي ال ينصل لونها عند الغسيل

الشكل

قبل

يتعقد

ارتفاع

صحيحة



.يثبت خيط التطريز في القماش بغرزة التثبيت

.تستخدم لقص الخيوط واألقمشة

.يساعد على إدخال الخيط في اإلبرة بسهولة

.تختلف مقاساتها باختالف األقمشة

.يحمي اإلصبع من وخز اإلبرة



إن المسؤولية أمر ضروري على كل انسان أن 

ر يتعلم تحمله ، وذلك يقتضي الهدوء والصب
.والتعلم من التجارب واألخطاء 

.لم تثبت الخيط في القماش بغرزة التثبيت في بداية العمل

.خيوط المالونية خيوط قطنية مبرومة من ست فتالت

.تصنع اإلبر من المعدن غير قابل للصدأ



.في التأني السالمة







فاصولياءفلفلخس

فجلبطاطسثوم

قنبيط



الثومالفاصولياءالخيار البقدونس

اليروكليالبطاطا القرع



أن تكون طازجة وتختار في موسمها ، 
فتكون غضة لينة األلياف 

أن تكون زاهية اللون ، وعروقها سهلة الكسر

أن تكون خالية من العطب والطين



للقضاء على الطفيليات

راثيم اإلصابة باألمراض نتيجة أكلها متسخة ومغطاة بالج



ري المزروعات

سم تحتوي الخضراوات الكثير من المواد المغذية المفيدة لج

اإلنسان من فيتامينات وألياف ومعادن  مما يقوي الجسم 
وينمي العقل 

angel
Typewriter
تبريد هذه المواد الغذائية يؤدي إلى إفسادها، ويفضل حفظهم في مكان بارد وجاف خارج الثلاجة  













التين ، الرمان ، العنب 

يمكن تقطيعها على شكل شرائح 

على طاولة الطعاموتقديمها 







القيمكل يعتبر العصير الطازج األفضل؛ ألنه يحتفظ ب

.دون إضافة مواد حافظة تضر بصحتناالغذائية 

موادإليه أما العصير المحفوظ فتضاف 

د الصناعية التي قاأللوانحافظة وبعض 

.تضر بصحتنا







شأنها ألنها غنية بالقيم الغذائية العالية التي من
.إعطاء القوة والطاقة للجسم 

.أشعر بالسعادة البالغة



قطعا  كبيرة نسبيا  حتى ال تفقد فيتاميناتها

.الفاصوليا من الخضروات القرنية

بعد اعداده

.ألنها سريعة العطب لذا يجب غسلها قبل تناولها مباشرة

.ألنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة لوقايتنا من األمراض



حتى ال تذبل

للقضاء على الطفيليات

.أقوم بتقطيع الفاكهة كلها ثم أنهي السلطة بتقطيع الموز وتقدم فورا  لألكل

.أستعملها مباشرة بعد شرائها وغسلها وال أتركها مدة طويلة









مطهر جروحالصق طبيقطن طبي



الكسورالحروق



ألنها يجب أن توضع في مكان معتدل

الحرارة بعيد عن أشعة الشمس 
والرطوبة وبعيدا عن متناول األطفال

.ال تضعي الصيدلية في المطبخ والحمام

تناول المنزل بحالة امنة واالحتفاظ باالدوات الحادة بعيدا عن مابقاء 

اثاث منزلي ذو حواف غير مدببة للحفاظاألطفال استخدام أيدي 

على سالمة األطفال الصغار



الصق جروح

قطن طبي

مقص وشاش

مقياس للحرارة

طبيةمسحة

ضماد طبي

كمادات باردة تعمل بالضغطكريم للحروق السطحيةمطهر جروح



تحتوي على 

كافة أدوات 
اإلسعاف 

يحتوي على بعض
أدوات اإلسعاف 

كالهما يحتويان 

على األدوات 

الضرورية 
لإلسعاف األولي 



.ال يستطيع التنفس ويظل يسعل





السعال وعدم القدرة على اإلصابة بالغصة 

ام التنفس وهنا ال بد من القي

وفي باإلسعافات األولية للغصة

حال عدم االستجابة ينقل 
المصاب الى المشفى



واالبالغ عن حالته997اقوم باالتصال فورا برقم االسعاف 



.سد األنف بالضماد.        وضع الرأس للخلف.التعرض للشمس



.تنظيف األنف بطريقة صحيحة يساعد على الحفاظ على األنف من حدوث الرعاف

.ضرب المصاب بالغّصة بين كتفيه ضربات مستمرة غير مؤذية

.بعد إسعاف المصاب في الحاالت الطارئة الخطيرة يجب زيارة الطبيب
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