




أدوات الخياطةشريط قياسإبرةحاملة دبابيس

خيطكتشبانناظم مقص



حتى ال ينسل لونها على المالبس أثناء غسلها



م ألنه إذا كان الخيط قصيراً سوف يؤدي إلى نظ

, الغرزة عدة مراتإلتقاطاإلبرة عدة مرات وإعادة 

يط أما إذا كان طويالً عن الحد فيؤدي إلى تعقد الخ

وقطعه وإعادة النظم مرة أخرى وكذلك إعادة 

.الغرز مرة أخرى

.حتى يسهل نظمها ويسهل التحكم في مرورها بالقماش

قة إن عدم حفظ الخيوط في علبة مناسبة وبطري

الي منظمة قد يؤدي إلى تشابكها مع بعضها وبالت

قد يسبب عدم اوتلفها وعدم االستفادة منها 
.الحفظ ضياعها 



التحكم أختار اإلبر القصيرة ذات العين البيضية  حتى يسهل نظمها ويسهل
في مرورها بالقماش



.حتى يسهل إنحناءه مع منحنيات الجسم أثناء أخذ القياس ليكون دقيقاً 

السنتيمتر , البوصة

سيكون العمل أكثر صعوبة وأقل انتظاما 







ألنها تشبه رجل الغراب

تزيين شكل المفارش

تزيين المالبس 



عمل غرزة التثبيتتجهيز األدوات وتنظيم الخيط

البدء بعمل الغرزة



ة نعم النها تساعد على  تشكيل خطوط مستقيمة او منحي





تزيين المالبس

تزيين القطع الفنيةتزيين المفارش

البسملة

االلتزام بالنظافة

الخيطوتجهيز األدوات 







المقص الخاص بالتطريز حجمه صغير ورأسه مدبب ورفيع

هو خيط يأخذ شكل الكرة، مكون من خيوط القطن تحتوي على خيط واحد مبروم

.تختلف غرزة الفرع في الشكل فهي من األمام غرزة الفرع ومن الخلف تشبه غرزة النباتة

ايختلف حجم اإلبرة باختالف رقمها فكلما زاد رقمها قل سمكه

.حتى ال ينصل لون الخيط على القطعة المطرزة بعد الغسل

كي ال يكون لون الكربون ظاهراً بعد التطريز

.لسهولة انزالقها في القماش وعدم ترك ثقوب بعد التطريز



.تأخير إتمام العمل, تعريض األشخاص لألذى

.جرح رأس اإلصبع أثناء التطريز

.تعرضهم للخطر



التطريز يعلمني الصبر والدقة













غني أكثر 

باألحماض 

األمينية 

األساسية 

والفيتامينات 

والحديد

كالهما يحوي 

على األحماض 

األمينية التي

ال يستطيع 

الجسم 

تصنيعها 

والعديد من 

الفيتامينات

ب والحديد بنس
متفاوتة

يقي من 

أمراض 

القلب 
–والسكري 

يحوي نسبة

أقل من 

األحماض 
األمينية







فيتامين أ



(.الكربوهيدرات)مجموعة أطعمة الطاقة 

(.الفيتامينات)مجموعة أطعمة الوقاية من األمراض 

بة تسبب جفاف البشرة والشعر واإلصاقلة شرب الماء 
م ببعض األمراض  وتقلل من طاقة الجس





لحم

لحم

اللحم واألرز

وجبة غير مفيدة تحوي على الكثير من الدهون 
والكربوهيدرات والقليل من المغذيات المفيدة



بالبشاميلالمايونيز , المعكرونة 

القشرة 

(الزالل) البياض 

(المح) الصفار 



يدل على صالحيتها 

يدل على فسادها 



كي نحافظ على درجه حرارة 
اده مناسبة لحفظ البيض ومنع فس





فة إنضاج الطعام بغمره في الماء وتعريضه لدرجات حرارة مختل
الشدة تبعا لنوع الطعام 





اللبن

العدس

الفول
الدجاج

زيت الذرة 
زيت الزيتون

, المربى , التفاح

القمح , 

البسبوسة, 

حمص , 

المعكرونة , 
الموز , التمر  

التفاح , اللبن ,

الموز , العدس 

,البرتقال , 

ة , الخس ,الفليفل
البازالء 





البيض حتى ال تنفذ الرائحة عبر المسام وتؤثر في طعم

دها نتيجة لتبخر ماء الزالل عبر مسام القشرة مما يخفف وزنها وهذا هو سبب فس

ألن قشرة البيضة غالف كلسي ذو مسام يسمح بنفاذ الماء إلى الداخل 

متكاملة 

متكاملة

غير متكاملة

غير متكاملة

غير متكاملة







حرق



ن ترك الطفل بالقرب م
األشياء الساخنة

ب ترك الطفل بالقر

من األجهزة 
الخطرة 

الشرب أو األكل 
أثناء حمل الطفل

ترك المدفأة في 
متناول الطفل 



ألنه في حالة تورم مكان الحرق سوف يكون من الصعب خلعهم 
بجانب إضرارهم باليدين في حالة استمرار وجودهم 
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ال تحمل األشياء وهي ساخنة 



الضغط على مكان النزيف بقوة 

ربطه بقطعه قماش نظيفة

رفع الذراع فوق مستوى رأسه
اإلسراع باالتصال باإلسعاف

قام بتمديده على األرض ثم رفع ساقيه مع التأكد من
ه وضع ذراعه المصاب في مستوى أعلى من مستوى رأس







يزيد من فرص حدوث مضاعفات

تؤثر على الدورة الدموية



ال يجب وضعه على الحروق , ألنه قد يسبب النهاب للحروق

الجروح العميقة هي التي تنزف كثيرا

عند إسعاف الجروح نجعل العضو المصاب غي مستوى أعلى من مستوى 
القلب , حتى يقلل اندفاع الدم

أسكب قليال في فنجان وأذوقه

ا أقوم بتطهير الجرح فور



جألن الخاليا العصبية تكون قد دمرت األلم النات

حتى ال تلتصق بالحروق وتسبب األلم

ألنها نعيق دوران الدورة الدموية 



التعرض لجرح اليدالتعرض للرضوض

التعرض للحرق 
التعرض للحرق




