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 مقدمة

كان اإلنسان غري مدرك ألمهيتها فكلما أدرك الفرد كيف  اتعترب اخلامة مصدرا من مصادر الثروة ولكنها تظل خمتفية عن األعني طامل

صنيع هذه اخلامات وحتويلها إىل شيء له قيمة أو وظيفة نفعية أو مجالية أو منتج كلما حقق ذلك للفرد نظرة أعمق يستفاد عمليا من ت

لطبيعة اخلامة وإمكانياهتا ومصادرها وميكن للفرد التفاعل احلقيقي واجلاد مع إمكانيات بيئته وأن يتعرف من خالل خاماهتا ومواردها 

ح له كل ما هو مستحدث من خامات مل يكن هلا وجود طبيعي بل وجدت بفضل التقدم التكنولوجي وأصبحت الطبيعية وتراثها الثقايف ويتا

حتت تصرفه مواد خام جديدة وهو جمال يتيح استخدام املخلفات البيئية فيعيد استغالهلا ليحقق من خالل ذلك أهداف وقيم جديدة 

واإلنتاج من الوجهة االقتصادية حيقق مستويات من اإلنتاج تثبت تأثريه على االقتصاد ومتعددة، كما أن استغالل اخلامات البيئية يف التصنيع 

 القومي.

 كما متثل اخلامة دائما حمورا هاما يف عالقتها باإلنتاج والتصنيع والعملية اإلبداعية فهي الوسيط الذي تصنيعه ومن خالله يتم التعبري

  نيع املتاحة لكل خامة.والتشكيل بكل أنواع طرق التنفيذ وعمليات التص

هذا إىل جانب أن البيئة تعترب املصر اخلاص باخلامات املتنوعة وتتعدد البيئات يف مصر ولكل بيئة خاماهتا اليت مت استغالهلا وتعظيم 

 االستفادة منها  ميكن أن تساعد يف حل كثري من املشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت نعاني منها.



 2 
 

 من تدريس هذا املقررف العامة األهدا

تنمية الوعي لدى الطالب بأمهية استخدام اخلامات البيئية يف عمليات التصنيع املختلفة ومددي احلاجدة    -1

 هلذا النوع من التعليم لتنفيذه داخل مدارسهم اللذين يعملون هبا أو مستقبال.

 تأثريه على االقتصاد القومي. توضيح العالقة بني قيام بعض الصناعات الصغرية يف املدارس ومدى   -2

تعلديم الطددالب بعدض الصددناعات الصددغرية بدا يددالءم بيئتدهم مددع تطددوير االيداه املهدد  حسدب البيئددة الدديت         -3

 يعيشون فيها .

تدريب الطالب على حتمل املسؤولية ومعاونة أفراد األسرة فيما يقومون به من أعمال فنية داخدل املند ل    -4

 تعاون والعمل اإلنتاجي املفيد .وبذلك تنمو يف الطالب روح ال

تشجيع الرغبة يف العمل الف  والتدريب على املهارات املختلفة يف مضدمار حيداهتم ورفدع مسدتوى هدذه       -5

 املهارات.

تعريف الطالب على أنواع خمتلفة من اخلامات اليت تتمي  هبا بيئتهم حتى ميكندهم االنتفداع هبدا يف حيداهتم      -6

 العامة .
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ة البيئيدة وتعريدف إفدراد اعتمدع باخلامدات البيئيدة املتاحدة وتنميدة مدداركهم وإبدرا            تنويع أساليب التوعيد  -7

قدراهتم للتعامل مع هذه اخلامدات بدا مددم اعتمدع وحيقدق االسدتغالل املناسدب هلدا وبالتدا  حيدد مدن            

 .حجم النفايات ويسهم يف إعادة تدويرها

ملتددوفرة يف حيدداهتم وكيفيددة التصددرف فيهددا إعطدداء الطددالب فكددرة واضددحة لالسددتفادة مددن املسددتهلكات ا -8

 وتوظيفها فنياً ونفعياً .

الدقة يف استعمال األدوات واخلامات الفنية ومعرفدة األضدرار مدع احلدرص وإتبداع اإلرشدادات التحذيريدة         -9

 املرفقة هبا .

التعدرف  ممدا يتدوفر وجدوده يف البيئدة ا ليدة و      –أيداً كدان نوعهدا     –اكتساب املهارة يف اسدتعمال األدوات   -11

 على البدائل املمكنة واملتوفرة واألقرب مناسبة لألدوات األصلية .

 -تنمية الطالب جسمياً وعقلياً وخلقياً ونفسياً واجتماعياً: -11

فمن الناحية الجسمية تساعد دروس هذه المادة على تنشيط الجسم وتقوية العضالت وتمريين   .1

 علمية.الحواس لما تتطلبه من حيكات مختلفة تنمي المهارة ال

علررى تقويررة الحررواس الترري هرري منافررذ المعيفررة  العمليررةدروس الررومررن الناحيررة العقليررة تسرراعد  .2

. وتقوية المالحظة العتمادها علرى  اليدويوتقوية الذاكية لحفظ األساليب المستعملة في العمل 

المشاهدة، وتنمية حسن التوقيت حيث يتكون عند الطالب شعور يدرك به الوقت الكرافي للعمرل   

 االنتهاء منه واكتساب الدقة واالبتكار والتنويع لما تتطلبه األعمال من انتباه ويقظة.و

ومن الناحية الخلقية ، تعتبي موضوعات هذه المادة وسائل غيس كثيي من العرادات األالالقيرة    .3

الحسنة كاألمانة والصبي وقوة االحتمال والنظام والهدوء واإلالالص في العمرل واالقتصراد فري    
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والررنمن ، كمررا  نهررا مررن وسررائل استاصررال العررادات السررياة كالكسررل واإلهمررال وضررع      النفقررة 

 اإلرادة وغييها.

علررى الحررالي كثيرري مررن العيرروب  تعلرريم الطالررب بعررا الصررناعاتسرراعد يومررن الناحيررة النفسررية  .4

 النفسية كحب الذات والخجل وضع  الثقة بالنفس والتهيب من تحمل المسؤولية.

تشجع هذه المادة علرى التعراون فري العمرل الجمراعي مرع الطرالب فري          ومن الناحية االجتماعية .5

 المدرسة واحتيام كل طالب لحقوق غييه من الطالب.
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 واخلامات البيئيةالبيئة 

   البياة تعتبي المصدر الخاص بالخامات المتنوعة والبياة هنا هي كل ما يحيط بالفيد  و هي الوسريط

بحيث يؤثي كل منهمرا فري    مكوناتمل عليه هذا الوسط من الذي يوجد ويعيش فيه الفيد بكل ما يشت

  األالي ويتأثي به.

            البياة هي كل ما يحيط بالفيد مرن النسران وحيروان ونباترات وميراه وجمراد والتري يكير  الفريد نفسره

ليتعايش معها، والبياة تتأل  من مجموعة الظيوف المتعلقة بتنفيذ األعمال التري يتميرن بهرا الكرائن     

 الحي.  

  

  

  

 

وتنالي البياة بخامات ال حصي لها تناولها اإلنسان منذ  قدم العصرور وعريف الصائصرها واسرتطا   ن     

يتعامل معها ويوظفها لخدمته واالستفادة منها في عمليات التصرنيع والنترام مسرتلنماته وحاجياتره بمرا      

 يتناسب مع فهمه إلمكانيتها.

وتتنو  الخامات تبعا لتعدد البياات وتنوعها ورغم هذا التعردد الال  ن اإلنسران فري كرل بيارة يجرد لنفسره        

طييقا يتعامل به مع الاماتها فصنع منها الملبس والمسكن واألدوات الحياتية، وفيها مارس معتقداتره،  
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الرذاكية تكونرت ونمرت مرن     واالتي  األدوات واألساليب الفنية كما  ن نمرو التفكيري اإلنسراني والتطرور و    

 الالل استخدام يديه بالعمل بالخامات عندما عمد اللى تكييس ما في الطبيعة لسد احتياجاته. 

وقررد يسررتجيب الفرريد للبياررة المحيطررة حولرره وكثيرريا مررا يعرريش اإلنسرران وحولرره  شررياء ال يرردرك منهررا الال 

 ه ويستخدمه ليفع مستوى حياته.القليل بينما غييه في نفس البياة يتمكن من الدراك الكثيي مما حول

 الخامات البياية وتصنيعها واستغاللها يسهم في: مواستخدا

تنمية كل من اإلنسان والبياة فهو يعمل على الثرياء حيراة اإلنسران بمسراعدته علرى فهرم بياتره         .1

 والتكي  معها.

 المادي. يؤكد ارتباط اإلنسان بالبياة بإحداثه نوعا  من الوفاق والتفاعل بينه وبين محيطه .2

تجعل اإلنسران  كثري المامرا بخصرائف وحرفات والمكانرات الخامرات وبالترالي تعظريم االسرتفادة            .3

 منها.

تجعررل اإلنسرران يتررابع كررل مررا هررو مسررتحدا مررن مخلفررات  الامرراتد والترري تظهرري مررع التقرردم         .4

 التكنولوجي  كالبالستيك واللدائن والنايلون والفلين واألكييلكد ويعيد اسرتخدامها واالسرتفادة  

 منها.

 الخامة:

عيف الخامة لغويًا بأنها: المادة األولية  ي الخام التي لم تجيي عليها عمليات التشكيل والتشغيل، بمعنى 

 نها المادة قبل  ن تعالج  و قبل  ن يتم التعامل معها. وتعيف المادة الجيائيًا بأنها وسيط له طاقته, وله 

مع مبد  بقاء المادة في  ن المادة ال تفنى وال تستحدا بل ثالا حاالت, حلبة  و سائلة  و غازية. ويتفق 

 تتحول من شكل اللى آالي.

والخامة  المادةد هي وسيلة التعبيي  و اإلنتام وكلما زادت معيفتنا بالخامة  درك الفيد كي  يستفاد عمليا 

 من تشكيلها  و تحويلها اللى شيء له قيمة نفعية  و وظيفية إلشبا  احتياجات الفيد. 
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 الصناعة
 لصناعة هي تقديم خدمة جديدة أو منتج معين ضمن صنف ما وهي عبارة عامة تطلق على ا

أي نوع من المنتجات االقتصادية وتعتبر الصناعة مرادفة للقطاع االقتصادي الثانوي الذي 

يعنى بالنشاطات االقتصادية المعقدة كتحويل المواد الخام إلى منتجات وخدمات ذات فائدة. 

ة هي إجمالي المشاريع المنتجة تقنيا في أي حقل من الحقول، وغالبا ما يلحق اسم والصناع

صناعات تحويلية، مثل )صناعات غذائية، التصنيع الزراعي، هذا الحقل بمصطلح الصناعة 

 .األخشاب( صناعة محركات، صناعات نسيجية، صناعات

 يمتها، وجعلها أكثر مالءمة الصناعة بمعناها الواسع تغيير في شكل المواد الخام لزيادة ق

  لحاجات اإِلنسان ومتطلباته.

  تعريف الصناعة :هى عملية تحويل المواد الخام الى منتجات تباع فى االسواق بسعر

 .يساوى المواد الداخلة فى انتاجة باالضافة الى الجهد والحرفة التى بذلت فى انتاج السلعة

 :وتبرز أهمية الصناعة في 

  ى معيشة الشعوب بما تدره من مال،كونها ترفع من مستو .1

 وما توفره من رفاهية لإِلنسان بمقتنياتها المختلفة،   .2

وكذلك هي وسيلة مهمة المتصاص األيدي العاملة الزائدة عن حاجة الزراعة  .3

 والخدمات األخرى.

وتعكس قدرة الفرد على التكيف مع بيئته الطبيعية حيث يتم بواسطتها تحويل الخامات  .4

 .إلى سلع من أجل تلبية احتياجاته لهابكافة أشكا

تطوير للنشاطات االقتصادية األخرى، كالزراعة والتجارة، والنقل  فيتساهم الصناعة  .5

 بما تقدمه من منتجات أساسية.
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املتوسطة يف تواجه منظومة الصناعات الصغرية واهم التخديات التي و

  -:مصر هي

 .لصناعات الصغيرة و المتوسطةومة اغياب الخطة القومية الشاملة لتفعيل منظ .1

غياب خطة واضحة لهيكل الصناعات الصغيرة المطلوبة داخل كل محافظة وفق  .2

 .الميزات النسبية و المطلقة لكل محافظة

 .نقص التمويل الموجه للصناعات الصغيرة و المتوسطة .3

ضيق آجال استحقاق القروض مع ارتفاع سعر الفائدة عليها مما ينذر بتعثر  .4

 .الصغيرة و المتوسطة المشروعات

 .غياب نظام التعليم الذي يقوي روح فريق العمل و يدعم فكرة الشراكة بين الشباب .5

 .الظروف السياسية و االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد .6
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 -تصنيف أنواع الصناعات : 

 

األنواع  يوجد العديد من التصنيفات المتبعة فى تقسيم أنواع الصناعات, حيث يمكن تجميع هذه

التصنيف حسب الموقع و  –التصنيف حسب الحجم  –تحت المسميات األتية: التصنيف حسب النوع 

 أخيرًا التصنيف حسب التأثيرات على البيئة.

 

فإذا ما نظرنا إلى التصنيف للصناعات حسب النوع : فهو يشتمل على المدخل النوعى لتصنيف 

أو حسب نوع الطابع اإلنتاجى سواء كانت صناعات  الصناعات سواء كانت صناعات خدمية أو أساسية

إستهالكية أو صناعات وسيطة أو صناعات إنتاجية أو حسب نوع العمليات الصناعية سواء كانت 

صناعات تجميعية أو صناعات تحليلية أو تحويلية أو إستخراجية و كذلك حسب نوع عناصر اإلنتاج 

أو كثيفة عدد العمالة أو صناعات كثيفة المواد  المستخدمة سواء كانت صناعات كثيفة رأس المال

 الخام . 

 

و يمكن كذلك تصنيف أنواع الصناعات حسب حجم رأس المال المستثمر و عدد العمال و كمية 

اإلنتاج و المواد الخام المستهلكة فيه إلى صناعات كبيرة الحجم أو صناعات متوسطة الحجم أو 

ر للصناعات حسب موقعه الجغرافى سواء كانت هذه صناعات صغيرة. و هناك أيضًا تصنيف أخ

الصناعة تقع ضمن المناطق الصناعية للمدن الكبرى أو هى صناعات مندمجة فى النسيج العمرانى 

للمدينة أو صناعات موجودة قرب مواقع إستخراج المواد الخام أو مصادر إنتاج الطاقة أو صناعات 

رية أو بالقرب من وسائل النقل و المواصالت ) السكك موجودة بالقرب من الموانئ البرية أو البح

 الحديدية ( أو صناعات مبعثرة على المستوى الحضرى أو الريفى أو بالتجمعات العمرانية الجديدة.  

 

 :

1. 

 . 



 10 
 

2.   

 . 

3.   

 . 

4.  
   

 

: 

a.  

b.  

c.  

 :

1.  
. 

2.   . 
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3.   . 

4.   . 

5.   .. 

6.   

7.   . 

8.   . 

9.  . 

 أقسام الصناعات:

 الصناعات البدائية: .1

، بل وهي تلك الصناعات اليدوية التي ال تعتمد على آالت أو أي من القوى المحركة األخرى

اعتمادها على الخامات المتوفرة محليًا، وعلى المهارة اليدوية المكتسبة، وقد مارسها اإلنسان منذ 

 القدم، وال يزال يمارسها في أجزاء كثيرة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

ومن هذه الصناعات: صناعة األواني الفخارية، ودبغ الجلود وحفظ اللحوم بطريقة التجفيف 

 ها.وغير

وبعض هذه الصناعات البدائية اليدوية تمارس في الدول التي تقدمت كوسيلة لزيادة دخل األسرة، 

مثل صناعة السجاد في تركيا، وإيران، وصناعة التحف المختلفة، والحفر على المعادن في 

في المملكة العربية و ب في سويسرا، وإيطاليا، واليابانمصر، والجزائر، وصناعة األلعا

 ديةصناعة األحذية الجلدية، والمشالح الصوفية.السعو
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 الصناعات البسيطة:  .2

وهي عبارة عن صناعات ال تتحول، أو تتغير كثيرًا عن صورة المادة الخام، وأهم ما تتميز به 

هذه الصناعات أنها تعتمد على المواد الخام المحلية كما أنها ال تحتاج إلى رأس مال كبير أو 

 مهارة متقدمة.

هذه الصناعات إلى خدمة الصناعة الحديثة، كحفظ الفواكه والخضروات من أجل وتهدف 

صناعة و بس القطن، وقطع األخشاب وتقليمهاتصديرها، أو إنقاص وزنها لتهيئتها للنقل، كك

 وصناعة طحن الحبوب. تعليب التمور

 

 ة:لييوحتالصناعات ال - .3

وي نشاطها على تحويل المواد األولية تعرف الصناعات التحويلية بأنها " عبارة عن صناعات ينط

إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، كما يمكن تعريفها بأنها: األنشطة التي تعالج المواد الخام 

المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل 

 . لالستفادة منه

 لصناعات االستخراجيةا .4

تعتمد الصناعات والمواد الخام التي تستخرج من باطن األرض مثل المعادن تعنى  هي

تجدد أو تعوض مثل صناعة الفوسفات  أناالستخراجية على الموارد الطبيعية التي ال يمكن 

في حالة استخراج المعادن  .النفط والفلزات مثلواإلسـمنت وكثير وتحويلها إلى شكل من الثروات 

 ".صناعة التعدين"والنفط والغاز تسمى 

 الصناعات احلديثة: - .5

وهي الصناعات التي تعتمد على اإِلمكانات الكبيرة من حيث رؤوس األموال، واأليدي العاملة، 

ومواد الخام، والخبرة الفنية الدقيقة، وقد ظهرت هذه الصناعات بعد اكتشاف قوة البخار والتوسع 

ثامن عشر الميالدي، إضافة إلى التوسع في في استخدامها في إدارة ااَلالت وذلك في القرن ال

استخدام الفحم في صناعة المعادن خاصة الحديد وما أدى إليه ذلك من تطور في وسائل النقل 
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المختلفة. وعلى الرغم من أن غرب أوربا والواليات المتحدة احتكرتا الصناعات الحديثة إال أن 

اليابان والصين ثم شرق أوربا وبعض دول ذلك لم يدم طوياًل حيث انتشرت بعد ذلك في روسيا و

 العالم اإِلسالمي بدرجات مختلفة.
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 الصناعات الصغرية

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

مما يدعم مشاريع   

ور التعاونيات العمل المنزلي لتحقيق التمكين االقتصادي أمام المرأة، وتعزيز د

 والعمل الجماعي المنظم
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بين أفراد األسرة وأفراد المجتمع من الخبرات والتجارب  

 جيل لجيل

تنوع الصناعات الصغيرة وانتشارها دليل على حدوث تطور اجتماعي وتنمية  

ية لهذه واستقرار للمجتمعات ويقلل الهجرة من هذه المجتمعات ويرفع مستوى الحما

 .المجتمعات

 الصناعات الصغيرة بمصر

 -:فهي لالقتصاد المصري ركيزة قوية لصناعات المتوسطة والصغيرة تشكلا

  % من فرص العمل بالقطاع اخلاص غري ال راعي،75توفر  .1

  .من مشروعات القطاع اخلاص غري ال راعي %99مليون منشأة أي  2.5تعد  .2

 نشتت الصناعية، % من حجم امل98حنو  تشكل تلك الصناعات .3

 % من حجم اإلنتاج الصناعي،59تشكل  .4

 % من حجم الصادرات املصرية4إال أن مسامهتها يف التصدير تعد حمدودة إذ ال ي يد نصيبها عن   .5
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 الصناعات اليدوية
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متنح هلا العديد من املزايا لعل 

-من أهمها:

  

  

  

 

 أهمية احلرف والصناعات اليدوية

 .ية التارخيية والثقافيةاألهم .1

 .األهمية االجتماعية .2

 .األهمية االقتصادية  .3

 األهمية السياحية. .4
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 األهمية التارخيية والثقافية :

 أسباب املنافسة الشديدة بني الصناعات اليدوية والسلع املصنعة آليا:
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 األهمية االجتماعية:
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 األهمية االقتصادية :
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 : السياحيةاألهمية 
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 الصناعات الصغيية
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    ة يخـامات البـيـئ

الجغرافية لوجد أنها تنقـسم إلى األقــسا  الااليـة    الخريطةإذا ما نظرنا إلى        

:- 

 المناطق الزراعية. -1

 المناطق الساحلية. -2

 المناطق الصحراوية والجـبلية. -3

 المناطق الصناعية. -4

 

بيئة ففي كل بيئـة مـن هـذه البيئـا       وكل منطقة من هذه المناطق نطلق عليها

 .وتقو  على هذه الخاما  صناعا  صغيرة كثيرةتاوافر بها خاما  كثيرة 

 -الخاما  الاالية:بها وهذه البيئا  غالبا ما تاوافر           

 الخاما  والمخلفا  الزراعية -1

 الخاما  الحيوانية. -2

 الخاما  الصناعية. -3

 المساهلك والاالف. -4

 ة.الخاما  المألوف -5

وهذه الخاما  تعطي ثمارا جيدة إذا ما اساعملت في األعمال المناسبة لها        

ووجد العقل المفكر المباكر وانطالقا من مبدأ الرقي باقاصاد بلـدنا الحبيـو والرفـ     

إلـى  مـن خامـا    من مساوى اإلنااج المحلي وتحويـل مـا ياـوافر فـي كـل بيئاتـ        

 .مناجا  تفيد وتسد حاجة اإلنسان

 -ة:يامات البيئاخل استغاللزات ممي

اســاغالل الخامــا  المااحــة فــي إناــاج وتــوفير مناجــا  يحااجهــا افــراد     -1

 المجام  وتسد حاجياتهم.

 تعابر مادة خا  لصناعا  وحرف كثيرة. -2
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اساغالل هذه الخاما  في الصناعة  يساهم فـي حـل ملـكلة البطالـة      -3

لـبا  والمـرأة   ويوفر فرص عمل لقطاعا  عديدة مـن أفـراد المجامـ  كال   

 وكبار السن وذوي االحاياجا  الخاصة.

اســاغالل هــذه الخامــا  يقلــل مــن العــو  البيئــي لهــا ممــا يرفــ  مــن     -4

 مساوى الحفاظ على البيئة وحماياها. 

 بقيمة الخاما  الماوفرة في بيئاهم. أفراد المجام أشعار  -5

تعامـد  ألن معظم الصناعا  والحرف اليدويـة القديمـة   أحيا  الاراث القديم  -6

 .على هذه الخاما 

الحصـول  يمكن تحويل بعض الخامـا  والمخلفـا  إلـى ملـغوال  فنيـة و      -7

 على قط  ثمينة ونادرة بأقل تكلفة.

لحصــول علــى بعــض الوســا ل اســاغالل هــذه الخامــا  فــي المــدار  ل -8

 الاعليمية لاسهيل الاعلم لبعض المواد العلمية واالجاماعية.

، ممـا  عـدد المحااجـة إلـى تلـغيلها    وفرة الخاما  فـي كـل بيئـة وقلـة ال     -9

 يسهل الاعامل معها.

 فاح األنظار للعامة لما يوجد في البيئة من ثروة نافعة. -11

 منب  لالباكار والاجديد والاسلية.تصني  الخاما  البيئية يكون مجال و -11

 -هو: داالل المدارسما ينبغي مياعاته في العمل بخامات البياة واألعمال اليدوية    

 العامة للعمل.وض  الخطة  -1

 اخايار المواضي  وتسلسها تربويا. -2

 اخايار الخامة المناسبة والماوفرة. -3

إنااج مناجا  يمكن تسويقها للاالميذ أنفسهم أو للعاملين بالمدرسـة أو   -4

 للمجام  المحلي.

 سن الاالميذ.أن ياناسو طريقة الاصني  والمناج م   -5

 مناسبة الخامة لسن الاالميذ. -6

 بعدد يكفي لعمل الاالميذ. للاصني مة األدوا  الالز وجود -7

أن يرتدي الطال  مالبس خاصة تاناسو مـ  مـا يقومـون بـ  مـن أعمـال        -8

 )البالطو والقفازا  وغيرها(.



 28 
 

أن تكــون األمــاكن جيــدة الاهويــة الاــي يعمــل بهــا الطــال  ســوا  معامــل  -9

 الاصني  أو الورش.

 العناية بالنظافة والدقة واإلتقان. -11

 الصناعي.إتباع إرشادا  األمن  -11

 إتباع معايير الجودة -12

 

 البيئة الزراعية

لصناعا  وحـرف  هي تاميز بوفرة الخاما  المناسبة البيئة الزراعية أقد  البيئا  و 

آبا نـا وأجـدادنا مـن هـذه البيئـة.       لحجـم اسـافادة   والااريخ اإلنساني يلـير  كثيرة

 –مـراو   وال –فلقد اسافادوا من شجرة النخيـل اسـافادة كبـرى فصـنعوا صالحصـر      

وغيرها الكثير[ من السعف. ومن الجريـد ص األقفـاص   ….وأغطية األواني –واألطباق 

 -أسقـف المنـازل  –صناعة األبوا  ص الخ [. ومن الجذوع…وبعض األدوا  المنزلية –

والمكانس[. واساعملوا األصباغ في أعمـالهم   –[. ومن الليف ص الحبال والبرجوال 

ال تزال أعمالهم حاـى وقانـا الحاضـر تاميـز بقوتهـا      وأبدعوا في النقوش اللعبية و

 وخاصة في القرى. وجرأتها وربما الزال بعض مماهنيها إلى وقانا الحــــاضر
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 يف البيئة الزراعيةاخلــامات املتـوافـرة 

 .....(-النوى –السعف  –اجلريد  –النخيل )اجلزع  .1

 األشجار اخلشبية. .2

 ...(-ناتج تقفيم األشجار  –قطن حطب ال –احلقفية ) قش األرز خفاا  امل .3

تتـوافر اامـا  ريـثمة مـن     حيـ    الـثـروة احلـيـوانـيـة والـدواجــن اخلاما  املتوفرة من  .4

 قشور البيض  –الريش  –القرون  –الصوف  –العظام  –) اجلفود  احليوانا  والطيور ومنها

 .(.…الروث -

 البيئة الساحلية

  : تطةةل ع:ةةب البوةة  أو   الةةياألرض  أويةةا   ذلةةا اءةةز  مةةن ال  هةة البيئةةة السةةاح:ية

 مناخها و أعمال سكانها و عاداتهم. يف ه  شكل كبري  تتأث  والياحمليط، 

  أو ا تعةاد   القةاا  قد يتسة  أو ييةيت تبعةا     سه: تبدو البيئة الساح:ية  ع:ب شكل ش يط

 و اهليا  من البو . اءبال

      اح:ية اليةيقة مثةةل سةهعل البوةة    تتنةع  السةهعل السةةاح:ية فةب مصةة   فسيهةا السةهعل السةة

 األمح  كما أن  ها السهعل الساح:ية العاسعة مثل  سهعل البو  املتعسط.

    تتعدد معجعدات الساحل حيث تتسم جبماهلا وفتعغ افيتها فعجعدها يةدعع إ  التأمةل

والتسكري وسعة اخليال وميكننا  توعيل مجاهلةا وروعتهةا إ  قطة  نةادرت ذات  ةا   غةر مبتكة         
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األمسةةا   –الشةةعا امل جانيةةة  –القعاقةة   –)األصةةدا   ديةةد . ومةةن خامةةات البيئةةة السةةاح:ية وج

 ال مل(. –الصخعر الساح:ية  –وقشعرها 

 عناصر البيئة الساحلية

 هو الط يفصل بين البياة والماء خط الساحل .1

 الط الساحل اللى مسافات داالل اليابس  رض تبعد عنهو  ساح:  سهل .2

 ل مكونة من الصخور الجيرية ناصعة البيا..تال هيالتالل الجيرية :  .3

 مساحة من األر. محاطة بالمياه من كل جانب. هيالجزيرة :  .4

مسطحات مائية تمتد عاادة موايياة للبحارت وتتصال باه عان طرياق         هيالبحيرات :   .5

 ي.ابوغ

البوغاااي:  هااو فتحااة قااد تكااون طبيعيااة أو صااناعية تاادخل عاان طريقهااا المياااه إلااى       .6

  البحيرات.

 مناطق منخفضة ممتلئة بالمياه والحشائش و األعشاب. هينقعات : المست .7

 اليابسة مثل خليج أبو قير. في مائيالخليج : هو تداخل  .8

 باري داخل البحر. ساحليالرأس االرضى : هو نتوء  .9

 اليابس نتيجة هبوط الساحل. فيالشرم : هو خليج شديد الضيق متعمق  .10

ن صاااخور جيرياااة أفريتهاااا  الشاااعاب المرجانياااة : عباااارة عااان تكويناااات مااا   .11

حيوانااات بحريااة دقيقااة علااى امتااداد سااواحل البحاار األحماار فااى مصاار وفااى مناااطق   

 أخرى من العالم.
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 يف مصر البيئات الساحلية

 الساحلية للبحر املتوسط البيئةأوال: 

الشرق حتى   أقصى  فيالمتوسط ت وتمتد من مدينة رفح  تمتد على طول ساحل البحيو

 ا .مدينة السلوم غرًب

  قسامها

 كم. 333من   كثيلشبه جنيية سيناء ، ويبلغ طوله  الشماليالساحل  د1

 كم من بورسعيد حتى غيب السكندرية. 323ساحل دلتا النيل يمتد مسافة   (2

 الغيبي من السكندرية حتى السلوم. الشماليالساحل   (3

 البيئة الساحلية للبحر األمحرثانيا: 

 حاليب جنوبا يمتد من مدينة طابا شماال اللى مدينةو

  قسامها

 من مدينة السويس حتى مدينة حاليب جنوبا. .1

 خليج العقبة من مدينة طابا إلى رأس محمد. على .2
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 اخلصائص الطبيعية للبيئة الساحلية 

 المناخت والنباتات الطبيعية والحيوانات ( ت  و تتمثل فى ) مظاهر السطح

 سهول ساحلية)أ( ال

اد الميتفعات عن البحري . ويغطرى معظمهرا اليمرال     البتع واالنبساطتتمين باالتسا    د1

 الناعمة.

الاتالل الجيرياة ناصاعة     يوجد بها ظاهيات طبيعية مثرل الكثبران اليمليرة ، وسالسرل     (2

تعمال الاتالل الجيرياة    والغرباي للبحار المتوساط.     الشماليالبيا. على طول الساحل 

 على تخزين مياه األمطار لالستفادة منها في حفر اآلبار.

 بانخفا. منسوبها من المياه. أيضاز تتمي (3

شرًقا وسالسل جباال البحار    السهول الساحلية للبحي األحمي تمتد بين البحي األحمي (4

على الليج العقبة يتميرن   الساحليالسهل و وتتسع كلما اتجهنا جنوًبا.األحمر غرًبا. 

علرى جرانبي اللريج السرويس      السراحلي السرهل  والجبرال مرن البحي.   القتياببالضيق 

 ثي اتساعا. ك

 )ب( اجلزرالساحلية

تنتشي الجنر الساحلية بالقيب من سواحل البحي األحمي الاحة عند مدالل الليج     

 السويس.

جزيرة ت يستخدمها السكان كمراكز للصيد وأيضا فى  40عدد الجزر إلى  ويصل   

 السياحة.

وجنيية  و كبي هذه الجنر مساحة جنيية   شدوان د ، وبها  يًضا جنيية   سفاجا د   

   مجاويشد.

 )جـ( البحريات

تنتشي فى البياة الساحلية للبحي المتوسط  العديد من البحييات مثل بحيية  البيلسد    

توجد بحيرة ) البردويل( فى منتصاف السااحل   و د و بحيية  المننلةد.مييوطو بحيية  
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عاي  لسيناء. وهى أقل بحيرات مصر تلوًثا بسابب عادم وجاود ميااه صار  يرا      الشمالي

 فيها. صحيأو صناعي أو 

 املستنقعات)د( 

لسايناء ت  وعلاى دلتاا     الشامالي والكثبان الرملية الساحلية على الساحل  تنتشي المستنقعات

تنماو بهااا   التاايو الساابخات الملحياة   المساتنقعات النيال ت وعلاى ساااحل البحار األحماار تكثار     

 النباتات المحبة للملوحة.

 ( اخللجان والرؤوس األرضيةهـ)

 وجد الليج   بو قيي  و  الليج العيب .ي 

 در س الضيعة –ر س علم اليوم  – ر س الحكمةيوجد رؤوس     

تقررل الخلجرران     تكثرري الخلجرران والشرريوم علررى سرراحلى اللرريج السررويس و العقبررة.       

يوجرد علرى الليجرى السرويس والعقبرة        و والريؤوس علرى طرول سراحل البحري األحمري.      

 شيخ وميناء نوبيعد.الكثيي من الموانئ   ميناء شيم ال

تنتشي الشعاب الميجانية   ذات األلوان والمناظي الخالبةد فى مناطق متفيقة بالمياه    

ودفء  -  وذلك بسبب   حفاء مياهه و ضحالتها   الضحلة لساحل البحي األحمي.

تمثل هذه الشعاب عاماًل مهًما للجذب   ووهدوء حيكة المياه فيهد.  -حيارة المياه 

 .السياحي

 درجة احلرارة)و( 

يلعرب البحري دوًرا   و السراحلية للبحري المتوسرط  بمنرات معتردل طروال العرام.        ةتتمين البيار 

يارة السراحلية علرى    تميرل الب و تلطي  درجة حريارة الجرو معظرم فصرول السرنة.      فيهاما 

السررويس والعقبررة اللررى الرردفء طرروال العررام مررع ارتفررا  درجررة     الليجرريالبحرري األحمرري و

 الحيارة حيًفا.

 األمطارم( )

مماا يسااعد علاى قياام الزراعاة فاى        طالبحري المتوسر   لعلى سراح  األمطارتسقط  

 لمصر. الغربي الشماليمناطق مختلفة شمال سيناء ت والساحل 
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 تتمين البياة الساحلية على البحي األحمي بقلة األمطار  و ندرتها. 

سريواًل ينرتج   تنداد األمطار حيًفا فى  قصى الجنروب. واحياًنرا تسرقط بشردة وتسربب      

 عنها دمارًا كبييًا للطيق والمنشآت. 

 الرياح)ل(  

تتسبب فى  تتعيض المناطق الساحلية للبحي المتوسط فى الشتاء اللى  رياي شديدة

 تقلب الجو وتعر  بـ ) النوة ( التى تستمر لعدة أيام متواصلة.

 .طبيعيال نباتيالغطاء )س( ال

 المتوسرررط مثرررل الحشرررائش  البحررري لسررراحتنمرررو العديرررد مرررن النباترررات الطبيعيرررة علرررى    

 د.ألغنام والماعنوهى تعتبي مياعي طبيعية للحيوانات  مثل ا  واألعشاب

يوجررد بعررا الحيوانررات البييررة مثررل    و كمررا يوجررد   شررجار النيتررون واللرروز وغييهررا.    

 .ثعالب البيية على طول هذا الساحلالغنالن وال

المنراطق الطينيرة     فري تنمرو   التي توجد  شجييات المانجيوفف ساحل البحي األحمي ما  

من الحيوانات التى تعريش فيهرا القرط البريي،     و و السمارد. –و يًضا شجييات  الغيقد 

 وقليل جًدا من الغنالن.
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 البيئة الصحراوية واجلبلية
الفقر الشديد فى  الجفا  وفيها بيئة يقل فيها المطر و يسود ال: هى  لبيئة الصحراويةا 

% من 95مساحة البيئة الصحراوية فى مصر وتبلغ ت لحيواناتمع ندرة ا النباتات

 .مصر جملة مساحة

هااذه البيئااة يتااوافر فيهااا الكثياار ماان الخامااات التااي يمكاان أن نسااتفيد منهااا كاألشااجار           

توجااد المياااه فااى شااكل خزانااات جوفيااة فااى باااطن      و  والصااخور والرمااال واألعشاااب.  

اآلبار والعياون  و شكل عيون مائية. أحيانا تصل المياه إلى سطح األر. فى و .األر.

هما السبب الرئيسي فى وجود السكان فى البيئة الصحاروية ليقوموا بالنشاط الزراعى 

. 

تزداد و .قليلة الخصوبة  بسبب ندرة المياهالتربة فى البيئة الصحراوية  رملية صفراء  

افر ماوارد  خصوبة الترباة فاى الواحاات الصاحارواية بسابب اخاتالط الميااه باالطين وتاو         

لااى إالمياااه ت لااذلك ياازرع فيهااا محاصاايل مثاال التااى تاازرع فااى الااوادى والاادلتا باإلضااافة  

فاا  وتتكياف   النباتاات مان األناواع التاى تتحمال الج     و والادوم.  النخيل و أشجار الزيتون

النباتات الطبية و هاى نباتاات تساتخدم فاى عاالج بعا        وكذلك    مع البيئة الصحراوية.

 فاي يساتخدم   الاذ  الحرجال   أشاهرها فى الصحارى المصريةت ومن االمرا. ت وتنتشر 

عااالج الجهاااي الهضاامىت  ونبااات  الحلفااا  الااذى يسااتخدم فااى عااالج ناازالت البااردت نبااات 

 اآلراك الذى يستخدم فى صناعة معجون األسنان.

الحيوانااات ماان األنااواع التااى تتحماال الجفااا  والبيئااة القاسااية مثاال الغاازالن         كمااا أن  

ويوجاد حيواناات يرعاهاا البادو مان أجال الغاذاء والكسااء ت          لبرية والثعالاب . واألرانب ا

اللحاوم   توفر وهي مثل اإلبل و األغنام والماعز وهى تتغذى على النبات الطبيعى الفقير

 .واأللبان والجلود والصو 

توافر الموارد المائية مثال اآلباار والعياون واإليادى العاملاة يسااعد علاى قياام حرفتاا          و  

 عى والزراعة.الر
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تااوافر األياادى العاملااة والمااواد الخااام االيمااة للصااناعت يساااعد علااى قيااام الصااناعات        

 الحرفية.

 توافر المعادن يساعد على قيام حرفة التعدين . 

وجااود الطبيعااة الخالبااة و الحيوانااات النااادرة والماازارات السااياحية مثاال جباال موسااى        

 وتوافر الخدمات يساعد على قيام السياحية.

صاناعة  صناعة الفخار  وفي البيئة الصحراوية أهم الصناعات الحرفية واليدوية ن وم  

السااجاد الياادوى  و صااناعة األرابيسااك  وصااناعة حفاا  التمااور وهااى ماان الصااناعات        

 الغذائية الهامة.

 يعمل عدد كبير من سكان الصحراء بالتعدين واستخراج البترول.و 

أجاود أناواع الصاخور التاى تساتخدم فاى       يوجد فى البيئة الصحراوية كمياات كبيارة مان     

البناء والزينة والسيراميك ت مثل الحجر الجير  الذ  بنيت منه األهرامات والكثير مان  

 .المبانى التاريخية

المناارر  و تمتع االبيئة الصحراوية بالنباتات والحيواناات الناادرة مثال الكابش الجبلاي.     و 

زارات السياحية مثل دير سانت مدد التعو الخالبة التى تجذب السياح لسياحة السفار .

هاى ساياحة   وسياحة السفار  و  .احة الدينيةيكاترين وجبل موسى فى سيناء حيث الس

  التجول فى الصحارى والمناطق الجبلية للعودة إلى الحياة فى الطبيعة.

 الغر. من السياحة البيئية التمتع بالبيئة الطبيعية خاصة فى مناطق المحميات.  

  لبيئة الصحراويةمشكالت ا

 قلة املياه .1

ياانخف  منسااوب المياااه فااى اآلبااار نتيجااة      و قلااة المياااه تاابثر ساالبا علااى النباتااات.       

 لالستهالك الزائد للمياه.

   حركة الرمال .2

بتحريكها مان   من الرمال المفككة ت تقوم الرياححركة الرمال : هى وجود كميات كبيرة  

 ية مما يفسد التربة .مكان آلخرت وأحيانا نحو األراضى الزراع
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 تبد  حركة الرمال إلى:   

 ( إتال  الحقول الزراعية.1

 ( تعطيل حركة النقل لتراكمها على الطرق.2

 ( ردم اآلبار وييادة التصحر.3

 السيول .3

 تبدى السيول إلى   

 ( تدمير الحقول الزراعية والمبانى.1

 ( تدمير الطرق مما يبدى إلى تعطيل حركة النقل.2

 ةمتلح الرتب .4

 تتراكم األمالح على سطح التربة بسبب تبخير المياه.  

 التصحر  :   .5

 هو تدهور التربة الزراعية ت والنخفا. القدرة اإلنتاجية لها.  

 استزراع الكثبان الرملية :    .6

هو مشروع يقوم على يراعة نباتات كالسيسل و ريها بالتنقيط فيبدى ذلك إلى تثبيت   

 التربة.  

 ة:  احملمية الطبيعي   .7

مساااحة ماان االراضااى أو المياااهتتميز بمااا تضاامه ماان كائنااات حيااة نباتيااة أو        أ  هااي 

حيوانية ذات قيمة ثقافية او علمية أو سياحية يتم حمايتها من أى سلوك إنساني يسبب 

 لها االضرار.
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 لتنمية البيئة الصحراوية الدولة جهود

 ة.االهتمام مبشاريع استصالح األراضى فى البيئة الزراعي   

 حار اآلبار اآللية العميقة فى مناطق االستصالح مثل مشروع شرق العوينا .   

إنشــاش شــبنة مــن الطــرق لتســهيل حرريــة التجــارة ل ونقــل الرريــاو لــرب  الصــ راش بــالوادى     

 والدلتا .

 تشجيع سياحة السااري   

 نادق.االهتمام باملشروعا  السياحية وتشجيع املستثمرين عفى إنشاش املنتجعا  والا   

 االهتمام باحملميا  الطبيعية مثل حممية الص راش البيضاش وحممية رأس حممد. 

إقامة مشروع استزراع النثبان الرمفية جنوو واحة سيوة فـى منـاطق ريـثمة مـن الصـ اري         

 لتثبيت الرمال ومراقبة حرريتها فى الطرق.

جـز امليـاو واالسـتاادة    إنشاش سدود عفى األودية التى تتعرض لفسيول وفقا ألسـ  عفميـة حل     

 منها بدال من إهدارها مثل سد الروافعة عفى وادى العريش.
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 البيئة الصناعية :
 هى المناطق التى تقوم فيها الصناعة ويعمل معظم سكانها بالصناعة

 عوامل قيام الصناعة : 

 عوامل طبيعية : (1

  الجغرافيالموقع 

  الظرو  المناخية 

 المواد الخام الاليمة للصناعة  

 خصائص السطح 

 عوامل بشرية :  (2

  العاملة والخبرة الفنية األيد 

  رأس المال 

 النقل والمواصالت 

 السوق 

 

 خامات البيئة الصناعية

 تتنوع الخامات المتوفرة بالبيئة الصناعية على حسب نوع الصناعة 
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 واملتوسطة الصغرية املشاريعخصائص ومزايا ثانيا : 
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 ةواملتوسط الصغرية املشاريعجماالت أنشطة 
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تدريس الصناعات الصغرية يف املدارس

النجارة واخلشبأشغالجماليفالصغريةالصناعاتتوظيف

خاللمناخلشبأشغاليمتعلجماليفالصغريةتوظيف الصناعاتميكن

التدريسياملنهجموضوعاتيفتوظيفهاأ

الصناعاتخاللمناملعريفاجلانبتنميةب

الصغريةالصناعاتيفللطالباملهارياجلانبتنميةج

الصناعات الصغريةيفالعملخاللمنللطالبالوجدانياجلانبتنميةد

النجارةبأشغالجاملنهموضوعاتيفتوظيفهاأ

منتجدات جديددة  البتكدار أفكدارهم وتثدري بيندها منالصناعات هذهمنتجاتمناحلراالختيارللطالبتتيحالصناعات الصغرية

مندهج  أهدداف وحتقيدق األفكاروتطويراالبتكارحتقيقعلىوالقبول وتشجعهماإلعجابتلقيوعامليةمقبولةحمليةمواصفاتذات

 دائمامتطورةبصورةةالنجارأشغال

 :طالبللاملعريفاجلانبتنميةب

اخلشبيةواملشغوالتواألدواتوالعددللمعدات واخلاماتالفنيةاملصطلحاتعلىالطالبإطالعخاللمنوذلك .1

تصنيعهاوتقنيات
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فيهاالتعاملليبوأساالصنعةوتقاليد الفنيةواملبادئاألخشابصناعةجماليفالعلميةاحلقائقعلىوالتعرف .2

وفهمالصغرية الصناعاتجماليفاإلنتاجونظرياتمعهاالتعاملونظمواخلامات واملعداتاملشغوالتوتصنيف

صناعتهاكيفيةوتفسرياخلشبيةللمنتجاتالتصنيعكيفيات

اجلميلةالفنيةاتالعالقوحتليلاخلشبية للمنتجاتالفنيةالعالقاتوحتليلاإلنتاجوأساليبالعملعناصرحتليل .3

خاصةبصفةاخلشبيةاملنتجاتو عامةبصفةللمنتجاتواألصيلة

أالهنائي،املتشعبالتفكريأساليبعلى تشجعمتعددةبصوراخلشبيةاملنتجاتصياغةإعادةوكيفيةالرتكيب .4

ويعلهمحواسهم حتتعتقاليتاملنتجاتعلىومجاليةفنيةأحكامايصدرواأنالفنية الرتبيةطالبيستطيعكذلك

وتقييمهااملنتجاتهذهمعمرونةأكثر

بنائهاوكيفيةتصنيعها ادوارتقمصخاللمنالطالبذوقالصغريةالصناعاتيفاملنتجات هذهتنميكذلك .5

رسةمما خاللمنأيضااملعريفاجلانبينميكماهلاوتقديرهماملنتجات هذهيفاجلماليةبالقيموإحساسهموتركبيها

املنتجاتهلذهوتسويقالعمليف اإلنتاجومهاراتالصغريالصناعاتيفالعململهاراتالطالب

الصغريةالصناعاتخاللمنللطالباملهارياجلانبتنميةج

علدى وتدريبدهم قيمدة ذاتخشدبية إنتداج منتجدات  يفواآلالتالعددد اسدتخدام علدى الطدالب تددريب ذلدك يتضدمن  .1

وإنتاجهدا اخلامدات  مدع التعاملومهاراتوصيانتهاواألدواتللمعداتوالرتكيبالفك مهاراتكذلكالتصميمعمليات

عاليةبكفاءة
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منمتكنهموكذلكعاليةوكفاءةبهارةاخلشبية املنتجاتإنتاجمنالطالبمتكنواليتاملختلفةاإلنتاجتقنياتممارسة .2

مثنعلىاحلكميفمهارة لديهم،ويعلاملتوسطودوناملتوسطارياملهواألداءاجليداملهاري األداءعلىاحلكم

الصغريةالصناعاتيفمتضمنةمهاراتوكلهاالثمنوالرخيصةواملتوسطةالغاليةاملنتجات

 املمارسةإثناءتشجعهمأهناهلا،كماواإلنتاجالعملمهاراتإجيادهيف الطالبمالحظةيذبالصغريةوالصناعات .3

ومتكنهماخلشبيةاملنتجاتلتصنيعواملمارسة التجريبمهاراتعلىوتدريبهمعاليةبهارةالتقليدتعملياعلى

اخلشبيةاملنتجاتيفاإلبداعمهارات منالصغريةالصناعات

للطالبالوجدانياجلانبتنميةد

واهتمدامهم النجدارة وأشدغال اخلشدبية تاملنتوجدا  جمدال يفالصدغرية للصدناعات الطالبانتباهخاللمنالعمليةهذهوتتم

والكسدب واإلنتداج العمدل  بقيمدة واحرتامهدم  لألفكاروتكوينهماملمارسةلسلوكياتوفهمهماإلنتاج وكيفيةالصناعاتهبذه

تاملنتجاعلىاحلكمملعايريوتكوينهماعتمعيفاملرغوبةالسليمةللقيمتكوينهم كذلكالتصنيععملياتخاللمناملشروع

اإلنتاجوأساليب
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الفنيةالرتبيةإثراءيفالصغريةالصناعاتدور

يليفيماالصناعات الصغريةخاللمنالفنيةالرتبيةتدريسإثراءميكن

وطدرح املشدروعات إقامدة علىللطالب الصغريةالصناعاتتشجيعاملبدأكانأذاالفنيةالرتبيةأهدافإثراء1

الرتبيدة  أهدداف مدن هددف ذاتده حديفهذافانواعتمعالفردمنلكلاالقتصادي اجلانبختدممتجددةأفكار

الفدرد حيدرتم أنإ هدذا يدؤدي كدذلك جيددة بصورة جمتمعةتنميةعلىوقدرتهالفردباستقالليةتنادياليتالفنية

االرتقداء يفالنجداح  علدى قدرتده علدى احلاف لهيقدمباهلاوحتقيقهلذاتهالفردقيمةواحرتام اليدويالعملقيمة

مدن الفنيدة الرتبيدة حتققهاأنجيباليتاهلامةاألهدافمنوهي لوطنهاالقتصاديبالوضعواالرتقاءوآدابهبفنونه

الصغريةالصناعات خالل

الصدغرية اعةالصدن فدان باسدتمرار ومتجدددة مبتكدرة  منتجاتتقدمالصغريةاخلاماتالنالفنيةالرتبيةمنهجتطوير2

تثدري حديثدة ملنتجدات  واالخدرتاع االبتكدار علىوتشجعباستمراراملتطورةواخلاماتاحلديثة واملعداتاألدواتحتدد

 املنتجدات يفواالبتكدار ا ليدة املنتجدات يفصدالة األبدني الدربط خدالل  مدن تطدويره عمليدة وتددعم الفنيدة الرتبيدة املندهج 

الفنية الرتبيةبقسمالنجارةأشغالجماليفتطويراحتققوبذلكاملستحدثة

 ،اعالهذايفوالعامليةا ليةالفنونيفالفنيةالقيمتأكيد3

 



 52 
 

الصناعات الصغريةخاللمنالفنيةالقيم

 البساطةأ

العميةت  النظة  املنةت  مةن تط:ةا وتفيهاملنشعدتواألصالةالسراإل دا يفاءمال تؤريداليتبالبساطةالصغمةلصناعا تتميزاحي 

 املنةتي  أسةاليا مةن املنتعجةات روح سةا ة اسةتمدت وقدصعرهاشتب يفاءماليةحقائقهايؤكدمباالعناص هليمالب:يغواستيعا 

ملنةت  اشخصةية قةعت مةن املسةتمدت واألصةالة احل يةة السنيةة  األعمةال تسةتند حيةث والتوة ر  البسا ةيتسمالذيالدقيتوجدانهمومن

هعيتهوإ  ازالتق:يد عنوالبعدوالص احة العسعيةواتسامهالعملمنالنع هذانتائ دائما ن:محولذلا

الوظيفةب
 الحبيةث  مشةاكة عم:يةة وظيسةة حتقيةت وكةذلا الغريم التعاونإ يهد ما غالباالصغمةالصناعا يففينعملريلأناملالحظ

 وقةد اإلضافة ا منأنهانظننقالتأوحتعالتاخلشبيةالسنيةاألعمال  عضحتدثوقداملسته:احاجةنعاملنت فصلنستطي 

صةاد  وحبة  خةا  مبعيارعناص هيي الصغريتل:صناعات املنت النالصناعاتهذهملسته:ك  النسبةولكنوجائزتمقبعلةتكعن

نسةبة عةن والتخ: ألزخ يفاألس:ع  وظيسةع:بتؤكدالصغريتالصناعاتههذأننييفأناملمكنومنمتكاملوجدان  وإقنا 

السروالعل ال مزيةالصسات تؤكدأنهاكمااألصي:ةاألشيا 
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الصغريةلصناعاتاأهمية 
القةائم   ةأم  مةا  واالهتهلةا العاجبةة ال عايةة وتأكيدوالكساية اإلنتاجيةالعع من درجةالصغريتالصناعاتهذهاستم ارأهمية1

اإلهمالووالتخبطالعبثعن عيدامنتعشةوتبقب لتدو ع:يها

 املسةاهيم وتعميةت اخلةةت لالسةتم ار دافعةا ذلاليكعن هااخلاصة البي معارضخاللمنالصغريتالصناعاتع:بالتع  ض ورت2

جمتمعةويسيديسيدهمباالصغريتالصناعاتمنت حيقتمباالصويوة

 ال جع التق:يدياألث ومنهعا االمنمتي دوحب جديدت  ع إليهاتنظ أنع:بالصغريتالصناعاتمنتياتتقعيمإعادت3

والشخص املهرلنمعهم جديدتأفا الطال أما الصغريتالصناعاتتستحأنع:بالعمل4

 أمةا  اجملالوإفساحمنتياتهانش ع: وعمالهلاتعييداالعص ية الدولةيفياأساسعنص ا اعتبارهاالصغريتالصناعاتيفالتعس 5

 هاواالنتسا لتذوقهاواءماهريالطال 
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 تنميةلليدية مدخال لقاحلرف الت
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 أمثلة لبعض الصناعات الصغرية

 صناعة الفخار 

 طرق عمل الفخار 
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  أخلوص( الصناعات السعفية
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 اجلـريــد تصنيع

 منتجات صناعة اجلريد

 : منتيات نصف مصنعة 

 أرابيسك اجلريد 

 واح الكونرت بانوه اجلريدأل 

 ألواح اخلشب احلبييب من خملفات اجلريد 

 حشوات اجلريد املستخدمة لألثاث النمطي  

  منتيات كام:ة الصن 
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 إكسسوارات وهدايا صغرية 

 منضدة منزلية صغرية( . -األثاث املكمل واملنزلي )كراسي أنرتيه  

 مشايات أرضية املداخل 

 ( مراحل التصنيع1) 

 م احل جتهيز وإعداد اء يد 

تبدأ ابلتصنيف وذكل نظراً للمظاهر اخلاصة للشلك الطبيعي للجريد من حيث التخاانت املتغرية والاحنناءات الواحضة 

بعاده واألشاكل اليت ميكن احلصول علهيا ويمت للفروع فيفضل عند التجهزي تصنيف لك جزء ابلفرع حسب طبيعة اإلنتاج وأ

 إعداد وجتهزي اجلريد يف املراحل التالية :

 

  

  

 

 

 وتمت هذه العمليات بصفة عامة للحصول عيل أجزاء متجانسة ميكن توظيفها يف خمتلف معليات التصنيع

 عم:يات التيمي  اءانيب 

يد يمت خترمي أجزاء مهنا وجتميعها ابس تخدام سكل من احلديد مقلوظة أطرافه للحصول عيل مسطحات متعددة من اجلر 

 إلماكنية التثبيت ابس تخدام الصاموةل مع اس تخدام الغراء الطبيعي إذا لزم األمر .

  عم:يات احلر لألجزا 

 معل زحززز داليل عيل السط  نظراً لامتسك األلياف ابجلريد وقدرهتا عيل املقاومة ففي حاةل احلىن ذات الزوااي الصغرية يمت

مبا يسم  بإضعاف األلياف قليال إلماكنية إجراء احلين بسهوةل أما يف حاةل زوااي احلين الكبرية فميكن إجراء أكرث من حز 

 سطحي مبا يسم  بتحديد حين متجانس أما األلياف اخلارجية فلها القدرة عيل المتدد ومعادةل مس توي الاحنناء املقرتح .
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 ت اخل ا ةعم:يا 

بعد جتهزي اجلريد حسب األطوال املقرتحة فيمت خرط اجلريد حسب الشلك املقرتح وطبيعته يف التجميع إال أنه يفضل 

 اس تخدام مرشدات تشغيل أثناء معليات اخلرط نظراً حلاةل التكرار لألجزاء .

  عم:يات التيمي 

 عدات املساعدةالتجميع بصفة عامة يمت ابلطريقة اليدوية مع اس تخدام بعض امل

 عم:يات املعاءة السطوية 

يقصد ابملعاجلات السطحية امجلالية للشلك اخلاريج من لالل تأثري الصبغات واأللوان يف اجلريد وبصفة عامة ميكن معاجلة 

ايية اجلريد ابس تخدام الورنيشات الشفافة مثل البوليسرت املتعدد سواء املش بعة أو غري املش بعة مع اس تخدام الصبغات امل

أو الكمييايية وكذكل ميكن إجراء معليات احلرق إلضافة بعض الزلارف السطحية أوغريها ويمت ذكل قبل معليات التغطية 

 السطحية .
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 الرسم التخطيطي ملراحل إنتاج اجلريد

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 
 

 (  املساحة واملوقع :2)

 ( املستلزمات اخلدمية املطلوبة :3) 
 حصان  15≈

 ( اآلالت واملعدات والتجهيزات :4)

  

  

  

  

  

  

 (  احتياج املشروع من اخلامات : 5) 
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 ( الرسم التخطيطي ملوقع املصنع :6) 

 متر 11

 

 

 

 

 

 تخزين الجريد وتجهيز اإلنتاج

 

 

 

 متر 10

 منشار قطع

 

 

 مخزن للمنتجات

 

 صنفرة الجريد

 

 المثقاب

 

 

 

 التجميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجميع

 

 

 التجميع

 مخرطة

 

 مخرطة

 

 مخرطة

 

 

 متر 5 
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 العمالة 

 املنتجات 

  

  

 اجلودة :معايري (   01) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 ولزيادة القدرة التنافسية هلذه املنتجات جيب مراعاة مايلي :
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 السجاد والكليم اليدويصناعة 

 

 

تركل احلرفرة الريت توارثرت مرن  ،ابررز الصرناعات اليدويرةتعترب من السجاد واللكمي اليدوي  صناعة

األجيال القدمية املاهرة واليت اش هترت بدقة التصنيع وهمارة العقدة وذاعت شرهرهتا مبنطقرة ال رق األوسر  

.قراضنحيت وصلت للمس توي العاملي ولكهنا تواجه اآلن ش ب  الا

 

ابإلضافة  وزمتزي السجاد اليدوي ابملتانة وادلقة وامجلال يف الشلك إيل جانب زايدة معر السجادة الافرتايض

حصية  أرضاروطه لكها طبيعيه بعكس السجاد احلديث املصنوع بطريق آلية وبه أنه آمن عيل الصحة وخي
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األطباء نتيجة اس تخدام نوعيات من اخليوط يف صناعته زحتوي عيل مواد رغوية ولزجة مرضة قد  أكدها

 .تصيب ابحلساس ية الصدرية لاصة ابلنس بة لألطفال

 

نعام من أغنام وخراف وإبل، وجتمع لتباع يف صناعة السجاد واللكمي اليدوي من حلج صوف األ حيث تبدأ

األسواق، ومهنا تصل إىل أحصاب السجاد واللكمي ومه بدورمه يقومون بفصل ألوان الصوف اخلام عن 

غزلها وزحويلها إىل خيوط ترسل للصباغة لتتحول إىل ألوان زاهية، ومن مث  بعضها البعض، مث يمت معاجلهتا 

  .تصنع عىل النول مث تغسل لتثبيت األلوان ومن مث

 

 

 

 

 

 

http://forum.eldwle.com/t100741.html
http://forum.eldwle.com/t100741.html
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 الربديصناعه 

 . 

 

 

 نبات البردى

 

http://forum.eldwle.com/t100741.html
http://forum.eldwle.com/t100741.html
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 صناعه السبح

احل   التق:يدية املشهعرت يف  الدنا قدميًا ويستخد  احل يف يف هذا  إحدى

 اجملال جهاز  سيط ودقيت ويتكعن من األدوات اآلتية:

 املخ  ة (1

 القعس (2

 املثقا  (3

 العزا  املسن (4

 الق دان. (5

 –النعى  –احلصب   -الط  ) ح فه أما املادت اخلا  املستخدمة لصناعة املسا

العنة وأنعا  الطيا  –اخلز   –السية  –الذها  –الزجاج  –العاج  –املعدن 

أو تتخذ من  -أو تط:ب  الذها أو  السية  -األملاس  –األحيار الثمينة  -األخ ى 

ومن أنعا  اخلشا كاألرز يف  -عظا   عض احليعانات مثل ) عظم ِسِن السيل ( 

وقد تصل قيمة  عض السبح إ   ثم يقع  احل يف حبسها ونقشها وت:عينها،، لبنان(

 .أسعار م تسعة حبسا مادتها اخلا  كالكه مان مثاًل وحبسا نقعشها وزخ فتها
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 صناعه الزجاج بالنفخ

 أوالقناديل  مجي:ة من خالل النسخ فمنها تصن  ح فة يدوية نتائيها أوصناعة  ه 

وغريها من خالل صه  الزجاج ويكعن الزجاج خا    واناألويتم تشكيل  األ اريت

خمت:سة يتم صه ها وصبها ثم تقطيعها حسا املقاسات   أقطارع:ب هيئة معاسري 

لقدرت ع:ب إنتاج ميتاز صانعع الزجاج  النسخ  او فناج  أو وان أاملط:ع ة من 

 .األشكال املخت:ف

 

 صناعه الدق على النحاس

لمًا مغلقًا على نفسه يتوارث األبناء فيه حرفة أبائهم جياًل العاملون في النحاس يمثلون عا

من الناحية التصنيعية يتفوق هذا المعدن على غيره فهو مطيع مطاوع ت أن ىبعد جيل إل

 أدركناالجذاب  األصفرلذلك لونه  أضفناالتصر  به كبيرة فاذا  وإمكانيةسهل التشكيل 

لشتى األغرا. منها ما تعلق بالحلي العناية به منذ عصور موغلة في القدم  أسباب

الزينة ومنها ما ارتبط باالستعماالت المنزلية ومنها ما استغل في صناعة األسلحة  وأدوات

كالسيو  والخناجر والحراب والمقاب  هذا غير التشكيالت واألعمال التحفية التي برع 

 فيها بع  فناني النحاس من تطعيم او تكفيت ونقوش ويخرفة 
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 لنجارةمهنة ا

تعتبر النجارة من المهن التي تكتسب بالخبرة والتدريب فهي من أعرق الفنون 

والصناعات وانتشرت صناعة النجارة ألهتمام الناس باألثاثات المنزلية والمكتبة وكانت 

النجارة يدوية تعتمد على األدوات البسيطة من منشار ومقطع الخشب وغيرها من اآلليات 

غيرها من الصناعات التي دخلها التطور والحداثة فأحدثت كالنجارة  المحلية األ أن صناعة

 في أدوات التطوير ومنها المناشير الكهربائية والمثاقيب الكهربائية وأدوات النحت 

قامت هذه الحرفة الفنية على تشكيل األخشاب بخرطها يدويًا إلى قطع مختلفة األحجام 

م تجميع هذه القطع بتعشيقها فى بعضها منفصلة أو متصلة فى عمود ت ويت واألشكال

الصقة حتى تصبح صالحة لالستخدام فى عمل المشربيات والنوافذ  البع  بدون مواد

 والسوائد وقطع األثاث

  : التطعيم بالصد 

 

 

 

 

 

 

 

بهد  تجميله  الخشبيمكان يتم حفره على السطح  في منتقاةفن التطعيم هو تثبيت مواد 

م المواد المستخدمة فى التطعيم )الصد  والعظام بأنواعها بزخار  معينة ت ومن أه

 .واألخشاب الثمينة كاألبنوس والخشب األحمر والنحاس والفضة

  األويما الحفر على الخشب
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ويشمل الحفر الغائر والباري فى الخشب لخلق لوحة من الزخار  التقليدية الهندسية 

 . والنباتية

 

 

 

 

 والصناديق الخشبية والمقاعد والشبابيك وغيرها  األبواب المنتجاتومن أشهر 

 

 صناعه اخلياميه

 

 

http://forum.eldwle.com/t100741.html
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