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املؤلفون

ــا  ــاة ، مم ــي احلي ــف نواح ــة يف خمتل ــة ومتتابع ــرات رسيع ــارص تغي ــا املع ــهد عاملن يش
فــرض أمهيــة التفكــر يف تطويــر املناهــج الدراســية وذلــك بطــرح موضوعــات ذات 
أمهيــة كبــرة يف حيــاة املتعلمــة بحيــث تســاعدها عــى حتقيــق درجــة مــن الكفايــة التــي 
متكنهــا مــن التعامــل مــع تطــورات احليــاة، ومــا تتطلبــه مــن وســائل ملواجهــة تغراهتــا 

العرصيــة .
وانطالقــًا مــن حــرص وزارة الرتبيــة عــى إعــداد املتعلمــة يف املرحلــة املتوســطة فقــد 
أرتــأى التوجيــه الفنــي العــام تأليــف املنهــج املطــور للصــف الثامــن لتزويــد املتعلــات 
باخلــرات واملعلومــات املتعلقــة بــإدارة املنــزل مــن خــالل األســس الصحيحــة 
الختــاذ القــرارات وتنظيــم الوقــت ، مــع احلــرص عــى االقتصــاد واالدخــار وترشــيد 

االســتهالك يف خمتلــف املجــاالت.
كــا اهتــم املنهــج أيًضــا يف جمــال الغــذاء والتغذيــة مــن خــالل طــرق احلفــظ وختزيــن 
األغذيــة والطــرق املختلفــة لطهــي الطعــام وتطبيقاتــه ، مــع االهتــام بإعــداد وترتيــب 

املوائــد للوجبــات الغذائيــة.
نسأل اهلل العيل القدير أن حيقق هذا الكتاب اهلدف املنشود والفائدة املرجوة . 

واهلل ويل التوفيق 

المقدمة



تعريف األيقونات

مالحظة

انتبهي

معلومة

نشاط

احذري

ابحثي

مهارة اإلنصات

مهارة الكتابة

مهارة التطبيق

مهارة التميز

مهارة التذكر

مهارة اإلبداع

مهارة التعبر

مهارة التحديد

مهارة احلفظ











يف هناية هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن:
د األثاث املستخدم يف غرف املنزل. ١- تعدِّ

٢- تشري إىل أنواع املنظفات املنزلية.
٣- تذكر املواد املصنوع منها أثاث املنزل.

٤- توضح الطرق املثىل لتخزين املواد يف املنزل.
٥- تصنف خزانات املالبس حسب أماكنها واستخداماهتا.

أهداف الفصل
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إن تأمني املأوى هو من أوىل االحتياجات األساسية التي جيب إشباعها.
ــن  ــان م ــي اإلنس ــذي يق ــكان ال ــو امل ــه، فه ــة والرتفي ــًزا للراح ــه مرك ــب كون ــت إىل جان والبي

العوامــل اخلارجيــة ويوفــر احتياجاتــه الرضوريــة.
فلــم يعــد املســكن يمثــل مكانــًا لإلقامــة فقط واملبيت بــل أصبح يف عــرص الرسعــة والتكنولوجيا 

منظومــة متكاملة جلميع احتياجــات األفراد.
ومــن خصائــص املســكن املهمــة وضعيــة الغــرف داخــل البيــت، ومــدى مناســبة قطــع األثــاث 

فيهــا.

فقــد نالحــظ يف مجيــع غــرف املنــزل املختلفــة العديــد مــن قطــع األثــاث املناســبة لــكل غرفــة 
حســب طبيعــة اســتخدامها.

دعينا نعدد غرف املنزل :

دورة املياه

املطبخ
غرفة 

االستقبال
غرفة

 املعيشة

غرف النوم

املكتب

املسكن
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لو تساءلنا عام حتتويه غرفتك اخلاصة من قطع أثاث:
فمن املعروف أن كل غرفه يف املنزل حتتوي عى قطع أثاث تناسب طبيعة استخدامها. 

وقــد خيتلــف األثــاث مــن غرفــة ألخــرى ، ومــن منــزل آلخــر بحســب أذواق النــاس ، ولكــن 
النختلــف مجيعنــا بــأن قطــع األثــاث األساســية الرضوريــة موجــودة يف مجيــع املنــازل.

هــي  املعيشــة  غرفــة 
الغــرف  أهــم  مــن 
يف  المستخـــدمـــــة 
أفــراد  بــني  املنــزل 
ُتَعــدُّ  حيــث  األرسة، 
األرسة  جتمــع  مــكان 
االســرتخاء  بغــرض 
واالجتاعــات، وهــي 

عــادة مــا تكــون يف وســط املنــزل لســهولة التجمــع فيهــا وجيــب أن حتتــوي عــى 
للتهويــة. نوافــذ 

وقــد حتتــوي عــى قطــع األثــاث املناســبة لتأديــة الغــرض منهــا، مثــل األريكــة ، 
طاولــة التلفــاز، طاولــة التقديــم، الســجاد و الســتائر.

األثاث املستخدم يف غرف املنزل
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ــرة  ــازل الكب ــة يف املن ــرف الرضوري ــن الغ ــوف م ــتقبال الضي ــة اس ــدُّ غرف ُتَع
ويمكــن اســتبداهلا بغرفــة املعيشــة يف املنــازل الصغــرة، حيــث يمكننــا اســتقبال 
ــون  ــا تك ــادة م ــة ع ــذه الغرف ــزل، وه ــص يف املن ــزء املخص ــذا اجل ــوف هب الضي
قريبــة مــن املدخــل لســهولة دخــول وخــروج الضيــوف، وجيب أن حتتــوي عى 
نوافــذ للتهويــة، وقــد حتتــوي عــى قطــع أثــاث مثــل: كنــب، طاولــة التقديــم، 

ــات ، أباجــورات. ــات، ســجاد، ســتائر، ثري إكسســوارات وفضّي

النــوم  غرفــة  ُتَعــدُّ 
الغــرف  مــن  الرئيســية 
جيــب  التــي  املهمــة 
االعتنــاء هبــا مــن ناحيــة 
اختيار األثــاث وتوزيعه 
بــا  املناســب  بالشــكل 
ســهولة  عــى  يســاعد 
تنظيفــه بعنايــة، وهــذه 

ــا  ــوم األخــرى حلاجته ــة مــن احلــام وغــرف الن ــا تكــون قريب ــة عــادة م الغرف
للتهويــة. نوافــذ  عــى  حتتــوي  أن  وجيــب  واهلــدوء،  اخلصوصيــة  مــن  لكثــر 
ــة  ــة ، خزان ــد جانبي ــر ، مناض ــة:  رسي ــاث التالي ــع األث ــىل قط ــوي ع ــد حتت وق

مالبــس، ســجاد، ســتارة، ترسحيــة ، أباجــورات.
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مــن  امليــاه  دورة  ُتَعــدُّ 
التــي  املهمــة  األماكــن 
هبــا  االعتنــاء  جيــب 
النظافــة  ناحيــة  مــن 
اليوميــة واختيــار أفضــل 
وجيــب  هلــا،  املنظفــات 
أن حتتــوي عــى نوافــذ 

اهلــواء. لتجديــد  هوائيــة  ومروحــة  للتهويــة 
وقــد حتتــوي عــىل قطــع األثــاث الرضوريــة: مرايــا، خزانــة حلفــظ أدوات 
ــات،  ــجاد لألرضي ــتيكية ، س ــتارة بالس ــس، س ــلة مالب ــوف، س ــة، رف النظاف

ــة. ــاءة جانبي إض

ُتَعــدُّ املكتــب مــن األماكن املهمــة للعمل 
ــث  ــاء يف تأثي ــب االعتن ــة ، وجي والدراس
غرفــة املكتــب وتنســيقها واحلــرص عــى 
ــالءم مــع طبيعــة املــكان  نظافتهــا بــا يت
واملســاحة. وجيــب أن حيتــوى املكتــب 

ــة. ــذ للتهوي عــى نواف
لغرفــة  املناســبة  األثــاث  قطــع  مــن 

: ملكتــب ا
ــة كتــب ، مكتــب ، ســجاد ، أباجــورات،  ــد أو القــاش، مكتب كنــب مــن اجلل

ــة. ــة وإلكرتوني ــزة كهربائي ــة، أجه ــوارات، أدوات مكتبي ــف ، إكسس حت
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الطعــام  غرفــة  ُتَعــدُّ 
مــن الغــرف الرضوريــة 
الكبــرة  املنــازل  يف 
استبـــــداهلا  ويمكــــن 
يف  املعيشــــة  بغرفــــة 
الصغـــــرة  املـنـــازل 
والشــقق، وهــي مــكان 
األرسة  أفــراد  تنــاول 

ــاق  ــار األطب ــهولة إحض ــخ لس ــن املطب ــة م ــون قريب ــا تك ــادة م ــم، وع طعامه
إليهــا، وجيــب أن حتتــوي عــى نوافــذ للتهويــة، ويســتحب أن يكــون فيهــا نافــذة 

مبــارشة. املطبــخ  مــن  األطبــاق  لتنــاول  كبــرة 
ــة  ــة الغــرض منهــا، مثــل طاول وقــد حتتــوي عــى قطــع األثــاث املناســبة لتأدي
الطعــام الكبــرة. كــرايس، أواين زجاجيــة، ســجاد، ســتائر، فضيــات، خزانــة 

ــف. أواين، حت
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متتــاز املطابــخ العرصيــة اليــوم 
الراحــة  بأهنــا عمليــة وتوفــر 
ــة  ــرص رب ــى ختت ــة، حت والرحاب
ــاء حتضرهــا  ــزل وقتهــا  أثن املن

ــا . ــراد عائلته ــام ألف الطع
املطابــخ  هــذه  ميــزات  ومــن 
تشــكل  أن خزائنهــا اجلميلــة 
عــدد  لتخزيــن  يتســع  مكانــًا 

أكــر مــن األغــراض. حيــث تعــددت املــواد اخلــام املســتخدمة يف صناعــة 
ــر  ــف وغ ــتعال والتنظي ــهولة االس ــاز بس ــي  متت ــة الت ــة احلديث ــخ الرئيس املطاب
األذواق  مجيــع  تناســب  التــي  املتعــددة  األلــوان  وذات  لالشــتعال،  قابلــة 

وامليزانيــات.
ويستحســن وضــع أواين الزهــور والنباتــات اخلــرضاء لتضفــي عــى مطبخــك 
التــي حيتوهيــا:  العنــارص  بنفــس  املــكان  تزيــني  طابعــًا مرحيــًا، ويمكنــك 
كاألباريــق وحــزم البصــل والثــوم واألزهــار املجففــة، باإلضافــة إىل األواين 

ــة . ــوش اجلميل ــة ذات النق ــبية والفخاري اخلش
ينصح باختيار السراميك ألرضية املطابخ ألهنا تقاوم الرطوبة .
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وزعي يف اجلدول التايل قطع األثاث والكامليات املناسبة لكل غرفة :

ــب -  ــة كت ــاز - خزان ــة - تلف ــورة - أواين فضي ــف - أباج ــب - ميكرووي ــة - كن ) ترسحي
طاولــة طعــام - علــب هبــارات - ثريــات كرســتالية - إكسســوارات - ســتائر بالســتيكية 

ــة (. ــة - أدوات مكتبي ــف زجاجي - أرف

مدى مناسبة قطع األثاث فيها.
قطع األثاثغرف املنزل

املطبخ
املكتب

غرفة النوم
غرفة الطعام

غرفة استقبال الضيوف
غرفة املعيشة

دورة املياه



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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قال تعاىل : ﴿ ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    
ۆئ ﴾ ســورة البقرة : ١٢٥

للنظافــة أمهيــة كبــرة يف حياتنــا كمســلمني، و تعــّد النظافــة واحــدة مــن أهــم 
املارســات اّلتــي نّتبعهــا ضمــن حياتنــا اليومّيــة باســتمرار، ســواء الّنظافــة 
الشــخصّية أو البيئّيــة العاّمــة، فمــن الــرضورّي العنايــة بالنظافــة التــي تســاعد 
عــى التقليــل مــن احتاليــة اإلصابــة باألمــراض، وتســاعدنا يف جتنــب البكتريا 

والفروســات بعيــدة عــن أجســامنا.
ــة املنــزل يف التنظيــف مــواد خمتلفــة ومتعــددة حيــث إن كل نــوع  تســتعمل رب
منهــا يناســب قطعــة أثــاث معينــة، وأي خطــأ يف طريقــة االســتعال قــد يــؤدي 
ــف هــذه  ــراد تنظيفهــا، ومــن املعــروف أن مــواد التنظي ــالف القطعــة امل إىل إت
خمتلفــة يف تركيبهــا وجيــب أن تكــون ربــة األرسة عــى علــم ودرايــة هبــذه املــواد 

واســتعاالهتا.

املنظفات املنزلية
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طرق تنظيف أثاث املنزل :

األثاث املصنوع من األخشاب : أواًل : 

املنــزل وختتلــف قيمتهــا  العديــد مــن حمتويــات  تســتخدم األخشــاب يف صناعــة 
باختــالف نــوع الشــجر املســتخرج منــه، لــذا فقــد ينقســم إىل :

األثاث 
اخلشبي

األخشاب غر األخشاب املدهونة
املدهونة

أنواع مواد
 التنظيف :

القلويات ) صودا الغسيل كربونات الصوديوم  (
األمحاض )اخلل والليمون (

مواد التشحيم ) الفازلني (

مواد التنظيف اجلاهزة
مذيبات الدهون ) البنزين (

مواد ماصة للدهن )النخالة - بودرة التلك(
مواد الصقل واملواد اخلداشة ) امللح - السلك املعدين (
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األخشاب املدهونة :

١٢٣

5 4
الدعــك  أو  بالتلميــع  القيــام  أثنــاء 
اليــد  يف  الفوطــة  تكــون  أن  جيــب 
اليــرسى حتــى ال ُيلمــس األثــاث 
باليــد فتــرتك آثــارًا عــى األثــاث .

يدهن اخلشب بكريم األثاث 
أو ورنيش األثاث .
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١

4

٢٣
مبللــة  بفوطــة  متســح 
وتدعــك بلطــف يف اجتــاه 

اخلشــب. نســيج 

األخشاب غري املدهونة
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األَستينلس ستيل :

قطع األثاث املصنوعة من األستيل والفضة : ثانيًا : 

تستعمل أنواع خمتلفة من املعادن يف تصنيع األثاث بكامله أو جزء منه ومن أمهها :

استخدامات األَستيل :

........................... *

........................... *
........................... *
........................... *

........................... *

........................... *

يف غرفة االستقباليف غرفة املعيشةيف املطبخ

وهــو عبــارة عــن احلديــد الصلــب غــر 
حمببــة،  وملعــة  لــون  لــه  للصــدأ،  قابــل 
معــادن  مــع  بمزجــه  معاجلتــه  ومتــت 
ــة  ــات معدني ــى صف ــول ع ــرى للحص أخ

اليومــي. االســتخدام  تناســب 
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         ينظف بغسله باملاء الساخن والصابون باستعال ليفة ناعمة .

          يشطف باملاء الساخن .

       جيفف مبارشة للمحافظة عى ملعانه .

طريقة تنظيف األَستيل :
١

٢

٣

الفضة :

ــون األبيــض الــراق الــذي ال يصــدأ برسعــة.  ــة ذات اللَّ ين ــدُّ الفضــة مــن املعــادن اللَّ ُتَع
ــإن  ــتعال ف ــدون اس ــت ب ــا إذا بقي ــرة ، أَّم ــتعاهلا بكث ــال اس ــة يف ح ــة المع ــة براق ــل الفض وتظ

ــودادها. ــؤدي إىل اس ــا ي ــا مم ــيًئا عليه ــًرا س ــرتك تأث ــو ت ــودة يف اجل ــت املوج ــات الكري مركب
لذلــك فمــن الــرضوري أن حتفــظ الفضــة يف علــب أو أكيــاس مبطنــة باجلــوخ أو املخمــل 

ــواء. ــن اهل ــزل ع بمع
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         يفرش مكان التنظيف بقطعة من املشمع أو الورق .

         تغسل األدوات باملاء الساخن والصابون  السائل باستخدام قطعة إسفنج ناعمة .

       جتفف ثم تدعك بمسحوق جاهز لتنظيف الفضة.

ــة  ــاة ناعم ــتعال فرش ــع اس ــد م ــن اجلل ــة م ــر أو قطع ــة ذات وب ــة نظيف ــع بفوط        تلم
لتنظيــف األجــزاء الداخليــة والزخــارف، مــع مراعــاة عــدم تــرك أثــر للــادة 

املســتعملة يف التنظيــف .

طريقة تنظيف الفضة :
١

٢

٣

4

دي أماكن استخدام الفضة يف غرف املنزل : حدِّ

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 
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قطــع األثاث املصنوعة من الزجاج : ثالثًا : 

أين يستخدم الزجاج يف املنزل ؟

ــهلة  ــفافة س ــادة ش ــاج م ــد الزج يع
ــط  ــن خلي ــارة ع ــو عب ــرس، وه الك
مــن  )نــوع  الســيلكيا  مــادة  مــن 
ــه  ــًا ل ــودا مضاف ــع الص ــل( . م الرم

اجلــر.
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يزال الغبار واألتربة عن الزجاج، بتنظيفه أواًل بقطعة قاش جافة.

يــرش الزجــاج بقليــل مــن ســائل التنظيــف، أو يصــب جــزء مــن الســائل عــى قطعــة 
نســيج غــر وبريــة ثــم يــوزع عــى الزجــاج .

ع بفوطة ناعمة نظيفة من الشامواه. قبل أن جيف السائل من الزجاج ُيَلمَّ

١

٢

٣

طريقة تنظيف الزجاج :
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يســتعمل اجللــد يف تنجيــد األثــاث بمختلــف أشــكاله 
ومنــه اجللــد الطبيعــي والصناعــي، والنــوع الثــاين 
هــو املنتــر يف االســتخدام بــني النــاس ألنــه رخيــص 

ــف . ــهل التنظي ــن وس الثم

رابعًا :  قطع األثاث املصنوعة من اجللد :

يعــد األثــاث اجللــدي مــن القطــع اجلميلــة التــي حتتــل مكاًنــا مهًمــا يف املنــازل ، حيث يســتخدم 
يف املكاتــب ويمتــاز بالقــوة واملتانــة وســهولة تنظيفــه خاصــة األلــوان الداكنــة منه . 

استعامالت اجللد يف األثاث

ما هي استخدامات اجللد يف األثاث ؟

١٢٣
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كيفية تنظيف األثاث املصنوع من اجللد :

طريقة التنظيف
تدهن قطعة 

األثاث اجللدي 
بالطالء حسب 

لوهنا

يلمع بفرشاة ناعمة 
أو بفوطة )كودري( 
أو بقطعة من نسيج 

خمميل

ورنيش خاص 
لتنظيف األثاث 

اجللدي.
فرشاة ناعمة 

للتلميع.
فرشاة ذات 

شعر للتنفيض.
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خامسًا :   قطع األثاث املصنوعة من القامش :

من استعامالت القامش يف األثاث املنزيل :

١

٢

٣

4

جيب مراعاة نوع القاش 
عند التنظيف
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تشطف عدة مرات قبل الغسل.   

تغسل مبارشة دون أن تنقع باملاء الدافئ والصابون .   

  تغسل باء مذاب فيه صابون بالضغط عى القطعة وليس العرص. 

تشطف باملاء الدافئ إلزالة أثر الصابون منها عدة مرات.   

تشطف باء دافئ كثر للتخلص من الصابون ثم تغسل باملاء البارد.   

ينفض ما هبا من املاء برفق بعد غسلها وال تعرص.   

تنر مفرودة مستقيمة عى حبل الغسيل.   

تنر مفرودة متامًا ومستقيمة إىل أن جتف.   

١

١

٢

٢

٣

٣

4

4

طرق تنظيف أقمشة التنجيد ) املصنوعة من القطن (

طرق تنظيف أقمشة التنجيد ) املصنوعة من أقمشة صناعية (

تذكري دائًا أن ختتري منظف األثاث عى منطقة 
صغرة قبل االستخدام .
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ماهو التخزين ؟
 هــو وضــع األدوات واملــواد املختلفــة باملنــزل يف املــكان املناســب هلــا وبالطريقــة الصحيحــة. 

حيــث يمكــن الوصــول إليهــا يف أقــل جهــد.
بمعنى آخر التخزين هو احلفاظ عى السلع واملعدات بمختلف أنواعها لتبقى سليمة .

حيافظ عى بقاء املواد 
والسلع مدة أطول

توفر األمان ألفراد 
األرسة

رضوري لتفادي 
الفوىض خاصة يف 

املواد الزائدة

يوفر الوقت واجلهد

محاية املواد من الكرس

توافر املواد الغذائية 
يف حال انقطاعها من 

السوق

تعمل عى حفظ املواد 
من التلف 

التخزين

من فوائد التخزين :
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الطرق املثىل للتخزين :

أواًل :   ختزين املواد الغذائية :

١-  مــن الــرضوري الفصــل يف التخزيــن مــا بــني 
املــواد الغذائيــة واملــواد األخــرى .

ختــزن  بالشــمس  تتأثــر  التــي  الغذائيــة  ٢-  املــواد 
يف أماكــن مســقوفة ومغلقــة ، أمــا التــي تتأثــر 
بالثالجــة . يتــم ختزينهــا  باحلــرارة والرطوبــة 

ــة يف  ــح  القوي ــة ذات الروائ ــواد الغذائي ــزن امل ٣-  خت
ــح . ــب الروائ ــي تكتس ــن الت ــدة ع ــن بعي أماك
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ختزين املواد األخرى : ثانيًا : 

4-  جتمــع املــواد الغذائيــة التــي تعامــل بطريقــة واحدة 
يف مــكان حفــظ واحــد .

ــج  ــة املنت ــخ انتهــاء صالحي ــد مــن متابعــة تاري 5-  الب
ــًا. ــه دوري وفحص

١-  وضــع األجهــزة واألدوات بالطريقة املناســبة ويف 
االجتــاه الــذي ستســتعمل فيــه .

٢-  األواين الثقيلــة الضخمــة التــي خيــزن فيهــا الســكر 
مــزودة  تكــون  أن  جيــب  واألزر،  والطحــني 

. بعجــالت 
      ملـــاذا ؟
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املــواد عــى أرضيــة املخــزن ويفضــل  توضــع  ٣-  ال 
رفعهــا عــى رفــوف .

4-  لســالمة االســتهالك يراعــى وضــع املــواد القديمــة 
ــدة يف  ــواد اجلدي ــع امل ــا توض ــرف بين ــة ال يف مقدم

اخللــف .

١-  اختيــار األرفــف ســهلة احلركــة ليتســنى تغيــر 
أســفلها. وتنظيــف  أماكنهــا 

٢-  إمكانيــة عمــل مســاحة ختزيــن إضافيــة يف املخــازن 
العلويــة واالســتفادة مــن الســطح الداخــيل ألبــواب 

اخلزائــن .

ما جيب مراعاته عند تصميم أماكن التخزين :
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أماكــن  يف  رضوريــة  الواســعة  األبــواب  فتحــات  ٣-  إن 
ــة املالبــس  ــواب خزان ــح أب ــذا جيــب أن تفت ــن ، ل التخزي
بشــكل كامــل ، ألن األبــواب الّســحابة )املنزلقــة جانبــًا( 

ــس. ــًا للمالب ــًا مرحي ــي ختزين ال تعط

4-  مــن الــرضوري ختزيــن املــواد الغذائيــة يف أماكــن جيــدة 
التهويــة .
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يمكن ختزين أدوات التنظيف.

يمكن ختزين ................................... .

يمكــن ختزيــن .......................... و .......................... 
واألدوات اخلاصــة بأفــراد األرسة .

خيزن هبا ................................... .

يمكن ختزين الطعام وأدوات ومعدات املطبخ .

يمكــن ختزيــن ........................ ، و ........................
وأدوات تنســيق الزهــور.

مراكز التخزين باملنزل :

دورة 
املياه

غرفة 
الطعام

غرفة 
املعيشة

غرفة 
النوم

املطبخ

املخازن
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اخلزانات املستخدمة يف ختزين املالبس أشكال عدة :

أشكال خزانات املالبس :



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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يف هناية هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن:
١- تتعرف أسَس العملية اإلدارية  .

٢- توضح اخلطوات التي تساعد عىل اختاذ القرار .
٣- تستخدم اخلريطة الذهنية يف حياهتا اليومية .

أهداف الفصل
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إن الغــرض مــن تعلــم األهــداف والقيــم واملــوارد هــو ملســاعدة الشــخص عــى إدارة شــؤون 
حياتــه وحيــاة أرستــه بيــرس وســهولة .

وتتــم إدارة املنــزل عــى مراحــل، تتحقــق باتبــاع خطــوات تعتمد كل خطــوة منها عــى اخلطوات 
التــي تليهــا كالتايل:

العملية اإلدارية

املراقبةالتنفيذ

التخطيط

التقويم
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هــو عنــرص أســايس ومهــم يف العمليــة اإلداريــة، بــل ُيَعــدُّ مــن أوىل مراحــل اإلدارة املنزليــة 
حيــث ال يمكــن تنفيــذ أي عمــل بنجــاح دون ختطيــط مســبق لــه .

فالتخطيــط مرحلــة فكريــة تســبق التنفيذ وتتضمن سلســلة مــن القرارات تتعلق يف املســتقبل، 
وهــذه القــرارات حتددهــا األهــداف املنشــودة بوضــوح واملــوارد الــالزم  اســتخدامها وكيفيــة 

اســتخدام كل منها .

القــرارات حلــل  فيهــا تتخــذ 
ال  فــرتة  خــالل  املشــكالت 
تزيــد عــن شــهر ، وقــد تكــون 
يوميــة أو أســبوعية ألهنا ترتبط 
 ، وواضحــة  قريبــة  بأهــداف 
ــوح  ــم بالوض ــي تتس ــك ه لذل

التفاصيــل . والدقــة وكثــرة 

قــد  بعيــدة،  بأهــداف  ترتبــط 
متتــد عــدة أشــهر أو ســنوات 
التفاصيــل،  بقلــة  وتتصــف 
يضــة  عر ًــا  ط خطو ن  تكــو و
ت  ال حتــا ال ا و ف  و للظــر
ــا. ــرق مواجهته ــتقبلية وط املس

التخطيط : أواًل : 
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وسواء كانت اخلطط قصرة املدى أو طويلة املدى فإهنا تنقسم إىل نوعني:

التنســيق   : التنفيــذ عمليتــان متداخلتــان مهــا  هــو حتويــل اخلطــة إىل عمــل ويصحــب 
واإلرشاف.

التنســيق: يقصــد بــه تنظيــم أعــال األفــراد املشــرتكني يف عمليــة التنفيــذ حتــى ال تتعــارض 
جهودهــم و يعطــل بعضهــم بعضــا.

اإلرشاف: يتضمــن اإلرشــاد والتوجيــه ملــن يقــوم بالتنفيــذ كــي تتحقــق أهــداف اخلطــة 
املوضوعــة وجيــب أن يكــون األســلوب املتبــع يف التوجيــه لطيفــًا مشــجعًا كــي ال ينفــر 

ــة. ــذ اخلط ــن تنفي ــوا ع ــراد فيتقاعس األف

نوعهااخلطة
الدراسة يف كلية الطب

ه يف عطلة هناية األسبوع عى البحر التنزُّ
رشاء منزل جديد

بعــد دراســة أنــواع اخلطــط.. اذكــري نــوع اخلطــة 
حســب األمثلــة التــي أمامــك:       

خطط ذهنية خطط مكتوبة

التنفيذ :ثانيًا :  
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هــي متابعــة التنفيــذ يف مراحلــه املختلفــة للتأكــد مــن أن التنفيــذ مطابــق للخطــة املوضوعــة، 
وإمتــام العمــل يف الوقــت املحــدد لــه وحســن اســتخدام املــوارد ، وإجــراء التعديــالت 

ــة. ــن النتيج ــان حس ــة، لض الالزم

ــوات  ــق بخط ــا يتعل ــر في ــادة النظ ــم وإع ــز ، أي التقيي ــل املنج ــج العم ــى نتائ ــم ع ــو احلك ه
ــل. ــباب الفش ــاح وأس ــارص النج ف عن ــرُّ ــة ، لتع ــذ ورقاب ــط وتنفي ــن ختطي ــة م اخلط

ــم مــن أعــال ،  َف عــى نواحــي الضعــف والقــوة يف مــا أت ــا احلالتــني حيــاول التعــرُّ ويف كلت
ومــدى مــا حققــه مــن أهــداف وعليــة يمكــن تعريــف التقييــم بأنــه »عمليــة تفحــص ونقــد 

شــاملة يقــوم هبــا الفــرد لدراســة ترصفاتــه وأعاملــه وخططــه«. 

املراقبة : ثالثًا :

التقويم : رابعًا : 



  

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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يمكننــا أن نعــرف اختــاذ القــرار : » بأنــه عمليــة اختيــار بــني اثنــني أو أكثــر مــن اخليــارات أو 
البدائــل املمكنــة « .

غالبــا ماتواجهــك مشــكالت يف حياتــك وحتتــاج إىل حــل ، إن مفتــاح حــل هــذه املشــكالت 
ُمــك صنــع القــرار ُيعــد مهــارة تســاعدك يف إدارة حياتــك  يف اختــاذ القــرارات احلكيمــة ، وتعلُّ

اليومية.

تقسم القرارات ألنواع :

 قرارات
مجاعية أنواع القرارات

 قرار
مدروس

 قرار
عفوي

 قرارات
فردية

اختاذ القرارات
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يتــم بصــورة ال شــعورية، ويــدل 
يف  تعتمــد  ســلوكية  عــادة  عــى 
ســبق  قــرارات  عــى  أساســها 

 . بتهــا جتر

وحيتــاج  شــعورية،  بصــورة  يتــم 
يتطلــب  موقــف  يف  تفكــر،  إىل 
عــدة  بــني  األفضــل  االختيــار 

خمتلفــة. بدائــل  أو  خيــارات 

اذكري مثااًل لقرارات عفوية و قرارات مدروسة :

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

القرار الفردي :أواًل :  

تعريف القرار الفردي : هو القرار الذي يتخده الشخص بمفرده

أنواع القرار

قرار مدروس قرار عفوي
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مدروسةعفويةالقرارات
السفر يف العطلة الصيفية

ارتداء املالبس املدرسية صباح كل يوم
التوجه للعمل يوميًا

ارتداء مالبس السهرة حلفل زفاف صديقتك

: ) حددي اإلجابة الصحيحة من القرارات التالية بعالمة )

  القرار اجلامعي :ثانيًا :

هو القرار املدروس الذي يشرتك أكثر من شخص واحد يف اختاذه

ــؤون  ــة يف ش ــبة املتعلق ــرارات املناس ــاذ الق ــراد يف اخت ــرتك األف ــا يش ــادة م ــي األرسة ع فف
ــر  ــة ألكث ــاح الفرص ــك تت ــة، وبذل ــة والرتفيهي ــة والثقافي ــة واالجتاعي األرسة االقتصادي

ــرار.  ــة مــن مراحــل اختــاذ الق مــن شــخص واحــد لالشــرتاك يف كل مرحل
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مراحل اختاذ القرار :

مراحل اختاذ القرار :

التعرف عى املشكلة و حتديدها .

دراسة مزايا وعيوب ونتائج وعواقب كلٍّ من تلك االحتاالت .

ل املسؤولية املرتتبة عى اختاذ القرار . تقبُّ

البحث عى االحتاالت واحللول املختلفة للمشكلة ومجعها .

اختيار ) أفضل ( هذه االحتاالت .

تقييم القرار .

لكي يتخذ الفرد قرارًا حكيًا فإنه يمر فكريًا بعدة مراحل هي :



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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اخلريطة الذهنية

ــق  كثــرة هــي الوســائل املســاعدة عــى الفهــم واالســتيعاب واحلفــظ، أحيانــا تتعلَّ
ــم للحفــظ  ــم، وأحيانــا يســتخدمها املتعلِّ ــم بغيــة إيصــال الفكــرة للمتعلِّ باملعلِّ

واملراجعــة والتلخيــص.
اهــا باالســتاع إىل مقاطــع  ــي تلقَّ ــدروس الت ز ال ــم أن يعــزِّ ــل يمكــن للمتعلِّ  باملقاب
صوتيــة أو مرئيــة، ويمكنــه أن يســتعني بمراجعــة مجاعيــة، ويمكنــه أيضــًا أن 

ــي. ــم توضيح ــكل رس ــاه يف ش ــذي تلق ــدرس ال ــص ال يلخِّ
يــه األيمن  ننــا مــن قــراءة املعلومــة بكامــل الدمــاغ، بفصَّ كــا أن اخلريطــة الذهنيــة متكِّ
ــم واالســتيعاب، ومــن ثمــة يتــمُّ ختزيــن  واأليــرس، فرتفــع بذلــك مــن كفــاءة التعلُّ
ة ممكنــة، ألهنــا مجعــت بــني الصــور والكلــات،  املعلومــات يف الدمــاغ ألطــول ُمــدَّ
وربطــت املعــاين املختلفــة بعضهــا ببعــض عــن طريــق الفــروع املســتخدمة يف 

رســمها.
ــم   والرســم التوضيحــي للخريطــة الذهنيــة هــو مــن القواســم املشــرتكة بــني املعلِّ

مــون! مــني فنحــن متعلِّ ــم، وإن مل نكــن مــن املعلِّ واملتعلِّ
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معلومات بسيطة عن املخ :

األعــر ) الــذي يســتخدم يــده اليــرسى دائــًا ( تقلــب لديــه 
األيــرس  هــو  لديــه  األيمــن  فاجلــزء  املــخ  فــي  يف  املعلومــات 

. والعكــس 

مــخ اإلنســان مقســوم إىل قســمني متســاويني )مــخ أيمــن أي الفــص األيمــن ومــخ أيــر 
أي الفــص األيــر( ، كال املخــني يتحكــم يف احلــركات وغرهــا التــي يقــوم هبــا اإلنســان 

بصــورة عكســية.
 بمعنــى أن املــخ األيمــن مســئول عــن األعضــاء املوجــودة يف اجلهــة اليــرسى مــن 
اإلنســان، والعكــس صحيــح فاملــخ األيــر مســئول عــن األعضــاء املوجــودة يف جهــة 

ــني. اليم
ستكتشــف أن اخلريطــة الذهنيــة يرتــاح هلــا العقــل كثــرًا، وهــي تشــغل العقــل األيمــن 

واأليــرس معــًا، وشــكل خاليــا املــخ مثــل شــكل اخلريطــة الذهنيــة.
ــا  ــجار بأعضائه ــو كاألش ــة فه ــق للطبيع ــة ومواف ــا العصبي ــق للخالي ــم مواف ــذا العل  فه

ــا . وفروعه
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كــا أســلفنا الذكــر فــإن املــخ البــري ينقســم لقســمني:  الفــص األيمــن والفــص األيــرس 
ولــكل منهــا مهــام مســؤول عنهــا وسنســتعرض هــذه املهــام:

وظائف العقل :

 - األرقــام   - القــوام 
الرتتيــب   - احلســابات 
- الكلــات - التفكــر - 

 . التحليــل   - املنطــق 

٢

اجلزء األيمن من املخ :

اجلزء األير من املخ :

اليقظــة  أحــالم   - اخليــال 
األصــوات   - األلــوان   -
 - التناســق   - واألحلــان 
 - األبعــاد   - املوســيقى 
املشــاعر - الرســم - احلــب .

١

- اإليقاع
- اإلدراك املكاين

- األبعاد
- اخليال

- أحالم اليقظة
- األلوان

- رؤية  الصورة
 الكلية

- التحدث
- النطق

- األعداد
- التسلسل

- املهارات اخلطية
- التحليل

- إعداد القوائم
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ــك  ــة عقل ــى اســتخدام طاق ــاعدك ع ــح تس ــزودك بمفاتي ــق الرســم ت ــة عــن طري هــي تقني
بتســخر أغلــب مهــارات العقــل بـــ ) كلمــة ، صــورة ، عــدد ، منطــق ، ألــوان، إيقــاع ( يف 
كل مــرة، وأســلوب قــوي يعطيــك احلريــة املطلقــة يف اســتخدام طاقــات عقلــك.  واخلريطة 
ــرك  ــك وتفك م ــني تعلُّ ــاة ويف حتس ــاالت احلي ــف جم ــتخدم يف خمتل ــن أن تس ــة يمك الذهني

بأوضــح طريقــة وبأحســن أداء بــري .

يذكــر أن ســبب نجــاح اخلرائــط الذهنيــة هــو أهنــا تشــابه طريقــة عقــل اإلنســان مــن حيــث 
ترتيــب املعلومــات والربــط بينهــا باســتخدام الصــور والرمــوز واأللــوان واألشــكال .

اخلريطة الذهنية :

كيف نرسم اخلريطة الذهنية ؟

اخلريطة الذهنية بتعريف د. نجيب الرفاعي
 ) موجهة للطالب ( هي :

فام هي خريطة العقل )اخلريطة الذهنية( :

الكتــب  يف  املقــروءة  املعلومــات  بربــط  تقــوم  الدراســة  وســائل  مــن  ناجحــة  وســيلة 
تقــرأ  أواًل  فأنــت   ، خريطــة  شــكل  عــى  وكلــات  رســومات  بواســطة  واملذكــرات 
باألشــكال  ممزوجــة  خمتــرصة  كلــات  إىل  حتوهلــا  ثــم  ومــن  املكتوبــة  املــادة  يف  الفكــرة 
.  )A4( حجــم  واحــدة  ورقــة  يف  كامــل  فصــل  اختصــار  فبإمكانــك   واأللــوان، 
وبتعــودك بالنظــر إىل هــذه الورقــة ســتجد مــن الســهولة جــًدا اســتخراج املعلومــات منهــا 

ــات .  ــارات واالمتحان ــاء االختب ــاء الدراســة وأثن أثن
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احرض ورقة بيضاء غر مسطرة وابدأ الرسم يف منتصف الورقة متامًا.

 اجعــل التوصيــل بــني الفــروع يأخــذ شــكل منحنيــات حتــى ال يصيــب القــارئ امللــل.

استخدم األلوان خالل الرسم ألن األلوان تعمل عى لفت االنتباه واإلثارة.

استخدم الصور املعرة قدر اإلمكان لوصف األفكار الفرعية.

استخدم شكاًل أو صورة معرة عن الفكرة الرئيسية.

استخدم كلمة واحدة فقط لكل سطر.

أوصل الفروع الرئيسية بالشكل املركزي.

األدوات املستخدمة :

خطوات عمل اخلريطة الذهنية :

١

5

٣

٧

٢

٦

4



70

نامذج من اخلرائط الذهنية :
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فوائد اخلريطة الذهنية :

     تقدم نظرة شاملة ملوضوع أو جمال كبر .

     يكون النظر إليها ، وقراءهتا وتذكرها أمرًا ممتعًا و مسليًا .

     تعمل عى مجع أكر قدر من املعلومات يف مكان واحد .

     متكنك من التخطيط لألهداف أو حتديد اخليارات .

     تشجع عى حل املشاكل بأن تتيح لك رؤية طرق إبداعية جديدة .

بعد دراستك للخريطة الذهنية ، اذكري أربعة أغالط للخرائط الذهنية .

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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صديقتــك تريــد الســفر يف عطلــة منتصــف العــام إىل ديب ، خططــي معهــا  
للســفر يف خطــة قصــرية املــدى عــن طريــق خريطــة ذهنيــة.



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



 





يف هناية هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن:
١- التعرف عىل مفهوم املوارد وأنواعها .

٢- توضح أمهية التخطيط املايل .
٣- تنمي مهاراهتا يف وضع امليزانية .

أهداف الفصل
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مــن املعلــوم أن املــوارد ختتلــف يف كميتهــا ونوعهــا مــن أرسة إىل أرسة أخــرى بــل مــن فــرد 
إىل اخــر فهــي تعتمــد عــى حســن اســتغالل وإدارة الفــرد هلــذه املــوارد فيشــكل رضورة البــد 
ــم  ــَا ومبــارشًا عــى اجتاهــات وقي ــر تأثــرًا قوي منهــا لتحقيــق أكــر قــدر مــن الســعادة، وتؤثِّ
الفــرد نفســها، وتتزايــد أمهيــة هــذا التأثــر يف الوقــت احلــارض يف مقابــل املؤثــرات املجتمعيــة 

مثــل وســائل اإِلعــالم املرئيــة واملســموعة واملقــروءة.
إًذا، ماذا نقصد باملوارد؟ 

كل ما نملكه من إمكانيات وثروات يمكن أن نستخدمها أو نستفيد منها يسمى موردًا.

تنقسم املوارد إىل

إدارة املوارد املالية لألرسة
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يقصد هبا ما يستطيع كل فرد أن يقدمه من كسب أو خدمات يف حدود إمكاناته من:

املوارد البرشية :

موارد برية
 مثل :

١٢٣4
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هــي املــوارد الالزمــة لتحقيــق كثــر مــن األهــداف وهــي تتعلــق باألشــياء املاديــة امللموســة 
وغرهــا التــي يســتفيد منهــا الفــرد مبــارشة مثــل:

املالاملمتلكات

تسهيالت املجتمع الوقت

املوارد غري البرشية :
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إدارة املوارد املالية لألرسة :

ــي  ــود الت ــن النق ــراد م ــل األرسة واألف ــا إدارة دخ ــد هب يقص
ــة. ــر البري ــوارد غ ــن امل ــم م ــزء امله ــون اجل تك

العوامل التي تؤثر يف إدارة األموال :

الدخل املايل

القيم واألهداف

العمر

املستوى التعليمي
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اذكري أمهية التخطيط املايل :

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

حسن إدارة 
األعال

حتديد األهداف 
واحلاجات

التطوير يف التفكر



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي

84

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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مصادر الدخل

مصادر الدخل

دخل غر مبارش دخل مبارش

يف حديثنــا عــن األرسة أوضحنــا أن املــورد املــايل يكــون اجلــزء املهــم مــن مــوارد األرُسة فــإذا 
ســألت َأحــًدا عــن دخلــه ، ســتكون إجابتــه هــي: جممــوع مــا يدخــل إىل جيبــه مــن نقــود ســواء 

كان مــن مصــدر واحــد أو مصــادر خمتلفــة ســنويًا كان أو شــهريًا .

ــرة  ــدودة املتواف ــات املح ــلع واخلدم ــوع الس ــه جمم ــل: بأن ــون الدخ ــّرف االقتصادي ــد ع وق
ــددة.  ــة حم ــدة زمني ــم يف م ــباع احتياجاهت ــراد وإش ــات االف ــق رغب لتحقي
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املتوافــرة  واخلدمــات  املاديــة  الســلع  عــى  يشــتمل 
لــألرسة دون اســتعال املــال . ومثــال عــى ذلــك إذا 
امتلكــت األرسة حديقــة تنتــج الفواكــه فهــم حيصلــون 
برتبيــة  تقــوم  أرسة  أو   ، رشائهــا  دون  الفواكــه  عــى 
دواجــن فهــم حيصلــون عــى دجــاج وبيــض لغذائهــم 

دون رشائــه.

ــل  ــي حيص ــات الت ــة واخلدم ــلع املادي ــن الس ــون م يتك
عليهــا الفــرد مقابــل يشء عــادة بدفــع النقــود .

سلع مادية تنتج من 
البيت

استغالل ممتلكات 
دائمة

خدمات يؤدهيا أفراد 
األرسة

أواًل :     الدخل املبارش :

ثانيًا

الدخل غري 
املبارش

الدخل 
املبارش

     الدخل  غري املبارش :
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مصادر الدخل املايل لألرسة

وعنــد التطــرق إىل الدخــل البــد أن يصاحبــه املرصوفــات فيجــب املوازنــة بــني 
الدخــل والــرصف كــا جيــب عــى األرسة أن تكيــف دخلهــا مــع مرصوفاهتــا.

هــي مــا تنفقــه األرسة لتلبيــة املرصوفات
مــن  وختتلــف  متطلباهتــا، 

أرسة إىل أخــرى.
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اذكري أمثلة ألنواع املرصوفات :

أقساط املشرتيات

مرصوف املدرسة

رشاء أدوات التنظيف

مرصوفات شهريةمرصوفات يوميةمرصوفات ثابتة

تغير األثاث

مرصوفات سنوية

السفر الطارئ للعالج

مرصوفات طارئة



  

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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ماذا نقصد بامليزانية 
الميزانية هي وثيقة تهدف إلى تقدير النفقات الضرورية إلشباع الحاجات العامة واإليرادات 

الالزمة لألسرة فهي تساعد في تجنب المتاعب المالية.

ميزانية للوقت

ميزانية للغذاء
ميزانية للملبس

ميزانية للدخل املايل

الـميزانية

فامليزانية ال تنحرص عىل املورد املايل فقط بل تشتمل عىل : 

أمثلة أ - أنواع امليزانيات
ق( مرصوف املدرسة - اجلمعية - ) تسوُّ ١- أسبوعية

٢- شهرية أقساط متنوعة / إجيار السكن
سفر ٣- سنوية

أنواع امليزانيات لألرسة :
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كام تبنى امليزانيات عىل أسس عامة ال تتغري بتغري املورد:

املرونةمراعاة أهداف أفراد األرُسة

الظروف الطارئةإشباع احلاجات

حتسني طرق املعيشةمراعاة مستويات أفراد األرسة

اهلدف من وضع الـميزانية
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خطوات إعداد ميزانيتك الشخصية  :

امليزانية 
الشخصية

..............................................................

..............................................................

عناية
شخصية

وعند ذكر امليزانية البد أن نشري إىل االدخار.

تتضمــن عمليــة إعــداد امليزانيــة الشــخصية كل ما يتعلق بالشــخص 
نفســه ،  مــن  خــالل حتديــد الدخــل الــذي يتلقــاه ،بعــد ذلــك تدون 

االحتياجــات املطلوبــة ، اذكري بعضــًا منها.
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هــو اجلــزء غــر املســتهلك مــن الدخــل ، ويمكــن أن حيصــل منــه الفــرد عــى فائــدة باســتثاره 
أو تنميتــه يف مروعــات حتقــق لــه أهدافــًا معينــة ، وهنــاك نوعــان لالدخــار:

عــن  الفــرد  امتنــاع  وهــو 
دخلــه  مــن  جــزء  اســتخدام 

إجبــار. دون  برضــاه 

االدخار 
االختياري

االدخار 
اإلجباري

االدخار :

أنواع االدخار

مــن  جــزء  اقتطــاع  وهــو 
الدخــل مــن قبــل الدولــة يف 
مقابــل احلصــول عــى  املعــاش 
عنــد  ملوظفيهــا  التقاعــدي 

خدمتهــم. هنايــة 
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ضعي خمططًا مليزانية أسبوعية :

نوع املرصوفاتاليوم / التاريخ
» املشرتيات «

املجموعاملبلغ
املالحظاتد.ك دينارفلس

األحد١
- مرصوف مدرسة
-  رشاء مستلزمات 

مكتبية
5٠٠
١.5٠٠ د.ك٠٠٠١

األثنني٢

الثالثاء٣

االربعاء٤

اخلميس٥

اجلمعة6

السبت7
جمموع امليزانية خالل األسبوع ...................................................

االدخار....................................................
علًا بأن ميزانيتك األسبوعية = ١٠دك
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سلبيات اإلنفاق يف املجتمع الكويتي :

٣- زيادة استهالك الوجبات الرسيعة واألكل باملطاعم وما يصاحبها من زيادة يف اإلنفاق.

4- اإلرساف يف إعداد الوجبات الغذائية وخاصة يف الوالئم واحلفالت.

5- االهتام باملظاهر والكاليات الشخصية واملنزلية واملبالغة فيها واإلنفاق عليها ببذخ.

٢- اإلنفاق العشوائي دون وضع ضوابط أو معاير للرصف .

١- بعد انتشار مواقع التواصل االجتاعي أدى إىل زيادة اإِلنفاق.

٦- امتالك كل فرد من األرسة سيارة أو أكثر وعدم االهتام ببند االدخار.

٧- زيادة تكاليف الزواج واملبالغة فيها.

قدمي حلواًل ملشكلة اإلنفاق العشوائي يف املجتمع الكويتي.

.................................................................................................................................. -٣

.................................................................................................................................. -٢

.................................................................................................................................. -١



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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يف هناية هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن:
١- تتعرف حقوق وواجبات املستهلك.

٢- توضح أهم مشكالت املستهلك.
٣- تشري إىل أهم اجلهات املعنية بحامية املستهلك.

٤- تبني أثر الدعاية واإلعالن يف سلوك املستهلك .

أهداف الفصل
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ــى  ــكل رضرًا ع ــي ُتش ــات الت ــات واخلدم ــن املنتج ــة م احلاي
صحتــه وســالمته . حق األمان :

حق االختيار :

حق املعرفة :

حق االستامع إىل 
آرائه :

حق إشباع احتياجاته 
األساسية :

ــات  ــلع واخلدم ــن الس ــل م ــن البدائ ــد م ــني العدي ــار ب االختي
ــودة . ــان اجل ــع ض ــية م ــعار تنافس بأس

ــتهالك  ــراء واالس ــى ال ــاعده ع ــي تس ــق الت ــده باحلقائ تزوي
ــليمة . ــورة س بص

أن تأخذ بآرائه يف تطوير السلع واخلدمات .

األساســية  الرضوريــة  واخلدمــات  الســلع  عــى  احلصــول 
كالغــذاء والكســاء واملــأوى والرعايــة الصحيــة والتعليــم .

حقوق املستهلك :

ــة املســتهلك ومســاعدته ليتمكــن مــن اختــاذ  ــة أخــذت عــى عاتقهــا مســؤولية محاي إن الدول
ــرار . الق

العدالة بينهم

حقوق وواجبات املستهلك

املستهلك البائع
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احلق بتسوية عادلة ملطالبه املروعة.

العيش والعمل يف بيئة خالية من املخاطر.

الوعي بحقوقه يف مجيع نواحي االستهالك.  - ١
البحث عن مواصفات املنتج الذي يريد رشاءه.- ٢
 االمتناع عن رشاء املواد واملنتجات واملصنوعات التي تعرض عى قارعة الطريق.- ٣
توّخي احلذر من الوقوع يف فخ اإلعالنات املضللة.- 4
فحص السلعة جيدًا للتأكد من أهنا خالية من أي عيوب قبل مغادرة املحل.- 5
ــع عــن اســتعاهلا بعــد - ٦ ــدواء، وأن يمتن ــادة أو ال ــج أو امل ــة املنت  التأكــد مــن مــدة صالحي

ــة.   انتهــاء مــدة الصالحي
طلب فاتورة / إيصال باملشرتيات من صاحب املحل.- ٧
أال يتوانى عن تقديم الشكوى املناسبة إىل اجلهات املعنية. - ٨

يواجــه املســتهلك أحيانــًا بعــض املشــكالت عنــد 
رشائــه لســلعه مــا، وقــد ال يميــز بــني حاجتــه 
الســلع  مــن  املعروضــات  زمحــة  يف  الفعليــة 

ــه. ــط ل ــذي خط ــر ال ــرتي غ ويش

واجبات املستهلك :

مشكالت املستهلك :
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تشــمل النســب املكونــة للمنتــج مــن الرطوبــة ، امللــح، 
يواجــه  لذلــك   ، األخــرى  اإلضافيــة  واملــواد  الدهــن 
ف عــى الصفــات النوعيــة ألغلب  املســتهلك صعوبــة التعــرُّ
ــن  ــا م ــبب اختالفه ــا أو بس ــدم وضوحه ــك لع ــلع وذل الس

ــر. ــج آلخ منت

من أهم املشكالت التي تواجه املستهلك مايي :

الصفات 
النوعية 

السعرات 
الدهونالكربوهيدراتالربوتنياحلرارية 

منتج )١(

منتج )٢(

حاويل معرفة الصفات النوعية ألكثر من نوع من نفس املنتج 
ودوين مالحظاتك هنا :
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 كل الســلع تقــاس إمــا بالوزن أو العــدد أو احلجم ، ومعظم 
الســلع تعبــأ أو تغلــف قبــل بيعهــا ويتعــذر عــى املســتهلك 
معرفــة حمتواهــا كّمــا وعــددًا إال بعــد الــراء  وهنــاك بعــض 
الســلع تتأثــر بالعوامــل اجلويــة ، وهنــا يكتــب عــى غــالف 

العبــوة ) الــوزن الصــايف - الــوزن عنــد التعبئــة ( .

وتعنــي توافــر أســاليب األمن والســالمة بالســلع يف املطاعم  
ــارات  ــذ ، إط ــاج النواف ــات زج ــال ، مواصف ــب األطف ولع
الســيارات وكل هــذه األمــور تســتدعي وجــود ضوابــط 
وقوانــني حتــدد املواصفــات الفنيــة للســلع والتــي مــن شــأهنا 

توافــر األمــن والســالمة للمســتهلك .

وتعنــي الصفــات اجليــدة للســلع أواملنتــج مثل اللــون والطعم 
والرائحــة ويســتطيع املســتهلك معرفة ذلك بســهولة.
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متى تقدم شكوى؟

ــًا  ــن دائ ــة الثم ــع غالي ــرون أن البضائ ــتهلكني ي ــم املس معظ
ــع رخيصــة الثمــن  ــة اجلــودة وأن البضائ ــا تكــون مضمون م
رديئــة ، بالتــايل ينتهــز التاجــر هــذه الفكــرة فرفــع ســعر 

ــة . ــه الرديئ بضاعت

نظــرًا لكثــرة وتنــوع حاجــات ومتطلبــات املســتهلك واإِلقبــال 
عــى الــراء فــإن ذلــك أعطــى فرصــًا لالحتيــال التجــاري 
ويتضــح ذلــك أكثــر يف موســم التنزيــالت حيــث تعــرض بعــض 
ــا  ــد م ــخ ( وال نج ــزة ...  إل ــة - أجه ــس - أحذي ــلع ) مالب الس

ــة أو البلــد املنتــج هلــا . يــدل عــى العالمــة التجاري

ملحوظة

كيف تقدم شكوى ؟   اتصل عى لرقم اخلط الساخن خلدمة 
العمالء ..............................

أرسل شكواك إىل الريد اإللكرتوين   
www.moci.gov.kw

ــأن  ــالف بش ــود خ ــال وج ــعار أو يف ح ــاع يف األس ــاري أو ارتف ــش جت ــاف غ ــد اكتش عن
خدمــات مــا بعــد البيــع أو رفــض املــزود اســرتداد الســلعة أو اســتبداهلا بعــد اكتشــاف 

عيــب فيهــا.
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عزيزيت املتعلمة :
كــوين إجيابيــة وبلغــي عــن أي خمالفــة إىل أقــرب مركــز حلاية املســتهلك 

فمشــاركتك يف نــر ثقافــة محايــة املســتهلك حتمــي حقك . 

حرصــت دولــة الكويــت عــى محايــة املســتهلك واحلــد مــن انتشــار أســاليب الغــش التجــاري 
عــن طريــق مؤسســاهتا املتخصصــة والتــي مــن شــأهنا محايــة املســتهلك وهــي :

اجلهات الرسمية التي تقوم بحامية املستهلك :

إدارة اجلارك

وزارة الصحة - إدارة 
بلدية الكويتاملخترات

اهليئة العامة للصناعة 
- إدارة املواصفات 

القياسية

وزارة التجارة 
والصناعة - إدارة 

محاية املستهلك
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املهمةاجلهة املختصةم

أخذ عينات من البضائع الواردة للتأكد من سالمة العالمة إدارة اجلارك
التجارية .

مجع وإِتالف املواد غر الصاحلة لالستعال .

فحص عينات املواد الغذائية قبل اإلفراج عنها من قبل اجلارك .

الترصيح بدخول السلع أو إعادهتا إىل مصدرها .

مراقبة األسعار قبل وبعد التنـزيالت .

بعد تعرفك على الجهات المختصة في حماية المستهلك
أكمي هذا اجلدول :



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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....................................................................................................................................................
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الدعايــة واإلعــالن عــن الســلع واخلدمــات املتاحــة للمســتهلك ســالح ذو حديــن ، فهــي بــال 
شــك تنفــع املســتهلك ولكنهــا يف الوقــت ذاتــه قــد تــرضه ، وبانتشــار وســائل اإلعــالن املختلفة 

والتقــدم التكنولوجــي أصبحــت اإلعالنــات قــوة هائلــة ومؤثــرة عــى ســلوك املســتهلك.
إن الدعايــة واإلعــالن التــي حتارصنــا يف كل مــكان تؤثــر بــال شــك يف ســلوك املســتهلك ويف 

قراراتــه الرائيــة ويف ميزانيتــه املاليــة.

هــي حماولــة التأثــر يف األَفــراد واجلاهــر والســيطرة عــى ســلوكهم وذلــك 
يف جمتمــع معــني وهلــدف معــني.

قـد يعلـن برصاحة عن السـلعة أو اخلدمة ويشـر إىل أماكن تواجدها 
ومميزاهتـا واخلدمات التي تؤدهيا للمسـتهلك وأحيانًا سـعرها.

هــو أســلوب لعــرض الســلع واخلدمــات وتروجيهــا بواســطة شــخص مــا أو 
وســيلة مــن وســائل النــر املختلفــة.

أنواع اإلعالنات املؤثرة يف السلوك االستهالكي :

الدعاية واإلعالن وأثرها يف سلوك املستهلك
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            وهو الذي يسـعى إىل التأثر عى اجلاهر لتسـلك سـلوكًا معينًا ويأيت 
عـن طريـق اسـتخدام أحـد نجـوم السـينا أو الرياضيـني املشـهورين 
لنـوع معـني مـن السـجائر أو العطـور أو شـفرات احلالقـة مثـاًل دون 
أن يذكـر اسـم السـلعة ولكـن جمـرد ظهـور إحـدى هـذه السـلع مـع 
وضـوح عالمتهـا التجاريـة مـن خـالل عـرض الفيلـم ُيَعـدُّ نوًعـا من 

الدعايـة واإلعـالن هلـذا املنتـج.

وسائل الدعاية واالعالن :

.........................

.........................
.........................
.........................

.........................

.........................
.........................
.........................
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يعتمد مصمم اإلعالن عى الدراسات النفسية التي يتعرف منها عى أحسن الطرق 
يف التأثر عى آراء الناس وتغير اجتاهاهتم ، ومن أمثلة هذه األساليب ما ييل :

أساليب اإلعالن املؤثرة يف املستهلك :

أساليب اإلعالن املؤثرة 

إعطاء اإلعالن صبغة علمية باستعال بعض األلفاظ  الطبية أو الكيميائية . ١

استغالل بعض اخلدع السينائية يف التصوير إِلهبار املستهلك بنتائج استعال السلعة . ٣

استعال حقيقة معروفة ولكن بطريقة ُتشعر املستهلك أهنا ميزة خاصة هبذه السلعة . ٢

حماولة إشعار املستهلك أن ما لديه من سلع أصبحت غر صاحلة أو مل تعد مواكبة للتقدم. 4

5    استخدام اخلدع اللفظية التي تشد انتباه املستهلك .
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سلبيات اإلعالن :

خيلق رغبات غر 
حقيقة للراء

يركز عى 
املؤثرات النفسية 

والعاطفية وال 
خياطب العقل

أحيانًا تستخدم 
وسائل غر 

مناسبة إلثارة 
املستهلك

قد يتضمن 
اإلعالن 

معلومات مضللة

١٣ ٢٤



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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يف هناية هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن:
١- تتعرف مفهوم التدوير وأمهيته .

٢- تشري إىل أنواع النفايات .
٣- تنمي مهاراهتا يف تدوير بعض اخلامات املستهلكة .

أهداف الفصل
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هــي املــكان الــذي يعيــش فيــه اإلنســان ويتأثــر بــه ويؤثــر فيــه. هــذا املــكان قــد يتســع 
ا ال تتعدى  ليشــمل منطقــة كبــرة جــًدا وقــد تضيــق دائرتــه ليشــمل منطقــة صغــرة جــدً

رقعــة املســكن الــذي يســكن فيــه . 
إن احلفــاظ عــى البيئــة مســؤولية كل فــرد مــن أفــراد املجتمــع ويتــم ذلــك مــن خــالل 
ــدُّ  ــع ، ُيَع ــراد املجتم ــني أف ــايف ب ــي الثق ــر الوع ــددة ون ــوث املتع ــر التل ــب مظاه جتن

ــة مــن التلــوث. ــر إحــدى طــرق احلفــاظ عــى البيئ التدوي
بــدأت فكــرة التدويــر أثنــاء احلــرب العامليــة األوىل والثانيــة، حيــث كانــت الــدول تعاين 
ــع  مــن النقــص الشــديد يف بعــض املــواد األساســية مثــل املطــاط، ممــا دفعهــا إىل جتمي

تلــك املــواد مــن املخلفــات إلعــادة اســتخدامها.
ــن  ــص م ــاليب إدارة التخل ــم أس ــن أه ــر م ــة التدوي ــت عملي ــنوات أصبح ــد س وبع
املخلفــات؛ وذلــك للفوائــد البيئيــة الكثــرة هلــذه العمليــة التــي ســوف نتطــرق اليهــا 

ــًا. الحق
لســنوات عديــدة كان التدويــر املبــارش عــن طريــق منتجــي مــواد املخلفــات )اخلــردة( 
هــو الشــكل األســايس إلعــادة التصنيــع، ولكــن مــع بدايــة التســعينيات بــدأ الرتكيــز 
عــى التدويــر غــر املبــارش أي تصنيــع مــواد املخلفــات إلنتــاج منتجــات أخــرى تعتمــد 
عــى املــادة اخلــام نفســها مثــل: تدويــر الزجــاج والــورق والبالســتيك واألملنيــوم 

وغرهــا مــن املــواد التــي يتــم اآلن إعــادة تصنيعهــا.

البيئة
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لنتعرف أمهية التدوير :

التدوير

أنواع التدوير

الزجاجالزجاج
بعد التدويراملادة اخلام

الزجاج 
املجروش

بعد التدويراملادة اخلام

وهــي ِإعــادة اســتخدام النفايــات ســواء املنزليــة أو الصناعيــة  بتحويلهــا إىل مــادة قابلــة إلعــادة 
التصنيــع،  وعمــل منتجــات جديــدة منهــا لتقليــل تأثــر هــذه املخلفــات وتراكمهــا عــى البيئــة .

تستخدم كبديل للرمل 
يف رصف الشوارع
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قــد تــم ختصيــص حاويــات لوضــع املخلفــات فيهــا لســهولة إعــادة 
تدويرهــا فقســمت النفايــات إىل أربعــة أقســام ، لــكل نــوع منهــا 
صنــدوق خــاص يميــزه لــون حمــدد ، ختتلــف التقســيات مــن دولــة 

ــرى .  ألخ

خمصص لألوراق والورق املقوى.  الصندوق األَزرق 

الصندوق األصفر 

الصندوق األخرض 

الصندوق األمحر 

خمصص للعبوات البالستيكية.

خمصص للزجاج.

 خمصص للمعدن. 

نفايات الورقنفايات الزجاجنفايات البالستكنفايات املعدن
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ماذا حيدث ملواد إعادة التدوير :

حاويات التنظيف

شاحنات التجميع 

الفرز اليدوي 

مواد مصنعة
 من مواد أعيد تدويرها 

رزمات املواد املعدة
 إِلعادة التدوير

الفرز امليكانيكي
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عزيــزيت املتعلمــة  إذا ألقيــت نظــرة داخــل منزلــك ســوف جتديــن أشــياء  كثــرة يمكــن إعــادة 
تدويرهــا يف كل غرفــٍة مــن غــرف املنــزل وكذلــك املطبــخ ودورة امليــاه واملخــزن.

اذكري ما يمكن تدويره

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................
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يمكــن تدويــر: الوســادات ، الكــرايس ، الطــاوالت ، الســتائر ، 
املجــالت والصحــف ، بعــض اإلكسســوارات لغرفــة املعيشــة أو 

االســتقبال ، علــب الكرتــون أو البالســتيك ... إلــخ

يمكــن تدويــر: اإلكسســوارات ، املالبــس ، الوســادات ، بعــض 
زجاجــات العطــور ، علــب الرتطيــب ، علــب األحذيــة ...إلــخ

ــر: لفائــف ورق املرحــاض ، علــب الشــامبو وغســول  يمكــن تدوي
ــاين منتجــات التنظيــف الفارغة...إلــخ ــد  وبعــض قن اجلســم والي
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ــتيك  ــب البالس ــل األواين عل ــب غس ــض األواين ، عل ــر بع ــن تدوي يمك
ــخ ــون .. إل ــب الكرت ــض عل وبع

جيب أن نسأل أنفسنا ما املادة التي ُصنَِع منها هذا اليء الذي أمامنا ؟
إذا كان اجلـواب هـو الزجـاج ، اخلشـب ، الورق ، الكرتون ، البالسـتيك ، القاش ، النحاس 

فكـوين عـى يقـني أنه يمكن إعـادة تدويره حتى لـو مل حيمل رمز إعـادة التدوير

ــة أســهم بحلقــة ) موبيــوس ( وهــو يشــر  ــا املكــون مــن ثالث ــي الزواي يعــرف الرمــز الثالث
إىل أن املنتــج قابــل إلعــادة التدويــر، لكــن ال يمكــن إجيــاده عــى مجيــع األشــياء التــي يمكــن 
إعــادة تدويرهــا. لذلــك ال نعتمــد عــى وجــود هــذا الرمــز. ولكــن إِســأل نفســك مــا املــادة 

التــي صنــع منهــا؟  

كيف يمكن أن نتعرف األشياء التي يمكن إعادة تدويرها ؟

     ماذا نقصد بالرمز      ؟
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رقــــــم 
يستخدم يفاملالحظاتالبالستك

علب املاء وعلب العصرآمن ملرة واحدة - ال ُتِعِد استخدامها1

علب الشامبو واملنظفات وعلب آمن وقابل للتدوير بل أكثرها أمانًا2
احلليب

لعب األطفالضار وسام إذا استخدم فرته طويلة3

علب األقراص املدجمة، وأكياس آمن نسبيًا وقابل للتدوير4
التسوق

من أفضل أنواع البالستك وأكثرها 5
بعض األواينأمانًا، وغر ضار أبدًا

علب الرجر، وأكواب الشاي الفلنيخطر وغر آمن6

جتنب هذه املادة قدر اإلمكان7
النظرات الشمسية ، رضاعات 

األطفال، لعب األطفال والبد من 
BPA  التأكد أهنا خالية من

ماذا نقصد باألرقام املوجودة أسفل البالستك؟

: BPA
هــي مــادة شــفافة مقاومــة للكرس ، تتــرسب هذه املــادة من البالســتك 

للســوائل أو األغذية يف العبوات .
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قبل التدوير :

* شاركي يف اختيار قطعة من البالستك أو الزجاج أو القامش، وقومي بتدويرها.



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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يف هناية هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن:
١- تتعرف املتعلمة األسس العامة لتخطيط وحتضري الوجبات الغذائية .

٢- التطبيق العمي ألصناف غذائية بسيطة تصلح لوجبة ) الغداء - العشاء ( .
٣- تنمي اجتاهات إجيابية نحو تعديل السلوكيات الغذائية اخلاطئة.

٤- حترص عىل اتباع نمط غذائي سليم .

أهداف الفصل
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أدى التغـــر االقتصـــادي واالجتاعـــي الرسيـــع يف العقديـــن املاضيـــني إىل تغـــرات كبـــرة يف 
العـــادات الغذائيـــة للمجتمـــع ، وهـــذا بـــدوره انعكـــس عـــى احلالـــة الصحيـــة والغذائيـــة للفـــرد.
ـــة : تعـــر عـــن مظاهـــر ســـلوك املجتمـــع املتكـــرر يف إعـــداد وتنـــاول الطعـــام،  و العـــادات الغذائي
ــة.  ــة والدينيـ ــة واالقتصاديـ ــية واالجتاعيـ ــل النفسـ ــن العوامـ ــج مـ ــى مزيـ ــد عـ ــي تعتمـ وهـ
ــة التـــي  ــه الغذائيـ ــارها ، ولـــكل جمتمـــع عاداتـ ــيوعها وانتشـ وختتلـــف مـــن حيـــث مـــدى شـ

تنســـجم مـــع قيمـــه ومبادئـــه ومعتقداتـــه الدينيـــة .

هــي الطــرق املتبعــة يف اختيــار وتنــاول األغذيــة املتوفــرة وتشــمل 
مجيــع عمليــات إنتــاج الغــذاء وختزينــه وتصنيعــه وتناولــه .

هـي ممارسـات لنمـط معيـي معـني بصـورة يوميـة حيـث يقـوم هبـا 
الشـخص يف التعامـل مـع الغـذاء سـواء أثناء إعـداد الطعـام أو تناوله.

هــي الزيــادة أو النقصــان يف تنــاول بعــض العنــارص الغذائيــة ممــا 
. يســبب أرضارًا صحيــة 

العادات الغذائية :

السلوكيات 
الغذائية :

سوء التغذية :

العادات الغذائية
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أقسام العادات والسلوكيات الغذائية

قـال صـى اهلل عليـه وسـلم : » مـا مـأل آدمـي وعـاًء رًشا مـن بطنـه ، بحسـب ابـن آدم لَقْيـات 
يقمـن صلبـه ، فـإن مل يفعـل فثلـث لطعامـه، وثلـث لرابـه، وثلـث لنفسـه. « رواه الرتمـذي.
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هنــاك العديــد مــن العــادات الغذائيــة اخلاطئــة التــي تســاعد يف حــدوث أمــراض ســوء التغذيــة 
عنــد األفــراد منها:

عادات وسلوكيات غذائية غري سليمة :

أ( إمهال تناول وجبة الفطور:

اخلطأ:
الفطــور  لتنــاول وجبــة  -  عــدم وجــود وقــٍت كاف 

. متأخــرًا  االســتيقاظ  بســبب 
- عدم وجود وجبة فطور جاهزة.

- عدم حث األرسة أبناءها عى تناول وجبة الفطور.
التصحيح هلذا النمط:

-  احلـرص عى تناول وجبـة الفطور واالنتظام بمواعيد 
الوجبة.

- وضع بدائل ألطعمة متنوعة يف الوجبة.
- تناول الوالدين لوجبة الفطور قدوة لبقية أفراد 

    العائلة.

أواًل  األنامط الغذائية اخلاطئة وطرق تعديلها:
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ب( تناول األطعمة فقرية القيمة الغذائية عالية السعرات احلرارية والدهون املشبعة :

تذكــري أن املكــرسات والبــذور غنيــة بالدهــون فــال تفرطــي يف تناوهلــا، 
ويفضــل تنــاول املكــرسات غــر املحمصــة )النِّيئة(.

اخلطأ:
-  كثـرة تناول الوجبـات الرسيعة عالية الدهون والسـعرات 

احلرارية .
واملروبــات  املقليــة  والبطاطــس  املعجنــات  -  تنــاول 
الغازيــة ومروبــات الطاقــة أثنــاء مشــاهدة التلفــاز .                                                                 

- عدم تناول اخلرضاوات والفواكه بصورة يومية .
التصحيح هلذا النمط:

ــدة  ــرة واح ــة ) م ــات الرسيع ــاول الوجب ــن تن ــالل م -  اإلق
احلجــم  وتفضيــل  منهــا  املشــوي  واختيــار  باألســبوع 

الصغــر واختيــار الســلطة والعصــر أو املــاء( .
ــة  ــعرات احلراري ــة الس ــة منخفض ــة اخلفيف ــار الوجب -  اختي

ــلطة ... (  ــرسات - الس ــر - املك ــب - التم ــل )احللي ــبعة مث ــون املش ــة الده خالي
-  التقليــل مــن تنــاول األغذيــة التــي حتتــوي عــى ســكريات مصنعــة )شــوكوالته - فواكــه 

ــة ...( ــة - مربــى - مروبــات غازي معلب
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....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................

زميلتك تعاين من ارتفاع يف نسبة الكولسرتول الضار، طلب منها الطبيب 
االمتناع عن بعض السلوكيات الغذائية اخلاطئة .. ما اإلرشادات التي 

تقدمينها لزميلتك ملساعدهتا يف التغلب عىل هذا العارض الصحي ؟

ج( قلة تناول اخلرضاوات والفواكه :

  

  

ــذه  ــدُّ ه ــاف وُتَع ــادن واأللي ــات واملع ــة بالفيتامين ــة الغني ــن األغذي ــه م ــرضاوات والفواك اخل
ــراض.  ــن األم ــة م ــم والوقاي ــالمة اجلس ــة وس ــة لصح ــات رضوري املغذي

     اخلطأ:
- عدم وجودها عى مائدة الطعام.
- عدم التشويق يف طريقة تقديمها.

   التصحيح هلذا النمط:
- تقديم اخلرضاوات مع الوجبات اليومية.

ــاف  ــة باأللي ــاول األطعمــة الغني ــد تن -  التشــجيع عــى ذكــر فوائ
الســعرات  قليلــة  أهنــا  خاصــة  والفواكــه،  كاخلــرضاوات 

احلراريــة ومفيــدة للصحــة واجلــال.
-  تقديــم اخلــرضاوات والفواكــه مــع قطــع البســكويت واجلبــن 

كمثــال لوجبــة خفيفــة.
- تناول اخلرضاوات والفواكه يف جو عائيل يساعد عى الرتغيب بتناوهلا.



140

ثانيًا  نمط حياة خاطئ وطرق تعديله :

إن قلــة احلركــة وعــدم ممارســة الرياضــة ُتَعــدُّ أحــد األســباب 
املراهقــني  بــني  الســمنة  تفــي األمــراض خاصــة  املهمــة يف 
والبالغــني يف جمتمعاتنــا حيــث ال يقــوم الشــخص بــأي نــوع مــن 
ــة  ــائل احلديث ــر كل الوس ــث توف ــدي، حي ــاط اجلس ــواع النش أن
التــي تســاعد عــى اخلمــول وقلــة احلركــة كالســيارة واجللــوس 

ــاز. ــام التلف ــب وأم وراء املكات

- تساعد يف املحافظة عى الوزن املثايل وحتمي من السمنة.
- حتسن اللياقة البدنية وختفض اإلجهاد والتوتر فتحسن احلالة النفسية.

- ختفض من مستوي الدهون الثالثية والكولسرتول الضار يف الدم.
- زيادة كثافة العظم مما يقلل من هشاشة العظام فتساعد عى بناء العضالت والعظام. 

- ممارسة النشاط البدين ملدة ٣٠ دقيقة يوميًا.
-  وضـع أنشـطة بدنيـة يف مناهـج الرتبيـة البدنيـة لتشـجيع 

الطـالب عـى ممارسـة هـذا النشـاط.
-  توعيـة األفراد بأمهية الرياضـة بإقامة ماراثون أو محالت 

ملارسة الرياضة.

  

  

أمهية الرياضة :

التصحيح هلذا النمط:

أ( عدم ممارسة الرياضة البدنية :
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هــو نمــط ســلوكي خاطــئ فالوالــدان مهــا مــن يقومــان بــراء واختيــار األطعمــة وعليــه 
فــإن األبنــاء يتعلمــون بعــض األخطــاء التــي حتصــل نتيجــة هــذا التســوق اخلاطــئ لألطعمــة .

- وضع قائمة باملشرتيات وعدم االعتاد عى الذاكرة .
- حتديد األطعمة املهمة، ومن ثم األقل أمهية يف القائمة .

-  اختيــار املتجــر النظيــف واملرتــب؛ فإنــه داللــة عــيل جــودة املنتــج واملحافظــة عــى طــرق 
التخزيــن اجليــد .

-  رشاء الكميـة التـي حتتاجينهـا حيـث إن العـروض اخلاصـة جتعلنـا نشـرتي كميـات كبـرة مـن 
األطعمـة مـن دون مراعـاة وجـود أماكـن حلفظهـا ممـا يعرضهـا للتلـف أثنـاء حفظهـا يف املنـزل.
-  عــدم الذهــاب لــراء األطعمــة وإحســاس اجلــوع يســيطر عــى النفــس لتــاليف رشاء األطعمــة 

املحببــة للنفــس .
-  قــراءة بطاقــة العبــوة واالنتبــاه لتاريــخ اإلنتــاج وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة باإلضافــة إىل 

مكونــات املنتــج .

ُيَعدَّ سلوكًا خاطًئا يشجع عىل زيادة السمنة عند أفراد العائلة وذلك بسبب:
- توفر املال عند األفراد سهل سبل اقتناء أكثر من جهاز تلفاز يف املنزل .

-  رغبـة بعـض أوليـاء األمـور يف مشـاهدة أبنائهـم للرامـج أثنـاء تنـاول الطعـام ممـا يسـبب 
انشـغال األبنـاء وإهلائهـم ممـا يؤثـر عـى نوعيـة وكميـة األطعمـة املتناولـة.

-  طــول فــرتة اجللــوس أمــام شاشــة التلفــاز بســبب اســتخدام اإلنرتنــت وألعــاب الفيديــو 
ممــا ســاعد عــى تقليــل احلركــة.

- عزل مائدة الطعام عن مكان مشاهدة التلفاز.
ــن  ــد م ــرف املزي ــاليف غ ــات لت ــام يف وجب ــع الطع ــل وض ــم ب ــاق التقدي ــع أطب ــدم وض -  ع

ــاز. ــاهدة التلف ــاء مش ــام أثن الطع

ب( مشاهدة التلفاز عند تناول الطعام :

ج( التسوق غري اجليد أثناء رشاء األطعمة :

التصحيح هلذا النمط:  

التصحيح هلذا النمط :   
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

اذكري نمطًا خاطئًا من  العادات الغذائية التي تودين إلقاء الضوء عليه 
مع تصحيح هذا السلوك.

-  التــوازن يف تنــاول احلصــص الغذائيــة با يتناســب 
مــع احتياجــات اجلســم دون زيــادة أو نقصان.

- تناول أنواٍع خمتلفة من الطعام يوميًا .
والســكريات  الدهــون  تنــاول  يف  -  االعتــدال 

. والملــح  الحراريــة  والســعرات 
ــى  ــول ع ــًا للحص ــان يومي ــات األلب ــاول منتج -  تن

ــيوم . ــن الكالس ــالزم م ال
- تناول كميات كافية من الفواكه واخلرضاوات بشكل يومي .

- تناول اللحوم واألساك والدواجن والبقوليات واملكرسات بانتظام .
-  احلـرص عـى تنـاول كميـات كافيـة من احلبـوب الكاملـة التـي ُتَعدُّ مصـدرًا مهـًا لأللياف 

الغذائيـة وبعـض العنـارص الغذائيـة األخرى .
- تناول كميات كافية من املاء والسوائل األخرى اليومية .

األسس العامة عند ختطيط وجبة غذائية :
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هنـاك عـدة قواعـد جيـب مراعاهتـا عنـد إعـداد الوجبـات الغذائيـة وكذلـك مراعـاة الوقـت، 
اجلهـد، النظافـة ، التنـوع يف اللـون والطعـم واحتوائهـا عـىل مجيـع العنـارص الغذائيـة كـام يـي : 
١- اختيار صنف أو أكثر من أغذية البناء مثل: ) اللحوم - الطيور - البقوليات - حليب ( .
ــل: ) الفواكــه - اخلــرضاوات( ، مــع مراعــاة أن  ــة مث ــة الوقاي ــار صنــف مــن أغذي ٢-  اختي

ــه مــن الفيتامينــات . يكــون بعضهــا طازجــًا غــر مطهــو، ليحصــل اجلســم عــى كفايت
٣-  إكــال الوجبــة بعــد ذلــك بإضافــة األصنــاف املالئمــة مــن أغذيــة الطاقــة واحلــرارة مثــل: 

)األرز - املعكرونــة - اخلبــز ( باإلضافــة إىل الدهــون املســتعملة يف الطهــي.
4- مراعاة ) السن - اجلنس - ونوع العمل - واحلالة االقتصادية -احلالة الصحية لألرسة(  

      عند إعداد الوجبة .

العوامل التي جيب مراعاهتا عند إعداد الوجبات اليومية :



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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إن الصحة اجليدة من أسباب سعادة اإلنسان ، فهي سبب قدرته عى العمل واإلنتاج.

هــي التــي تشــمل أنــواع األغذيــة وكمياهتــا واملروبــات التــي 
يتناوهلــا اإلنســان كل يــوم. مفهوم الوجبة الغذائية :

أنواع الوجبات : حسب احتياجات الفرد 

الوجبات الغذائية
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العوامل املؤثرة عىل االحتياجات اليومية  :

خيتلــف معــدل نمــو األفــراد خــالل فــرتة حياهتــم ، ففــي 
ــو  ــدل النم ــون مع ــر يك ــن العم ــس األوىل م ــنوات اخلم الس
رسيًعــا لــذا فــإن حاجــة اجلســم مــن العنــارص الغذائيــة يــزداد 

ــبًيا .                                           نس

ختتلــف االحتياجــات الغذائيــة للذكــر عنهــا لألنثــى وهــذا 
ــول  ــل ط ــيولوجية مث ــات الفس ــض االختالف ــع إىل بع راج

ــوالدة. ــا وال ــى ومحله ووزن األنث

ــن  ــر م ــات أك ــاج إىل كمي ــر ؛ احت ــخص أكث ــه الش ــذي يبذل ــاين ال ــود اجلس ــا كان املجه كل
الطاقــة احلراريــة، فمثــال نجــد أن الرياضيــني والعــال حيتاجــون إىل كميــات أكــر يف بعــض 

ــة. ــارص الغذائي العن

١- معدل النمو :

٢- الـنــــوع :

٣- النشاط اجلسامين :
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ــادة يف  ــتدعي زي ــاردة يس ــواء الب ــل يف األج إن العم
كميــة الطاقــة احلراريــة املتناولــة، أمــا العمــل يف 
ــه يقلــل مــن نشــاط الشــخص  األجــواء احلــارة فإن

ــة .                                 ــه إىل الطاق ــلُّ حاجت ــايل تِق وبالت
كذلــك ارتفــاع درجــة احلــرارة يــؤّدي إىل فقــد كبــر 

ــذا فــإن االحتياجــات مــن العنــارص  ــادة إفــراز العــرق  ل ــة ســوائل اجلســم نتيجــة زي يف كمي
املعدنيــة والســوائل ترتفــع يف هــذه األجــواء .

غالًبــا مــا تــؤدي األمــراض إىل حــدوث نقــص يف تنــاول بعــض العنــارص الغذائيــة ، لــذا فــإن 
الشــخص املريــض حيتــاج إىل كميــات أكــر مــن املغذيــات ، كــا أن املريــض يف فــرتة النقاهــة 
بعــد املــرض حيتــاج إىل تعويــض مــا فقــده اجلســم مــن أنســجة وعنــارص غذائيــة أثنــاء اإلصابة 

باملرض.

٥- الـطـقــس :

٤- احلالة الصحية للشخص :

١- ملاذا يوجد اختالف يف تقبل األبناء للطعام ؟
....................................................................................................................................................

٢-  إعــِط أمثلــة ألطعمــة صحيــة يمكــن تناوهلــا يف الوجبــات الثــالث الرئيســية )فطــور - غداء 
عشاء(.  -

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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أنواع الوجبات )الرئيسية واخلفيفة( اليومية  :

ــان  ــان خفيفت ــوم يتخللهــا وجبت ــات رئيســية خــالل الي ــاك ثــالث وجب مــن املعــروف أن هن
ــة مــن جمتمــع إىل آخــر. ــة الوجب يتــم تناوهلــا يف اليــوم الواحــد ، وختتلــف أمهي
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الوجبات الغذائية الرئيسية  :

مــن الوجبــات املهمــة مــن الناحيــة الغذائيــة وخاصــة أهنــا 
تــأيت بعــد مــدة طويلــة مــن عــدم تنــاول أي طعــام نتيجــة 

فــرتة النــوم.
واإلفطــار اجليــد يســاعد اإلنســان عــى زيــادة نشــاطه أثنــاء 
العمــل والدراســة، ويســاعد أجهــزة اجلســم يف العمــل 

بطريقــة ســليمة.

ــة  ــارص الغذائي ــن العن ــه م ــع احتياجات ــم برب ــزود اجلس -  ت
ــة. اليومي

ــى  ــدرة ع ــادة املق ــي وزي ــدين والذهن ــاط الب ــادة النش -  زي
ــاه. ــز واالنتب الرتكي

بطريقــة ســليمة  العمــل  عــى  اجلســم  أجهــزة  -  قــدرة 
املــخ. وخاصــة 

١- وجبة الفطور:

أمهية الوجبة :
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ُتَعــدُّ الوجبــة الرئيســية يف اليــوم حيــث حتتــوي عــيل كل العنــارص الغذائيــة الرضورية للجســم 
مــن بروتينــات وكربوهيــدرات ودهــون وفيتامينــات وأمــالح معدنية .

تفضـل وجبـة العشـاء أن تكـون منوعة وحتتوي عى مكونات سـهلة 
اهلضـم نظًرا ألن نشـاط اإلنسـان يقـل بعدها وخاصـة عند النوم.

-  تــزود اجلســم بنصــف احتياجاتــه اليوميــة مــن العنــارص 
الغذائيــة .                                                              

- تزود اجلسم بالطاقة الرضورية لبقية اليوم .
-  تعطــي معظــم احتيــاج اجلســم مــن الكربوهيــدرات 

. والدهــون  والروتينــات 

ــة يف  ــم للطاق ــاج اجلس ــن احتي ــر م ــع األخ ــي الرب -  تعط
ــوم . الي

- هتيئ اجلسم لفرتة الصيام أثناء النوم لياًل .
ــاول هــذه  ــم تن ــوم املريــح خاصــة إذا ت -  تســاعد عــى الن

ــة مبكــرًا . الوجب

٢- وجبة الغداء:

٣- وجبة العشاء:

أمهية الوجبة :

أمهية الوجبة :
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هــي عبــارة عــن وجبــات صغــرة تتكــون مــن حصــة واحــدة 
يتــم تناوهلــا بــني الوجبــات الثــالث الرئيســية.

 اهلــدف مــن هــذه الوجبــات اخلفيفــة هــو إشــباع اجلــوع ورفع 
معــدل حــرق الســعرات احلراريــة ، عــدد هــذه الوجبــات هــو 
وجبتــان يومًيــا، األوىل بــني وجبــة اإلفطــار والغــداء والثانيــة 

بــني الغــداء والعشــاء. 
فعى سبيل املثال إن كانت مواعيد وجباتك الرئيسية كالتايل: 

وجبات خفيفة
٧حبات لوز جزرة متوسطة

كوب لبن كوب روب
سلطة خضار جرانوال
5 حبات متر كوب ذرة
كوب مهلبية تفاحة

٤- وجبة خفيفة :
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املكوناتالوجبة

عصر فاكهة - أومليت باملروم - خبز - زبدة - مربى - حليبفطور :
جرانوالوجبة خفيفة

حلم مع أرز - سلطة خرضاء - كريم كراميل - عصر برتقالغداء :
تفاحةوجبة خفيفة

شاورما دجاج بالطاطم - بطاطس حممرة -خبز - لبن - فاكهةعشاء :

 نموذج لوجبة يومية متوازنة متكاملة :
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يف هناية هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل:
١- إكساب املتعلمة الطرق السليمة حلفظ وختزين األغذية يف املنزل.

٢-  تزويد املتعلمة بمعلومات عن أنواع العبوات الغذائية والبيانات التي حتتوهيا بطاقة العبوة .
٣- تنمية الوعي الغذائي لدى املتعلمة نحو املواد الُمضافة للغذاء )األرقام ومدلوالهتا(.

٤-إظهار وعّيٍ بالنصائح والتحذيرات الصحية عند استخدام العبوات .
٥- تطبيق عمي لطرق حفظ الطعام باستخدام )التجميد - التخليل - التكسري(. 

أهداف الفصل
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ــزل أو إىل مــكان  ــا إىل املن ــور رشائه 4-  نقــل املشــرتيات ف
ــة . ــرارة أو الرطوب ــا للح ــا دون تعريضه حتضره

الكثــر يســأل إذا كان هنــاك إرشــادات أو خطــوات ينبغــي اتباعهــا أثنــاء رشاء املــواد الغذائيــة 
ومــا األمــور التــي جيــب أن نركــز عليهــا أثنــاء الــراء، فالكثــر يقــوم بــراء األطعمــة الطازجــة 

واملحفوظــة دون معرفــة املواصفــات الدقيقــة التــي جيــب توفرهــا يف املــادة الغذائيــة .

الرشوط العامة عند رشاء األغذية  :

اللحــوم والدواجــن يف عبــوات بالســتيكية  ٣-  وضــع 
مثــل  األخــرى  املــواد  بقيــة  عــن  وفصلهــا  نظيفــة 

. التلــوث   ملنــع  واخلبــز  والفاكهــة  اخلضــار 

٢- مالحظة تاريخ انتهاء الصالحية .

١- رشاء املواد الغذائية من مصادر معروفة وموثوقة .

اختيار الغذاء عند الرشاء

أواًل  األمور التي جيب اتباعها عند رشاء األغذية :
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ختييل أنِك دخلِت متجرًا للتسوق مع والدتك لراء بعض املواد الغذائية . 
ضعي خطًا حتت اثنني من األمور التي جيب جتنبها عند الراء . 

 أ ( اختيار مواد غذائية ذات جودة عالية .
ب( اختيار العبوات السليمة وجتنب املضغوطة .

ج(  رشاء مواد غذائية يظهر عليها التلف .
د ( رشاء مواد غذائية غر مدون عليها تاريخ الصالحية . 

4-  اســتبعاد أكيــاس اخلضــار املجمــدة واللحــوم والدواجــن 
التــي  أو  ممزقــة  أو  ثقــوب  هبــا  التــي  املجمــدة  واألســاك 

تتــرسب منهــا  الســوائل . 

ــات  ــة بيان ــا بطاق ــد عليه ــة ال توج ــادة غذائي ــتبعاد أي م ٣-  اس
ــة. ــخ الصالحي ــات وتاري ــف واملكون ــم الصن ــا اس ــني عليه مب

ــة تظهــر عليهــا عالمــات  ٢-  جتنــب رشاء أي مــادة غذائي
ــة أو لوهنــا الطبيعــي متغــر. تلــف أو رائحــة غــر طبيعي

١- استبعاد العبوات املضغوطة أو التي عليها صدأ .

ثانيًا األمور التي جيب جتنبها عند رشاء األغذية :

نشاط 
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ــط  ــوت فق ــات البي ــى رب ــرًا ع ــس حك ــه لي ــرضاوات والفواك ــار اخل ــة اختي ــام بعملي إن االهت
ــا يذهــب للتســوق وعليــه أن يتعلــم كيــف ينتقــي الصالــح منهــا، والناضــج واملفيــد  فــكل من

مــن بــني التــالل املرتاكمــة أمامــه.

عنــد رشاء اللحــوم نســتخدم عبــارات وصــف مثــل: هــرة، قليلــة الدهــون، طازجــة، طريــة 
وغرهــا مــن العبــارات التــي تــدل عــى أفضــل نوعيــة حلــوم نســتطيع أن نحصــل عليهــا.

ــًا يف  ــب دورًا مه ــد تلع ــي ق ــا، فه ــوم ألواهن ــه يف اللح ــا ونالحظ ــت انتباهن ــا يلف ــر م ــن أكث وم
ــي. ــا الرائ ــى قرارن ــر ع التأث

مواصفات اللحم الطازج احلديث الذبح :
١- جيد الرائحة .

٢- لونه أمحر زاهي غر مسود أو به بقع زرقاء.
٣- غر رخو.

4- أن يكون اللحم خمتومًا باخلتم املميز لكل نوع 
ًنا أو مستورًدا. 5- املصدر قد يكون عربًيا أو مهجَّ

٦- حيفظ اللحم بعد رشائه مبارشة بالتريد أو التجميد.

رشاء اللحوم  :

رشاء اخلرضاوات والفواكه :
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يقبــل بعــض النــاس عــى تنــاول احلبــوب، و يركــز عــى تنــاول الروتــني النبــايت مــن البقــول 
حيــث إنَّهــا مصــدًرا للروتينــات األفضــل للجســم .

ــعة  ــة واس ــر جمموع ــمح بتواف ــة تس ــا احلديث التكنولوجي
ــنة  ــدار الس ــى م ــه ع ــن الفواك م

مواصفات اخلرضاوات والفواكه عند الرشاء :

١- جيدة الرائحة . 
٢- األوراق نرضة خرضاء . 

٣- مالحظة درجة نضج الثار من خالل حجمها – شكلها – درجة ليونتها .
4- رشاؤها من الثالجات .

5- التأكد من مصدرها .
٦- حتفظ يف الثالجة .

رشاء احلبوب والبقول :
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١- رائحتها مقبولة .
٢- لوهنا طبيعي .

4- َأن تكون خالية من املواد الغريبة كاحلىص والسوس .
5- ختزن يف علب مغطاة يف أماكن جيدة التهوية خالية من الرطوبة ونظيفة .

٣- حباهتا صحيحة صافية اللون .

مواصفات احلبوب والبقول عند رشائها: 
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ــرض  ــع بغ ــة التصني ــاء عملي ــد أثن ــن قص ــة ع ــات الغذائي ــا إىل املنتج ــم إضافته ــواد تت ــي م ه
إكســاهبا بعــض الصفــات كاللــون و القــوام والنكهــة ، أو بغــرض إطالــة فــرتة صالحيــة املــادة 

الغذائيــة باإلضافــة ملميــزات وصفــات أخــرى .

مفهوم الُمضافات الغذائية :

مصادر املواد الُمضافة لألغذية

األصباغ النباتيه والتوابل
وبعض األلوان الطبيعة

 األلوان الصناعية واملحليات
 واملواد احلافظة وبعض املنكهات 

الُمضافات الغذائية
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إن املــواد التــي تضــاف إىل املنتــج الغذائــي يف أي مرحلــة مــن مراحــل حتضــره قــد يكــون هلــا 
اســم علمــي طويــل أو قــد خيتلــف اســمها مــن بلــد آلخــر ، لذلــك اتفــق املختصــون بتوحيــد 
  E أســاء املــواد الُمضافــة للمنتجــات الغذائيــة لســهولة التعــرف عليهــا وذلــك بوضــع حــرف

ثــم يتبعــه أرقــام معينــة تــدل عــى املــادة الُمضافــة .

مدلوالهتااألرقام
مواد ملونةمن 100 - 199
مواد حافظةمن 200 - 299
مضادات األكسدةمن 300 - 399
مواد مستحلبة ومثبتةمن 400 - 499

أرقام ُمضافات األغذية ومدلوالهتا :
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املدلولالرمزاسم املنتج

ذهبت زميلتك للجمعية التعاونية، واشرتت بعًضا من رقائق البطاطس 
الرموز  مدلوالت  عىل  التعرف  يف  ساعدهيا  واحللويات.  والشوكوالته 

املوجودة عىل مشرتياهتا :

ــل ،  ــل ، التواب ــح ، اخل ــة: املل ــات الغذائي ــل الُمضاف ــن أوائ م
ــكر  . ــل والس ــني ، العس ــا ، اجلالت النش
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الغرض من استعامل الُمضافات الغذائية

األمحاض   ، األمينية  األمحاض   ، املعدنية  العنارص   ، الفيتامينات 
الدهنية واأللياف الغذائية بأنواعها.

حمليــات ، ملونــات ، مثبتــات ، مــواد رافعــة ، حمســنات النكهــة 
العجائــن. وترطيــب 

ــواد  ــق ، م ــات للدقي ــدة ، مبيِّض ــادات األكس ــة ، مض ــواد حافظ م
للحفــاظ عــى اللــون ، مــواد للمســتحلبات ومثبتــات لتحســني 

القــوام .

ُمضافات لرفع القيمة الغذائية للمنتجات الغذائية :

ُمضافات لتحسني صفات املنتج الغذائي :

أواًل

ثانيًا

ُمضافات ألغراض تكنولوجية ) إلطالة احتفاظ          ثالثًا
املنتج بخصائصه ( :
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٣- جيب أن تكون معتمدة ، ومتت املوافقة عليها من جلنة دستور األغذية العاملي.

الرشوط الواجب توافرها يف املادة الُمضافة للغذاء 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

هل يمكن للُمضافات الغذائية أن تغري من لون الطعام ؟ وكيف؟

١-  مجيــع الُمضافــات الغذائيــة جيــب أن ختضــع للعديــد مــن االختبــارات الصحيــة 
للتأكــد مــن ســالمتها عــى صحــة اإِلنســان.

٢- جيب أن تكون آمنة ويف حدود الرتكيزات املسموح باستخدامها يف الغذاء.
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١-  عــن طريــق رشاء األغذيــة اخلاليــة أو املحتويــة عــى أقــل نســبة ممكنــة مــن هــذه الُمضافــات 
مــن خــالل قــراءة قائمــة املحتويــات عــى بطاقــة البيانــات يف املــادة الغذائيــة. 

٢-  جتنب األغذية ذات الُمضافات الغذائية التي تسبب مشكالت صحية. 
٣-  جتنــب تنــاول كميــات كبــرة مــن بعــض األغذيــة اخلفيفــة التــي حتتــوي عــى كميــات كبــرة 
مــن األلــوان وخاصــة لألطفــال، واســتبداهلا باألغذيــة اخلفيفــة املعــدة باملنــزل أو الفواكــه 

واخلضار. 
4-  املراقبــة الشــديدة والدوريــة مــن قبــل الدولــة عــى الصناعــات الغذائيــة وخاصــة األغذيــة 
ــة  ــات املمنوع ــة وامللون ــواد احلافظ ــن امل ــا م ــن خلوه ــد م ــال ، والتأك ــع لألطف ــي تصن الت
ــاً والتأكــد مــن النســبة املســموح إضافتهــا لتلــك املنتجــات وأن تكــون  باحلــد األدنــى.  دولي

5- منع إستراد املواد احلافظة وامللونة املحظورة دوليًا.

إن للُمضافــات الغذائيــة ضوابــط وقوانــني حتكمهــا وحتــدد الكميــات املســموح هبــا يف 
ــن  ــل تكوي ــرة مث ــات خط ــؤدي إىل ُمضاعف ــة ي ــادة الكمي ــة زي ــي حال ــة .. فف ــادة الغذائي امل
األورام الرسطانيــة ، التأثــر عــى وظيفــة القلــب ، والكبــد والــكى ، التأثــر عــى املــخ 
واجلهــاز العصبــي وقــد يــؤدي زيادتهــا إىل اإلصابــة بأمــراٍض يف اجللــد والفــم وتدمــر بعــض 

ــم . ــة للجس ــات الرضوري الفيتامين

األرضار الناشئة واألخطار الصحية للمواد الُمضافة : 

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

ابحثــي يف البدائــل الصحيــة للمــواد احلافظــة الطبيعيــة بــداًل عــن املــواد 
احلافظــة املصنعــة :

كيف نحمي أنفسنا من الُمضافات الغذائية :
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4- ) القيمة الغذائية - الوزن - املصدر - تاريخ الصالحية ( .

هــي تقنيــة حفــظ املنتــج الغذائــي مــن الفســاد والتلــوث ألطــول فــرتة 
ــة ممكنة. زمني

التطــور  مــع  والتغليــف  التعبئــة  مــواد  تطــورت 
التارخيــي لإلنســان، حيــث تطــورت مــواده وأشــكاله 
ــا ويف  ــان يف صناعته ــن اإلنس ــه وتفن ــات إنتاج وتقني

إعدادهــا واختيــار شــكلها وحجمهــا ولوهنــا .

تعبئة املادة  الغذائية :

٣- املحافظة عى املنتج الغذائي من التلوث والفساد الرسيع .

٢- املحافظة عى صفات اجلودة من حيث اللون والطعم والرائحة .

١- التعرف عى البيانات اخلاصة باملادة الغذائية .

الغرض من تعبئة وتغليف املنتجات الغذائية :

العبوات الغذائية
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- أن توفر احلامية للامدة الغذائية من أية تأثريات للكائنات املجهرية أو احلرشات .

- أن تكون نظيفة ملنع حدوث أي تلوث للامدة الغذائية .

- أن تكون كافة املواد الداخلة يف تصنيعها غري ُسمية .

الصفات التي متتاز هبا مواد التعبئة الغذائية أثناء التصنيع :

أنواع العبوات :
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تســتخدم أنــواع مــن املعــادن يف صناعــة العلــب والصــواين حيــث إِن العلــب املعدنيــة تكــون حمكمــة 
القفــل، وبالتــايل حتمــي الغــذاء جيــدًا ومــن مميزاهتــا أهنــا ذات جــودة يف توصيلهــا للحــرارة .

متتــاز العبــوات الورقيــة بخفــة وزهنــا وانخفــاض أســعارها وســهولة تشــكيلها كــا أهنــا غــر 
ملوثــة للبيئــة ، ويدخــل يف تصنيعهــا مــواد ُمضافــة كاألملنيــوم أو تكــون مغطــاة بالبالســتيك 
أو الشــمع ، حيــث تــؤدي هــذه املــواد الُمضافــة إىل تقويــة الــورق ومتنــع تبخــر الرطوبــة منــه 

وكذلــك حتافــظ عــى كثــر مــن األغذيــة املعبــأة يف احلالــة شــبه الطازجــة .

ــى  ــن أن تغط ــي يمك ــة الت ــات الزجاجي ــات أو الرطان ــا الزجاج ــكال منه ــدة أش ــاك ع هن
بإحــكام لكــي حتمــي املنتــج املعبــأ فيهــا فهــي حافظــة جيــدة لطعــم ورائحــة املــادة الغذائيــة 

ــرس. ــة للك ــوزن ومعرض ــة ال ــا ثقيل ولكنه

العبوات املعدنية :

العبوات الورقية :

جاجية : العبوات الزُّ
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مــن أهــم خصائــص العبــوات البالســتيكية أهنــا تتنــوع يف درجــة الســمك ، خفيفــة الــوزن، مقاومــة 
ــاق،  ــاس النايلــون ،  األطب ــة أو اهلــواء ، تتعــدد أشــكاهلا ، فمنهــا )أكي للكــرس وغــر منفــذة للرطوب
األكــواب البالســتيكية ، العبــوات( أو الرطانــات املســتخدمة يف تعبئــة كثــر مــن املنتجــات الغذائيــة 

مثــل العصائــر واملربــى واحلليــب .

العبوات البالستيكية :

بيوتنــا مليئــة بالبالســتيك وخاصــة املطبــخ . وبالرغــم مــن أهنــا ســهلة االســتخدام ورائعــة 
ــد  ــرى ق ــخ األخ ــوات البالســتيكية وأدوات املطب ــة يف العب ــواد الكيميائي ــن إال أن امل للتخزي

ــات . ــة أو املروب ــوث األطعم تل
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نصائح وحتذيرات صحية الستخدام العبوات البالستيكية: 

البيانات اخلاصة ببطاقة املادة الغذائية املعبأة :

مناســبة  غــر  بالســتيكية  بعبــوات  الغذائيــة  املــواد  تســخني  جتنــب   -١
للميكروويــف ألنــه قــد ينتــج عنهــا حتــوالت كيميائيــة تســبب األمــراض .

٢- عدم وضع اخلبز يف كيس من البالستيك عند التسخني. 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
 .......................................................................................

.......................................................................................

اذكري أنواع العبوات الغذائية املوجودة بالصورة وأهم استخداماهتا .

علينا أن نتعرف أواًل عىل بطاقة املادة الغذائية املعبأة:
ــارزة(  ــورة، ب ــة ،حمف ــورة ، مكتوب ــة، مص ــادة وصفي ــة،  م ــاح ، عالم ــان أو )إيض ــي كل بي ه

ــة. ــادة الغذائي ــوة امل ــا بعب ــااًل ثابًت ــة اتص متصل
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* اسم عام يوصف 
ويعرف طبيعة 

املنتج.

* تاريخ اإلنتاج أي 
تاريخ تعبئة املنتج 

الغذائي وتاريخ 
انتهاء الصالحية 

أي آخر يوم يمكن 
تناول املنتج فيه .

* توضح 
القيم الغذائية 
للمنتج كقيمة 

الكربوهيدرات 
والدهون 

والروتينات 
والفيتامينات 

واألمالح املعدنية 
... إلخ

* اسم وعنوان 
الركة املصنعة وبلد 

املنشأ وقد حتمل 
البطاقة اسم الوكيل 

واملوزع املحيل .

* تدرج املكونات 
الداخلة يف تركيب 

املنتج بالرتتيب وفق 
الوزن، وتشتمل 

املكونات األساسية 
واملواد الُمضافة التي 
حتمل رموزًا توضح 

ماهيتها .

* اإلسلوب 
الصحيح التباعه يف 

استخدام أو إعداد 
املنتج أو ختزينه 

للحصول عى أفضل 
النتائج .

* الوزن احلقيقي 
للادة الغذائية فقط 

وتقاس بمقاييس 
احلجم أو الوزن وفق 

طبيعة املنتج .

* عالمة جتارية 
لصنف أو جمموعة 

أصناف من 
املنتجات.

البيانات اخلاصة ببطاقة املادة الغذائية املعبأة :
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اسم املنتج
الوزن الصايف

بلد املنشأ
صالحية املنتج

ذهبت مع والدتك للجمعية التعاونية لرشاء مواد غذائية معبأة وطلبت 
منك حتديد البيانات التالية :

بطاقة املادة الغذائية املعبأة :

حديد ٢5٪
فيتامني د ١٠٪

املكونات: 
سكر، حبوب الذرة ، زيت 

الكانوال، نكهة طبيعية 
مواد حافظة 

حيفظ يف مكان جاف 
صالح لالستعال لغاية ٦ شهور 

من تاريخ اإلنتاج املدون أعى 
العبوة  

صنع يف دولة الكويت يف
 رشكة مطاحن الدقيق واملخابز 

الكويتية

السعرات احلرارية للحصة 
الغذائية ١٠٠ سعر حراري

حجم احلصة ٣/4 
الوزن 4٢٨ جرام 

حتتوي العبوة عى ١٢ حصة 
بيانات غذائية 

إمجايل الدهون  ٢٪
الكولسرتول ٠ ٪

الصوديوم  ٦٪
البوتاسيوم ٢٪

الكربوهيدرات ٨٪
فيتامني أ ١٠٪

فيتامني يس ١٠٪
كالسيوم ١٠٪

احلبوب الذهبية
حبوب إفطار جاهزة االسم التجاري

الوزن الصايف

بيانات غذائية

املكونات

اسم املنتج الغذائي

إرشادات االستعامل

صالحية املنتج

اسم الرشكة وبلد املنشأ



  

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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تتعــرض مجيــع األغذيــة اخلــام للتلــف والفســاد بعــد عمليــات احلصــاد أو الذبــح وخيتلــف 
معــدل حــدوث الفســاد باألغذيــة حســب نســبة املــاء الــذي حيتوهيــا، فاألغذيــة اخلــام 
املحتويــة عــى نســبة عاليــة مــن الرطوبــة تكــون رسيعــة الفســاد مثــل اخلــرضاوات واللحــوم 
واألســاك ، وهنــاك أغذيــة أخــرى مثــل البطاطــس والتفــاح تكــون متوســطة التلــف  وتتلف 
يف مــدة تــرتاوح بــني أســابيع أو أشــهر، أمــا احلبــوب والبقــول اجلافــة والســكر وامللــح والتــي 
متتــار بانخفــاض حمتواهــا مــن الرطوبــة فتكــون غــر معرضــة للتلــف الرسيــع وحتفــظ مــن 

أشــهر إىل ســنوات.

تكمــن أمهيــة حفــظ األغذيــة يف حفــظ مــا يزيــد عــن حاجــة اإلنســان مــن األغذيــة واحلصــول 
عليهــا يف غــر موســمها.

وتلجــأ ربــة املنــزل حلفــظ األغذيــة بشــكل )يومــي-  أســبوعي-  موســمي( ، حيــث حتفــظ 
الطعــام الفائــض عــن حاجــة أرسهتــا يف الثالجــة ويعــد هــذا احلفــظ يومــي، كــا أهنــا حتفــظ 
الفواكــه يف املــكان املخصــص هلــا ألســبوع أو أكثــر وحتفــظ اخلبز والبيــض والزبــدة يف الثالجة 
ــة  ــظ األطعم ــو حف ــمي فه ــظ املوس ــا احلف ــبوعيًا، أم ــًا أُس ــد حفظ ــر ويع ــبوع أو أكث ــدة أس مل
لفــرتات طويلــة مــن شــهر إىل أشــهر كــا يف حفــظ احلبــوب والبقــول واملكــرسات والســكر.

حفظ األغذية
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طرق حفظ األغذية :

هــي مــن طــرق احلفــظ بدرجــات احلــرارة املنخفضــة أعــى مــن الصفــر املئــوي )١ إىل ٧ م (
وهــي طريقــة رسيعــة حلفــظ األطعمــة ملــدة قصــرة مــن الزمــن ، والثالجــة هــي املــكان املثــايل 

حلفــظ األطعمــة رسيعــة التلــف لتعطيــل نشــاط األحيــاء الدقيقــة لفــرتة حمــدودة.

احلفظ بالتربيد: أواًل
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ــة  ــت درج ــام حت ــظ الطع ــي حف ــة وه ــرارة املنخفض ــات احل ــظ بدرج ــرق احلف ــن ط ــي م وه
حــرارة منخفضــة جــدًا أقــل مــن درجــة الصفــر املئــوي وتــؤدي إىل إيقــاف نمــو ونشــاط بعــض 

ــة  . ــة الدقيق ــات احليَّ الكائن

يعــد التريــد مــن أكثــر أشــكال حفــظ األغذية انتشــارًا ، ويســتخدم جلميــع أنــواع األطعمة 
تقريبــا مثــل )اللحــوم - الفواكــه - اخلــرضاوات -  املرشوبــات( ...وال يؤثر التريد بشــكل 

عــام يف مــذاق الطعام.

ــرك  ــة الســاخنة تنقــل يف أواٍن مــن الصينــي أو البايركــس وُتغّطــى وُتْت ١-  األطعمــة املطهي
حتــى تــرد قبــل وضعهــا يف الثالجــة.

٢-  وضــع األطعمــة يف أواٍن ذات أغطيــة الحتجــاز الرطوبــة ومحايتهــا مــن التقــاط الروائــح 
مــن األطعمــة األخرى.

٣-  الزبد واجلبن حيفظ يف علب بالستيكية مغطاة حتى ال جيف.
4-  تغســل اخلــرضاوات الورقيــة وتصفــى ثــم حتفــظ داخــل أكيــاس مــن البالســتيك عــى 

أرفــف الثالجــة أو يف الــدرج الســفيل اخلــاص هبــا.
ــد اســتهالكها  ــدون غســل إال عن ــة والتــني والرطــب حتفــظ ب ــة كالفراول 5-  الفاكهــة اللين

ــاء مســطح وُتغطــى بالبالســتيك. ــى ال تفســد، وتفــرد يف إن حت
ــم  ــاء حمك ــتيك أو إن ــس بالس ــظ يف كي ــام حتف ــة والش ــة كاجلواف ــة الرائح ــة قوي ٦-  الفاكه

ــة. ــات الثالج ــي حمتوي ــا إىل باق ــل رائحته ــى ال تنتق ــالق حت اإلغ
٧-  يوضع البيض يف العبوة املخصصة للبيض عى الرف يف الثالجة .

احلفظ بالتجميد: ثانيًا

ما جيب مراعاته عند حفظ األطعمة يف الثالجة : 
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١-  تقليــل الوقــت واجلهــد الالزمــني إلعــداد الوجبــات، ألن الطعــام املجمــد غالبــًا مــا 
يكــون جاهــزًا للطهــي.

٢- يساهم يف توفر الطعام عى مدار فصول السنة.
٣- حيافظ عى القيمة الغذائية لألطعمة.

مميزات جتميد األطعمة :

أمــا بالنســبة لعيــوب التجميــد فــإن إذابــة  الثلــج بطريقــة غــر صحيحــة يعــرض األطعمــة 
إىل تغــرات غــر مرغوبــة، لــذا فــإن عمليــة إذابــة  الثلــج هــي مــن النقــاط املهمــة جــدًا والتــي 
ــة  ــق بالقيم ــة تتعل ــد مج ــن فوائ ــه م ــا ل ــة مل ــة الصحيح ــق الطريق ــا وتطبي ــب إدراك أمهيته جي

ــة وبخصائــص الطعــام بعــد الطهــي. الغذائي

١- إنزاهلا من الفريزر )املجمدة( إىل الثالجة حتى ينصهر الثلج.
٢- استخدام امليكروويف .

١-  إذا طالــت فــرتة ختزيــن األطعمــة املجمــدة قــد حتــدث بعــض التغــرات عــى الروتينــات 
والدهــون.

ــاك  ــوم واألس ــة كاللح ــن األطعم ــج ع ــان الثل ــد ذوب ــة عن ــالح املعدني ــض األم ــد بع ٢-  فق
ــه. ــار والفواك واخلض

ــا  ــراد جتميده ــة امل ــادة الغذائي ــمك امل ــى س ــد ع ــة التجمي ــف رسع تتوق
ــاحة  ــرت مس ــة وصغ ــادة الغذائي ــمك امل ــل س ــا ق ــا ، فكل ــى حجمه وع

ســطح العبــوات املســتعملة كان التجميــد أرسع.
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هي من طرق احلفظ التي تعتمد عى تقليل نسبة الرطوبة يف األطعمة .

١- التجفيف الطبيعي :  مــن أقــدم طــرق حفــظ األغذيــة حيــث ال حيتــاج إال لوضــع الثــار يف 
الشــمس عــى صــواين وتركهــا لتجــف .

٢- التجفيف الصناعي  : يف هــذه الطريقــة تســتبدل حــرارة الشــمس باهلــواء الســاخن اجلــاف 
املندفــع برسعــة كبــرة يف اجتاهــات خمتلفــة مــن خــالل تشــغيل جهــاز 

التجفيــف الكهربائــي .

التجفيف :

طرق جتفيف األطعمة :

ثالثًا
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مقارنة بني التجفيف الطبيعي والتجفيف الصناعي :

١- االحتفاظ باملواد الغذائية ملدة طويلة يف حالة صاحلة لالستعال.
٢- انخفاض تكاليف التحضر والتجهيز.

٣- سهولة النقل بسبب خفة وزهنا.

أمهية التجفيف :

ينصــح بتنــاول الفواكــه املجففــة قبــل القيــام بنشــاط جســدي 
الحتوائهــا عــى تركيــز مرتفــع مــن الســكر ، كــا أهنــا غنيــة باأللياف 

ــاك . ــاالت اإلمس ــالج ح ــاعد يف ع ــي تس الت

التجفيف الصناعيالتجفيف الطبيعيوجه املقارنة

مصدر حراري صناعيالشمسمصدر احلرارة
ال حيتاج ملساحات كبرةحيتاج مساحات كبرةاملساحة

يستغرق مدة قصرة يستغرق مدة طويلةاملدة
مكلفةال حتتاج تكلفة عاليةالتكلفة

غامق نسبيًافاتحلون الطعام بعد التجفيف
ال تتعرض للعوامل اجلويةتتعرض لألتربة والعوامل اجلويةتعرضها للعوامل اجلوية
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إضافة املواد احلافظة : رابعًا

حفظ األغذية بإضافة املواد الكيميائية :
هــو حفــظ الطعــام بإضافــة املــواد الكيميائيــة مثــل ) بنــزوات الصوديــوم - محــض الســرتيك( 
ــرُض حلــرارة مرتفعــة مــدة حمــدودة مــن الزمــن  ثــم يوضــع داخــل علــب حمكمــة اإلغــالق وُيعَّ

ثــم يــرد بعدهــا. ومــن هــذه األغذيــة الفاكهــة ، اخلــرضوات ، اللحــوم وبعــض األســاك .



  

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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هــو حفــظ الطعــام إمــا بإضافــة امللــح أو بإضافــة الســكر إلطالــة الصالحيــة وإكســاهبا 
خصائــص أخــرى ) الطعــم واللــون والرائحــة ( .

حفظ األغذية بإضافة املواد الطبيعية :

التخليل والتسكري 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

من الرتاث الكويتي صنع األچار يف البستوك. هل تعرفني 
ما هو البستوك؟
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١- ختتار الثار اجليدة وذات األحجام املتناسبة.
٢- تغسل وجتهز وتقطع الكبرة منها، وتسلق اجلامدة قلياًل.

م وتنظف األواين املراد احلفظ هبا وتكون عادة من الزجاج أو الفخار. ٣- تعقَّ
4- ختتار املواد املستعملة يف املخلل من ملح وخل وتوابل من النوع اجليد.

5- يفضل استعال الصبغات النباتية كالبنجر أو قر البصل يف تلوين املخلل )األجار(.
٦- يمكن أن يوضع قليل من زيت الزيتون عى وجه كل زجاجة منعًا للفساد.

الرشوط الواجب مراعاهتا عند عمل املخلل )أجار( :



190

ــة  ــكر( والفاكه ــى )التس ــل املرب ــة يف عم ــة للفاكه ــادة حافظ ــكر ك ــة الس ــظ بإضاف ــا احلف أم
ــة  ــاء الدقيق ــو األحي ــف نم ــك يوق ــز وبذل ــراب املرك ــل ال ــر لعم ــاف للعص ــالة، ويض املح

ــة. ــاد الفاكه ــى فس ــل ع ــي تعم ــات الت ــاط األنزي ونش

١- اختيار الفاكهة السليمة اجليدة.
٢- الثار ذات القشور )السفرجل - الكمثرى - التفاح( تغسل وجتفف وتقر.

٣-  الثــار ذات البــذور )املشــمش - الكــرز( تغســل وجتفــف وتــزال بذورهــا وهتــرس يف حــال 
الرغبــة بعملهــا مهروســة.

4-  تقليــل كميــة الســكر يف الفاكهــة احللــوة، أمــا الثــار احلامضــة فتكــون كميــة الســكر مســاوية 
ــة الفاكهة. لكمي

5- إضافة قليل من عصر الليمون حتى اليتبلور السكر يف املربى.
٦- تطهى املربى يف قدر سميكة احلافة والقاع حتى ال حترتق .

ــدء  ــل ب ــًا قب ــكر متام ــة الس ــظ إذاب ــرتق ، ويالح ــي ال حت ــة ك ــار هادئ ــى ن ــى ع ــى املرب ٧-  تطه
ــة. ــة الفاكه ــوع وصالب ــب ن ــه حس ــدة نضج ــف م ــتمر، وختتل ــك املس ــك بالتحري ــان وذل الغلي

٨- جتنب طهي املربى ملدة طويلة حتى ال يتغر طعم الفاكهة.

احلفظ بالسكر :

الرشوط الواجب مراعاهتا عند عمل املربى :
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9- يزال الريم كلا ظهر، ألن عدم إزالته يسبب تعكر املربى.
١٠-  خيتــر نضــج املربــى بوضــع قليــل منــه أثنــاء الطهــي عــى حافــة طبــق نظيــف جــاف، فــإن 

حافــظ عــى قوامــه وانكمــش ســطحه عندمــا يــرد دل ذلــك عــى نضجــه.
م الزجاجات قبل البدء بالعمل وذلك بغسلها وغليها وجتفيفها. ١١- تعقَّ

١٢-  يعبــأ بعــد أن يــرد يف زجاجــات معقمــة مــع عــدم تــرك فقاعــات هــواء ألن ذلك     يســاعد 
عى فســاده.

١٣-  تؤخــذ قطعــة مــن ورق الزبــدة بنفــس قيــاس الغطــاء وتغطــى هبــا الزجاجــة لعزهلــا عــن 
اهلــواء، ثــم تغطــى بغطائهــا.

١4-  يلصــق عــى كل زجاجــة ورقــة يكتــب عليهــا اســم املربــى ونوعــه وتاريــخ إنتاجــه وحيفــظ 
يف مــكان جــاف متجــدد اهلــواء.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

علي سبب استبعاد استخدام قدور األملنيوم يف طهي املربى. 
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التأثري عىل القيمة الغذائيةاألغذية املحفوظةطريقة احلفظ

التربيد
خضار، فاكهة، حلوم، أساك، 

دواجن، بيض، منتجات األلبان، 
املخبوزات 

إنخفاض طفيف يف القيمة الغذائية 
نتيجة الفقد يف الفيتامينات

التجميد
معظم اخلضار وبعض الفاكهة، 
اللحوم ،األساك ،الدواجن، 

املخبوزات
فقد يف بعض الفيتامينات

اخلضار والفاكهة، احلبوب التجفيف
فقد شديد يف الفيتاميناتوالبقوليات

ترسب معظم العنارص الغذائية اخلضارالتخليل
الذائبة يف املاء

فقد بعض الفيتامينات فواكه التسكري 

تأثري طرق حفظ األغذية عىل القيمة الغذائية لألغذية :

تعتــر اخلــرضاوات منتجــات زراعيــة موســمية ال يتوافــر معظمهــا إال يف أوقــات معينــة مــن 
العــام ، ونظــرًا ألمهيتهــا الغذائيــة ودخوهلــا يف الكثــر مــن الوجبــات اليوميــة يف عمليــات الطبخ 

وحتضــر الوجبــات املختلفــة، لــذا كان البــد مــن االحتفاظ 
ــتهالكها يف  ــرضاوات الس ــذه اخل ــن ه ــبة م ــات مناس بكمي

غــر موســم زراعتهــا.

جتميد اخلرضاوات :
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١-  اختيــار األصنــاف بحيــث تكــون ذات نوعيــة وجــودة عاليتــني وأن تكــون ناضجــة حديثــة 
القطف.

٢- استبعاد اخلرضاوات غر الصاحلة للتجميد .
٣- غسل اخلرضاوات حتت املاء اجلاري .

4- يقراجلزر، تقطيع الفاصوليا والباميا .
5-  توضــع اخلــرضاوات يف مــاء مغــيل لفــرتة قصــرة تــرتاوح بــني ٢ – ٦ دقائــق حســب نــوع 

ــا . ــرضاوات وكميته اخل
ــع  ــبة ملن ــاس مناس ــد يف أكي ــاه الســلق والتري ــن مي ــص م ٦-  تعبئــة اخلــرضاوات بعــد التخل

تــرسب الرطوبــة .
٧- توضع األكياس يف جهاز التجميد بطريقة منظمة كي يسهل إخراجها عند الطلب .

اخلطوات الالزم اتباعها يف عملية جتميد اخلرضاوات : 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

توضــع اخلــرضاوات يف مــاء مغــي لفــرتة قصــرية تــرتاوح بــني ٢ – 6 
دقائــق ... ملــاذا؟ 



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................



 





يف هناية هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن:
١- حتدد أمهية إعداد املائدة وأثرها عىل شهية األفراد .

٢- تصنَّف أدوات املائدة .
٣- تظهر وعيًا بإملامها بقواعد إعداد املائدة .

٤- تتدرب عىل طرق عمل طيات فوط املائدة .

أهداف الفصل





199

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

إعداد املوائد

ــة،  ــات املتاح ــتغالل االمكاني ــن اس ــد وحس ــط اجلي ــى التخطي ــد ع ــبة يعتم ــاح أي مناس نج
ــة  ــدة والعناي ــب املائ ــبة، وإن ترتي ــاح يف أي مناس ــق النج ــى حتقي ــاعد ع ــل تس ــاك عوام وهن
ــس  ــهية، ولي ــام بش ــاول الطع ــىل تن ــال ع ــرية يف اإِلقب ــة كب ــه أمهي ــًنا ل ــداًدا حس ــا إع بإعداده
املقصــود املبالغــة يف إعدادهــا وتنســيقها، وإنــا جيــب مراعــاة البســاطة وهــذا يتطلــب العنايــة 

ــام. ــدة الطع ــداد مائ ــة بإع التام

ما األشياء التي حتتاجينها إلعداد وترتيب مائدة الطعام ؟



200

إعداد مائدة الطعام :

ــًا  ــًا، راقي ــوًا هادئ ــي ج ــا تضف ــدة إذ إهن ــم املائ ــرة يف تصمي ــة كب ــدة ذات أمهي ــارش املائ ــر مف تعت
ــار  ــد اختي ــاه عن ــا االنتب ــب علين ــا، وجي ــن مظهره ــن م ــا حيس ــدة مم ــكل املائ ــى ش ــيكيًا ع وكالس
ــاس  ــة املق ــا معرف ــن أمهه ــدة م ــارش املائ ــص مف ــل وخصائ ــن عوام ــة م ــدة جمموع ــارش املائ مف

ــدة .  ــرض املائ ــول وع ــب ط ــرش حس ــم املف ــوب حلج املطل
وتصنــع املفــارش مــن عــدة أقمشــة مثــل الكتــان ، القطــن والدانتيــل. ويستحســن أن يتــدىل 

بمقــدار بالتســاوي  اجلهــات  مجيــع  مــن   املفــرش 
 ) ٣٠ _ 4٠ ( ســم. أمــا املفــارش الصغــرة فتوضع أمام 
مــكان اجلالــس وهــي تعطــي مجــااًل للطاولــة خاصــة إذا 

كانــت املائــدة من الزجاج أو اخلشــب املشــغول.

املفرش : أواًل
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تطلــق كلمــة فضيــات  عــى القطــع املعدنيــة التــي تســتعمل يف تقديــم وتنــاول الطعــام ســواء 
كانــت مــن الفضــة أو مــن غرهــا مــن املعــادن مثــل الكــروم أو الصلــب.

األطباق :

الفضيات :

ثانيًا

ثالثًا

*  ُيوضع صحن األكل بني الشوكة والسكني أمام 
اجلالس.

*  ُيوضع الصحن املسّطح أواًل، ثم فوقه صحن 
احلساء مع مراعاة عدم وضع أكثر من ثالثة 
صحون أمام كل فرٍد مها كانت األصناف . 

*  ُيوضع صحن اخلبز والزبد عى يسار اجلالس 
أعى طرف الشوكة ، وقد ُيستعمل الصحن نفُسه 

للسلطة. 
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*  ترتيــب القطــع حســب أولويــة اســتعامهلا مــن اليمــني إىل اليســار ومــن اليســار إىل اليمــني يف اجتــاه 
الصحن. 

*  توضــع القطــع متقاربــة ولكــن غــري متالصقــة، وتبعــد عــن طــرف املائــدة للداخــل حــوايل ٣ ســم 
بحيــث يكــون أطــراف القطــع الســفىل كلهــا عــىل خــط مســتقيم واحــد مــواٍز لطــرف املائــدة. 

* يوضع سكني األكل إىل يمني الصحن ونصلها للداخل. 
* توضع ملعقة الشوربة إىل يمني السكني متجهة إىل أعىل. 

* توضع الشوك إىل يسار الصحن. 
* إذا كانت األصناف املقدمة ال حتتاج لسكني فعندئذ توضع شوكة األكل حمل السكني. 

*  أدوات الغــرف اخلاصــة بــكل صنــف توضــع إىل جانــب الصحــن اخلــاص حســب طريقــة التقديم 
املتبعة. 

إرشادات إستعامل الفضيات :
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ــزل ،  ــارة يف املن ــة أو زي ــبة أو حفل ــة مناس ــد إقام ــم عن ــر رضوري ومه ــدة أم ــني املائ ــب وتزي ترتي
ــليم . ــذوق الس ــى ال ــدل ع ــاطة وت ــع البس ــة م ــة مجالي ــي ملس ــا تعط ــة إىل أهن إضاف

ــة عــى أال تكــون مرتفعــة كــي  ــة أو الصناعي ــدة باســتعال األزهــار والــورود الطبيعي *  جتميــل املائ
يتمكــن اجلالســون مــن رؤيــة بعضهــم بعًضــا.

* فن تزيني املائدة باخلرضاوات والفواكه ويمكن عمل أشكال منها ووضعها عى املائدة.
* التزيني عن طريق اإِلضاءة اخلافتة والشموع خصوًصا لوجبة العشاء.

ــض  ــتخدام املقاب ــة واس ــكال متنوع ــدة أش ــدة بع ــني املائ ــل يف تزي ــدة واملنادي ــوط املائ ــتخدام ف *  اس
ــوط. ــة بالف اخلاص

وسوف نتدرب عىل أمجل الطرق وأسهلها يف عمل طيات متنوعة للامئدة .

األكواب :

أدوات تزيني املائدة :

رابعًا

خامسًا

سنقدم لِك بعض األفكار اخلاصة يف فن تزيني املائدة  :

يمــني  عــى  عــادة  األكــواب  *  توضــع 
اجلالســني أعــى حافــة الســكني بقليــل أو 

قليــاًل.  اليمــني  إىل 
يزيــد عــدد األكــواب عــن  *  يفضــل أال 
يف  وهــي  شــخص،  كل  أمــام  ثالثــة 
ــب أو  ــوب احللي ــاء وك ــوب امل ــادة، ك الع

اإلفطــار. وجبــة  يف  العصــر 
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طريقة إعداد املائدة :

رمها عند ترتيب أدوات املائدة : هناك قاعدتان بسيطتان جيب تذكُّ

ــدة  ــني إىل مائ ــا جتلس ــك، حين ــو وجبت ــق نح ــة طري ــبه بخارط ــام أش ــدة الطع ــب مائ إن ترتي
الطعــام ألول مــرة، ادريس مــكان وضــع أدوات املائــدة واألكــواب وســوف يســاعدك ذلــك 

عــى الشــعور بقــدر مــن الراحــة.
ــاق  ــدد األطب ــب ع ــدة حس ــداد املائ ــتخدمة يف إع ــام املس ــة أدوات الطع ــد كمي ــف حتدي ويتوق

ــا . ــيتم تقديمه ــي س الت

 إبدئي برتتيب أدوات املائدة من اخلارج واجتهي إىل الداخل نحو املنتصف.

ــني  ــة اليم ــات جه ــار، واملروب ــة اليس ــدة جه ــز والزب ــع اخلب ــي وض ــدة  )b -- d( وه قاع
ــني . ــة اليم ــات جه ــار و )drink( املروب ــة اليس ــز جه ــي اخلب ــي )bread( وه وتعن

القاعدة األوىل :

القاعدة الثانية :
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صححي اخلطأ يف ترتيب أدوات املائدة وأكمي الناقص .
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فوط املائدة :
ــي أوىل األدوات  ــرى وه ــي األدوات األخ ــل باق ــتخدم مث ــدة وتس ــدى أدوات املائ ــي إح ه

ــدة . ــى املائ ــوس ع ــد اجلل ــتعمل عن ــي تس الت
تصنــع فــوط )مناديــل( املائــدة مــن األقمشــة أو الــورق بألــوان متعــددة وأحجــام خمتلفــة 
وتصميــات مبتكــرة . وتعــد مــن مكمــالت مائــدة الطعــام بحيــث توضــع فوقهــا بطــرق جّذابــة 

ــة . ــااًل وزين ــا مج ــي عليه فتضف

١-  بمجرد اجللوس إىل املائدة توضع الفوطة عى الفخذين )احلجر(.
٢- جتنب وضع الفوطة عى ياقة القميص أو حتت الرقبة أو عى الصدر.

٣- بعد االنتهاء من تناول الطعام يتم الربت عى)الشفاه( بخفة وال متسح بشدة .

4- من املمكن أن ترتك الفوطة بعد االنتهاء كليًا من تناول الطعام يسار الطبق.
5- يف حالة االسرتاحة من األكل أو القيام عن املائدة توضع عى الكريس أو عى جهة اليمني . 

كيف تستخدم فوط املائدة ؟
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طرق عمل بعض الطيات مرفقة بإرشادات العمل خطوة بخطوة :

١- افردي الفوطة عى الطاولة ووجهها إىل أسفل ، ثم اثنيها عى شكل مثلث كبر.

٢- اثني أطراف املثلث من القاعدة إىل أعى ليتقابل الطرفان.

٣- اثني الزاوية السفى قبل هناية احلافة العليا بمقدار ٢سم .

طريقة عمل طية التاج :أواًل
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4- اطوي الطرف األعى لنفس الثنية إىل أسفل إىل أن يتقابل مع قاعدة املثلث .

5- لفي املثلث إىل اخللف وأدخيل طرفيه بعضها ببعض .

٦-يمكن أن تتحول الطية إىل شكل الزهرة عند ثني األطراف العليا للّتاج إىل أسفل .

١- اطوي املفرش مرتني ووجهه إىل أعى بحيث تكون أطرافه املفتوحة أعى اليمني.

طريقة عمل طية اجليب املائل :ثانيًا
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٢- اطوي الطرف األول إىل اخلارج عدة ثنيات بعرض 5 سم لكل ثنية .

٣- استمري يف عمل الثنيات وصواًل إىل قطر املربع .

4- اثني الطرف التايل وأدخليه يف جيب املثلث السابق عمله بحيث يظهر منه مقدار ٣ سم .

ــة بحيــث تكــون  5-  اثنــي طــريف املربــع إىل أســفل بمقــدار الثلــث لــكل طــرف ، ووجهــي الطيَّ
اجليــوب إىل أعــى، ثــم رتبــي أدوات املائــدة داخــل اجليــب .
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طريقة عمل طية وردة اجلوري :ثالثًا

  قومي بعمل طيات متنوعة للامئدة من ابتكارك لتسعدي هبا أرستك .

١- افردي الفوطة عى الطاولة ووجهها إىل أسفل، ثم اثنيها عى شكل مثلث كبر.

٢- لفي الفوطة عى شكل أسطوانة، واتركي مسافة ١٠ سم يف النهاية.

٣- لفي األسطوانة عى شكل دائرة إىل النهاية، ثم أدخيل الطرف األخر بعضها ببعض.

4- يمكن أن تتحول الطّية إىل شكل وردة جورية عند ثني هناية األطراف.



  

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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* مائدة الطعام الرسمية .
* مائدة الطعام شبه الرسمية .

* مائدة العائلة التقليدية .
* طريقة البوفيه .

تتنوع طرق إعداد وترتيب موائد الطعام تبعًا للمناسبات والظروف املختلفة مثل :

للطعــام  املائــدة  إلعــداد  فقــط  واحــدة  قاعــدة  -  توجــد 
الرســمي، جيــب أن تكــون املســافات متســاوية بــني األدوات 
مــع احلفــاظ عــى تناســق مظهرهــا. كــا جيــب أن يكــون 

الطبــق الرئيــي يف املنتصــف بالضبــط.

١- وضع الطبق الرئيي يف منتصف األدوات األخرى، ويف مواجهة كريس الضيف .
٢- يوضع طبق الزبدة بعد الشوكة وإىل األمام منها عى اليسار.

٣- وضع كوب املاء أو العصر أعى السكني جهة اليمني بالرتتيب حسب احلجم .
4- توضع الشوكة عى الناحية اليرسى من الطبق الرئيي .

عند تناول غداء أو عشاء رسمي :أواًل

طرق إعداد وترتيب موائد الطعام
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هل بإمكانك مساعدة صديقتك بالفصل بكيفية ترتيب أدوات مائدة 
الطعام الرسمية بالرسم؟

-  عــدم التدقيــق يف تســاوي املســافات بــني األدوات املوضوعــة عــى املائــدة كــا هــو احلــال يف 
مائــدة الطعــام الرســمي .

- يف هذا النوع من املوائد يقل عدد األطباق مقارنة باملائدة الرسمية .
- يتم وضع الطبق الرئيي عند تقديم الطعام .

عــى هــذه املائــدة يســتخدم أقــل عدد ممكــن مــن األدوات، 
األهــم يف االســتخدام. وبــا أنــه تقــدم يف هــذه املائــدة 
وجبــة واحــدة وطبــق حلــو واحــد، فاحلاجــة تكــون فقــط: 

لشــوكة وســكني وملعقــة واحــدة.

ثانيًا

ثالثًا

مائدة الطعام شبه الرسمي - غري الرسمي  :

مائدة العائلة التقليدية ) مائدة املنزل (  :
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آداب تناول الطعام وقواعد األكل :

وهــي مــن أكثــر الطــرق اســتعااًل عنــد وجــود عــدد 
ــون  ــام يف صح ــع الطع ــث يوض ــوف، حي ــن الضي ــر م كب
كبــرة، ويوضــع عــى مائــدة جانبيــة، ويــرص حســب 
أولويــة تقديــم األصنــاف، وعــادة توضــع أطبــاق الفاكهــة 
ــدة  ــة املائ ــة أو يف هناي ــدة صغــرة جانبي واحللــوى عــى مائ

الرئيســية.

هنــاك آداب وســلوكيات جيــب مراعاهتــا عنــد القيــام بتنــاول الطعــام والتــي من شــأهنا إظهار 
التــأدب واالحــرتام عــىل مائــدة الطعــام، ويطلق عليهــا آداب املائــدة أو آداب الطعــام وهي :

- غسل اليدين قبل تناول الطعام.
-  الدعــاء بالربكــة ، للحديــث النبــوي : » إَذا أَكَل أَحُدُكــْم َطَعامــًا َفْلَيُقــْل: الّلُهــّم َبــاِرْك َلَنــا 

ِفيــِه َوأْطِعْمَنــا َخْيــرًا ِمْنــُه «. رواه أبــو داود مــن حديــث ابــن عبــاس.
ــه،  ــي يف أول ــإن ن ــم اهلل ، ف ــل: بس ــًا فليق ــم طعام ــل األكل ، » إذا أكل أحدك ــمية قب -  التس

ــذي . ــره « رواه الرتم ــه وآخ ــم اهلل يف أول ــل: بس فليق
-  األكل باليــد اليمنــى ، للحديــث النبــوي : » يــا غــالم ســم اهلل ، وكل بيمينــك ، وكل ممــا 

يليــك «. رواه البخــاري .

طريقة البوفيه :رابعًا
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أتكيت اجللوس حول مائدة الطعام :

-  جيب اجللوس هبدوء وعدم إحداث أي ضجة .
- عند اجللوس جيب مراعاة عدم إزعاج اجلالس بجوارك .

-  مــن قواعــد اجللــوس إىل املائــدة أن جتلــس ربــة املنــزل )األم( يف مقدمــة املائــدة و)األب( يف 
املواجهــة وجتلــس االبنــة الكــرى بجــوار األب عــى يمينــه وجيلــس االبــن األكــر بجــوار 

األم عــى يمينهــا .
- اجللوس يف وضع مستقيم دون تكلف.

- عدم االنحناء عى املائدة أثناء تناول الطعام.
- عدم ارتكاز الكوع عى املائدة أثناء تناول الطعام.

- نقل الطعام إىل الفم، وال يقرب الفم إىل الطبق.
- عدم إحداث صوت مرتفع أثناء تقطيع الطعام، أو الغرف، أو األكل.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 هل تعرفني ما هي أكثر السلوكيات غري املرغوبة عند اجللوس حول 
مائدة الطعام؟
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قواعد استعامل أدوات املائدة :

١- جيب عدم رفع أدوات املائدة أو اإلشارة هبا أثناء احلديث عى املائدة .
ــدأ مــن اخلــارج إىل الداخــل ومــن القطعــة املوضوعــة  ــدة نب ــد اســتخدام أدوات املائ ٢-  عن

أقــىص اليمــني أو أقــىص اليســار ثــم التــي تليهــا حســب ترتيبهــا عــى املائــدة .
٣- مسك السكني باليد اليمنى والشوكة باليد اليرسى .

ــة  ــوكة يف القطع ــرس الش ــوم بغ ــم نق ــرة ث ــع صغ ــكني لقط ــام بالس ــع الطع ــوم بتقطي 4-  نق
ونتناوهلــا )الطريقــة األوربيــة( ويمكــن بعــد تقطيــع الطعــام وضــع الســكني عــى الطبــق 
مــن أعــى بالعــرض ثــم نمســك الشــوكة باليــد اليمنــى لتنــاول الطعــام )طبقــًا لــآداب 

ــة( . اإلســالمية( وهــي )الطريقــة األمريكي
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وضعية االنتهاء من تناول الطعام :

الشوكة والسكني :
حينــا تنتهــي مــن تنــاول الطعــام ضعــي مقبــي الســكني والشــوكة يف اجتــاه الســاعة الرابعــة 
فــوق الطبــق . بينــا يشــر طــرف الســكني وســن الشــوكة إىل الســاعة العــارشة فــوق الطبــق 

يكــون اجتــاه ســن الشــوكة إىل أعــى بينــا يكــون نصــل الســكني مواجهــًا للشــوكة دائــًا.

الطريقة األوروبية

الطريقة األمريكية

وضيعة الراحة أَثناء تناول الطعام

العارشةالساعة

الرابعةالساعة



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................
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يف هناية هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن:
ف قواعد الطهي املختلفة ومزايا وعيوب ُكلٍّ منها. ١- تتعرَّ

٢- توضح تأثري عمليات طهي األطعمة عىل القيمة الغذائية.
٣- تنمي االجتاه لتوفري األمن والسالمة يف خمترب حتضري األطعمة.

٤- حترص عىل اتباع األساليب الصحيحة لتحضري أصناف الطعام.
٥-  تعد أصنافًا خمتلفة من األطعمة باستخدام القواعد املناسبة لطهي الطعام.

أهداف الفصل
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ــا زادت  ــا. فكل ــعوب وحترضه ــدم الش ــى تق ــًا ع ــاًل مه ــام دلي ــم الطع ــي وتقدي ــر الطه يعت
املدنيــة يف جمتمــع مــا، تقدمــت األصنــاف التــي يقــوم بتناوهلــا، مــن حيــث مكوناهتــا وطــرق 

ــي.  ــة الطه ــتخدمة يف عملي ــى األواين واألدوات املس ــا وحت إعداده
ــى  ــظ ع ــا حياف ــام، مم ــة للطع ــة الغذائي ــاظ بالقيم ــاعد يف االحتف ــليم يس ــي الس ــا أن الطه ك

ــع. ــراد املجتم ــعادة ألف ــة والس ــن الراح ــي تضم ــة الت الصح

ــًا ســهل املضــغ واهلضــم  ــح لين ــر مظهــره ليصب الطهــي هــو تعريــض الطعــام للحــرارة لتغي
ــه.  ــد تناول ــًا عن ــر أمن وجعلــه أشــهى طعــًا وأكث

فوائد الطهي :

تعقيم الطعام
وقتل امليكروبات

إنضاج الطعام

يسهل عملية اهلضم

حفظ الطعام مدة طويلة

حتسني املظهر 
والطعم والرائحة

التنوع يف تقديم 
الصنف الواحد

القواعد العامة لطهي الطعام عىل أساس علمي سليم
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طرق وقواعد الطهي املختلفة :
حيث إِن لكل طريقة طهي قاعدة خاصة نعرضها فيا ييل : 

- السلق
- التسبيك

- الطهي بالبخار

- التحمر البسيط
- التحمر الغزير

- الي
- الطهي بالفرن

- امليكروويف

طرق الطهي

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

اذكري بعض األطباق املفضلة لديك، وحددي طريقة الطهي املناسبة هلا .
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١- تسخني الدهون لفرتة طويلة يؤدي إىل حتللها؛ منتجة دخانًا ذا رائحة غر مرغوبة .

١- ختزين األغذية الطازجة ألقرص فرتة ممكنة .
٢- عدم تقطيع اخلرضاوات أكثر من الالزم وإعدادها قبل الطبخ بفرتة قصرة .

٣- عدم نقع اخلرضاوات يف املاء بعد تقطيعها أو تقشرها خاصًة.

٦- جتنب إعادة تسخني الوجبات قدر اإلمكان .

ــخ  ــة الطب ــم عملي ــارشة، وأن تت ــرق مب ــيل أو امل ــاء املغ ــا يف امل ــرضاوات بوضعه ــخ اخل 4-  طب
ــرة . ــرتة قص لف

ــوربة أو  ــل الش ــرضاوات لعم ــخ األرز أو اخل ــتعمل لطب ــذي اس ــاء ال ــن امل ــتفادة م 5-  االس
ــن . ــوم والدواج ــن اللح ــرق م امل

٢-  األغذيــة التــي حتتــوي عــى الكربوهيــدرات تتحــول إىل لــون بنــي عنــد تعرضهــا للحــرارة 
ويتغــر طعمهــا مثــل اخلبــز والكيــك والبســكويت وعــادة تســاعد يف إعطــاء نكهــه مرغوبــة 

هلــذه املنتجــات .
٣-  تتأثــر الروتينــات وتتخثــر عنــد تســخينها وتصبــح صلبــة لذلــك جيــب أن تطهــى عــى نــار 
هادئــة ألن احلــرارة العاليــة تبقيهــا صلبــة وقــد تصبــح أكثــر صالبــة مثــل البيــض واللحــوم. 

4- عملية الطهي تؤدي إىل فقد بعض األمالح املعدنية التي هلا قابلية للذوبان يف املاء.
5- طريقة الطهي تقي عى بعض الفيتامينات خاصة فيتامني ج ، ب ، ب١ ، ب٢.

تأثري عملية الطهي عىل األطعمة : 

كيفية تقليل الفاقد يف القيمة الغذائية عند الطبخ : 
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األساليب الصحية لتحضري أطباق صحية :



227

ــه درجــة  ــغ حرارت ١-  الســلق  هــو إِنضــاج الطعــام مــع ســائل تبل
ــور  ــائل وظه ــار الس ــد بخ ــرف بتصاع م( وتع ــان )١٠٠ الغلي
فقاعــات هوائيــة رسيعــة وقويــة تنكــرس عنــد ســطح الســائل  .

يعتــر الســلق مــن أســهل طــرق   الطهــي، وختتلــف كميــة 
املــاء تبعــا لنــوع الطعــام، حيــث تســتخدم كميــة كبــرة 
ــبة  ــا بالنس ــوم. أم ــويات واللح ــول والنش ــلق البق ــد س عن
تكفــي  املــاء  مــن  كميــة  تســتخدم  فقــد  للخــرضاوات 
إلنضاجهــا فقــط، بينــا تســلق األســامك يف كميــة قليلــة مــن 
ــل إىل )٨٠ م (  ــد تص ــان ق ــن الغلي ــل م ــة أق ــاء يف درج امل
ــبة  ــى نس ــوي ع ــجتها حتت ــا ، وألن أنس ــة أليافه ــرا لليون نظ

ــاء. ــن امل ــرة م كب

املزايا

* اكتساب األطعمة لونًا ونكهة . 
* حفظ العصارات داخل األطعمة .

العيوب
*  فقد الكثر من العنارص الغذائية 

والفيتامينات .
*  مدة الطهي تأخذ وقتًا طوياًل 

خاصة سلق اللحوم والبقوليات .

أواًل : الطهي باحلرارة الرطبة
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ــة حمــدودة مــن ســائل  ٢-     التســبيك : هــو إِنضــاج الطعــام يف كمي
م( )حــرارة منخفضة(  حرارتــه دون درجــة الغليــان بقليــل )90
يف أنــاء حمكــم الغطــاء عــى نــار هادئــة مبــارشة أو داخــل الفرن. 

ــدَّ  والتســبيك أحــد طــرق الطهــي املألوفــة لــدى جمتمعاتنــا، وهــو مــن الطــرق االقتصاديــة إذا أُِع
بطريقــة صحيحــة.

وقــد يكــون التســبيك إمــا يف إنــاء حمكــم الغطــاء يوضــع عــى النــار ، أو قــد يطهــى بالفرن ويســتعمل 
عــادة طاجــن الفخــار املطــيل مــن الداخــل أو أواين البايركــس؛ وفائــدة ذلــك هــو احتفاظهــا باحلرارة 
املكتســبة التــي تســاعد عــى نضــج األطعمــة كــا أهنــا متتــاز بســهولة التنظيــف ، وليــس هلــا تأثــر يف 

طعمــه وال يف فســاده.  

املزايا
*  االحتفاظ بالعنارص الغذائية يف 

الطعام .
*  توفر اجلهد حيث ِإن الطعام ُيْطهى 

يف إناء واحد و عى نار هادئة .

العيوب
*  عرس اهلضم نظرًا الرتفاع نسبة 

املادة الدهنية و التوابل .
*  فقد جزء من الفيتامينات نتيجة 

طول مدة الطهي .

التسبيكالسلقوجه املقارنة
............................................................................................كمية السائل

............................................................................................درجة احلرارة

مــن خــالل مــا تعلمــِت مــن قاعــديت )الســلق والتســبيك( هــل يمكــن أن 
تقــارين بينهــام مــن حيــث كميــة الســائل – ودرجــة احلــرارة؟
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٣- الطهــي بالبخــار : إنضــاج الطعــام بواســطة بخــار املــاء املغــيل يف إنــاء خــاص حمكــم الغطــاء 
) إنــاء الغــيل املــزدوج - قــدر الضغــط  - جهــاز الطهــي عــى البخــار ( إذ تصــل درجــة حرارتــه 

إىل )١٢٠م( أو أكثــر فتقــرص مــدة الطهــي .

املزايا
* الطعام املعد خفيف وسهل اهلضم.
* حتتفظ األطعمة بقيمتها الغذائية .

*  يمكن طهي عدة أصناف يف وقت 
واحد .

* الحيتاج لوقت طويل يف الطهي .

العيوب
*  أواين الطهي بالبخار مرتفعة 

الثمن .
*  يشكل بعض املخاطر إذا استخدم 

بطريقة خاطئة .

جهاز الطهي عى البخارقدر الضغطإناء الغيل املزدوج

األجهزة املتسخدمة يف الطهي بالبخار



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................
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هــو تعريــض الطعــام للحــرارة املبــارشة الناجتــة مــن الفحــم املتقــد ، شــعلة الغــاز ، الشــواية 
ــي.  ــرن الكهربائ ــة أو الف الكهربائي

أفضل طريقة للشواء هي الباربيكيو حيث استعامل الفحم يعطي الطعام نكهه خاصة .

ثانيًا : الطهي باحلرارة اجلافة
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ــح  ــرة )رشائ ــم الصغ ــع اللح ــيِّ مقاط ــى َش ــت ع ــة روس ــق كلم -  تطل
)كالفخــد  احلجــم  وكبــرة  املفــروم(  اللحــم   ، الريــش   ، اللحــم 
ــاء  والكتــف( وذلــك بتعريضهــا للحــرارة املشــعة داخــل الفــرن يف إن

ــم . ــة اللح ــن لتطري ــن الده ــل م ــه قلي ــاء ب ــوف الغط مكش

-  تطلــق كلمــة َخْبــز عــى إنضــاج مجيــع أنــواع العجائــن باحلــرارة اجلافــة 
داخــل الفــرن مثــل ) الفطائــر - الكيــك - اخلبــز ( .

هي بالفرن وينقسم إىل : الطَّ

الروست

اخَلْبز      

 اخلبز الروست

املزايا
* سهل التحضر 

* يضيف نكهه لذيذة للطعام 
* حتتفظ بالعنارص الغذائية داخل 

األطعمة .

العيوب
* يكون الطعام جاًفا نوًعا ما .

* يستغرق فرتة أطول يف الطهي .



  

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................
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ــادة  ــن امل ــة م ــه يف كمي ــام و إنضاج ــي الطع ــة طه ــو طريق ــري : ه التحم
تبعــًا ألَنــواع األطعمــة  الدهنيــة ختتلــف كميتهــا ودرجــة حرارهتــا 

املختلفــة  . 

ــتخدام  ــة باس ــادة الدهني ــن امل ــة م ــة قليل ــام يف كمي ــاج الطع ــو إنض ــيط : ه ــري البس ١-  التحم
ــالة. املق

ــادة  ــن امل ــرة م ــة كب ــام يف كمي ــاج الطع ــو إنض ــر : ه ــري الغزي ٢-     التحم
ــر. ــر الغزي ــدر التحم ــتخدام ق ــًا باس ــه متام ــث تغطي ــة بحي الدهني

ــوم ،  ــض ، اللح ــال )البي ــبيل املث ــى س ــا ع ــرة منه ــة كث ــذه الطريق ــى١  هب ــي ُتْطه ــة الت واألطعم
األســاك( كــا ُيَعــدُّ تشــويح اللحــوم واخلضــار قبــل طهيهــا بطريقــة التســبيك مثــاًل نوًعــا مــن 
أنــواع التحمــر البســيط . ونظــرًا ألن كميــة املــادة الدهنيــة قليلــة، فالتحمــري يكــون ســطحيًا ، 
لــذا جيــب تقليــب الطعــام للحصــول عــى اللــون املحمــر املتجانــس ، ويســتخدم إنــاء مســطح 

لقــيل األطعمــة املــراد حتمرهــا . 

ينقسم التحمري إىل نوعني أساسيني مها :

ثالثًا : طرق الطهي باملادة الدهنية



235

األطعمـة التـي تصلـح هلذه الطريقة كثرية منهـا )الكفتة ، الفالفل ، البطاطس ، السمبوسـة، 
الكبـة( وبعـض أصناف العجائن )كبلح الشـام، اللقيـامت، الدونات( وغريها.

ــة  ــب أو مالحظ ــة إىل تقلي ــاج األطعم ــك ال حتت ــن لذل ــه يف الده ــام كل ــر الطع ــث يغم حي
مســتمرة كــام يف التحمــري البســيط ، ونظــرًا الرتفــاع درجــة حــرارة املــادة الدهنيــة  )١٩٠ م(  
فإهنــا تعمــل عــىل رسعــة جفــاف وامحــرار ســطح الطعــام ، واكتســابه الصالبــة املرغوبــة ، 

واللــون املتجانــس .

يصلح التحمري الغزير لألطعمة املغلفة بصفة خاصة.

التحمر الغزيرالتحمر البسيطاملقارنة

............................................................ املزايا
............................................................

 ............................................................
............................................................

............................................................ العيوب
............................................................

 ............................................................
............................................................

قارين بني مزايا وعيوب كل من :



 

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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يف عــرص الرسعــة والتطــور التكنولوجــي أصبــح فــرن امليكروويــف مــن الرضوريــات امللحــة 
وربــا ال خيلــو بيــت مــن فــرن امليكروويــف . 

ــة الطعــام املثلــج ولكــن  ــة تــم اســتخدام امليكروويــف فقــط يف تســخني الطعــام وإذاب يف البداي
بعــد ذلــك تــم حتديــث خصائصــه ليســتخدم أيضــًا يف طبــخ الطعــام.

وتعتمــد فكرتــه عــى توليــد طاقــة كهرومغناطيســية تــرسي يف موجــات مــن هــواء الفــرن ذات 
تــردد عــاٍل ، وإشــعاع هــذه املوجــات يزيــد مــن درجــة حــرارة الطعــام فقــط .

حتذير: جتنب استخدام األطباق املعدنية 
واملغطاة بورق األملنيوم ) القصدير(

داخل امليكروويف. 

املناســـبة  األواين  اســـتخدام  يراعـــى 
للطهـــي بامليكروويـــف مثـــل األواين 
وأطبـــاق  والســـراميك  الزجاجيـــة 

البالســـتك اخلاصـــة هلـــا.

رابعًا : الطهي باستخدام األشعة متناهية القرص)امليكروويف(



  

238

املزايا
* يساهم يف حتضر أصناف رسيعة .

*  أكثر نظافة عند االستخدام باملقارنة 
مع فرن الغاز .

العيوب
* التسخني غر منتظم .

* حيتاج أدوات طهي خاصة .

هناك عدة قواعد لتسخني الطعام منها:
* جيب أن يسخن الطعام بعد تريده ويقدم مبارشة.

* جيب أن ال يتعدى التسخني مدة الساعة ويكون رسيًعا جدًا.
* ال يسخن الطعام أكثر من مرة.
* استخدام أواٍن آمنة للتسخني.

* تسخن الكمية املراد أكلها فقط.

إعادة تسخني األطعمة :



  

اليوم :
/  / التاريخ : 

عنوان الوحدة :          ......................................................................................
.......................................................................................

التقويم النهائي
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خملل اخليار واجلزر

طريقة التحضري :
١- يغى املاء ويرتك جانبًا ليرد .

٢- يقطع اجلزر واخليار حسب الرغبة .
٣- ترص قطع اجلزر واخليار يف برطان زجاجي معقم .

4-  يضــاف حملــول املــاء املمــزوج بامللــح والســكر إىل الرطــان ثــم توضــع طبقــة مــن الزيــت 
ويغلــق بإحــكام . 

5- يوضع جانبًا بدون فتح ملدة ٧ أيام عى األقل ليصبح جاهزًا لألكل .

الطريقة

املقادير

- 4 حبات خيار.
- ٢ حبة جزر.

- ٢ كوب  قيايس ماء .
- ٣ ملعقة طعام قياسية ملح.

- ١ ملعقة طعام قياسية سكر .
-  ١/4  كوب قيايس خل أبيض.
- ١/4 كوب قيايس زيت نبايت .

تطبيقات عملية حلفظ األغذية  ) ختليل - تسكري (
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مرّبى الفراولة

املقادير

-  ٢ كوب قيايس رشائح فراولة.
-  ٢ كوب قيايس سكر .

-  ٢ ملعقة طعام قياسية عصر ليمون.

١- ترش رشائح الفراولة بالسكر وتوضع يف علبة بالستيك بالثالجة ملدة ٨ ساعات .
٢- توضــع الفراولــة يف قــدر غــر قابــل لاللتصــاق عــى نــار هادئــة ويــزال الريــم منهــا )الرغــوة 

البيضاء(.
٣- يضاف عصر الليمون عى مزيج الفراولة .

4- حيرك حتى يثقل قوام املربى يرتك حتى يرد ثم يعبأ يف برطانات معقمة.
5- توضع برطانات املربى يف الثالجة .

الطريقة
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املقادير

-   ٢  كوب قيايس حب الرمان الطازج.                                                                                   
-  ١ كوب قيايس سكر .

-  ١/4 كوب قيايس ماء .
-  ١/٢ ملعقة طعام قياسية عصر ليمون.

-  ١ ملعقة طعام قياسية ماء الورد .

مرّبى الرمان

١- يوضع حب الرمان واملاء يف وعاء عى نار متوسطة حتى يبدأ اخلليط بالغليان .
٢- يضاف السكر وعصر الليمون ويقلب اخلليط .

٣- يرتك اخلليط عى النار حتى يصبح غليظ القوام .
ــظ  ــكام وحتف ــى بإح ــة وتغط ــات معقم ــأ يف برطان ــم يعب ــاًل ث ــرد قلي ــى ي ــًا حت ــرتك جانب 4-  ي

ــتخدام .  ــني االس ــة حل بالثالج

الطريقة



243

املقادير

مرّبى الربتقال مع اجلزر

-  ٢ حبة برتقال  متوسطة احلجم
-  ١ جزرة كبرة احلجم )مبشورة (

-  ٣ كوب قيايس ماء 
٢١ ٢ كوب قيايس سكر   -

-  ١ ملعقة طعام قياسية ماء ورد 
-  ١/4  كوب قيايس )برتقال مبشور (

-  ١ ملعقة طعام قياسية )بر ليمون(         

١ - يقر الرتقال ويقطع لقطع صغرة . 
٢- تضاف قطع الرتقال بقدر غر الصق ثم يضاف املاء ويرتك حتى الغليان .

٣- يضاف مبشور اجلزر ويغى ملدة 5 دقائق .
4-  يضاف السكر مع التحريك املستمر عى نار متوسطة ثم يضاف الرتقال والليمون املبشور. 

5- يستمر التحريك حتى يغلظ القوام ملدة ٣٠ دقيقة .
٦- يرفع من عى النار ثم يضاف ماء الورد وحيرك. يرتك ليرد .

٧- يعبأ يف برطانات معقمة .
٨- حتفظ بالثالجة حلني االستخدام .

الطريقة



244

املقادير

- 4حبات طاطم 
- ملعقة صغرة ملح

- ملعقة صغرة إكليل اجلبل 

طريقة جتفيف الطامطم

١- تغسل الطاطم جيدًا  وجتفف. 
٢- تقطع الطاطم إىل نصفني ، ثم تزال البذور باستخدام امللعقة.

٣- توضع الطاطم عى صينية بالستيكية أو خشبية.
4- يرش امللح عى الطاطم حتى تغمر بامللح.

ــى بقــاش  ِدهــا مــن حــني آلخــر، ويف الليــل ُتغطَّ 5-  وضــع الطاطــم حتــت أشــعة الشــمس وَتفقُّ
خفيــف حلايتــه مــن احلــرات .

٦- ترك الطاطم ملدة ال تقل عن ٣ أيام يف الشمس.
ــل مــن  ــم غمــره بالزيــت ووضــع القلي ٧-  حفــظ الطاطــم املجففــة داخــل وعــاء مغطــى ويت

ــة. ــد عــن الرطوب ــل داخــل الوعــاء، ثــم وضــع الوعــاء يف مــكان بعي ــل اجلب إكلي

الطريقة

تطبيقات عملية حلفظ األغذية ) جتفيف(
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طريقة جتفيف الزنجبيل

١- نغسل الزنجبيل الطازج ونضعه عى صينية ونعرضه للهواء حتى جيف من املاء.
٢-  نفــرد قطعــة مــن القــاش بالصينيــة ثــم نضــع فوقهــا الزنجبيــل ونغطيهــا بقطعــة من الشــاش 

األبيــض اخلفيــف ونثبتهــا عــى األطــراف حتــى ال تتطاير.
٣- نضع الزنجبيل بمكان مناسب بعيدًا عن األرض مع توفر الشمس واهلواء.

4-  حيتــاج الزنجبيــل أســبوعًا إىل أســبوعني حتــى جيــف متامــًا. وللتأكــد مــن جفافــه متامــًا نقطــع 
الزنجبيــل مــن الوســط بالســكني.

ــن  ــد ع ــاف بعي ــكان ج ــظ يف م ــالق وحيف ــم اإلغ ــاء حمك ــه بوع ــم نضع ــل ث ــر الزنجبي 5-  نب
الرطوبــة .

الطريقة

املقادير

4 حبات زنجبيل طازج 
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١- تفصص البازالء وتغسل جيًدا وتوضع يف مصفاة.
٢- يتم حتضر إناء به لرت ماء وملعقتا ملح .

٣-  ثــم يرفــع عــى النــار وعندمــا يقــرتب مــن الغليــان تغمــر املصفــاة وتــرتك البــازالء تغــى ملــدة 
4 دقائــق .

4-  ترفــع مــن عــى النــار وتغمــر يف احلــال يف إنــاء بــه مــاء بــارد ملــدة دقيقتــني للمحافظــة عــى 
لوهنــا األخــرض وعــى خواصهــا الطبيعيــة .

5- ترفع املصفاة من املاء البارد، وتبقى حتى تتخلص البازالء من املاء وجتف متامًا .
٦- حتفظ يف أكياس من النايلون وحيكم إغالقها وحتفظ يف الفريزر.

الطريقة

جتميد البازالء

تطبيقات عملية حلفظ األغذية ) جتميد (
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جتميد الباميا

١- تغسل الباميا بعناية ثم ترتك فرتة يف مصفاة للتخلص من املاء العالق هبا .
ــرسب  ــى ال تت ــة حت ــع احلب ــي دون أن تقط ــكل هرم ــا بش ــن البامي ــوي م ــزء العل ــزال اجل ٢-  ي

عصارهتــا .
٣-  توضــع يف مصفــاة ثــم يتــم غمــر املصفــاة يف مــاء مغــيل مضاًفــا إليــه مقــدار مــن امللــح وملعقة 

كبــرة عصــر ليمــون وذلــك ملــدة ٣-5 دقائق .
4-   ترفــع مــن عــى النــار وتغمــر يف احلــال يف إنــاء بــه مــاء بــارد ملــدة دقيقتــني للمحافظــة عــى 

لوهنــا األخــرض وعــى خواصهــا الطبيعيــة .
5-  تــرتك لتــرد وجتــف وتعبــأ يف أكيــاس نايلــون بحيــث ال تــرتك فيهــا فراغــات قــدر املســتطاع 

ثــم حيكــم غلــق األكيــاس باســتخدام طــرف الســكني وتوضــع بالفريــزر. 

الطريقة
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١- تغسل قطع الدجاج ثم جتفف وتقطع قطعًا صغرة .
٢- يشوح الثوم بالزيت ثم تضاف قطع الدجاج وتقلب مع إضافة التوابل.

٣- يضاف املاء املغيل عى الدجاج ويرتك ليغيل حتى ينضج .
ب نشاء الذرة بقليل من املاء البارد وُيضاف إىل املزيج . 4- َيذوَّ

5- تضاف الذرة ثم ختفف النار ويرتك ملدة ٧ دقائق .
٦- يرتك املزيج حتى يثخن قوام الشوربة ثّم يضاف عصر الليمون ويرفع من عى النار .

٧- تسكب الشوربة يف أوان عميقة وتقدم ساخنة .

الطريقة

املقادير

- ٢ قطعة صدر دجاج 
- ٣ ملعقة طعام قياسية كبرة زيت نبايت
- ١/٢ ملعقة طعام قياسية ثوم مهروس

- ملعقة طعام قياسية نشاء ذرة 
- 4 أكواب قياسية ماء

- ١/٢ كوب قيايس ذرة 
- ٢ ملعقة طعام قياسية عصر ليمون )حسب الرغبة( 

- فلفل أبيض -  ملح

شوربة الدجاج بالذرة
 ) احلرارة الرطبة(

تطبيقات عملية يف حتضري أصناف غذائية تصلح لوجبة
 الغداء  والعشاء باستخدام طرق الطهي املختلفة 
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1-  تســلق مكعبــات القــرع باملــاء مــع البطاطــا احللــوة وتــرك تغــي عــى النــار حتــى تنضــج ثــم 
ختلــط باخلــاط الكهربائــي .

ح البصلــة وبعدهــا الثــوم بالزيــت عــى النــار وتضــاف بــودرة شــوربة اخلضــار ومــن  2-  تشــوَّ
ثــم خليــط القــرع وتتبــل بالفلفــل وامللــح حســب احلاجــة وتــرك عــى النــار ملــدة 10-7 

دقائــق ويمكــن إضافــة املــاء إن احتــاج األمــر .
3- تسكب الشوربة يف اإلناء ويضاف الليمون وتقدم ساخنة .

الطريقة

شوربة القرع بالبطاطا احللوة
)احلرارة الرطبة (

املقادير

- 3 أكواب قرع مقطعة مكعبات
- 1 بصلة صغرية مفرومة 

- 1 حبة بطاطا حلوة مكعبات 
- 1 فص ثوم مهروس 

- 1 ملعقة طعام قياسية بودرة شوربة   
     اخلضار )حسب الرغبة(

- 1 لر من املاء 
- 2 ملعقة طعام قياسية زيت

- 1/2 كوب قيايس عصري ليمون 
- ملح - فلفل أسود
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املقادير

صينية دجاج باخلرضوات )التسبيك(

-  4 قطع دجاج 
خرضاوات مشكلة مقطعة حسب 

الرغبة ) بصل - بطاطس - طاطم - 
فلفل ملون - فص ثوم (

-  ملعقة طعام قياسية زنجبيل  طازج
-  ١ كوب قيايس صلصة الطاطم 

-  توابل )ملح - فلفل أسود - كاري (

١- تغسل قطع الدجاج وتتبل بالتوابل .
٢-  توضــع قطــع الدجــاج يف صينيــة مــن الفخــار أو البايركــس مــع اخلضــار املشــكلة ثــم توضع 

عليهــا صلصــة الطاطم .
٣- توضع الصينية عى نار هادئة داخل املوقد أو  داخل الفرن ملدة ٣٠ - 45 دقيقة   )حتى تنضج(  . 

4- يقدم مع األرز أو اخلبز أو املعكرونة .

الطريقة



251

أرز باخلضار )التسبيك (
املقادير

١ كوب قيايس خضار مثلجة 
١ ملعقة طعام قياسية زيت

٢ كوب قيايس  أرز
4 أكواب قياسية  مرق دجاج ) تقريبًا(

- ملح - فلفل أسود 

١- يوضع الزيت يف القدر ثم يضاف إليه اخلضار ويقلب ملدة ٣ دقائق.
٢- يضاف األرز للخضار ثم يوضع عليه مرق الدجاج وامللح والفلفل.

٣- يرتك حتى ينضج ثم يقدم.

الطريقة

رة ،  -  يعــد قــدر طهــي األرز الكهربائــي ) rice cooker ( مــن األجهــزة احلديثــة  المطــوَّ
إذا كنــت تعانــني مــن مشــكلة تكتــل األرز ففــي هــذه احلالــة فــإن هــذا اجلهــاز ســينقدك .
-  يمتــاز هــذا اجلهــاز بأنــة ســهل االســتعال ويوفــر الوقــت واجلهــد وآمــن يف الطهــي 
وحيافــظ عــى الطعــام ســاخًنا بعــد طبخــه وال حيتــاج الطعــام للمراقبــة ألنــه مــزود بمــؤرش 

ــزًا. ــام جاه ــون الطع ــا يك ــئ عندم ــي ُيضي أوتوماتيك

كمية السائل تعتمد عىل حسب نوعية اجلهاز املستخدم
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١-  يطهى اجلزر والزهرة والكوسا يف جهاز البخار ملدة ترتاوح ما بني ١٠ - ١5 دقيقة .
٢- تتبل بامللح والفلفل حسب الرغبة . 

الطريقة

املقادير

- ١/٢ كوب قيايس جزر صغر
- ١/4 كوب قيايس  زهرة 
- ١/٢ كوب رشائح كوسا

-  ملح - فلفل أسود 

خضار سوتيه )احلرارة الرطبة(
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املقادير
سلطة السيزر ) احلرارة اجلافة (

-  ٢  كوب قيايس خس مقطع 
قطع كبرة.

-  ١ رشحية صدر دجاج متبل 
-  ٢ رشحية توست مقطعة 

مكعبات.
-  ١ فص ثوم مهروس + ٢ 

رشة من بخاخ الزيت 
١ملعقة طعام قياسية زعرت    -

جمفف  ) أوريغانو(
رشائح رفيعة من جبن    -

البارميزان 

-  صلصة السيزر اجلاهزة
١ ملعقة طعام قياسية زيت   -

زيتون
-  ١ ملعقة طعام قياسية 

خردل
-  ٢ ملعقة طعام قياسية خل 

١ فص ثوم مهروس   -
١/4 كوب قيايس جبن   -

بارميزان
-  ١ ملعقة طعام قياسية 

مايونيز

-   ١ملعقة طعام قياسية عصر 
ليمون 

٢ مالعق طعام قياسية ماء    -
ملح   -

 تضاف مجيع املقادير يف اخلالط 
الكهربائي ملدة دقيقتني 

١-  يمــزج الثــوم مــع زيــت الزيتــون والزعــرت مــع مكعبــات التوســت وحتمــص بالفــرن إىل أن 
تصبــح ذهبيــة ومقرمشــة .

٢- يشوى الدجاج باستخدام املقالة املزدوجة عى النار، ويقلَّب من اجلهتني إىل أن ينضج .
٣- يوضع اخلس يف إناء عميق ثم تسكب الصلصة ويقلب .

4- يقطع الدجاج املشوي رشائح رفيعة ويوزع فوق السلطة .
5- تضاف قطع التوست املحمصة ثم توزع رشائح جبن البارميزان عى سطح السلطة وتقدم .

الطريقة

مقــالة شــواء مزدوجــة بوجهــني غــر 
قابلــني لاللتصــاق - متنــح الطعــام نكهــة 
وطعًمــا لذيــًذا - مقابــض ضــد احلــرارة
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املقادير

عرايس اللحم ) احلرارة اجلافة (

- 5٠٠ جرام حلم مفروم ناعم 
- ١ بصلة )متوسطة مفرومة ناعمة(

- ١حبة فلفل أخرض حلو 
- ١حبة طاطم )كبرة مفرومة ناعمة(   

- ٢فص ثوم  مهروس
-  ١/٢ كوب بقدونس مفروم  )حسب الرغبة(

- ملح - فلفل )حسب الرغبة(
- هبارات 

- 4 أرغفة خبز عريب 
- زيت زيتون 

والفلفل  والبهار  وامللح  والثوم  والبقدونس  والطاطم  والفلفل  البصل  مع  اللحم  ١-  خيلط 
األسود حتى متتزج متاما.

٢-  يفتح كل رغيف خبز عريب إىل طبقتني ويدهن داخلها وخارجها بزيت الزيتون.
٣- يوّزع خليط اللحم داخل رغيف اخلبز ثم تغّطى بالطبقة األخرى منها.

4-  توضع األرغفة يف صينية ثم ُتشوى بالشواية الكهربائية حتى ينضج اللحم داخلها.
إىل  والليمون  والزيتون  البقدونس  مع  مثلثات  شكل  عى  مقّطعة  ساخنة  العرايس  تقدم   -5

        جانبها.

الطريقة
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املقادير

-  ١  كوب قيايس حليب بودر 
-  ٣  بيضات + نقطة خل 

-  ٢  كوب قيايس ماء مغيل
-  ١/٢ كوب قيايس سكر 

-  رشة هيل وزعفران

اإللبة ) بر الوالدين ( ) احلرارة اجلافة (

١-  يضاف املاء إىل احلليب وحيرك جيدًا ثم تضاف باقي املقادير البيض والسكر ماعدا اهليل 
والزعفران.

٢- يصّفى اخلليط باملصفاة ثم يسكب يف إناء عميق ويرش باهليل والزعفران. 
٣-  يغّطى جيدًا ثم يدخل الفرن بحام مائي )كمية ماء قليلة( عى درجة حرارة ١٨٠ ملدة ١/٢ 

ساعة تقريبًا.
4- خيتر نضج اإللبة بوضع طرف السكني يف داخل اإللبة، إذا خرجت السكني نظيفة دل عى 

نضجها.
5- خترج من الفرن وترتك لترد ومن ثم توضع يف الثالجة ملدة ال تقل عن ١/٢ ساعة وتقدم 

باردة.

الطريقة
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املقادير

كرات الكنافة ) احلرارة اجلافة (

- ٢5٠ جرام من عجينة الكنافة 
- ١/٤ كوب قيايس زبدة 

- ١/٢كوب قيايس قشطة 
مقادير القطر )الشرية ( :

 - ٢ كوب قيايس سكر - كوب قيايس ماء 
 - ١ملعقة طعام قياسية عصر ليمون

 - ١ ملعقة طعام قياسية ماء ورد  )اختياري( 

١-  تفكك عجينة الكنافة يف وعاء عميق ثم تضاف عليها الزبدة الذائبة وتدعك حتى تترب 
بالزبدة داخل العجينة .

٢- يؤخذ مقدار بسيط من الكنافة ويوضع يف قوالب جهاز صانعة الكيك ) لويل بوب(  مع 
الضغط عليها من الوسط.

٣- يغلق غطاء اجلهاز حتى تنضج الكرات .
كرة  لتصبح  احلشوة  يغطى عى  املتبقي  بالقشطة، واجلزء  منها  وُتحِشى جزء  الغطاء  4-  يرفع 

دائرية كاملة ثم يغلق غطاء اجلهاز مرة أخرى  .
5-يرتك مدة ال تقل عن 4 دقائق لتكون ذهبية اللون.

٦-  ترفع الكرات من اجلهاز ثم تسقى بالقليل من القطر وال تغطس يف القطر )كي ال تزيد حده 
احلالوة ( .

الطريقة

يمكنك االحتفاظ بالقطر ملدة 
شهرين من خالل حفظه يف وعاء  
زجاجي جاف ونظيف ويف مكان 

بارد .
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كفتة اللحم بالصلصة )احلرارة اجلافة الرستو(

حــرارة  درجــة  عــى  الفــرن  ١-  يســخن 
. ٢٠٠م 

٢-  ختلط مقادير الكفتة مع بعضها ويضاف 
عليها البصل املفروم والتوابل مجيعها.

٢-  تكــور خلطــة الكفتــة إىل كــور صغــرة، 
بالزيــت  مدهونــة  صينيــة  يف  توضــع 
تنضــج  أن  إىل  الفــرن  يف  وتوضــع 

وتتحمــر.
البصل  ويشوح  النار  عى  قدر  ٣-  يوضع 

بالزيت ويقلب حتى حيمر.
وترتك  وتغطى  املقادير  باقي  4-  توضع 

حتى تتسبك.
5-  تضاف الكفتة إىل الصلصة ثم تعاد إىل 

الفرن ملدة ال تقل عن ١٠ دقائق .
٦- تزين بالفستق ثم تقدم .

 

الطريقة

املقادير
مقادير الكفتة:

- ١/4 كيلوغرام حلم مفروم
- ١ بصلة صغرة مفرومة 

- ١ ملعقة طعام قياسية خرضاء مفرومة
- ملح - فلفل أسود - هبارات

مقادير الصلصة :
- ٢ كوب قيايس عصر الطاطم

- ٢ ملعقة طعام قيايس صلصة الطاطم
- ١ بصلة )مقطعة قطع صغرة(

- ١ فص ثوم مهروس
- كمون - هبارات- فلفل أسود   ) حسب 

    الرغبة(
- ١ كوب قيايس ماء ساخن

- ٢ ملعقة طعام قياسية كبرة زيًتا 
     للتزيني : فستق مبشور  
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فطائر البف باسرتي )الفولوفان( بالدجاج احلرارة اجلافة )اخلبز(

غسلها  بعد  مناسبة  قطعًا  الدجاج  ١-  تقطع 
وتسلق ثم تصفي وترتك جانبًا.

٢-  تسلق زهرات الروكيل بالبخار أو املاء مدة 
5 دقائق.

٣-  حتمى الزبدة يف   قدر حتى تذوب ويضاف 
إليها الطحني وخيلطان معًا لتظهر الفقاقيع.
مراعاة  مع  والتوابل  الدجاج  مرقة  4-  تضاف 
أن  إىل  خشب  بملعقة  املستمر  التحريك 

تصبح الصلصة ناعمة.
5-  تضاف الكريمة عى الصلصة وترتك ُتْطهي 

ملدة ٣ دقائق ثم ترفع من عى النار.
٦-  يضاف الروكيل وقطع الدجاج إىل الصلصة 

وختلط جيدًا معها.
٧- حتشى فطائر الفولوفان باحلشوة ثم يوضع 

       عليها جبن املوزاريال.
٨ - ختبز يف الفرن ملدة ٣ دقائق

9- تقدم ساخنة

-  ٦ قطع فطرة  فولوفان خمبوزة 
      وجاهزة للحشو) البف باسرتي(.

-  ٢ قطعة صدر دجاج.
-  ٦ قطع زهرات بروكيل.

-  ١كوب قيايس مرقة دجاج. 
-  ملعقة طعام قياسية زبدة.  

-  ١صفار بيض.
-  ٢ ملعقة طعام قياسية كريمة.

-  ٣ ملعقة طعام قياسية  طحني. 
-  هبار- ملح - رشة جوز الطيب - رشة 

     فلفل أبيض ) حسب الرغبة(. 
-  جبن موزاريال. 

الطريقة

املقادير
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مولتن كيك )األشعة متناهية القرص )امليكروويف(

١-  يذّوب الكاكاو اخلام مع الزبدة إما عى النار أو بامليكروويف .
٢-  ينخل الطحني والسكر ويرتك جانبًا .

٣-  خيلط البيض والفانيليا ثم يضاف له الطحني والسكر املنخول والكاكاو املذاب .
4-  يسكب يف قوالب، وتوضع بامليكروويف ملدة ٣ - 5 دقائق .

5-  ترتك لترد ثم تزين بحبة الفراولة والسكر الناعم .

الطريقة

املقادير

-  ١5٠جرام كاكاو خام.
-  5٠ جرام زبدة. 

-  5٠ جرام سكر ناعم. 
-  ٣ مالعق طعام قياسية طحني.

-  ١ بيضة + ١ صفار بيضة أخرى 
     فانيليا.



260

 

 

املقادير

البطاطس املشوية )األشعة متناهية القرص )امليكروويف(

١- يسخن الفرن قبل البدء بالعمل .
٢- تثقب البطاطس عدة مرات باستخدام الشوكة أو عود رفيع ، ثم توضع يف صينية الفرن  .

٣- تفتح البطاطس بشق طويل من األعى وخيرج كمية البطاطس من داخلها .
4- متزج البطاطس مع بقية املقادير املختارة وتتبل  بامللح والفلفل.

5- يعاد اخلليط داخل البطاطس ويوضع عليها جبن املوزاريال وتدخل امليكروويف ملدة 
       دقيقتني  وتقدم ساخنة . 

الطريقة

-   ٢  حبة بطاطس مغسولة وجمففة. 
-  ٢ ملعقة طعام قياسية مايونيز. 

-  ١ ملعقة طعام قياسية عصر ليمون. 
-  ملح  - فلفل ) حسب الرغبة(.

حشوة :
         )جبن - زيتون - ذرة ... (
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املقادير
بانكيك بالشوفان )حتمري بسيط(

١- يطحن الشوفان يف املطحنة الكهربائية حتى يتحول ملسحوق ناعم.
٢- يضاف دقيق الشوفان إىل املكونات اجلافة الطحني -السكر القرفة، وبيكنج بودر وامللح.

٣-  ختلط املكونات السائلة احلليب والبيض ثم تضاف إىل خليط الطحني حتى تتكون عجينة 
شبه سائلة.

4-  تسخن مقالة عديمة االلتصاق بقليل من الزيت أو الزبدة، وتصب ملعقة كبرة من البان 
كيك وحتمر عى نار متوسطة لتكتسب لونًا ذهبيًا من اجلهتني.

م مع العسل أو صلصة الشكوالتة وحبات الفراولة. 5- ُترصُّ وحدات البان كيك وُتَقدَّ

الطريقة

- ١ كوب قيايس طحني. 
 -١/٢ كوب قيايس الشوفان 

معلقة طعام قيايس  قرفة مطحونة.    
-١/4 ملعقة  طعام قيايس بيكنج بودر.
-١/4ملعقة طعام قيايس صغرة ملح.

- ١ كوب قيايس من احلليب السائل.
- ٢ بيضة.

- ٢ ملعقة طعام قياسية سكر.
- ٢ ملعقة طعام قياسية زبدة أو زيت. 

للتزيني: 
عسل - صلصة الشوكوالتة. 
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املقادير

السمبوسة املقلية )حتمري غزير(

١- خترج رقائق السمبوسة من الفريزر قبل ساعة من التحضر .
من  رقاقة  تؤخذ  ثم  طرية  عليها  لتحافظ  مبللة  قطن  بمنشفة  وتغطى  الرقائق  علبة  ٢-  تفتح 
رقاقات السمبوسة ويغطى الباقي، ونضع ملعقة كبرة من احلشوة ونغلقها بشكل مثلث 

مع دهن آخرها بخليط الطحني مع املاء ولصقها جيدًا حتى التفتح أثناء القيل .
العجينة واحلشوة، وتغطية السمبوسة بعد لفها  انتهاء كمية  السابقة حتى  ٣-  نكرر اخلطوات 

حتى ال جتف وتتكرس .
4-  تقى السمبوسة يف زيت غزير وحاٍم وأثناء القيل نخفف النار ونقلب السمبوسة حتى تصبح 

ذهبية و مقرمشة ثم ترفع من الزيت وتوضع عى ورق ليمتص منها الزيت .
5- تقدم ساخنة. 

الطريقة

-  عجينة سمبوسة جاهزة. 
-  حشوة حسب الرغبة  

  )أجبان -دجاج - حلم مفروم - خضار (.
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املقادير

-  ٢ رشحية دجاج فيليه. 
 التتبيلة :

-  ١ ملعقة طعام قياسية زيت زيتون. 
-  ٢ فص ثوم مهروس. 

-  ملح/فلفل أسود ) حسب الرغبة(.
-  ١/4 كوب عصر ليمون.

دجاج بالعسل وصلصة الصويا بالسمسم )حتمري غزير(

 ٢ فص ثوم مهروس.
 ١/4 كوب قيايس عسل.

 ١/4 كوب قيايس صلصة الصويا.

 ٢ ملعقة طعام قياسية زيت زيتون.
 ١/4 كوب قيايس صلصة  كاتشب.

 ١/٢ ملعقة طعام قياسية نشا.  
رشة فلفل أسود.

الصلصةللتغطية
 ١ كــوب قيــايس  طحني +٢ملعقة 

ــية نشا.  طعام قياس
زعــرت  قياســية  ملعقــة طعــام   ١  

جمفــف
 بابريكا

 ٢ بيض + قطرة قياسية خل
 ٣ مالعق طعام حليب سائل

 رشة فلفل أمحر ناعم
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١-  لتحضر الصلصة: يوضع الزيت يف قدر عى نار هادئة ثم يضاف إليه الثوم ويقلب حتى 
يذبل ثم يضاف العسل وعليه مكونات الصلصة وحيرك اجلميع ثم ُيْطهى عى نار هادئة ملدة 

5 دقائق ثم يرفع من عى النار ويرتك ليرد .
٢-  خيلط البيض املضاف له اخلل مع احلليب ويوضع جانًبا، ثم ختلط باقي مكونات التغطية 

)الطحني + التوابل + النشا( .
والفلفل  بالثوم  تتبل  ثم  الرغبة،  حسب  أو  رفيعتني  رشحيتني  إىل  دجاج  رشحية  كل  ٣-  تقسم 

وامللح والزيت وترتك ملدة ١/4 ساعة يف خلطة التتبيل .
4-  تغمس كل قطعة يف خليط الطحني، ثم البيض، ثم خليط الطحني، ثم توضع يف الفريزر 

ملدة ١٠ دقائق .
5-  تقى رشائح الدجاج يف زيت ساخن غزير حتى تتحمر جيدًا من اجلانبني ثم ُتصّفى وُتغّطى 

م. بالصلصة وُتزّين بالبقدونس والليمون والسمسم وُتقدِّ

الطريقة
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بطاطس حلوة ) ودجر(

الطريقة

املقادير

- ٢ حبة بطاطس حلوة متوسطة احلجم. 
- ١/4 معلقة طعام قياسية  فلفل أسود + 
بابريكا + كزبرة جافة + ثوم بوردة + 

أوريغانو.
- رشة ملح )حسب الرغبة ( .

- ٢  معلقة طعام قياسية زيت زيتون .

١- يسخن جهاز القالية الكهربائية )Air Fryer( قبل البدء بالعمل .
٢- تغسل البطاطس احللوة ثم جتفف وتقطع رشائح بدون تقشر . 

٣- تتبل البطاطس بالتوابل ويضاف إليها زيت الزيتون
4- توضع البطاطس - ملدة ١٠-١5 دقيقة مع مراعاة تقليب البطاطس للحصول عى اللون 

املحمر املتجانس . 
5- تقدم ساخنة.
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.......................................................................................
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نارشون  لبنان  مكتبة   - الوقت  األوىل  موسوعتي   - م   ١99٦  - ِكنَدرْســـيل  ـْغ  ١(  ُدورلِن
ـْغ ِكنَدرْســـيل. بالتعاون مع رشكة ُدورلِن

للحياة - التلوث محاية  البيئة من  اللطيف عباس - ٢٠٠4م - محاية   ٢(  د. مصطفى عبد 
دار الوف لدنيا الطباعة والنر.

د. كوثر حسني كولج - ١9٨٨ الطبعة الثامنة - اإلدارة املنزلية - عامل الكتب.  )٣
هنايات ياسني احلفار - ١995- االقتصاد املنزيل - دار املعاجم .  )4

النهضة  مكتبة   - للناشئات  املنزلية  الشئون   -  ١994   - برهنام   هلني   ، جونز  إيفلني   )5
املرصية.

د. جورج قايض - ٢٠٠٧م - احلياة وعلم البيئة - عويدات بروت.  )٦
٧(  قطاع الرقابة التجارية ومحاية املستهلك - ٢٠٠٧ م - مطبوعات منوعة - وزارة التجارة 

والصناعة .
املنزيل - عامل  التخطيط واإلدارة يف االقتصاد  البقيل -١9٨١ م -  ، إحسان  درية أمني   )٨

الكتب.
9(  عادل بن عبداهلل العتيبي ، د. فايزه بن عبداهلل العويض  - ٢٠١4م - قيم العمل والوالء 

له -  ابن النفيس للدعاية واإلعالن والنر والتوزيع .
نيل راسل جونز - ٢٠١4م - كتيب اجليب اختاذ القرار - مكتبة جرير .  )١٠

١١(  أ. د. حممود سليان العميان -٢٠٠5- السلوك التنظيمي يف منظات األعال - دار وائل 
للنر والتوزيع .

د. نجيب عبداهلل الرفاعي - ٢٠١٣م  الطبعة الثالثة - اخلريطة الذهنية خطوة بخطوة   )١٢
مهارات االستشارات والتدريب.  )١٣
إدارة موارد ٧٨ املرحلة الثانوية .  )١4

علوم األرسة واملستهلك - جمال التصميم الداخيل - املرحلة الثانوية .  )١5

املراجع
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١٦( االقتصاد املنزيل 4٧- املرحلة الثانوية .
علوم األرسة واملستهلك جمال إدارة املوارد - املرحلة الثانوية .  )١٧

االقتصاد املنزيل ، الثقافة املنزلية واالستهالكية ، الصف التاسع .  )١٨
تلوث املواد الغذائية ) د. أمحد عبدالوهاب (  )١9

غذاؤك الصحي بني يديك ) د. عبدالرمحن املصيقر(  )٢٠
ألف باء التجويد املنزيل لألغذية ) جاسم حسن (  )٢١

الغذاء واألنسان ) د. عبدالرمحن املصيقر- د. حممد عيل (   )٢٢
مضافات األغذية وسالمة الغذاء ) د. خالد املدين (   )٢٣

املرشد يف الغذاء والطهي   )٢4
التسمم الغذائي ) زكريا خنجي(  )٢5

األطباق الشعبية يف دول اخلليج العربية ) د. عبدالرمحن املصيقر (   )٢٦
الثقافة الغذائية ) الدكتور مناحي الشمري (  )٢٧

الثقافة الصحية متعة احلياة ) الدكتور حسان شمس باشا(  )٢٨
املوسوعة العربية للغذاء والتغذية ) عبدالرمحن املصيقر(  )٢9

الصميعي د.منى   - حسني  صفا  ت.  )أ.  بالتعليم  االرتقاء  أساس  السليمة   ٣٠(  التغذية 
- د.انتصار الشامي (


