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  الهدف العام 

یهـــدف هـــذا الفصـــل إلـــى تعریـــف الطالبـــة بطریقـــة التغذیـــة الصـــحیة والصـــحیحة لمراحـــل العمـــر  
دامة مستمرة للجسم عن طریق  ٕ العناصر الغذائیة تناول المختلفة ، وللحصول على نمو طبیعي وا

  الرئیسة.  

  األھداف التفصیلیة

ھو  لعمر المختلفة ومابعد قراءة ھذا الفصل من قبل الطالبة، یجب معرفة ماذا یقصد بمراحل ا 

تعویض أي  أوالغذاء وطریقة التغذیة الصحیة لكل مرحلة، وان تكون لھا القدرة على كیفیة سد 

ھي العناصر الغذائیة المھمة في  نقص غذائي یحصل ألحد مراحل العمر المختلفة ومعرفة ما

  -وان تتعرف الطالبة على: المناسب للمتطلبات الغذائیة لكل مرحلة التغیرھو  كل مرحلة وما

 ھي احتیاجات المرأة الحامل من البروتین والطاقة والكالسیوم والحدید ومجموعة فیتامین  ماB 

 .Dوفیتامین 

 ھي احتیاجات المرأة المرضعة من الطاقة والماء وبعض العناصر المعدنیة والفیتامینات. ما 

 ھي احتیاجات الرضیع (رضاعة طبیعیة ورضاعة صناعیة) ما. 

 ھي احتیاجات الطفل قبل السن المدرسي من الطاقة والبروتین وبعض العناصر المعدنیة  ما

 والفیتامینات.

 ھي احتیاجات الطفل في السن المدرسي من الطاقة والبروتین العناصر المعدنیة والفیتامینات. ما 

 لحدید.ت والكالسیوم وا اھي احتیاجات المراھقین من الطاقة والبروتین والفیتامین ما 

 ت والكالسیوم والحدید. اھي احتیاجات البالغین من الطاقة والبروتین والفیتامین ما 

 ت والكالسیوم والحدید. اھي احتیاجات مرحلة الشیخوخة من الطاقة والبروتین والفیتامین ما 

  

  

 األولالفصل 

 التغذیة في مراحل العمر المختلفة
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   الحمل

ظاھرة طبیعیة فیسولوجیة تقترن بالزیادة في العلمیات المیتا بولوزمیة ( االیف ) مع تغییر في االفرازات 

الھرمونیة بھدف تثبیت الجنین داخل الرحم وتھیئة اعضاء الداخلیة لوظیفة الحمل بأقصى كفاءة ممكنة وعلیة 

 خالي من المخاطر والمضاعفات إن للتغذیة المثلى قبل الحمل وخاللھ دور كبیر في تحقیق حمل صحي

% من الوالدات یظھر لدیھم بعض الخلل 5أكثر من  أن إذوالدة میسورة وطفل یتمتع بصحة ووزن مثالیین. و

وأن اغلب ھذا الخلل یؤثر على الجھاز العصبي المركزي للمولود. وتعد التغذیة المثالیة مھمة جدا  ،في النمو

جسم الجنین.  تساعد التغذیة  أعضاءتتكون خاللھا كافة  إذمن الحمل  األولىالثالثة  األشھرخالل  باألخص

وتفید في تفادي  من الحمل. األولىالحامل خالل المراحل  األمالمثالیة في تخفیف حالة الغثیان التي تعاني منھ 

   الوزن ( ورم وانتفاخ)ً  وزیادةوالسكرحاالت تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم 

  - تتناولھا األم الحامل:  یجب أن إلى بعض األغذیة التي  هوفیما یلي أشار

 .بصلال وجزر الطماطم , ال اللھانة) و, الشلغم, , الرشاد(السبانخ, بقدونس  ةالخضراوات الورقی 

 .شوفانال و ,) والمكسراتفاصولیاءالخضراء, البازالء البقولیات (ال 

 ). بطیخ , الفواكھ و األھم (زبیب , موز 

 .)سردین , تونة األسماك ( بیض,ال, ومنتجاتھ حلیب  

  

  

  

  ): التغذیة خالل فترة الحمل1شكل (

 الحامل األمتغذیة .1
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  التغیرات الفسیولوجیة أثناء الحمل -ثانیا 

كیمیائیة التي تحدث لجسم المرأة الحامل ھي التي تفسر زیادة االحتیاجات إن التغیرات الفسیولوجیة والبیو     

  - :العناصر الغذائیة، ومن ھذه التغیرات ما یأتي لكثیر منالغذائیة 

 -   وظائف الكلى - وظائف القلب والجھاز التنفسي - حجم الدم -  تغیرات في تكوین الجسم (زیادة الوزن) -
) حجم الدم توزیع الزیادة في الوزن خالل فترة الحمل 1یوضح في جدول ( .وظائف القناة الھضمیة -  األیض

  للمرأة الطبیعیة 

  

  الوزن التقریبي لنواتج الحمل  الطبیعي.):1دول (ج

  (غم) الوزن  النواتج
  3400  الجنین

  450  المشیمة
  900  منیوسيالسائل اال

  110  الرحم (مع زیادة وزنھ)
  1400  أنسجة الثدي (مع زیادة وزنھا)

  مل) 1500(1800  زیادة حجم الدم
  3600-1800  المخزون لدى أنسجة األم

  13000-11000  المجموع
 

  

 المتطلبات الغذائیة للمرأة الحامل  -ثالثا 

وتختلف معدالت التغذیة  أشھرتمر األم خالل فترة الحمل بثالث مراحل رئیسیة تستمر كل مرحلة ثالث       

ً لكل مرحلة حیث تزداد المتطلبات الغذائیة في الفترة األخیرة من الحمل عنھ  من الناحیة الكمیة والنوعیة وفقا

تحتاج  لغذائیة في الثلث األول من الحمل أقل من الثلث الثاني أقل من الثلث الثالث.افي بدایة الحمل المتطلبات 

الزیادة یختلف من  ة ما تتناولھ من العناصر الغذائیة عنھ قبل الحمل ولكن مقداراألم الحامل إلي زیادة كمی

% في حین في حالة  15أخر فعلي سبیل المثال كمیة الزیادة في الطاقة تكون في حدود  ىعنصر غذائي إل

  .%120حمض الفولیك تبلغ 
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منخفضة ,  یة والتي ذات قیمة غذائیةة بالسعرات الحرارعالیال األغذیة وعلى األم الحامل االمتناع عن تناول

 من تناول وان تحذر  المكرر . ), األغذیة المصنعة والسكر تھالتدخین , المنبھات (قھوة , شاي , شوكوال

 وإذاكبیرة  A فیتامین الكبد (كبد الدجاج ) الن فیھ نسبة أكلمن  اإلكثاربدون وصفات طبیة ... وعدم  األدویة

وفیما یلي جدول یوضح احتیاجات الیومیة من العناصر الغذائیة  .زادت تؤثر على الجھاز العصبي وبنائھ

 - لالم الحامل:

  

  ): احتیاجات األم الحامل من العناصر الغذائیة الضروریة2جدول (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حامللل   ــــــــــــــــــــــــــــــــرالعمــــــــــــــــــــ
  سنة 50 - 23  سنة 22 - 19  سنة 18 - 15  سنة 14- 11

  55  55  55  46  وزن الجسم (كغم)
  163  163  162  157  الطول (سم)
  2300  2400  2400  2700  سعرة) الطاقة (كیلو

  74  74  76  76  البروتین (غم)
  1000  1000  1000  1000   )(ریتینول A فیتامین
  10  12.5  15  15  (مكغم) D فیتامین
  10  10  10  10  ) توكوفیرول-الفا ( E فیتامین
  80  80  80  70   )(ملغم C فیتامین

  1.4  1.5  1.5  1.5  )(ملغم B1فیتامین 
  1.5  1.6  1.6  1.6  )(ملغم B2فیتامین 
  2.6  2.6  2.6  2.4   )(ملغم B6فیتامین 
  4  4  4  4  )غم(مك B12 فیتامین

  15  16  16  17  النیاسین (مكافىء نیاسین)
  800  800  800  800  الفوالسین(مكغم)
  1200  1200  1600  1600  الكالسیوم (ملغم)
  1200  1200  1600  1600  الفوسفور (ملغم)

  175  175  175  175  (مكغم)الیود 
  18  18  18  18  الحدید (ملغم)

  450  450  450  450  المغنیسیوم (ملغم)
  20  20  20  20  الخارصین (ملغم)
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 الطاقة الكلیة 

ً ویجب اخذ  زیادة  من الطاقة خالل فترة الح 2200تحتاج المرأة الطبیعیة إلي        مل ـسعرة حراریة یومیا

سعر حراري  350 - 300صل إلىـزداد لتــوت ث األول من الحملـراریة خالل الثلـعرة حـس 150دار ـبمق

خالل الثلثین الثاني والثالث من الحمل  وتستطیع الحصول على ھذه الكمیة بتناول كوبین من الحلیب القلیل 

 سعره 3000الدسم ، وقد تصل كمیة السعرات الكلیة  في الحوامل النشیطات أو المصابات بسوء التغذیة إلى 

ویالحظ أن نسبة الزیادة في الطاقة الكلیة  حراري عنھ قبل الحمل . ةسعر 800حراریة أي بزیادة قدرھا 

العناصر الغذائیة األخرى لذا یجب أن تتناول   % وھي أقل من الزیادة المطلوبة في15نتیجة الحمل تعادل 

مثل اللحوم من البروتینات یمة الغذائیة أغذیة منخفضة في محتواھا من الطاقة وعالیة الق المرأة الحامل

   دواجن واألسماك واأللبان والبیض.وال

  : اآلتیة لألغراضوتستخدم األم الكمیات الزائدة من الطاقة في 

 نین وتكوین األنسجة الجدیدة . نمو الج 
  أجھزة جسم الجنین من الطاقة . توفیر احتیاجات 
 او االیض  زیادة التمثیل األساسي Basal Metabolism  . 
   . تكوین الدھون التي تخزن أثناء فترة الحمل 

  

  الدھون  .1

% من مجموع الطاقة الكلیة التي تتناولھا المرأة الحامل, وعلیھا 30- 25یقارب  توفر الدھون ما أنیجب      

والعدیدة الالتشبع ھي المفضلة بسبب انخفاض  األحادیةھون دتعد ال إذمراعاة نوع الدھون التي تتناولھا 

ویعد زیت الزیتون والفول السوداني و المكسرات غنیة بالزیوت االحادیة الالتشبع  محتواھا من الكولسترول,

ھون الحیوانیة دال أمافي حین تكون زیوت الذرة والعصفر وعباد الشمس غنیة بالزیوت العدیدة عدم التشبع. 

 .جاج فھي غنیة بالدھون المشبعةدسمة وجلد الواللحوم الحمراء الد

 لم تحدد المتناوالت المرجعیة التغذویة )DRIs. كمیة الدھون الكلیة المتناولة خالل فترة الحمل ،(  

غم  1,4( 3-میجا  عدیدة عدم التشبع مثل أو ةإنما تم تحدید الكمیة الكافیة من بعض األحماض الدھنی

  الیوم).غم /  13(6-میجا  , أو)/ الیوم

  الحمل وأھمیة ھذه الدھون ھي :تخزن األم بعض الدھون خالل فترة-  
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 .مصدر احتیاطي للطاقة تستخدمھ األم عند حدوث نقص في التغذیة 

  الرضاعة وتكوین المخاض  تعمل الدھون كطاقة مخزنة في جسم األم تستخدم فیما بعد في عملیة

 .الحلیب

   بروتینیات األم والجنین عند نقص كمیة الطاقة المتناولة وعدم تساعد الجسم علي المحافظة وعدم ھدم

  ة.وجود مصدر بدیل للطاق

   البروتین.  2

وسوائل  أنسجةالنمو والتطور لبناء  ألغراضالحامل  وأالمعنصر نمو یحتاجھا الجنین  أھمیعد البروتین      

غیر  األمغم یومیا عن  30من البروتین تصل الى  أضافیةالحامل بأخذ كمیات  األملذلك تنصح  .الجسم

عن طریق شرب كوب ونصف من الحلیب, وتفضل البروتینات الحیوانیة على تحقیق ذلك  وبإمكانالحامل. 

النباتیات یؤخذ  األمھاتالنباتیة بسبب سھولة استفادة الجسم منھا وكذلك بسبب قیمتھا الغذائیة العالیة. وفي حلة 

 أنواعویتحقق ذلك بمزج  األساسیةاالمینیة  األحماضوع مصادر البروتین لتفادي نقص بنظر االعتبار تن

  .البروتینات المكملة لبعضھا

ً للحامل وذلك لألسباب التالیة  یعدو    -:البروتین من العناصر الغذائیة الضروریة جدا

 تلبیة متطلبات النمو السریع للجنین وتكوین أنسجة جسمھ. .1

 .البروتین ضروري لبناء األنسجة الجدیدة للرحم والغدد الثدییة والمشیمة وتكوین الدم وغیرھم  .2

لسوائل الجسم حتى ال یحدث  االوزموزيبروتینات في بالزما الدم في المحافظة علي التوازن تعمل  .3

 . دیما )وراكم للماء في الجسم ( األت

  -تي تتلخص باالتي :الفوائد العامة للبروتین وال إلى باإلضافةھذا 

  یعد مصدر ثانوي للطاقة في حالھ نقص تناول الكربوھیدرات والدھون في الوجبات الغذائیة . إال أن

 .استعمال الجسم البروتین كمصدر للطاقة یرھق الكلیتین وممكن أن یتسبب بالفشل الكلوي

  والجلد واألسنان تتألف جمیع انسجھ الجسم وأعضاء الجسم من البروتینات كالعظام والعضالت

 .واألظافر والشعر وكریات الدم ونخاع العظم

  تساعد في التخلص من ماء الجسم الزائد لذلك فان اإلقالل من البروتینات في الوجبات یؤدى إلى

 .احتباس ماء الجسم (االودیما)
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   - : واأللیافدرات یالكاربوھ. 3

بتزوید الجسم بالمصادر السھلة للطاقة فضال عن تزویدھا ببعض العناصر الغذائیة  دراتیتفید الكاربوھ     

نعد منتجات الحبوب الكاملة مصادر جیدة للحدید وعناصر  إذكالفیتامینات والعناصر المعدنیة,  األخرى

من الغذائیة التي تساعد في التخلص  األلیاف. كما انھا تحتوي على  Bومجموعة فیتامین  أخرىمعدنیة 

الحامل تجنب اخذ  األموینبغي على  من الحمل. األخیرةفي المراحل  األمالتي تعاني منھا  أالمساكحاالت 

تناول المواد الكاربوھیدراتیة بكمیات كافیة وعلى وجبات  إلىواللجوء  أالمساكالملینة في معالجة  األدویة

بصورة مستمرة  األمتتعرض الیھا معالجة نقص مستوى سكرالدم التي  ألجلصغیرة وفي فترات مختلفة 

من فترة  األولفي الثلث  باألخصالتي تعاني من الدوار والتقیؤ المستمر ة . وتنصح المرأخالل فترة الحمل

  . یةللبة) كلما شعرت بان معدتھا خاالحمل بتناول وجبات صغیرة من الكاربوھیدرات (الص

   Vitamins  الفیتامینات  .4

ً حیث أنھا ضروریة لتنظیم العملیات       تحتاج الحامل إلى زیادة الكمیة المتناولة من جمیع الفیتامینات تقریبا

عن تلك التي تكون على  اإلمكانتأخذ غذاء متوازنا واالبتعاد قدر  أنالحیویة سواء لألم أو للجنین,  ویفضل 

الجرعات العالیة من البعض  أنیة فضال عن نھا قد تسبب خلال في توازن العناصر الغذائھیئة مستحضرات أل

وزیادة كمیة  ،تسبب تسمم الجنین Aادة من فیتامین یوعلى سبیل المثال الزجنین منھا تكون سامة لھا ولل

 وأھم الفیتامینات التي یجب علي األم زیادة الكمیة المتناولة منھا  تسبب خلال في نموه وتطوره . Dفیتامین 

ي المتصاص وتمثیل الكالسیوم وللمحافظة علي صحة وسالمة العظام وبناء الھیكل الضرور   Dفیتامین ھي 

ً بنسبة زیادة  10العظمي للجنین ولذا یجب علي األم أن تضاعف احتیاجاتھا منھ لتصل إلي  میكروغرام یومیا

الحامل من  األمكما تزداد احتیاجات . في الحلیب والزبد وصفار البیض والجبن D% ویوجد فیتامین 100

( الثیامین , الرایبوفالفین , النیاسین والبایرودوكسین) بزیادة احتیاجاتھا من الطاقة  Bفیتامینات مجموعة 

الحامل من نقص حامض الفولیك بسبب  األموكذلك في عملیات تمثیلھا للكاربوھیدرات والبروتینات . وتعاني 

 إلىویؤدي نقص ھذا الفیتامین  لھا عالقة بالحمل. يلتفي تكوین الھرمونات ا وألھمیتھاحاجة الجنین الیھا 

 أوزانھم أطفالبفقر الدم التضخمي الذي یتمیز بكبر كریات الدم الحمر وعدم نضجھا وكذلك والدة  األم إصابة

حامض الفولیك  دوره في تكوین كریات الدم الحمر وان  B12اقل من الوزن الطبیعي. ویشارك فیتامین 

الغنیة بھذه  األغذیةالحامل تناول  األمظھور فقر الدم الخبیث. لذلك تنصح  إلىؤدي ی B12نقص فیتامین 

 800- 400 إلىوعلى ھیئة مستحضرات من حامض الفولیك تصل  أضافیةالفیتامینات مع اخذ كمیات 
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میكروغرام یومیا . واھم المصادر الطبیعیة لحامض الفولیك ھي الخضراوات الداكنة الخضرة والبقولیات 

 إلىالحامل  األملحمضیات وبعض المكسرات والحبوب الكاملة ومنتجات الحبوب المدعمة . كما تحتاج وا

  % وأھم الوظائف التي یقوم بھا ھذا الفیتامین ما یلي:17االحتیاج الیھا بنسبة   یزدادو Cفیتامین 

 تكوین األنسجة الضامة بین الخالیا لكل من األم والجنین.  .1

 یساعد في عملیة تكوین كرات الدم الحمراء.  .2

  .یحمي األم من اإلصابة باألنیمیا من ثمیساعد في امتصاص الحدید و .3

 باألمراض المعدیة. التي تحمي الحامل من اإلصابة Antibodiesتكوین األجسام المضادة  .4
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  ) بعض أھم مصادر الفیتامینات الغذائیة2شكل (

) مصدرة الحلیب المدعم , البیض , Aفیتامین(
 الجبن , زیت السمك 

) الجسم یصنع ھذا الفیتامین بنفسة عند Dفیتامین (
تعرضة الى اشعة الشمس مصادرة : الجبن , الزبد 

,المارجرین , الحلیب المدعم , السمك , ورقائق 
 الذرة 

) مصادرة یوجد ھذ الفیتامین في الخبز Bفیتامین (
 ورقائق الذرة المدعمة واللحوم والحلیب 

) اسكوربیك اسد مصادره : الفاكھة Cفیتامین (
 الحمضیة 

تحتوي على حامض الستریك ( الفلفل االخضر . 
 الفراولة , الطماطة الحلوة والبیضاء 
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  العناصر المعدنیة 

  - الكالسیوم والفوسفور: - 1

 إذ واألسنانفي نمو وتطور العظام  Dكبیرة ومشتركة مع فیتامین  أھمیة لھذین العنصرین أن     

 1600ملغرام یومیا والى1200یقارب  ما إلى سنة ) 50 -19الحامل التي عمره بین ( األمتحتاج 

- 2مكانھا الحصول على ذلك بتناول من إالعنصرین   وب) سنة  من كال 18-11ملغرام /الیوم في عمر (

لھ المرأة الطبیعیة التي في نفس عمرھا. وفي حالة تعذر شرب الحلیب وتتنا ن ماكوب حلیب زیادة ع 3

سبب كان مثل الحساسیة تستطیع الحامل تناول البدائل من منتجات الحلیب بما یؤمن لھا احتیاجاتھا  ألي

، والفول، اللوبیا، این مصادر الكالسیوم النباتیة الجیدة: حلیب الصویب ومن من ھذین العنصرین.

 .والبرتقال، والملفوف

   - :الحدید  - 2

بناء كریات غیر الحامل وذلك لغرض  األماكبر من الحدید بالمقارنة مع   الحامل كمیات األمتحتاج      

بعد  األولىالثالثة  األشھرجزء منھ الجنین الستخدامھ في , كما یتم تخزین الحمر وفي تكوین الدم

. لذلك من الضروري زیادة كمیة الحدید المتناولة في الثلث ث یكون غذاء الطفل فقیرا بالحدیدالوالدة حی

الحیوانیة سھل االمتصاص على عكس الموجود  األغذیة. ویكون الحدید المتوفر في من الحمل األخیر

غنیة  أطعمةبتناول  األمتحسین امتصاص الحدید النباتي المصدر تنصح  وألجل .ةتیفي المصادر النبا

 األغذیةتكفي  عن ساعتین بعد تناول الوجبة الرئیسیة . وقد ال ال یقلاموتأخیر شرب الشاي  Cبفیتامین 

م ملغرام/الیو 60- 30الحامل في سد احتیاجاتھا واحتیاج جنینھا لذا تنصح بأخذ  األمالتي تتناولھا 

تغطي احتیاجاتھا  كانت الكمیات المتناولة ال وإذاتكون في الثلث الثاني والثالث من الحمل .  أنویفضل 

 بفقر الدم .  األمفأن الجنین یأخذ حصتھ وتصاب 

  - الصودیوم :  - 3

 وال ضرورةالحامل تحتوي على نسبة كافیة من الصودیوم  األمالتي تتناولھا  األغذیةاغلب  أن      

    لزیادة ملح الطعام في وجباتھا رغم ازدیاد احتیاجھا من الصودیوم خالل فترة الحمل .
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  -الخارصین (الزنك) :  - 4

حیث أنھ عنصر عما ھو علیة قبل الحمل %  25تزید احتیاجات األم الحامل من الخارصین بمقدار      

والدة أطفال  ىنقص الزنك إلمن اإلنزیمات ویؤدي ضروري للنمو ألنھ یساعد ویشترك في العدید 

 .ناقصي الوزن

  -:الیــــــــــــود - 5

حیث أنھ ضروري لتكوین عما ھو علیھ قبل الحمل % 17احتیاجات الحامل من الیود بمقدار  تزداد     

ویؤدي  في الغدة الدرقیة وأھم المصادر الغذائیة للیود ھي األسماك البحریة Thyroxinھرمون الثایروكسین 

وإصابة األطفال بحالة التقزم والتشوه الخلقي  Goiterإصابة الحامل بمرض الجویتر  الىنقص الیود 

Cretinism. 

ً المشروبات       تحتوى على مادة الكافین مثل القھوة  التيأما بالنسبة لألطعمة التى یجب تجنبھا وھى أوال

صاص الحدید، باإلضافة یسبب الحموضة ویقلل من امت الذيیحتوى على حمض التانیك،  الذيوالشاي 

لضرورة االبتعاد عن المواد الدھنیة مثل الشوكوالتة والقشطة واإلفراط فى استخدام الدھون لعدم زیادة الوزن 

 ً أكثر من المطلوب وفى نفس الوقت الوقایة من سكر الحمل كذلك یجب االبتعاد عن المكسرات بإفراط، نظرا

اد الغذائیة تقوم بتخزین ة إلى التقلیل من المخلالت، ألن ھذه الموالحتوائھا على زیوت ومواد دھنیة، باإلضاف

ضغط الدم مما قد یكون لھ أثر ضار على األم  فيجسم الحامل وقد یساعد على حدوث ارتفاع  يالماء ف

ً جانبیة على األم والجنین.    والجنین، وعدم التدخین أثناء فترة الحمل، حیث إن لھا أعراضا

  ى بعض االغذیة التي یجب ان تتناولھا االم الحامل وفیما یلي اشارة ال

 الخضروات الملونة ( السبانج , معدونس , الرشاد , السلق , اللھانة ) الطماطم , الجزر . .1

 البقولیات ( البازالء الخضراء , الفاصولیاء ) . .2

 الفواكھ الطازجة والمجففة ( زبیب , موز , بطیخ )  .3

 حلیب ومنتجاتھ  .4

 البیض االسماك ( سردین , تونة )  .5

  المكسرات  .6
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  أسئلة الفصل

   -:اجب بكلمة صح أو خطأ مع تصحیح الخطأ أن وجد///1س

 تعد األشھر الثالثة األولى لألم الحامل من أھم األشھر للعنایة بالتغذیة المثالیة. - 1

 تنصح األم الحامل بتناول كبد الدجاج. - 2

 الطاقة قلیلة القیمة الغذائیة خالل فترة الحمل.على األم الحامل تناول األغذیة عالیة  - 3

 عدم التقلیل من تناول الدھون الحیوانیة خالل فترة الحمل. - 4

 یعد البروتین ثاني أھم عنصر غذائي لألم الحامل بعد الكاربوھیدرات. - 5

  // بین أھمیة البروتینات لألم الحامل2س

  -یلي: /// علل ما3س

 لألم الحامل یتامیناتزیادة الكمیة المتناولة من جمیع الف - 1

 خالل فترة الحمل؟ Dتجنب زیادة تناول فیتامین  - 2

 لألم الحامل عن ساعتین بعد تناول الوجبة الرئیسیة ال یقلامتأخیر شرب الشاي  - 3

 غیر الحامل % عن حاجة األم 25 بمقدار عنصر الزنكاألم الحامل من  تزداد حاجة - 4

  غیر الحامل عن حاجة األم  %17 بمقدار عنصر الیوداألم الحامل من  تزداد حاجة - 5

  وحامض الفولیك لألم الحامل Cبین أھمیة كل من فیتامین  ///4س
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  المرضع األمتغذیة 

تحتاج األم المرضع إلى تغذیة جیدة وبكمیات اكبر من تلك التي تحتاجھا المرأة االعتیادیة. وتأتي الزیادة في 

  - تلبیھ ما یلي:من المغذیات إلى االحتیاجات لالم المرضع 

 الحلیب الذي یحتاجھ الرضیع والحاوي على العناصر الغذائیة الضروریة لنموه. أنتاج - 1

 متطلبات أنتاج وإفراز الحلیب.سد  - 2

 تزوید األم المرضع باحتیاجاتھا من العناصر الغذائیة الضروریة. - 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): تغذیة األم المرضع.3شكل (
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ان االحتیاجات والمقررات الیومیة المسموح بھا للمرأة المرضعة من الطاقة وعدد من العناصر الغذائیة یمكن ایجازھامن 

  ) 3خالل الجدول رقم ( 

  ): احتیاجات األم المرضع من العناصر الغذائیة الضروریة.3جدول (

  للمرضع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالعمــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــر
  سنة 50 - 23  سنة 22 - 19  سنة 18 - 15  سنة 14- 11

  55  55  55  46  وزن الجسم (كغم)
  163  163  162  157  الطول (سم)

  2500  2600  2600  2900  الطاقة (كیلوسعرة)
  64  64  66  66  البروتین (غم)

فیتامین (ریتینول) 
A  1200  1200  1200  1200  

  D  15  15  12.5  10فیتامین (مكغم)
- فیتامین (الفا
  E  11  11  11  11توكوفیرول) 

  C  100  100  100  100 فیتامین (ملغم)
  B1  1.5  1.5  1.5  1.4 فیتامین (ملغم)
  B2  1.8  1.8  1.8  1.7 فیتامین (ملغم)
  B6  2.5  2.5  2.5  2.5 فیتامین (ملغم)
  B12 4  4  4  4 فیتامین(مكغم)

النیاسین (مكافىء 
  18  19  19  20  نیاسین)

  500  500  500  500  الفوالسین(مكغم)
  1200  1200  1600  1600  الكالسیوم (ملغم)
  1200  1200  1600  1600  الفوسفور (ملغم)

  200  200  200  200  الیود (مكغم)
  18  18  18  18  الحدید (ملغم)

  450  450  450  450  المغنیسیوم (ملغم)
  20  20  20  20  الخارصین (ملغم)
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  -الطاقة: - 1

تختلف احتیاجات األم المرضع من الطاقة باختالف انتاجھا من الحلیب. المرأة المرضع تفرز حوالي       

كیلو سعرة / الیوم، ولكي تنتج األم المرضع ھذه  600 – 400غم حلیب یومیا وھو مایعادل  850 – 550

كیلو سعرة ناتجة من الحلیب  100كیلو سعرة أضافیة لكل  20الكمیة من الحلیب أو الطاقة فھي تحتاج الى

كیلو سعرة كحلیب  720كیلو سعرة من الحلیب األم تحتاج األم استھالك  600وعلى سبیل المثال أن أنتاج 

 - 60). ان كفاءة تحویل السعرات الحراریة في الحلیب المتناول الى حلیب منتج تقدر 6*20+ 600مستھلك (

90.%  

  - البروتین: - 2

غم تضاف إلى الكمیة المقررة لھا مع مراعاة احتواء  20تحتاج األم المرضع إلى البروتین بزیادة      

قررة للمرأة الطبیعیة وحسب البروتین المتناول على كافة األحماض االمینیة األساسیة.إذ أن الكمیة الم

  غم /كغم من وزن الجسم 0.52توصیات منظمة الغذاء والزراعة الدولیة ھي 

  -الكالسیوم والفسفور: - 3

یعد الحلیب مصدرا جیدا لھذین العنصرین الضروریین لبناء العظام واألسنان وبإمكان األم المرضع      

  .A,Dأكواب حلیب یومیا على أن یكون الحلیب مدعما بفیتامین  5بتناول  Ca , Pالحصول على كفایتھا من 

  الدھون   4

تستطیع األم المرضع االستفادة من الدھون التي تحتفظ بھا فترة الحمل (زیادة في الوزن) في سد      

  م األم.احتیاجات عملیة الرضاعة باألخص خالل األسابیع األولى بعد الوالدة والتي تقل فیھا ساعات نو

  الماء والسوائل 

كذلك تحتاج األم المرضع إلى كمیات أضافیة من السوائل لتكوین الحلیب وتنصح بأخذ العصائر والماء      

لتزوید جسمھا بالفیتامینات والعناصر المعدنیة. أن محتوى الحلیب من الفیتامینات الذائبة في الماء یعتمد كلیا 

% أكثر مما تأخذه 50ائھا وینصح األم بأخذ كمیات أضافیة بما یقارب على ما تتناولھ األم المرضع في غذ

  األم الطبیعیة (غیر حامل وغیر مرضع).
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یتوجب على األم المرضع تجنب استخدام األدویة والعقاقیر التي تؤثر على أنتاج الحلیب ویفضل قدر     

ات الجھاز العصبي وأدویة تخثر الدم اإلمكان تجنب أو اإلقالل من تناول المدررات وأدویة ضغط الدم ومنبھ

  وغیرھا من األدویة التي لھا تأثیرات جانبیة على تكوین الحلیب وعلى حیاه الرضیع.

  تغذیة الرضیع

یولد الرضیع وھو عاجز عن طلب الغذاء ولكن تظھر علیھ عالمات تؤشر إلى حاجتھ للغذاء أذ یفتح فمھ  

یب من ثدي أمھ أو من حلمة القنینة ویكون غذائھ الوحید في ویبكي ویستطیع تحریك فمھ لیحصل على الحل

األشھر األولى من عمره ھو الحلیب ویفضل أن یكون حلیب األم (الرضاعة الطبیعیة) لضمان سالمة الطفل 

من اإلصابات الناجمة من تلوث الحلیب أثناء أعداده أو ارضاعھ للطفل. كما انھ ال ینصح أعطاء الرضیع 

كامل الدسم أو منزوع الدھن) خالل السنة األولى من عمره ألنھ یربط حاالت اإلصابة بفقر حلیب األبقار (

الدم الناجم عن نقص الحدید بتناول حلیب األبقار في مراحل مبكرة من عمره. وقد أشارات الدراسات إلى أن 

صناعیة بالمقارنة أشھر أكثر احتماال في حالة الرضاعة ال 7-5فرص حدوث فقر الدم عند األطفال في عمر 

مع الرضاعة الطبیعیة. ویالحظ أن وزن الطفل یتصاعد خالل الستة أشھر األولى في حین یبلغ ثالث أضعافھ 

أضعاف خالل السنة  3% من طولھ ویزداد حجم الدم بمقدار 50خالل السنة األولى من العمر ویزید بنحو 

  األولى.

  

  ) تغذیة الرضع 5شكل (  
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  نمو الطفل وتطورة 

%، كما تزداد 60- 55% عند الوالدة وتتغیر خالل السنة إلى 80-75تبلغ نسبة الماء في جسم الرضع     

الكتلة اللحمیة ویتجمع الدھن في السنة األولى لنموه وتنمو العظام واألسنان بسرعة ثم تتكلس وینمو في ھذه 

والكبد وأعضاء الجسم األخرى الفترة أیضا الدماغ والجھاز العصبي وینضج الجھاز الھضمي والكلیتان 

وتصبح أكثر كفاءة في ھضم وامتصاص وتمثیل العناصر الغذائیة ویكون نمو وتطور الخالیا باتجاھین األول 

ھو زیادة عدد الخالیا المكونة للنسیج والثاني ھو زیادة حجم الخالیا نتیجة لتراكم الدھون والبروتینات. وان 

ة للنمو والتطور لیصل النسیج إلى حجمھ الطبیعي وان أیھ حرمان أو لكل نسیج أو عضو فترة حرجة ومناسب

  سوء تغذیة في ھذه الفترة یؤثر سلبا على نموه وتطوره بشكل طبیعي.

أشھر  6فیما یخص نمو الدماغ فھو یكون سریعا بین الفترة من الثلث الثاني من فترة الحمل وحتى عمر      

أشھر من  4و بشكل سریع ثم تقل سرعة النمو وتستمر بشكل بطيء لغایة للولید أذا یتضاعف فیھا الخالیا وتنم

عمر الطفل لذلك تعد السنتین األولى من عمر الطفل من المراحل المھمة في حیاتھ یحتاج فیھا إلى تغذیة جیده 

وء توفر لھ طاقة العناصر الغذائیة الضروریة لنمو جھازه العصبي. وإشارات العدید من الدراسات إلى أن س

التغذیة لفترة طویلة تكون خطیرة وتؤدي إلى عدم نمو الدماغ بشكل طبیعي وضعف القابلیة العقلیة واإلدراكیة 

ووجد أن حالة الطفل لم تتحسن بتحسن التغذیة مرة ثانیة. كما یؤثر نقص التغذیة على نمو الجسماني للطفل 

نھ یكون عرضة لإلصابة باألمراض. كما أن بسبب بطئ نمو العظام واألنسجة الدھنیة والعضلیة فضال على ا

التغذیة المفرطة تؤدي إلى زیادة الوزن بشكل غیر طبیعي وقد تسبب ھذه خلال في نمو عدد الخالیا الدھنیة 

  التي بمجرد تكونھا ال تزول مرة ثانیة وتؤدي إلى السمنة.
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  ): المقررات الیومیة المسموح بھا من العناصر الغذائیة للرضع 4جدول (

  المقـــــــــرر  

  شھر 12 –شھر  6  أشھر 6-یوم  1  العنصر        الوحدة

  طاقة الغذاء          سعرة
  البروتین             غرام
  الفیتامینات الذائبة
  في الدھون:

 Aمایكروغرام                   

 Eمایكروغرام                    

 Dمایكروغرام                   

  
  الفیتامینات الذائبة
  في الماء:

 Cملغم                     

  حامض الفولیك      مایكروغرام
  النیاسین              ملغم

  B2ملغم                    

  B1ملغم                    

  B6ملغم                    

 B12مایكروغرام                 

  المعادن:
  

  الكالسیوم             ملغم
  الفسفور              ملغم
  الیود                  ملغم
  الحدید                 ملغم
  المغنیسیوم           ملغم
  الزنك                  ملغم

   115 ×كغم  

   2.2 ×كغم  
  

 

420 

3 

10  
  

 

35 

30  

6  

0.4 

0.3 

0.3 

0.5  

 

360  

240  

40  

10  

50  

3   

   105 ×كغم  

   2.0 ×كغم  
  

 

400 

4 

10  
  
  

35 

45  

8  

0.6 

0.5 

0.6 

1.5  

  

540  

360  

50  

15  

70  

5  
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  االحتیاجات الغذائیة للرضع :

  - البروتینات: .1

یعد أھم عنصر بعد الطاقة في نمو وتطور الرضع، فھو یحتاج إلى األحماض االمینیة وان البروتین      

غم  2.2-2یساعد الطفل الرضیع في بناء النسیج اللحمي وكذلك في نمو العظام . یحتاج الرضع إلى 

بأ على الكلیتین اللتین شھر) وان زیادة كمیة البروتین سوف یزید الع 12-6بروتین/كغم من وزن الجسم (عمر 

اقل كفاءة من كلیة البالغین لذلك یجب االعتدال وعدم أعطاء الرضع الكمیات الزائدة بدافع اإلسراع من نموه 

  وتطوره.

  - الكاربوھیدرات:.2

مصدر مھم للطاقة كما انھ یحافظ على مستوى الكلوكوز في الدم وان سكر الكاالكتوز دور مھم في تكوین      

الطبقة المغطیة للخالیا العصبیة وكذلك یدخل في تركیب البروتینات السكریة في األنسجة الرابطة وان مصدر 

ألولى من عمره المواد النشویة ألنة ال ھذا السكر وھو الحلیب ال یجوز أعطاء الرضع خالل األشھر الستة ا

 یمتلك أنزیم االمیلیز في لعابھ . وال یوجد أیھ مقترحات حول الكمیات الالزمة منھ للرضع.

  -الدھون:.3

تعد أیضا مصدر طاقة وتزود الجسم باألحماض الدھنیة األساسیة مثل حامض اللینولیك الذي یؤدي نقصھ      

  .(A, E, D,K)إلى ضعف النمو وظھور الطفح الجلدي كما یزود الجسم بالفیتامینات الذائبة في الدھون 

  -.الطاقة:4

أشھر إلى حوالي  6یوم إلى 1ج من عمر تختلف احتیاجات الرضع إلى الطاقة باختالف وزنة إذ یحتا     

 105كیلو سعره/ كغم من وزن جسمھ وتقل احتیاجھ لیصل إلى  115كیلو سعره/یوم أو ما یعادل  700- 400

وإذا لم تكن كمیة الطاقة كافیة لسد احتیاجاتھ فسوف یلجأ إلى استخدام  شھر 12-6كیلو سعره/ كغم في عمر 

سلبا على نموه ألنھ یستھلك النسیج اللحمي أو العظمي، في حین یؤدي البروتین لتحریر الطاقة وھذا یؤثر 

زیادة الطاقة ألمتناولھ من قبل الرضع إلى ترسب الدھن ویقاس الوزن عادة موازنة الطول لمعرفة فیما إذا 

  كانت كمیة الطاقة ألمتناولھ كافیة أم اقل من الالزم.
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  -الماء: .5

الصناعي الماء الذي یحتاجھ الرضع خالل األشھر الستة األولى من العمر یوفر حلیب األم أو الحلیب      

كل أنواع السوائل في سد  والتقیؤ وتساھم وتزداد حاجة الرضیع إلى الماء في الجو الحار وفي حاالت اإلسھال

ائل احتیاجات الرضع للماء. وال یمكن تحت أي ظرف استبدال حلیب الثدي أو حلیب األطفال بالماء أو السو

تلبي حاجتھ من العناصر الغذائیة الضروریة. وكما ھو معروف أن للرضع مساحة سطحیة واسعة  ألنھا ال

غیر مكتملتین النضوج وكفاءتھما اقل  نكلیتیالموازنة بحجمھ لذلك فھو یفقد كمیات كبیرة من الماء وكذلك أن 

  مما في البالغین لذلك یحتاجان إلى كمیات من الماء ألداء عملھما.

  -العناصر المعدنیة :.6

یحتاج الرضیع إلى كافة العناصر المعدنیة التي یحتاجھا الكبار ومن أبرزھا الحدید الذي یفتقر ألیھ الحلیب      

شھر ھو فقر الدم  12-6وخالئط الرضع. لذلك یالحظ أن المشكلة األكثر شیوعا في تغذیة األطفال في عمر 

ثي الوالدة یمتلكون خزینا من الحدید یكفیھم لألشھر األول من عمرھم الناجم عن نقص الحدید. فالرضع ألحدی

بعدھا یفترض أن یدعم أغذیة وخالئط الرضع، وحلیب األطفال بالحدید واستعمال األغذیة المصنوعة من 

  الحبوب الغنیة بالحدید ولدعمھ لزیادة كمیة الحدید المتناول.

یب األبقار وكذلك درجة توافره الحیوي أعلى أذا یبلغ التوافر أن حلیب األم یحتوي على حدید أعلى من حل     

%، تستخدم عادة كبریتات 4% في حین الخالئط المصنوعة من الحبوب والمدعمة تبلغ 49الحیوي لحدید األم 

الحدیدوز في تدعیم األغذیة مصدرا للحدید وھي تتمیز بتوافرھا الحیوي العالي وسھولة امتصاصھا وتصل 

  شھر). 12-6ملغم/ الیوم لعمر ( 15أشھر) و 6- یوم 1ملغم/ الیوم عمر ( 10سموح بھا من الحدید الكمیات الم

  - :Pوالفسفور   Caالكالسیوم 

كالھما من العناصر المھمة لنمو وتطور العظام واألسنان، ویحتوي حلیب األم على نسبة معقولة منھما      

نھما وان زیادة الفسفور یؤدي إلى أعاقة امتصاص وتعد نسبة مناسبة لالمتصاص واالستفادة م 2:1وھي 

  ضروري جدا لسرعة امتصاص ھذین العنصرین.  Dوكذلك إلى أجھاد الكلیتین، ویعد فیتامین 
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  - :Fالفلور

یفتقر حلیب األم وحلیب األبقار إلى الكمیات الكافیة من عنصر الفلور ویعد ھذا العنصر مھما لنمو العظام      

وفي حمایة األسنان من التسوس وان أعطاء األم المرضع الماء المدعم بالفلور ال یزید من كمیات الفلور في 

  وخیر وسیلة ھي فلورة الماء.حلیبھا وعلیھ ینصح بتدعیم حلیب وخالئط الرضع بھذا العنصر 

  -:Znوالزنك  Naالصودیوم 

أن كمیة الصودیوم الموجودة في حلیب األم وفي خالئط الرضع ھي كافیة ومناسبة لسد احتیاجات الطفل      

في األشھر الستة األولى من العمر. وبعد ھذه الفترة یكون الطعام الذي یتناولھ الرضیع سواء من األغذیة 

  المضاف ألیھا الملح كافیا.الطبیعیة أو 

فیما یخص عنصر الزنك یحتوي حلیب األم كمیات اقل من الزنك مقارنة بحلیب األبقار لكنھا أكثر توافرا       

من حلیب األبقار وذلك الحتواء حلیب األم على بعض المركبات القابلة لالرتباط بعنصر الزنك وتزید من 

  توافره الحیوي.

  - الفیتامینات:.7

یختلف محتوى الحلیب من الفیتامینات باختالف تغذیة األم، فالتغذیة الجیدة لالم المرضع یعطي حلیبا      

  .D, Kیحتوي على كمیات مقبولة من الفیتامینات عدا فیتامین 

  -:Dفیتامین 

ع یشارك ھذا الفیتامین عنصري الكالسیوم والفسفور وظیفیا في تقویة العظام واألسنان وبإمكان الرضی     

الحصول علیھ في حالة تعرضھ إلى كمیات كافیة من األشعة الفوق البنفسجیة، كذلك یمكن تدعیم خالئط 

الرضع بھذا الفیتامین. یجب تجنب الجرعات العالیة ألنھا تكون سامة وتذكر بعض الدراسات أن حلیب األم 

مھ، وتصل حاجة الرضع إلى یحتوي على كمیات كافیة من ھذا الفیتامین وقد یساوي محتوى الخالئط ألمدع

  ملغم/ الیوم. 10
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  - :kفیتامین 

یحتاج الرضیع إلى ھذا الفیتامین لتكوین العدید من العوامل التي لھا دور في تخثر الدم ویعطي الرضع      

جرعھ من ھذا الفیتامین في األسابیع األولى بعد الوالدة الن ھذا الفیتامین ینتج من قبل األحیاء المجھریة 

الوالدة یكون خالیا من ھذه األحیاء المنتجة لھذا  المستوطنة في األمعاء عند البالغین أال أن أمعاء الرضیع بعد

الفیتامین، كما أن حلیب األم فقیر بھذا الفیتامین لذلك ممكن أن تظھر أمراض نقص ھذا الفیتامین في األیام 

  األولى من العمر.

  -:Eفیتامین 

ا بھذا الفیتامین وتعتمد أكثر من ما یحتویھ حلیب األبقار ویعد اللبأ غنی Eیحوي حلیب األم على فیتامین      

الكمیة التي یحتاجھا الرضع على كمیة الدھون غیر المشبعة الموجودة في غذائھ أذا أن العالقة طردیة بینھما. 

وتحتوي خالئط الرضع دھون غیر مشبعة أو عدیدة عدم التشبع لذلك یكون من الضروري تدعیمھ بفیتامین 

E.  

  -مزایا الرضاعة الطبیعیة:

یكون حلیب األم غذاء جاھز وتكامل من  األفضل واألنسب لتغذیة الرضیع أذأن الرضاعة الطبیعیة ھي      

انھ صحي نظیف خالي من الملوثات ودرجة حرارتھ مثالیة  ونوعیة العناصر الغذائیة باإلضافة إلى حیث كمیة

ألخص إلى العوائل الفقیرة ویجھز وال تحتاج إلى أعداد أو تغیر أو تعدیل في تركیبھ كما انھ یعد اقتصادیا با

حلیب األم الولید بأجسام المناعة طبیعیة التي تحمیھ وتجعلھ مقاوما للعدید من األمراض. وباإلضافة إلى كل 

  ما ورد فھي تشعر الطفل باألمان.
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  أسئلة الفصل

  -/ علل مایلي:1س

 ال ینصح أعطاء الرضیع حلیب األبقار خالل السنة األولى من عمره؟ - 1

 تحتاج األم المرضع إلى كمیات أضافیة من السوائل؟   - 2

 تحتاج األم المرضع إلى تغذیة جیدة وبكمیات اكبر من تلك التي تحتاجھا المرأة االعتیادیة؟ - 3

 یعد البروتین أھم عنصر بعد الطاقة في نمو وتطور لطفل الرضیع؟ - 4

 شویة؟ال یجوز أعطاء الرضع خالل األشھر الستة األولى من عمره المواد الن - 5

 یحتاج الطفل الى الماء بكمیات اكبر من البالغین؟ - 6

 ینصح بتدعیم حلیب وخالئط الرضع بعنصر الفلور؟ - 7

  // عدد بشكل نقاط أھم التوصیات لتغذیة األطفال في سن المدرسة؟2س

  /// بین  أھمیة عنصر الحدید للطفل الرضیع؟3س

  ؟Dفیتامین  -3الطاقة  - 2البروتینات  -1لي: //// ماھي الكمیة التي یحتاجھا الطفل الرضیع لكل مما ی4س

  ///// قارن بین الرضاعة الطبیعیة والرضاعة الصناعیة؟5س
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  تغذیة األطفال في سن المدرسي

تلعب التغذیة في ھذه المرحلة دورا مھما في ضمان بلوغ األطفال إلى النمو والتطور والصحة الكاملة، وقد  

الدم الناجم عن نقص الحدید او من سو التغذیة ومشاكل األسنان باإلضافة إلى یعاني العدید منھم من فقر 

التباین في أوزانھم أذا یشكو البعض منھم من البدانة أو النحافة ولكن باإلمكان االستدالل على اضطرابات 

المنتظمة أن اعتماد العادات الغذائیة  وعدم انتظام تناول الوجبات في مثل ھذا السن قبل مرحلة البلوغ.

والصحیة تقلل أو تمنع المشاكل الصحیة واإلصابة باألمراض المزمنة كالبدانة والسكري وإمراض تصلب 

الشرایین عند تقدم العمر، وأشار العدید من المختصین إلى أن تناول وجبات الفطور یحسن من التحصیل 

ن العناصر الغذائیة في ھذه األكادیمي في المدرسة. وفیما یلي فكرة موجزة عن احتیاجات األطفال م

  -المرحلة:

  

  ) تغذیة االطفال في السن المدرسي6شكل (
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  -الطاقة:

تعتمد الطاقة المطلوبة في سن المدرسة على نشاط الطفل وحجم جسده، وتعكس الطاقة المطلوبة لألطفال      

حتیاجات الطاقة كجزء من معدل النمو الثابت والبطئ لھذه المرحلة من التطور. وتأخذ معادالت تقدیر ا

المتناول الغذائي المرجعي بنظر االعتبار كل من العمر والجنس والطول والوزن ومستوى النشاط البدني 

 1360سم إلى  148كغم وطولھا  25.6سنوات والتي وزنھا  8للطفل، وعلى سبیل المثال تحتاج الفتاة بعمر 

كیلو سعره /الیوم أذا كانت قلیلة النشاط والى  1593ج إلى كیلو سعره /الیوم أذا كانت غیر نشطة، بینما تحتا

  كیلو سعره /الیوم اذا كانت شدیدة النشاط. 2173كیلو سعره / الیوم أذا كانت نشطة والى  1810

  

      - البروتین:

غم/كغم من وزن الجسم في الیوم  0.95سنة) من البروتین ھو  13- 4التوصیات ألطفال السن المدرسي (

وبإمكان الحصول على ھذه االحتیاجات عن طریق تناول األغذیة متبعین توصیات الدلیل الھرم الغذائي، وتعد 

لفیتامینات والعناصر الغذائیة، وقد األغذیة النباتیة المتنوعة مناسبة لسد احتیاجاتھم من الطاقة والبروتین وا

أشارت بعض الدراسات إلى وجود نقص في ما یتلقاه األطفال في العدید من الدول من العناصر مثل الحدید 

وفیما یلي الكمیات الموصى بھا لألطفال من العناصر المعدنیة مثل الحدید  Dوالزنك والكالسیوم وفیتامین 

  -والزنك والكالسیوم:

  متطلبات الیومیة لبعض العناصر المعدنیة لألطفال.):ال5جدول (

  

وتوصي األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال بإعطاء الفیتامینات والعناصر المعدنیة لألطفال المعرضین لخطر 

اإلصابة أو لدیھم نقص في عنصر غذائي واحد أو أكثر. وال یحتاج األصحاء من األطفال الذین یتناولون  

عناصر أو األغذیة المدعمة بھا. وعلى غذاء متنوع غني بالفیتامینات والعناصر المعدنیة إلى أعطائھم ھذه ال

  ملغم/الیوم Caالكالسیوم   ملغم/الیوم Znالزنك   ملغم/الیوم Feالحدید   األعمار

  800  5  10  سنة 8- 4

  1300  8  8  سنة 13- 9
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الوالدین أو القائمین على رعایة األطفال عدم تجاوز الحدود العلیا من الفیتامینات والعناصر المعدنیة  في 

  غذاء أطفالھم وكذلك عدم أعطاء األعشاب إلى األطفال دون اخذ بنظر االعتبار التاریخ الصحي للطفل.

  تغذیة األطفال في سن المدرسة:بعض النصائح والتوصیات في 

تناول ما یكفیھم من الحدید بأعداد وجبات غنیة بھا كاللحوم، الحبوب، البقولیات باإلضافة إلى  - 1

 .Fe الحدید لتعزیز امتصاص Cالمصادر الغنیة بفیتامین 

 زیادة كمیات الفواكھ والخضروات الطازجة لزیادة نسبة األلیاف الغذائیة التي تقیھم من األمراض - 2

 المزمنة عند البلوغ.

تناول كمیات مالئمة من الدھون لتلبیة احتیاجاتھم من األحماض الدھنیة األساسیة والفیتامینات الذائبة  - 3

 في الدھون مع االنتباه إلى تقلیل األغذیة الغنیة بالدھون المشبعة إلى أدنى حد.

لبناء العظام واألسنان، وكذلك  تقدیم منتجات األلبان لھم لتلبیھ احتیاجاتھم من الكالسیوم الضروري - 4

 أعطاء األغذیة ألمدعمھ بالكالسیوم مثل عصیر الفواكھ وطلب فول الصویا لألطفال النباتین.

  

  

  التغذیة خالل مرحلة المراھقة

  

ة االقتراب والتدرج نحو النضج العقلي والجسمي والنفسي  تعني كلمة المراھقة       ة المراھق  وتشمل مرحل

ى  ة إل ة تلك الفترة التي تبدأ من البلوغ الجنسي حتى الوصول إلى النضج وھي مرحلة انتقال من الطفول مرحل

رات الجسمانیة والفسیولوجیة  و الرشد والنضج  تكون فیھا سرعة النمو عالیة ومصحوبة بعدد كبیر من التغی

ان أ بح اإلنس ا یص ة إذ فیھ ة واالجتماعی یة والعاطفی یة والنفس وجاً والجنس ر نض وغ. كث و دور البل د وتمت نح

ي ة ف ة المراھق ام أ مرحل ده بع ك أو بع ل ذل ً ) أو قب ا عة عشر تقریب ى التاس ة عشر إل ن الثالث اة ( م و حیاة الفت

ة  إن النمو ال ینتقل من مرحلة إلى أخرى فجأة یعني وھذا .سنة ) 21 – 11بعامین ( أي بین  ا ھو عملی وإنم

  .تدریجیة ومستمرة
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  -قسیم المراھقة إلى ثالث مراحل فرعیة للتعرف على ما یقابلھا من المراحل التعلیمیة وھي :ویمكن ت

  .مرحلة المتوسطةبل تمثوت 14 – 13 – 12ن مرحلة المراھقة المبكرة س -1

  .مرحلة الثانویةبل تمثوت  17 – 16 – 15ة الوسطى سن مرحلة المراھق -2

  .المرحلة الجامعیة ھاوتقابل 21 – 20 – 19 – 18مرحلة المراھقة المتأخرة سن  -3

یلھومن أھم الخصائص ا ة ھي : م د المراھق رز عن ي الشخصیة  ملتي تب ذات وحب االستقالل ف زاز بال لالعت

د المراھقوعملیة النضج ھذه قد تن د  ینعكس على عادات األكل عن ویھ ونرفضیفق  ھلوناجتیو ماقتراحات أب

ور أو  واع مع ونرفضیالفط اول أن ن التن ة م امین د ذاتھ طع ة لتأكی ة  .مكطریق ق والمراھق أثر المراھ ویت

أكوالت واع الم ارھم ألن ي اختی ر وخصوصا ف كل كبی دقاء بش لوكیات األص د  بس رییفق ات الس ار الوجب عة خت

ا حانوتالجاھزة من األسواق أو من  ذا المدرسة كوجبات رئیسیة في یومھ ى الدراسي  ل  المراھقین یجب عل

داً  إذ ،على نظام غذائي جید ومتوازن واحافظیأن  ة ج رة  نظراً  تعد التغذیة في ھذه المرحلة مھم للحاجة الكبی

ن العنا ة االحتیاجات الضروریة لإلى كمیات أضافیة م ة الضروریة لتغطی دةصر الغذائی رات المعق ي  لتغی  ف

ة للمراھقین  6ضح جدول ( . ویولیصبح بالغاً  ھذه المرحلة من حیاة الفرد ن العناصر الغذائی ) االحتیاجات م

.  

  

  

  

  

  

  

  



33 
 

  ): المقررات الیومیة المسموح بھا من العناصر الغذائیة للمراھقین. 6جدول (

  المقـــــــــرر  

  عمر الذكور المراھقین  العنصر        الوحدة

  18-15عمر    14-11عمر 

  عمر اإلناث المراھقات

  18-15عمر     14-11عمر 

  طاقة الغذاء          سعرة
  غرام             البروتین

  الفیتامینات الذائبة
  في الدھون:

A                       مایكرو

  مغرا

E                       مایكرو
  مغرا

D                       مایكرو
  مغرا

  الفیتامینات الذائبة
  في الماء:

C                       ملغم  
  ممایكرو غرا    حامض الفولیك

  ملغم             النیاسین

B2                    ملغم  

B1                    ملغم  

B6                    ملغم  

B12                 ممایكرو غرا  

  المعادن:
  

  ملغم           الكالسیوم 
  ملغم              الفسفور

  ملغم                   الیود
  ملغم                 الحدید

  ملغم           المغنیسیوم
  ملغم                  الزنك

2700                           2700  

45                               56  

  

 

1000                          1000 

8                                 10 

10                                10  

  
 

50                             60 

400                            400  

18                               18  

1.6                             1.7 

1.4                              1.4 

1.8                              2.0 

3.0                            3.0  

 

1200                        1200  

1200                        1200  

150                          150  

18                             18  

350                          400  

15                             15  

2200                           2100  

46                               46 

 

 

800                          800 

8                                 8 

10                              10  
  
  

50                             60 

400                            400  

15                               48  

1.3                             1.3 

1.1                              1.1 

1.8                              2.0 

3.0                            3.0  

  

1200                        1200  

1200                        1200  

150                          150  

18                             18  

300                          300  

15                            15  
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ة  جة اللحمی دھم األنس زداد عن ذلك ی وھم الطولي وك ن الكالسیوم بسبب نم ات أضافیة م یحتاج الفتیان إلى كمی

ات  دى الفتی ة ل جة الدھنی زداد نسبة األنس اد والعضالت بسرعة في حین ت جة العضلیة. أن ازدی ة باألنس موازن

دى  الدھون المخزونة یؤدي إلى النضوج الجنسي المبكر لدى كال الجنسین لذلك نالحظ تأخر الدورة الشھریة ل

اج ھرمون االستروجین.  ة أنت الفتیات الریاضیات إذ تقل لدیھن زیادة األنسجة الدھنیة ویعتقد أن ذلك بسبب قل

التستوستیرون في فترة البلوغ وھذا یقود إلى زیادة في نمو العظام وتكون العضالت.  ویزداد لدى الفتیان أنتاج

تتطلب زیادة سرعة النمو خالل فترة المراھقة زیادة في احتیاجات الطاقة وان أي نقصان فیھ سوف یؤدي إلى 

ى ى أعل ة  استخدام البروتین ألغراض الطاقة ویعتقد ان في سن السادسة عشر یحتاج الفتیان إل ن الطاق ة م كمی

ا  ي یحتاجھ ة الت ة الطاق ار ویصل كمی ذه األعم ي ھ ات ف ة بالفتی ذلك بالمقارن ة عشر وك بالمقارنة مع سن الثالث

كیلو سعرة وتختلف ھذه الكمیة مع اختالف النشاط الذي یقومون بھ.  2400كیلو سعرة وللفتاة  3000الفتى الى

ا.16_12 وعلیھ تزداد كمیة البروتین المتناولة لتصل إلى ة یومی ة المتناول ة  % من كمیة الطاق زداد حاج ا ت كم

دم یالحدید وذلك بسبب ازدیاد عدد كر إلىكال الجنسین  ات الدم الحمراء عند الفتیان المراھقین وبسبب فقدان ال

  خالل الدورة الشھریة لدى الفتیات. 

  

  ):االحتیاجات الخاصة من العناصر الغذائیة نتیجة للتغیرات الجسمانیة المختلفة عند المراھقین.  7الجدول (

  االحتیاجات اإلضافیة الخاصة لبعض العناصر الغذائیة  راتـــــــــــــــــــــــالتغـیـ
ادة  -1 احبھا زی ام یص ریع للعظ و الس النم

  في الطول والوزن والحجم.
و  -2 ي نم ریعة ف ادة س جة زی األنس

 العضلیة.
  زیادة حجم وعدد كریات الدم الحمراء -3

  Dالكالسیوم، الفسفور، فیتامین  -1
    البروتین -2
 عنصر الحدید والطاقة  -3

   

  

  تناول األطعمة اآلتیة: ى المراھقینعلى ھذه العناصر الغذائیة بالكمیة الكافیة عل ألجل الحصول

 .الورقیة الداكنة الخضرة الخضروات الطازجة: خاصة 

 الفاكھة الطازجة. 

 والبقولیات والقمح والحبوب. المحليالخبز  

 الدسم. قلیلة ھاأللبان ومنتجات 

  اللحوم واألسماك والدواجن والبیض بكمیات معتدلة. 



35 
 

ة  ة لتقوی ة الریاض ب ممارس ر یج ن العم رین م رة والعش ة عش ین الخامس لیة ب ل العض ى الكت ة عل وللمحافظ

ذاء  ع غ ل م كل أفض ا بش الت ونموھ ى العض ة أن یبق ى النھای ھل ف ن الس ارین، وم ن التم ل م وازن وقلی مت

.ً ا ق نحیف ار  المراھ ون اإلفط ب أن یك ذیاتیج ي بالمغ د  ، إذ غن ار یع ود النھ روریةاإلفطار وق ال الض ط لنش

ري دي الفك درة  إذ أن والجس داع والق ى اإلب ا عل ى م ان عل اج یتوقف ر اإلنت ن العناص رد م ھ الف ل علی یحص

  .الغذائیة

  فیما یلي وصف لمفردات الوجبات للمراھقین 

  اإلفطار:

  البروتینات. لتوفیر ةضروری لحومكاملة القشور وقلیل من الاأللبان والخبز األسمر، والحبوب ال

  الغداء:

  أعاله. شار الیھد المیجب أن یكون من الموا

  العصر:

  .) القمح أو الشوفان أو الذرة (وحبوب  طري)جبن  (یجب أن تحتوى على  فاكھة وألبان

  العشاء:

ة ر وجب لطة  تحض كل س ى ش ار عل ن الخض نم س، ال م ةخ ل، ال، اللھان ة ال، ةطماطالفج خ، وكمی ل.. إل بص

  صغیرة من اللحوم واأللبان تكون مفیدة للمراھق وكذلك لجمیع أفراد العائلة.

خ". باإلضافة ولتأمین الحدید للمراھق تحضر أطباق من الحبوب "عدس، صویا، حمص،  فول، فاصولیا.. إل

  إلى كبد العجل والدجاج الغنیین بمادة الحدید.

  الحلویاتمن إكثار ب المراھق البدانة یمنع لیتجن

  فات سوء التغذیة لدى المراھقین:اعمض

ة -1 اول األطعم ن تن ار م بب اإلكث منة بس ة الس ات  عالی ل الوجب عرات مث دھون الس ة بال ریعة الملیئ الس

  والبطاطس المقلیة والحلویات والمشروبات الغازیة وعدم ممارسة الریاضة.ر ككالھمبر
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  ھذه الفترة. فيالنحافة بسبب عدم تناول االحتیاجات الغذائیة الضروریة للنمو  -2

د  -3 ة بالحدی ة الغنی اول األغذی ة تن بب قل د بس ص الحدی ا نق اعأنیمی رب  وأتب ل ش ة مث ة خاطئ ادات غذائی ع

ى الشیكوالتة الشايعلى مادة الكافیین مثل  تحتوى التيالمشروبات  اكوال، باإلضافة إل وة، البیبسى، الك ، القھ

ً بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشھریة.   بعد األكل وأیضا

ة  والشايھشاشة العظام نتیجة اإلكثار من تناول المشروبات الغازیة  -4 ة الغنی اول األطعم وة ونقص تن والقھ

  نتجاتھا وعدم ممارسة الریاضة.بالكالسیوم كاأللبان وم

  بالدھون. لغنیةاإلكثار من تناول األطعمة ازیادة نسبة الكولیسترول بالدم بسبب  -5

  الوجبات وعدم االھتمام بتنظیفھا. نیإلكثار من تناول الحلویات خاصة بتسوس األسنان نتیجة ا -6

ام أو تن التياالضطرابات النفسیة  -7 اع عن الطع ة أو السمنة تؤدى إلى االمتن ن النحاف ً م ا ھ بشراھة خوف اول

  ).العصبيأو النھام  العصبي(فقد الشھیة 

  ضعف مناعة الجسم نتیجة لنقص الفیتامینات. -8

  تأخر ظھور عالمات البلوغ. -9

  : لتغذیة المراھقین نصائح ھامة

ن الخضار والفو ھم. تشجیع1 اق، على تناول مجموعات أوسع م ھ واألطب اق اك دیم اإلطب ي یفضلونھا وتق الت

ضع الجزر ول حلیب مدعم بالكالسیوم إلعداد الصلصات، وابالكالسیوم، والخضار، مثال استعم  بعد تدعیمھا

  سیستفید من الفیتامینات اإلضافیة. بانالمراھق  لمساعدةلسبانخ مع اللحم المفروم، وا

  .فضلھ ي ال یالطعام الذ اولتنعلى  أرغامھلطعام الذي یفضلھ بدال من لمراھق حریة اختیار ال یترك. 2

  .الوجبات و الوجبات الخفیفة  تناول االبتعاد عن مشاھدة التلفاز أثناء. 3

  بنكھات مختلفة للمراھق، تكون سھلة اإلعداد كوجبات خفیفة. و أنواع جدیدة من األجبان واأللبان تقدیم. 4

  طبیعیة، وخالیة من الدسم والسكریات. استبدل المأكوالت الدسمة، والدھنیة، والمشروبات المحلى بأخرى. 5
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  .یأكلھا التيه إلى  نوعیة األطعمة المغذیة ولیست الكمیة ابتنین یجب االبدحالة المراھق ال في 

ى المراھق   نمو الجسم وال نستطیع فرض ریجیم عمر المراھق مع فيتتضاعف الشھیة وتتوافق  منحف عل

 ً ا ة ال تسبب ارتفاع ة غذائی ى طریق ده إل ل نرش د، بالمقاب ذاء جی ى غ ھ بحاجة إل يألن ل  ف و أك ى ول وزن حت ال

  .یاضرور أمراسن المراھقة  في التمارین الریاضیةوتعد  بكمیات كافیة.

  أسئلة الفصل

  / عرف المراھقة، وعدد مراحلھ؟1س

  // علل مایلي؟2س

 بھشاشة العظام .اصابة المراھقین  -1

 بعمر المراھقة. الحدیدعنصر  إلىحاجة التزداد  -2

 أھمیة عنصر الكالسیوم للمراھقین. -3

 .الوجبات تناول االبتعاد عن مشاھدة التلفاز أثناء -4

 االبتعاد عن األغذیة الدسمة خالل فترة المراھقة. -5

  / ماھي النصائح التغذویة خالل فترة المراھقة تكلم عنھا3س

  اھم التوصیات لتغذیة االطفال في سن المدرسة . / عدد بنقاط4س 
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  التغذیة خالل مرحلة الشیخوخة

ك       ر وذل دم العم ع تق ة م ة المختلف ن األغذی ة م ى العناصر الغذائی ول عل ي الحص خص ف ة الش أثر قابلی تت

رة دة الكثی ى سن  بسبب التغیرات المعق والدة وحت ن ال داء م زمن ابت ي تحدث بمرور ال ق  و الشیخوخة.الت یتف

ة حیة المتوازن ة الص ي أن التغذی راء ف م الخب د معظ اً  یع ً ھام امال نین ع ن والمس ار الس بة لكب اني، وبالنس  یع

  .  المتناول استفادة الجسم من الغذاء صعوبة أو قلة منالمسنین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ): كبار السن یتمتعون بصحة جیدة عن طریق التغذیة الصحیحة والصحیة.8 شكل (
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  الھرم الغذائي المحور لكبار السن.) 9شكل (

یوضح الشكل التالي الھرم الغذائي لكبار السن إذ یالحظ أن                                                 

في  الحاصلةت لتغیراابسبب   الشخص العاديلطاقة  تكون أقل من ا المسنین من حاجة ھذا یعني أنلھرم أضیق من المعتاد و قاعدة ا  
        .                                                                              معدل األیض فيتركیب الجسم و

                                                                                .  لتجنب الجفاف اءالسوائل و الم سنینالم تناول ضرورة  مبیناقاعدة الھرم  صف من األكواب كما یالحظ في    

 األنشطة  لتمارین ول ممارسة المسنین في الصف الثاني لقاعدة الھرم صور لمجموعة متنوعة من األنشطة و التي تؤكد ضرورة  
                      .                                                       المنتظمة

م یبرز احتمال                                                  َ ل َ ل إضافیة من الكالسیوم و االحتیاج إلى أشكا یةأعلى قمة الھرم یوجد ع
                                      .                                                    نتیجة زیادة االحتیاج لھم مع تقدم العمر  12   فیتامین
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                                   :                   عدم استفادة الجسم من الغذاء لدى المسنین اعراض

أفقدتھا  ،عملیات تنقیة أو تكریر أو طھيھا التي أجریت علی والمصنعة تناول األغذیة غیر الطازجة -1

.                                                                                           قیمتھا الغذائیة  

                                                                                                                    . ضعف الشھیة -2  

ات.                                                                              اآلثار الجانبیة لألدویة والعالج -3  

قلة االستفادة من مما ینتج عنھ  تقدم السن بسببً الجسم في ملیة التمثیل الغذائي ع ضعف أو عدم كفاءة -4

                                                                                              الغذاء .              

كبیر في زیادة فرص حدوث األمراض  صحیة تسھم إلى حدال ن العادات الغذائیة الخاطئة أو غیرأ -5

                                       لدى المسنین.                                                      المزمنة 

كان  بدون تمییز سواء على الغذاء یؤدي الخلل الحادث في بعض الحواس مثل التذوق والشم إلى اإلقبال -6

 ً .          ضغط الدم أو السكر ... وغیر ذلك ارتفاع مما یؤدي إلى زیادة في، أكثر حالوة أو أكثر ملوحة  

.                                                أو زیادة نسبة الحموضة ارتفاعیشكو الكثیر من المسنین من  -7  

أن الكثیر من المسنین ، كما بتناول الطعام ھتمامإلى عدم اال واالكتئابالوحدة ب الشعور قد تؤدي -8  

مما  وال الرغبة في معرفة العادات الصحیة السلیمة في تناول الغذاء  الكافيالتغذوي لیس لدیھم الوعي  

.                                        صحیة عدیدة نقص التغذیة ومشاكلتعرضھم إلى مشاكل یؤدي إلى 
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سوء التغذیة لدى المسنین اعراض  

قلة في إفراز اللعاب  عند كبار السن ، باإلضافة إلى ضعف األسنان ومشاكل اللثة واحتیاج البعض إلى  -1  

 تركیب األسنان مما یؤدي إلى صعوبة تناول األطعمة الجافة أو الصلبة.                                        

العناصر الغذائیة الھامة مثل        نقص في إفراز األحماض المعدیة، مما یعوق امتصاص بعض  -2

وحامض الفولیك ویؤدي نقص ھذه العناصر إلى تغیرات في  الجھاز العصبي تتمثل  6وب 12فیتامین ب

                                                                                                                                 - في:

العقلي والعضلي. ضعف النشاط -  

).تیبس األطراف (الیدین والقدمین  -  

فقد الذاكرة. -  

.المسن مما یسبب اإلمساك لدى لألمعاءقص النشاط الحركي الطبیعي ن -3  

األغذیة. مما یؤدي إلى صعوبة ھضم، في القناة الھضمیة ونقص نشاط اإلنزیمات،   

 

                                                                              :العناصر الغذائیة المناسبة للمسنین

یتمتع  الجسم. وحتى  األنسجة التالفة في وإصالح أو تعویض نمو الجسم ل الضروریةھو المادة الغذاء      

  تالي: الغذائیة وكما ھو موضح في الجدول ال من العناصر أو أكثر 40المسن بصحة جیدة یحتاج إلى 
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  الغذائیة المناسبة لكبار السن. الوظیفة): 8جدول (

  مصادر العناصر الغذائیة  الفسیولوجیة األھمیة  العناصر الغذائیة

 الكاربوھیدرات -1
 النشویات -
 السكریات -
  األلیاف -

 الجسم بالطاقة. أمداد -
المخزون االحتیاطي لعمل عضلة القلب  -

 عند الطوارئ.
تدخل في تركیب بعض المركبات  -

المھمة في الجسم (بروتینات مخاطیة، 
 الھیبارین).

 أالمساكفي منع حاالت  األلیافتفید  -
فضال عن انھا تمنع امتصاص السموم 

  والعناصر الثقیلة.

 .والفواكھالخضروات  -
  الحبوب والخبز. -

  الدھون -2

 تمد الجسم بالطاقة. -
 الخالیا. أغشیةتدخل في تركیب  -
تزود الجسم بالفیتامینات الذائبة في  -

  .األساسیةالدھنیة  واألحماضالدھون 

الدھون والزیوت بجمیع  -
  انواعھا.

  البروتینات -3

 وحدة بناء الجسم ونموه. -
 تجدید الخالیا. -
التي  واألنزیماتتكوین الھرمونات  -

تستخدم في تنظیم العملیات التي تتم 
 داخل الجسم.

 یعد احتیاطي طاقة. -
معادلة الحامضیة والقاعدیة تفید في  -

 وفي تنظیم الضغط االزموزي.
تزود الجسم بشكل غیر مباشر ببعض  -

  الفیتامینات والعناصر المعدنیة.

 اللحوم الحمراء والبیضاء. -
 الحلیب والبیض منتجاتھما. -
  البقولیات. -

  

  الفیتامینات -4

مواد عضویة یحتاجھا الجسم بكمیات  -
 صغیرة.

للقیام  األنزیماتبعضھا تحتاجھا  -
  بدورھا الحیوي.

الخضروات الداكنة مثل  -
 السبانخ.

مثل العنب  الفواكھ -
 والحمضیات مثل البرتقال.

 .األلبانمنتجات  -
  المكسرات. -

  المعادن -5

التمد الجسم بالطاقة ویحتاجھا الجسم  -
 بكمیات صغیرة.

بعضھا یدخل في تكوین العظام  -
 .واألسنان

بعضھا یدخل في تركیب كریات الدم  -
 الحمر.

تساھم في التوازن االزموزي والتوازن  -
 الحامض والقاعدي لسوائل الجسم.

  .لألنزیماتتعمل كعوامل مساعدة  -

 الحلیب ومنتجاتھ. -
 المكسرات. -
 اللحوم الحمراء والبیضاء. -
  .الحبوب الكاملة -

  الماء -6

وسط مناسب لحدوث التفاعالت  -
 الكیمیائیة للجسم.

 ناقل للعناصر الغذائیة في الجسم. -
 الجسم. إفرازاتیدخل في تركیب  -
  تنظیم حرارة الجسم. -

الماء الصالح للشرب والماء  -
  .الذي یكون مصدرة الغذاء
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نوم المسنین:تأثیر األغذیة على   

المسنین على النوم الھادئ المریح ھي المحتویة على مادة التربتوفان وھو أحد  غذیة التي تساعداأل     

 . على النوم الھرمونات التي تساعد واء المواد بنفي  األحماض األمینیة األساسیة التي یستخدمھا المخ

حبوب ویوجد التربتوفان في العدید من األغذیة مثل منتجات األلبان، منتجات الصویا، أغذیة البحر، ال

 الكاملة، البیض، المكسرات واللحوم البیضاء.                                                          

 

  :لكبار السن صحیةلحیاه  ا غذائیةیاوص 

ا أفضلوضع في یوصي خبراء التغذیة       ة لكب ة غذائی ي نمط حمی اض الحاد ف ع االنخف  ر السن تتناسب م

اة، ال ض حی ي بع ة  ال اتدراسال وتوص ىعلمی ل إل عر  تقلی ة اتالس نین الیومی تھلكة للمس ق المس ن طری ، ع

افخفض استھالكھم للدھون والسكریات، وزیادة استھالكھم للنشویات  اجون  أن و واأللی ار السن یحت ىكب  إل

ة. دھن بنسبة مرتفع ى ال ة عل ة محتوی ذي یحتاجھ صغار السن المتصاص وجب ت ال ي و ضعف الوق  أالینبغ

ن اال30 عن تتجاوز السعرات المأخوذة من الدھن بالنسبة لكبار السن ة% م ة الكلی . حتیاجات السعریة الیومی

  الدھنیة المشبعة: األحماض ، وخاصة ألدھنيیة لخفض المحتوى الوصایا التال أتباع األمریتطلب ھذا  و

  

لـ  1 اد أو التقلی تھالك  االبتع ن اس بم بن  الحلی ل الدسم، والج م ال«الكام الي الدس م » ع رواللح م  يألبق ولح

  الدھن المشبع. لغرض تجنب مصادرالضأن 

  الدھون الظاھرة قبل طبخھا.بعد نزع  ـ اختیار اللحوم الحمراء 2

  .ألدھنيالرتفاع محتواھا  نقانقوال مصنعةـ تجنب تناول لحوم ال 3

  ، ویفضل السلق أو الشي.يلالقـ تجنب  4

  .أسبوعیاعدة مرات  األحمر اللحموالبقولیات كأغذیة بدیلة  األسماكستخدام لحوم الدواجن ـ ا 5

  .استخدام الیوغورت (الزبادي) كبدیل للكریمة الحامضیةـ  6
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  ستخدام الزیوت والدھون المھدرجة.تجنب ا ـ  7

  الكاكاو. وزبدهالدسمة المصنوعة من الزبدة والكریمة  األغذیةـ تجنب تناول  8

  ـ استخدام المارجرین كبدیل للزبدة. 9

  

ول ة المسنینحافظم  التغذیة على ضرورة ختصاصيا  ویؤكد      ى مستوى مقب للكولیسترول  للسكر و عل

اف  من  أكثركمیات  الغذائیة في الدم باستھالك كمیات اقل من السكر، وتضمین الوجبات ة باأللی  األغذیة الغنی

  ة أیضا:، وعلیھم مراعاة الوصایا التالی

ات (السكر  11 ع المحلی ن جمی ة م یضـ استخدام كمیة قلیل ي  األب ـ السكر الخام ـ عسل النحل ـ ـ السكر البن

  كتوز ـ المحالیل السكریة المركزة).رالف

ن  12 ة م ات قلیل اول كمی ةـ تن ك،  األغذی ریم، الكی س ك وى، االی ل: الحل ات مث ى المحلی وي عل ي تحت الت

  المخبوزات، الشطائر والفطائر.

  الفواكھ والخضر الطازجة والحبوب الكاملة. مع بعض تناول المسن وجبات خفیفة ـ  13

  .للیمونوما بین الوجبات ویمكن تناول عصیر ا أثناءـ شرب الماء كبدیل للمشروبات المحالة  14

ز اـ ت 15 اول الخب ل ون ح الكام ق القم ن دقی نع م ینلمص ن طح نع م ز المص ن الخب دال م ة ب وب الكامل  الحب

  .األبیض طحینال

ن 16 ا م ي محتواھ ة ف ا غنی دس) باعتبارھ ازالء والع روتین ـ تناول البقولیات (الفول والب افو الب دیل  األلی كب

  للحم.

وخ والجزر و 17 ولي المطب اول الموز والبطیخ والبروك ى ـ تن ك لتحصل عل ي وجبات البطاطس والسبانخ ف

  الغذائیة. األلیاف

اول الخضر المب 18 نانھم یفضل تن ي أس ن مشاكل ف انون م ل الجزر  روشةـ في حالة كبار السن الذین یع مث

  لسھولة استفادتھم منھا.
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  أسئلة الفصل

  / ماھو الفرق بین الھرم الغذائي الخاص بكبار السن والھرم الغذائي القیاسي؟1س

    // تكلم عن أسباب سوء التغذیة لكبار السن وبشكل نقاط؟2س

  ؟أسباب عدم استفادة الجسم من الغذاء لدى المسنین/// ماھي 3س

  //// اجب بعالمة صح أو خطأ مع تصحیح الخطأ أن وجد؟4س

 االبتعاد عن تناول الزیوت والدھون المھدرجة لكبار السن. -1

 الطازجة لكبار السن.اإلقالل من تناول الخضروات والفواكھ  -2

اجون  -3 ىكبار السن یحت ى  إل ة عل ة محتوی ذي یحتاجھ صغار السن المتصاص وجب ت ال ضعف الوق

 نسبة دھن عالیة.

 .في القناة الھضمیة نشاط اإلنزیماتفي نقص احد سباب سوء التغذیة لكبار السن ھو  -4

 انخفاض حموضة المعدة.یشكو الكثیر من المسنین  -5

  ///// علل مایلي5س

 تحویر الھرم الغذائي لكبار السن. -1

 أھمیة الماء لكبار السن. -2

 لكبار السن. B complexأھمیة فیتامینات  -3

 لكبار السن. كامل الدسم الحلیبمن استھالك  التقلیل -4

ز ا -5 اول الخب ح الكامل وتن ق القم ن دقی ینلمصنع م ن طح ز المصنع م ن الخب دال م ة ب وب الكامل  الحب

 .األبیض طحینال

 

  

  



46 
 

 

  الفصل الثاني 
  تأثیر العملیات التصنیعیة على الغذاء

 
The effect of the manufacturing 

operations on food  
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  الفصل الثاني

  -الھدف العام :

تأثیر مراحل التصنیع الغذائي على القیمة الغذائیة وماھي تعریف الطالبة على  إلىیھدف ھذا الفصل      
  .طرائق حفظ الغذاء

  

  

  -األھداف التفصیلیة :

  معرفة ماھي العملیات التصنیعیة التي تجرى على الغذاء. - 1
 معرفة ماھي اكثر العملیات التصنیعیة تاثیرا على العناصر الغذائیة. - 2
 معرفة ماھي انواع طرائق الحفظ.   - 3
 معرفة ماھي افضل طریقة حفظ للغذاء. - 4
 خالل التصنیع الغذائي. فقد القیمة الغذائیة طرق تجنب  - 5
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  طرائق حفظ األغذیة وتأثیرھا في القیمة الغذائیة

ھي  مجموعة عملیات تساھم في توفیر الغذاء في موسم غیر موسم انتاجھ وتطیل من عمره  - :حفظ االغذیة
الخزني وقد تكون ھذه العملیات عبارة عن تصنیع لالغذیة تتضمن تحویل المنتجات الزراعیة ذات قیمة 

ل اكبر.  غذائیة واطئة الى منتجات ذات قیمة غذائیة اعلى وصفات حسیة افضل تنال استحسان المستھلك بشك
, والذي یتمثل في األمن الغذائي للشعوبوتلعب عملیات تصنیع األغذیة و حفظھا  دورا حیویا في تحقیق 

ي تكفل استمراریة الحیاة ضمان توفیر السلع الغذائیة ذات القیمة التغذویة الجیدة واألسعار المقبولة الت
  .لإلنسان

  طرائق حفظ األغذیة

الغذائیة من  عملیات تصنیع المواد الغذائیة ھو المحافظة على جودة الغذاء و قیمتھإن الھدف األساسي من      
حتى وصولھ الى المستھلك, اذ تتعرض المحاصیل الزراعیة الى اإلصابات المیكروبیة  فترة جني المحصول و

ا و تغیر فضال عن التغیرات الكیمیائیة و الطبیعیة التي تحدث في الثمار بعد القطف و تؤدي الى فسادھ
  صفاتھا و فقد في قیمتھا التغذویة و صفاتھا الحسیة ( اللون, الطعم , القوام و الرائحة ) .

 ةیعتمد اختیار العملیة التصنیعیة أو طریقة الحفظ المالئمة على نوع الغذاء و صفات الجودة المطلوب        
 حیة الصحیة عند استھالك الغذاءلألمان من الناحفاظ علیھا و مدى تأثیرھا في القیمة الغذائیة و مدى تحقیقھا لل
  عموما یمكن تقسیم الطرق المتبعة في حفظ الغذاء إلى :و

 حفظ األغذیة بالتجفیف -1
 الحفظ في درجات الحرارة المنخفضة كالتبرید و التجمید -2
 الحفظ في درجات الحرارة المرتفعة كالبسترة و التعقیم و التركیز -3
 الحفظ باإلشعاع - 4
 المواد الحافظةام الحفظ باستخد - 5

 
  

  طریقة الحفظ بالتجفیف - 1

 المواد تركیز لرفع رطوبة من الغذائیة المادة ىحتوم خفضعملیة  عن بأنھ عبارة یعرف التجفیف      
 مع)  كیمیائیة تفاعالت – إنزیمات – میكروبات(  الفساد عوامل الیقاف نشاط الكافي بالقدر الذائبة الصلبة

تجرى عملیة التجفیف   .الحیویة والكیمیائیة الطبیعیة المادة خصائص من ممكن قدر أكبر على المحافظة
لالغذیة اما بصورة طبیعیة تحت اشعة الشمس ( التجفیف الشمسي ) او بالطریقة الصناعیة بأستعمال الھواء 

وتعد عملیة التجفیف من أقدم الطرق  ،علیھاالحار وفي كلتا الحالتین  یكون ازالة الماء تحت ظروف مسیطر
اذ كانت المحاصیل تترك لفترة طویلة وھي متصلة بنباتاتھا لتجف  التي استخدمھا اإلنسان في حفظ األغذیة

حتى ان االنسان االول مارس تلك  .عرفة االساس العلمي لھذه العملیةبصورة طبیعیة دون ان تتلف ودون م
بدایات تطویر االنسان لعملیة التجفیف ھو استعمال اشعة الشمس وتیارات  وكانت العملیة مع اللحوم واالسماك
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الھواء الطبیعیة ثم بعدھا اخذ بأدخال عملیات التملیح والتدخین والكبرتة اال ان مثل ھذه العملیات تساعد في 
اتبعت طرق التجفیف الشمسي  في حوض البحر األبیض وحاصیل للتلف اثناء فترة التجفیف تعرض الم

و قام الھنود الحمر قبل اكتشاف  لفاكھة كالتین و العنب و المشمشلمتوسط  منذ القدم لتجفیف العدید من ثمار اا
ارة أمریكا بثالثة آالف سنة بتجفیف البطاطا و الذرة .وكان اول استعمال للتجفیف الصناعي باستخدام الحر

یة التجفیف ھي اطالة مدة حفظ الغذاء اال انھ رغم ان الغایة االساسیة من عمل المولدة في القرن الثامن عشر
ھناك فوائد اخرى منھا تقلیل حجم ووزن المادة الغذائیة وھذة تقلل من نفقات تعبئة وتغلیف وتداول الغذاء 

  .  ھا التحتاج الى حیز كبیر لتخزینھ(نقل وشحن) فضال عن ان

اذ یتم تجفیف بعض الفواكھ والخضراوات یستخدم التجفیف الشمسي في الدول التي تتمیز بأجواء حارة      
یوم  25-4ي لھا حتى تمام الجفاف وتستغرق ھذه العملیة عادة من وربنشرھا في صواني مع التقلیب الد

% ویعتمد ذلك على نوع المنتج ومدى  25-10ویتراوح المحتوى الرطوبي لالغذیة المجففة شمسیا بین 
  قابلیتھ للتشرب بالرطوبة بعد التجفیف . 

وتستخدم في عملیة التجفیف الصناعي اجھزه مصممة لھذا الغرض یطلق علیھا بالمجففات الصناعیة وتتم      
عملیة التجفیف اما بالھواء الساخن او بمالمسة االغذیة لالسطح الساخنة او بأستخدام طاقة من اشعاع 

  ) اوغیرھا .  (microwaveالموجات القصیرة 

, و الطرق مستمرة و طرق مستمرة في اإلنتاج طرق متقطعة و طرق نصفتقسم طرق تجفیف األغذیة إلى 
مواصفات تحدد وفقا الحدیثة و ھي الطرق المستمرة األوتوماتیكیة التي تضمن إنتاجا متواصال و ضمن 

  .ة الحرارة و الزمن و حركة الھواء, وتختلف ھذه الطرق بدرجلنوعیة المنتج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحفوظة بالتجفیف.): بعض االغذیة 9شكل (
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  الطرق المتبعة في تجفیف األغذیة
  و یقسم إلى: التجفیف الطبیعي :

 : یستفاد من ھذه الطریقة في  .فیھ الطاقة الحراریة ألشعة الشمسو یستخدم  التجفیف الشمسي
المناطق التي تتمتع بدرجة حرارة عالیة مع رطوبة منخفضة تستمر حتى فصل الخریف ( كما 

( عنب, خالل فترة الصیف و الخریف  تجفف الخضار و الفاكھة الناتجة اذفي بلدنا ) ھو الحال 
  خوخ , مشمش , قرع , .............) على ان یتم إخضاعھا إلى عملیات تحضیر مسبقة .

 : یستفاد من الھواء المسخن في أشعة الشمس لتجفیف بعض أصناف  التجفیف الھوائي الطبیعي
الشمس المباشرة مثال على ذلك تجفیف التبوغ حیث تعلق التبوغ ضمن  األغذیة الحساسة ألشعة

 صفوف في أماكن محمیة من الشمس بحیث تسمح بحركة الھواء الساخن بینھا حتى تجف .

 : الشمسي التجفیف مزایا

  .للتجفیف الالزمة الحرارة لتولید آالت استعمال إلى الحاجة عدم -1
   . إنتاجھ و أدائھ سھولة -2
 . بھ یقوم أن العادي الفالح إمكان يوف كبیرة أموال رؤوس إلى الحاجة عدم -3

  -الشمسي: التجفیف عیوب 

  . وتقلیبھا الصواني لحمل العمال من كبیر عدد استخدام -1
 .المجففة للمادة النھائیة الرطوبة نسبة في التحكم عدم -2
 .اللون تغیر إلى تتعرض كما الفیتامینات من مكوناتھا بعض لفقد المجففة األغذیة تعرض -3
 كما انھا التجفیف ما تنشر لغرضعند والطیور الحشرات لعبث المجففة المواد بعض تتعرض -4

 .تلفھا إلى یؤدى مما والندى األتربة إلى تتعرض
  .االستغالل عن األرض من كبیرة مساحة یعطل مساحات واسعة مما إلى تجفیفھا المراد الثمار تحتاج -5
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  التجفیف الصناعي

ھي الطریقة النموذجیة في التجفیف و التي یتم فیھا الحصول على الطاقة الحراریة من أجھزة خاصة      
, أو التجفیف غیر المباشر باالستفادة ت في االحتراقللتسخین و تعتمد على التجفیف المباشر باستعمال الغازا

  من حرارة الماء أو بخار الماء في التسخین .

 التي الثمار أو الخضر نوع على ذلك ویتوقف ) بعضھا على أو( التالیة المراحل على التحضیر عملیات تشمل
  : تجفیفھا في یرغب

  .الخضریة األجزاء أو الثمار وسالمة والنضج الحجم حسب والتدریج الفرز 
  .والخضر الثمار بخاصة و الغسیل 
 التقشیر عملیة أجریت إذا بالحمض المعاملة ثم ، الكاویة الصودا بمحلول أو اآللة أو بالید والخضر الثمار تقشیر 

 بالصودا .
 . مكعبات أو شرائح أو أرباع أو أنصاف إلى التقطیع 
 . العنب لثمار وذلك%  1.5-0.1 بنسبة الكاویة الصودا محلول في الغمس 
 وتتم عملیة السلق بالماء الساخن أو البخار الحيوالدراق  كالمشمش الثمار وبعض الخضار سلق 
 عدلموب   SO2على یحتوي محلول في الغمس أو  لغاز ثاني اوكسید الكبریت الثمار بتعریض وذلك تھ الكبر 

 فاتح لون ذات ثمار على الحصول ھو الكبرتھ من والھدف الثمار نوع حسب بالملیون جزء 1000-3000
و تتم ھذه ، الدقیقة األحیاء من كبیر من عدد وقتل الحشرات طرد وعلى    Cبفیتامین  االحتفاظ على وتساعد

أو  العملیة إما بتعریض قطع المادة الغذائیة قبل إدخالھا فرن التجفیف لألبخرة المتصاعدة عن حرق الكبریت
 .بغمر قطع المادة الغذائیة في محلول میتا بیسلفیت الصودیوم

  

  

  : الغذائیة القیمة على التجفیف تأثیر

بعملیات اعداد المادة الغذائیة للتجفیف لیس فقط بعملیة التجفیف بل   المجففة لألغذیة الغذائیة القیمة تتأثر     
 ونسبة التجفیف طریقةبو السلق (بالماء الحار او بالبخار) طریقةالكبرتة وكذلك و السلق والمتضمنة عملیة

 التخزین ظروف وكذلك التغلیف وطریقة الغذائیة للمادة الطبیعیة والخواص النھائي الناتج في الرطوبة
  ویتسبب التجفیف في االتي :

 في تغیر یحدث . وقدبروتینات والكاربوھیدرات والدھونزیادة تركیز مكونات المادة الغذائیة من ال  - 1
ً  أسھل یجعلھ للبروتین الطبیعي التركیب تؤثرعملیة  الو الناس بعض على لبعضھا الضار األثر ویزول ھضما
 تنخفض للبروتین الغذائیة القیمة إن إال. البروتین في الموجودة األساسیة األمینیة األحماض على التجفیف

وقد یكون للتجفیف تأثیر سلبي على البروتین اذا تعرض الغذاء الى حرارة   السیئة التخزین ظروف تحت
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 تكون التجفیف أثناء لھا تحدث التي التغیرات معظم فإن للكربوھیدرات وبالنسبة  ،التجفیف عملیة ناءثأ  زائدة
 المواد في تحوالت التخزین أثناء ینتج قد أنھ إال. منھا لالستفادة الجسم قابلیة زیادة إلى وتؤدى مفیدة

ً  ضارة مركبات لتكوین تؤدى الكربوھیدراتیة   . فورفورال مثیل ھیدروكسى مركب مثل صحیا
 التجفیف عملیة أثناء الالیبیز إنزیم نشاط نتیجة التغیرات الى بعض والتخزین التجفیف أثناء الدھون وتتعرض

 دھنیة أحماض عنھ ینتج الذي للدھون المائي التحلل إلى یؤدى مما المناسبة غیر التخزین ظروف في أو ذاتھا
  .)التزنخ(  غیر مرغوب بھا رائحة تسبب الكاربونیة السلسلة قصیرة

الفیتامینات حساسة لالكسدة. وخاصة في التجفیف الشمسي اذ ان ھذه  Cو A تحطم كل من فیتامین - 2
 درجة وبانخفاض فیھا الرطوبة نسبة بانخفاض المجففة األغذیة تخزین أثناء C فیتامین ثبات ویزداد
 . Cو Aوتعمل عملیة الكبرتة على الحفاظ على فیتامین  التخزین . حرارة

 على ویتوقف ذلك(الثیامین )  اذ تؤدي عملیة الكبرتة الى تلف جزء كبیر منھ B1تتكسر فیتامین   - 3
 في .النصف إلى الفیتامین ھذا نسبة تنخفض السلق بعد المجففة الخضروات ففي ذاتھا التجفیف ظروف

 . التجفیف أثناء تتأثر ال) B( فیتامین مجموعة فیتامینات باقي أن حین
حین % , في 80یصل مقدار الفقد في الكاروتین في االغذیة المجففة بدون اجراء عملیة السلق الى   - 4

 % اذا تم السلق وحسب نوع المنتج .5یصبح الفقد فقط 
   

  الحفظ بأستخدام درجات الحرارة المنخفضة  -2

  بالتبرید  الحفظ - أ

مئوي الجل الحد من التغیرات غیر المرغوبة  5 -وضع الغذاء في ظروف مبردة والتى تتراوح من صفر     
اوتقلیل نمو ونشاط االحیاء المجھریة . وتختلف مدة حفظ سواء الكیمیائیة او االنزیمیة والعمل على ایقاف 

یوم كالحلیب والبعض  2- 1المواد الغذائیة بالتبرید بأختالف  نوعھا فالبعض منھا یمكن حفظھ بالتبرید لمدة 
 المواد بعض االخر یتحمل الحفظ لفترة قد تصل الى شھر او اكثر كما ھو الحال في بعض الفواكھ. وھناك

 یكتسب وقد اللحمیة لون االنسجةی ام وقوال على مما یؤثر بالتبرید حفظھ عند التلف سریع وفھ السمك مثل
 فترة أفضل أن وعموما. التجمید طریق عن یومین أو یوم من ألكثر حفظھ ولذلك یفضل مقبولة غیر رائحة
 درجة في أیام سبعة الى واحد یوم بین فتتراوح مبردة وھي المادة الغذائیة سلیمة فیھا یمكن ان تبقى زمنیة
 ,  وحصادھا قطفھا بعد الحیوي حتى التنفس عملیة  الطازجة والخضراوات الفاكھة واصلت .الثالجة حرارة

 أحد التبرید ویعتبر. لفترة طویلة التخزین عند ینصح بخفض معدل تنفسھا جودتھا على والجل المحافظة
 درجة)  8 - صفر( للثالجة المنخفضة ارة الحر درجة أن كما.  الطازج تنفس المحصول معدل خفض طرق
ً  تساھم مئویة   .واإلنزیمیة  الحیویة الفساد عوامل نشاط معدل إبطاء إلى أیضا

 : الغذائیة القیمة في التبرید تأثیر

األغذیة من اكثر طرق الحفظ حفاظا على القیمة الغذائیة بدون تأثیرات سلبیة على القیمة  حفظ یعد      
الحرارة والرطوبة النسبیة في مخازن التبرید  درجات اال ان تذبذب  الغذائیة وعلى المظھر والقوام والنكھة 
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التفاعالت الكیمیائیة ونمو یؤدي الى فقد تدریجي في جودة االغذیة وقیمتھا الغذائیة بسبب نشاط االنزیمات و
% وكذلك في 40-10یصل الى   Cالكائنات المجھریة . وتشیر بعض الدراسات الى حدوث نقص في فیتامین 

  % لدى حفظ بعض محاصیل الخضر والفاكھة.25الكاروتین بمقدار 

 :تبریدال بحروق یعرف ما  إلى طویلة لفترات منخفضة تتعرض بعض االغذیة المحفوظة تحت درجات      
Chill Injury  ً  المیكروبي للفساد األغذیة تلك مقاومة ضعف ذلك عن وینتج والخضر. للفاكھة وخصوصا

 كما. ن األسود باللو والموز البني باللون التفاح تلون مثل الثمار من العدید في اللون مرغوب في غیر وتغیر
 رائحة واللحلیب الزبد تمتص حیث الرائحةتبادل  على التجاریة الثالجات في المختلفة األغذیة حفظ یعمل

  .والفاكھة السمك

 اللحم لون في الفاكھة الخضروات،وتغیر في القوام فقد منھا التبرید أثناء في تحدث شائعة تغیرات وھناك     
 وفقدان ، لطزاجتھ الخبز وفقدان السمك، نسیج وتحلل في وتزنخھا، الدھون وأكسدة)  السطحي الجفاف(

 جو في نشأ إلى المنتجات بعض في السكر یتحول كما .المیكروبي الفساد للصنف وانتشار الممیزة الرائحة
  .الحلوة الذرة في كما) C( فیتامین ویفقد التبرید

  

   الحفظ بالتجمید - ب 

 األخرى الحفظ طرق التجمید عن ویمتاز مئویة١٨ – حرارة درجة على التجمید بغرض األغذیة تحفظ
 التجمید ویؤدي. ائیة الغذ والقیمة والنكھة الطعم والرائحة حیث من للغذاء الطبیعیة الخواص على بمحافظتھ

 وتفاعالت اإلنزیمي النشاط یستمر ولكن)  والكیمیائي المیكروبي( عوامل الفساد نشاط وقف إلى كذلك
ولكي تبقى االغذیة في   .الطازجة األغذیة من جودة أقل المجمدة األغذیة یجعل مما شدید ببطء ولكن األكسدة

 17.8- حالة انجماد طوال فترة خزنھا البد ان تحفظ في درجات اقل من درجة انجماد تلك االغذیة وتعد درجة 
  م افضل درجة الیقاف نمو االحیاء المجھریة وعوامل الفساد االخرى. 

  - :وھناك نوعان من التجمید

 البطيء التجمید - 1

م ثم  29- الى15-ساعة) وعلى درجة حرارة  72- 3(   نصف ساعة األغذیة في اكثر من تجمید وھي      
بصورة  – ة الموجود الماء جزئیات تتحول .  م  23.3-بعدھاینقل الغذاء الى غرف خزن ذات درجة حرارة 

ً؛ ثلجیة بللورات إلى - عشوائیة  العدد، قلیلة كبیرة الحجم ثلجیة بللورات تكوین عنھ ینتج مما تتجمع تدریجیا
الغذاء وفقدان عصارتھا عن تذویب  قوام تدھور تخدش انسجة المادة الغذائیة مما تؤدي الى إبري، وشكلھا

  . المادة الغذائیة المجمدة
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  السریع التجمید - 2

 ذلك عن وتنتج أماكنھا، في تجمدھا إلى یؤدي بعضھا مما مع الماء جزیئات لھجرة الفرصة یعطى ال     
ً  لذا بانتظام الحجم موزعة صغیرة ثلجیة بللورات  ویالحظ.  البطئ التجمید عن السریع التجمید یفضل ما فغالبا

التحول كل جزیئات الماء الى بلورات ثلجیة.   ) مئویة درجة  22 ــ(   من أقل درجة على األغذیة تجمید عند
 أن الیمكن ثلجیة بلورات إلى الماء جزیئات تحول إلى - رئیسیة بصفة  األغذیة لتجمید الحافظ ویرجع التأثیر

 التفاعالت  معدل سرعة انخفاض على یعمل التجمید فإن كذلك ، األخرى واألحیاء البكتیریا منھا تستفاد
  . باألغذیة الكیمیائیة

ً  المجمدة األغذیة جودة إن ً  المجمدة تلك األغذیة من ھي أفضل  سریعا تجمیدا  درجة كانت وكلما بطیئا تجمیدا
 تحدث التي التغیرات أھم للناتج . إن الطزاجة صفات على یحافظ ھذا فإن انخفاضا أكثر التجمید حرارة

 الوزن في الظاھري ونقص الشكل في تغیر إلى یؤدي التجمید أثناء في األغذیة ھوجفاف المجمدة لألغذیة
 باللون اللحم یتلون حیث ) التجمید بحروق(  ھذا ویعرف السطح على تحدث مرغوبة غیر تغیرات وظھور

ً  البني  صورة في الغذاء رطوبة تصاعد الى الجفاف سبب ویعود الدھون، الطعم وأكسدة في بتغیرات مصحوبا
 ورطوبة رطوبة الغذاء بین اتزان وإلحداث الثالجة وسط في النسبیة الرطوبة في الفقد ماء لتعویض بخار
 المناسب الغذاء التغلیف یغلف أن یجب الغذاء جفاف ولتجنب.  بھ المحیط الجو

  

ُعد ً  عامالً  التعبئة او التغلیف ت  لنفاذ مقاومة تكون العبوات أن یجب اذ  الحفظ بالتجمید لألغذیة في مھما
 صمامات حول ثلجیة صورة في  وبلورتھا إلى تكثیفھا یؤدي ذلك ألن التخزین جو إلى المنتجات من الرطوبة
انخفاض  على یعمل الذي الغذاء جفاف إلى باإلضافة التبرید غرف داخل األجزاءاألخرى وبعض التحویل،

ُسرع  المنتج وكمیة عصیر ونكھة مظھر في الفقد وزیادة الجودة  المر غیر األخرى بعض الظواھر من وت
 ". الخشونة: " مثل غوبة

 لكثیر یعرضھا استھالكھا أو تصنیعھا بغرض األغذیة المجمدة على ھیئة كتل كبیرة صھر أو تفكیك أن     
 لتفكیك أو الالزم الوقت أن ویالحظ. جودة المادة الغذائیة  بة التي تنعكس سلبا على المرغو غیر من التغیرات

  .راريحال االنتقال ظروف نفس تحت تجمیده وقت المستغرق في من أكبر الغذاء صھر

كافیة قبل طھیھا وعدم ھي تركھا في الثالجة لمدة  والدواجن اللحوم تسییح الطریقة السلیمة لصھراو ان     
 فقط الخارجي السطح اذابة او صھر یعمل على ذلك ألن  الماء في بوضعھا أو حرارة الغرفة درجة في تركھا
 اللحم سطح على المیكروبات بنمو وھذا یسمح كبیرة، بأحجام كانت إذا وخصوصا  الداخلي الجزء دون

  .الداخلي  الجزء یذوب أن قبل وتكاثرھا
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  )10شكل رقم (

  

  )11شكل رقم (

  

  :الغذائیة القیمة في التجمید تأثیر

الفقد  ان اال  بسیط جدا  یكون  الغذائیة وقیمتھا األغذیة على خواص تأثیر عملیة الحفظ بالتجمید أن      
اذ  التجمید التحضیریة التي تسبق عملیة بسبب الخطوات یكون المجمدة لألغذیة الغذائیة العناصر في الحاصل

 إجراء وعلیھ یفضل  خسارة بعض العناصر الغذائیة إلى تؤدي االبتدائي والسلق والتقشیر الغسل عملیاتإن 
 في التلف نسبة بأن وجد حیث المغلي الماء السلق بدل في الماء بخار استعمال ویفضل بسرعة العملیات ھذه

 یحصل الذي التلف نصف یتجاوز ال بالبخار السلق باستعمال مثال )  Cاألسكوربیك (فیتامین حامض
الغذائیة  بالقیمة یضر ال وھذا قد التجمید أثناء الدنترة . تتعرض البروتینات الى عملیة رالماء الحا باستعمال

 كما.  للتزنخ بالقلي المطھیة أواألغذیة كاللحوم الدھون من عالیة نسبة على الحاویة األغذیة وتتعرض. لھا
 مشبعة و غیر الدھون أكسدة یحصل أن الخضراوات في اإلنزیماتبعض  إتالف عدم حالة وفي یمكن

  . A وفیتامین الكاروتین التزنخ فقد جزءا من یصاحب
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 كما.  للتجمید والخضار الفواكھ تحضیر أثناء الماء في یذوب اذ انھ قد C تفقد االغذیة المجمدة فیتامین      
 درجة كانت وكلما الخزن مدة طالت كلما الفقد ویزداد. بالتجمید األغذیة حفظ أثناء لھ تدریجي یحدث فقد

 األغذیة لحفظ ذلك ھواالنسب  من أقل أو مئوي) 17حرارة( درجة وتعد.  نسبیا مرتفعة التجمید حرارة
واألمالح  B مجموعة فیتامینات وتفقد. معدوما یكون یكاد فھي األخرى الفیتامینات یفقد من ما أما.  المجمدة

 یفضل وخالصة القول ھو. التي تفقد لدى صھر اوتسییح االغذیة المجمدة اوعند طھیھا الذائبةمع العصارة 
 وعدم العبوات من الھواء معظم وسحب تغلیفھا وثابتة بعد منخفضة درجات على المجمدة األطعمة خزن
  . مرتفعة حراریة وبدرجات طویلة لمدة تذوب تركھا

 الحفظ بالتعلیب  -3

تعود بدایات طریقة الحفظ بالتعلیب الى القرن السابع وازداد االھتمام بصناعة التعلیب وبتطویر العبوات 
بعد الحرب العالمیة االولى الى العدید من دول العالم واطلق علیھ ایضا بالتعقیم التجاري وتتضمن ھذة 

الوكسجین او االحیاء الدقیقة او الطریقة حفظ االغذیة بعبوات محكمة الغلق مفرغة من الھواء الیصلھا ا
الروائح وتعریض العبوات الى درجة حرارة كفیلة بقتل كافة الكانئات الدقیقة المرضیة ومعضم االحیاء 
الدقیقة االخرى وال یبقى االتلك االحیاء المقاومة للحرارة التي تكون غیر قادرة على النمو تحت ظروف 

كون درجة الحرارة المستخدمة في التعقیم التجاري لمعظم االغذیة . وتالتخزین الطبیعیة لالغذیة المعلبة 
دقیقة وھي كفیلة بقتل بكتریا التسمم لبیوتولیني وایقاف عمل  15درجة سلیزیة ذائیة لمدة  121ھي 

  االنزیمات مع االحتفاظ باكبر قدر ممكن من خصائص المادة الغذائیة 

حفظ االخرى یخضع الغذاء المعد للتعلیب لعدة معامالت ان عملیة الحفظ بالتعلیب كغیرھا من عملیات ال
تبدا بانتخاب الثمار والغسل والفرز والتقشیر والسلق وغیرھا من العلمیات االخرى ویراعى ان تكون 

  الثمار متماسكة القوام تتحمل المعامالت الحراریة دون ان تتھتك 

 
 
 
 

) بعض االغذیة المحفوظة بالتعلیب12شكل (  
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 تاثیر عملیة الحفظ بالتعلیب على القیمة الغذائیة 

المشار الیھا اعاله یؤثر سلبا على القیمة الغذائیة لالغذیة المعلبة اذ ان عملیات اعداد المادة الغذائیة للتعلیب 
تؤدي المعامالت الحراریة الى تحلل بعض مكونات االغذیة وتتوقف سرعة ونسبة التحلل على درجة حرارة 

املة الحراریة وكذلك على سرعة انتقال الحرارة في المنتج وعلیھ جرت المحاوالت الى استعمال ومدة المع
 درجات حرارة عالیة ووقت قصیر مع زیادة سرعة النقل الحراري في الغذاء

) % للناسین 75-40و (   c%) في فیتامین  89- 26تتراوح نسبة الفقد في الفیتامینات في عملیة التعلیب بین (
في  A) % في فیتامین 30 -84(  k%) في فیتامین 90- 9%) للرایبوفالفین (66-25%) للثامین (17-80(

 29.5عدد من االغذیة المعلبة یجب ضبط درجة حرارة مخازن حفظ االغذیة المعلبة بحیث التزید عن 
و االحیاء المجھریة المحبة للحرارة درجة سلیزیة اذا ان ارتفاع درجات الحرارة یشجع نم10والتقل عن 

الغذاء وتسبب درجات الحرارة المنخفضة في تكثف الرطوبة على العبوات مما والمتواجدة باعداد قلیلة في 
یؤدي الى تاكل تلك العلب وتلفھا وكذلك یحصل فقد في العناصر الغذائیة اثناء التخزین ویزداد الفقد بارتفاع 

ون التلف بسبب عدم كفاءة عملیة التعقیم او بطي التبرید او عدم سالمة عملیة درجات حرارة التخزین وقد یك
  سنة 2-1غلق العلب وتكون مدة الصالحیة لالغذیة المعلبة من 

  

 حفظ بالتشعیعال -4

 النظائر طریق عن  إما اإلشعاعیة، الطاقة مصادر أحد إلى الغذاء بالحفظ بالتشعیع تعریض یقصد      
 أشعة مثل المتأینة األشعة من سیل تنتج اوأجھزة 137 والسیتریوم 90 والستروتیتوم 60 الكوبلت مثل المشعة

 على مباشرة غیر أو مباشرة بصورة تؤثر والتي وغیرھا بنفسجیة الفوق واالشعة السینیة واألشعة وبیتا كاما
 .صالحیتھ مدة وزیادة الغذاء حفظ وبالتالي المجھریة األحیاء من التلف مسببات على القضاء

  -:بكونھا باإلشعاع الحفظ طریقة وتمتاز  

 .البارد) بالتعقیم( علیھا یطلق السبب ولھذا الغذاء حرارة درجة رفع الى التحتاج وھي واقتصادیة سریعة -1 

ً  ان اذ الدول، بین الزراعیة الغذائیة للمنتجـات التجاري التبادل من عملیة یسھل - 2  تمنع الدول من كثیرا
   .اصابتھا في المشكوك أو بالحشرات المصابة االغذیة استیراد

  
 یكون وقد  والجزیئات  البروتینات طبیعة تغیر االشعاع ویسبب البارد بالتعقیم تتأثر البروتینات نكھة  أن      

ً  االشعاع  اتئیالجز ارتباط ثم الببتیدیة السلسلة بفتح البروتین ترسیب یبدأ حیث البروتین ترسیب حد إلى قویا
ً  التجمع ثم ببعضھا  بالماء ذوبانھا كقابلیة صفاتھا من كثیر في اإلشعاع یغیر قد كما الترسیب یحدث وأخیرا

ً  االشعاع ویسبب .اإلنسان صحة على خطرة سامة مواد تكون الیسبب أنھ إال ولزوجتھا  الحلیب طعم في تغیرا
ً  یكون حیث  وجود البیض بیاض كثافة انخفاض االشعاع یسبب كذلك بالحرارة المحترق للحلیب مشابھا
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 اإلسكوربیك وحامض الثیامین فیتامین یتحطم .البروتینات على االشعاع تأثیر یخفض االسكوربیك حامض
ویتمثل  بدرجة أكبر عند المعاملة باألشعة من فیتامینات النیاسین والرایبوفالفین .  Kو  Eو   A وفیتامینات

 البیروكسیدات تكوین ذلك على ویترتب الطبیعیة األكسدة مضادات اتالف تأثیر اإلشعاع في الدھون في
 لألكسدة المضادة مواد بإضافة الدھون في األشعة تأثیر تقلیل ویمكن.واالحماض الكربونیل مركبات وظھور
 الوزن الكاربوھیدرات العالیة وتتحطم تأكسدیة تغیرات الىالكاربو ھیدرات  تتعرض كما  E.و   A كفیتامین
السكریات  ثم وسطیة مركبات معطیة النشأ جزیئة تتحلل إذ ، النشأ جزیئة في كما أبسط مركبات الى الجزیئي
  . األحادیة

  

  الحافظة  الموادبأستخدام  الحفظ - 5

وھي مواد طبیعیة (السكر, الملح , التوابل ومستخلصات الزیوت العطریة ) اوكیمیائیة (حوامض عضویة     
الى االغذیة لغرض منع او الحد من االثار غیر المرغوب في حدوثھا والمتمثلة  ومواد غیر عضویة) تضاف

  بالتلف االنزیمي او الكیمیائي او تلك الناجمة عن نمو االحیاء المجھریة والحشرات.

 المعلبة الغذائیة للمواد تضاف التي الحافظة المواد من الكثیر أن على الحدیثة الدراسات من اكدت العدید    
 و السرطان مثل اإلنسان في المرضیة الحاالت من العدید إلى تقود اربم و اإلنسان صحة على خطر تأثیر لھا

استخدام المواد الحافظة غیر  أن و .القلب وأمراض والسكري والتناسل النمو في وضعف الكبد تضخم
 االحیاء ضد حافظة كمادة (  Nitrites ) النترایت مادة و (  Nitrates ) النایتریت مادة العضویة مثل

 ھذه أن اذ, اإلنسان صحة على بشكل سلبي یؤثر المعلبة اللحوم ورائحة لطعم ومحسنة الغذائي للتسمم المسببة
 مكونة ما,  اإلنسان جسم وداخل اللحوم في طبیعي بشكل المتواجدة   Amines مادة مع ترتبط سوف المواد
 داخل مختلفة سرطانات إحداث على المباشر المسؤول ھي المادة وھذه ,  Nitrosamine النتروسامین یسمى
 .  اإلنسان جسم

 تعطي لكي المعلبة األغذیة في حافظة كمواد    Saccharin مثل الصناعیة السكریات بعض استخدام أن
 األدویة إدارة قبل من مصنفة لكونھا اإلنسان صحة على خطر أیضا تشكل, المذاق حلو طعم الغذائیة المواد

 أن كما. لألطفال المركزي العصبي الجھاز على سلبي تأثیر ولھا بطیئة نھطرمس مواد بأنھا األمریكیة والغذاء
 األغذیة وفي الغازیة المشروبات بعض في تستخدم والتي Aspartame مادة مثل الصناعیة السكریات بدائل

  .  الرأس ودوار والغیثان الصداع مثل اإلنسان على سریریة أعراض تسبب المعلبة

 مباشرة عالقة لھا المعلبة الغذائیة المواد في الصناعیة األلوان استخدام أن إلى الحدیثة البحوث أشارت كذلك
 العلب طالء لغرض كیمیائیة مواد الشركات بعض تستخدم كما. الربو حالة وظھور الدرقیة الغدة بسرطان

 مع المعلبة الغذائیة المواد تفاعل لغرض منع  الداخل من وأغطیتھا الغذائیة المواد المعدنیة المستخدمة لتعلیب
 وسرطان الرحم سرطان مثل اإلناث في خصوصا لإلنسان السرطان تسبب  المواد ھذه العلب اال ان صفیح
 والتي الفسفوریك حامض مادة مثل كثیرة إلغراض الغذائیة المواد في الفسفور مركبات تستخدم كما. الثدي

 حین في صالبة أكثر المعلب الغذاء جعل لغرض الكالسیوم فوسفات ومادة الغازیة المشروبات في تستخدم
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 المواد من ھذه  دراساتھم في الباحثین حذر وقد.  الغذائیة للمواد مجففة كمادة الصودیوم فوسفات مادة تضاف
 مادة امتصاص عملیة في خلل یسبب الغذائیة المواد في المواد لھذه المفرط االستخدام أن  الكیمیائیة اذ

ان استخدام   .نخرالعظام بمرض اإلصابة إلى یؤدي الذي اآلمر األطفال في خصوصا الجسم من الكالسیوم
المواد الحافظة في التصنیع الغذائي سوف یستمر مع استمرار التقدم التكنولوجي وھنا یجب االھتمام بتدوین 

والغرض من استخدامھا على بطاقة البیانات الملصقة على العبوات البیانات الخاصة بنوع تلك المواد ونسبھا 
  وطبقا للتشریعات الخاصة بكل بلد الجل الحفاظ على سالمة المستھلك وكسب ثقتھ .

  

  

  اسئلة الفصل

  / ماھو الھدف من حفظ االغذیة؟1س

  / اجب بعبارة صح او خطأ مع تصحیح الخطأ ان وجد؟2س

 نوع الغذاء.تعتمد طرائق حفظ االغذیة على  - 1
 فقط. بصورة طبیعیة تحت اشعة الشمس  تجرى عملیة التجفیف  لالغذیة - 2
 .فقط بعملیة التجفیف  المجففة لألغذیة الغذائیة القیمة تتأثر - 3
 .درجة مئویة 29.5 – 10 بینیجب ضبط درجة حرارة مخازن حفظ االغذیة المعلبة  - 4
 سلبا على صحة المستھلك.اضافة النایتریت او النتریت  لألغذیة المعلبة یؤثر  - 5

  

  / ایھما افضل التجفیف الشمسي ام الصناعي ولماذا؟3س

  / قارن بین تأثیر التبرید والتجمید على القیمة الغذائیة؟4س

  -/ علل مایلي:5س

ً  االشعاع یسبب  - 1  ؟       الحلیب طعم في تغیرا
 بنسب عالیة؟ C تفقد االغذیة المجمدة فیتامین  - 2
ً  المجففة األغذیة - 3 ً  المجففة من جودة أقل شمسیا  ؟ صناعیا
 لألغذیة؟ البطئ التجمید عن السریع التجمید یفضل - 4
  التقلیل او االبتعاد عن األغذیة الحاویة على مواد حافظة؟ - 5
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   الثالث الفصل
طرق الطھي وتأثیرھا على القیمة 

  الغذائیة

 
Cooking methods and their 

impact on the nutritional value  
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  الثالثالفصل 

 تاثیر طرق طھي الطعام على القیمة الغذائیة 

  -الھدف العام :

لى القیمة عالطعام  واعداد طھي تأثیرطرائقتعریف الطالبة على  إلىیھدف ھذا الفصل      
تقلیل نسب الفقد في العناصر الغذائیة ومعرفة مراحل فقد  أوتالفي  كیفیة الغذائیة بشكل خاص و

  .او غیرھا مثل الفیتامیناتمنھا  ھذه العناصر وخصوصا الذائبة في الماء 

  

  

  -األھداف التفصیلیة :

القیمة الغذائیة لألغذیة الحیوانیة والنباتیة ومعرفھ ماھي  فيتأثیر الطھي  التعرف على - 1
 طھيالكیفیة التي یتم فیھا  وكذلك التعرف على تأثرا بالطھي، األكثر  العناصر الغذائیة
  -:االتي  شملاالغذیة والتي ت

 السلق - 2
  التحمیر - 3
 الشوي - 4
 التسبیك - 5
 الطھي بالبخار - 6
 الطھي بضغط البخار - 7
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  تأثیر طرق طھي الطعام على القیمة الغذائیة

تجرى عملیة الطھي لالغذیة بطرق عدیدة والمتمثلة بالقلي والسلق والشوي والطھي بالبخار وغیرھا كما      

ھو الحال بأستخدام المایكرویف والتقتصر التغذیة الصحیة على إختیار األطعمة الصحیة فحسب، بل ان ً 

وان لطرق الطھي أثر كبیر على تحضیر ھذه األطعمة بطرق تحافظ على فوائدھا الغذائیة تعد امرا مھما. 

ً، اذ ان القلي على سبیل المثال یضیف  المحتویات الغذائیة للطعام وأثر كبیر على السعرات الحراریة أیضا

سعرات حراریة بشكل كبیر بعكس الشوي الذي ال یؤثر على كمیة السعرات الحراریة الموجودة في الطعام، 

لبخار من طرق الطھي الصحیة والتي ینصح بھا عادة للذین لذلك تعد عملیات السلق والشوي والطھي با

  یرغبون في فقدان الوزن والوقایة من األمراض . وتتلخص فوائد الطھي في االتي :

  ة اإلنسان .مما ّل مصدر خطرعلى صحّ ّص من األحیاء المجھریة الموجودة في الطعام والتي تمث التخل

ة أطول . ّ  یساعد على االحتفاظ باألطعمة لمد

  تحسین مظھر وطعم الغذاء  وجعلھ أكثر تقبال وأسھل ھضما حیث یساعد على تلیین األنسجة  وتسھل

 تجزئتھا فتؤثر فیھا العصارة المعویة بسھولة .

 .  تسھل عملیة امتصاص العناصر الغذائیة عبر الجھاز الھضمي 

 مثال سلق السبانخ الطھي یمكن أن یخلص الخضروات من بعض المواد الضارة عندما تستھلك بكثرة ف

  حامض األوكسالیك فیھا .  یقلل من كمیة

  طرق طھي الطعام

  أوال: الطھي بالسلق

  ) c 100السلق : ھو عبارة عن وضع المادة الغذائیة في الماء وتسخینھا الى درجة الغلیان (

وھي من أسھل طرق  الطھي اال انھا تتسب في خسارة بعض مكونات المادة الغذائیة من الغذائیة      

 الموجودة في الطبقات السطحیةفي تجمد المادة الزاللیة  اللحوم سلقعملیة یساعد وكالفیتامینات الذائبة بالماء. 

ً  على حفظ المواد الغذائیة بداخلھا ، وبالتالي وبشكل عام ان الطعام المسلوق ھو أفضل من الناحیة  الصحیة

                                                                           من الطعام المقلي.                                                                                                            

  أن مقدار الخسارة في الفیتامینات إلى ماء الطھي یتأثر بعوامل عدیدة منھا :
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  لت مدة السلق كلما زادت مقدار الخسارة .المدة الزمنیة للسلق اذ انھا كلما طا  - أ

المساحة السطحیة المعرضة للسلق , كلما زادت كان  الفقدان أكبر في العناصر الغذائیة .لذا یوصى   - ب

بعدم إھمال ماء السلق واإلستفادة منھ في عمل أطباق أخرى كالحساء .ویشترط عند سلق األطعمة أن 

: -  

لح على نار شدیدة كاللحوم والخضروات) في ماء مغلي مم توضع المواد الغذائیة المراد سلقھا ( .1

  ثم تخفف النار ویترك لیغلي بھدوء.  مدة خمس دقائق

  تقشط الرغوة عند ظھورھا على سطح القدر.  .2

اج لكي أن تكون جمیع مكونات الغذاء مغمورة بالماء مع ترك القدر مغطى طول فترة اإلنض  .3

 .لى طبیعة الغذاء المحضر وتركیبة لنضج عاویتوقف الزمن  ،تنضج جمیع مكونات الطعام

  

  

  ) سلق الطعام ثم ازالة ماء السلق الحاوي على العناصر الغذائیة13شكل (
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  ثانیا: الطھي على البخار

فظ فیھا االطعمة على مكوناتھا وتؤمن للجسم احتیاجاتھ من الفیتامینات اھو من أفضل الطرق التي تح    

فضال عن أنھ سریع وصحي وتبقى األطباق محتفظة بنكھتھا وبقیمتھا الغذائیة. وتوجد قدور والمعادن. 

  خاصة لمثل ھذا النوع من الطھي

  

  ): قدور الطھي بالبخار14شكل (

ماء بحیث ال  فیھ دیر الشكل داخل قدرأخرومن ممیزات ھذه القدور وضع اللحم أو الخضروات في إناء مست

الطھي و . الغذائیة كوناتھیفقد أي شيء من م من دون انینضج الطعام على البخار  اذاء ومس اللحم المالی

ألنھا  والسمك والخضروات  للحم الصغیرةوقطع ا لحوم الدواجن  الطرق المستخدمة إلنضاج على البخار من

  تحفظ للحوم نكھتھا.

  ثالثا: التحمیر

 الصغیرة الناضجة من اللحم والسمكلقطع للتحمیرإال اریقة إلعداد الطعام، وال یستعمل التحمیر ھو أسرع ط

  وتوجد طریقتان للتحمیر:

  التحمیر على الناشف :وتستخدم لشرائح اللحم الصغیرة . .1

  .التحمیر بالزیت الغزیر. تستخدم للسمك الصغیر ولللحوم والكفتة بأنواعھا وللخضراوات .2
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 رابعا :الشوي

وبمشواة نظیفة ومدھونة وعلى ان توضع المشواة بصورة  یجب ان یتم على نار ھادئة خالیة من الدخان     

. وتصلح ھذه الطریقة اللحم ویقلل من تقبل المستھلك لھمائلة لتفادي انسیاب الشحم على النار الن ذلك یحرق 

  .األغذیةوشرائح السمك وغیرھا من  للسمك والكفتة

  

  

  

 

 

 

  شوي بعض اللحوم.): 16شكل (

  خامسا:التسبیك 

اء على نار خفیفة مكونات الغذفیھا وضع ی د إلى قلیل من الوقو حتاج اذ ینوع من الطھي  االقتصادي     

لطیور واألسماك واللحوم طھى بھذه الطریقة أكثر الخضروات وجمیع أنواع اللحوم كات. وال یغلي  بحیث

ضاج على أن یكون االن  نكھة طیبة. ویجب ذيالطریقة سھل الھضم ولمحضر بھذه الغذاء ایكون والحمراء 

 بداخل قدرلقدور الفخار التي توضع ا   وفي بعض األحیان یمكن استعمالالقدر.  غطاءنار ھادئة مع أحكام 

وفي بعض األحیان یحمر اللحم  عصارة اللحم دون أن تمتزج بالماءتخرج ھذه الطریقة في ھا ماء وفی

ً قبل البدءبسیط  تحمیراً  ً ویحتفظ بعصارتھ.  ا ً جمیال  في العملیة، وذلك لكي یكتسب لونا
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  سادسا :الطھي بضغط البخار

  -بضغط البخار مزایا منھا:  للطھي 

  االختصار في الوقت.  .1

  االقتصاد في الوقود.  .2

  احتفاظ األطعمة بنكھتھا وبقیمتھا الغذائیة.  .3

والحد االدنى عملیة الطھي   اتستغرقھحسب المدة الزمنیة التي و. ماءمناسبة من الیوضع في القدر كمیة       

أال تتجاوز    وال یلزم جمیع انواع الخضر أكثر من ربع لتر. ویجب الماء ھو ربع لتر لكل ربع ساعة لكمیة

یصل   ثم یحكم غطاؤھا.  وعندما على أكثر تقدیر   أو ثلثیھا  فھامحتویات القدر من الطعام أو الماء ملىء نص

ً صفیرا غط البخار داخل القدر إلى الدرجة المطلوبة یخرج البخار منض ویبدا احتساب الزمن  الصمام محدثا

فقلیل منھا كاف لالحتفاظ بدرجة الضغط  تخفض حینئذ درجة الحرارة  من اللحظة التي یبدأ فیھا الصفیر.

یفتح  في حوض بھ ماء بارد أووضع یرفع القدر من على النار، ویمحدد وبعد انقضاء الزمن ال  المطلوبة.

یتحاج إلى التبرید التدریجي    يأما إذا كان الطعام المطھ الضغط الداخلي. تقلیلل   علیھا صنبور مدة ثوان

جھاز   دقیقة حتى تبرد. وللتأكد من أن الضغط الداخلي قد خف ، یحرك 15- 10ترك القدر من یف

عالیة الداخلي ال تزال   رجة الضغطیدل على أن د  ن ذلكمنھ بخار فإ  اندفع   فإذا إلى أعلى بشوكة  الضغط

ً على إمكان رفع الغطاء.وتحتاج الى مدة اطول لكي تبرد    أما إذا لم یتسرب منھا بخار فإن ذلك یكون دلیال

 

 

 

 

 

  ): قدر الضغط.18شكل (
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 تأثیر الطھي في القیمة الغذائیة لألغذیة الحیوانیة والنباتیة

  األغذیة ذات األصل الحیوانيتأثیر الطھي في 

  الفقد الحاصل بالقیمة الغذائیة أثناء طھي األغذیة ذات المصدر الحیواني

  لى طبیعة طرق الطھي . اذ أن لقیمة الغذائیة لھذا النوع من األغذیة عفي ایعتمد مقدار الفقد الحاصل      

 یكون لھا تـأثیر بسیط على نوعیة البروتین وعلى القیمة الغذائیة اال ان أنیمكن  على نار ھادئة  طھي اللحوم

فقد الفیتامینات توعند طھي اللحوم في الماء  .مدى استفادة الجسم  من البروتین من لقلیلطھي الشدید اثر ا

حدة طریقة  باختالف فقدبالطھي ویعتمد مقدار ال )(B1  الثیامین فقدالمعادن وی إلى باإلضافةالذائبة في الماء 

التلف  والنیاسین  (B2) %) في حین یقاوم الرایبوفالفین 35وكمعدل یقدر التلف الحاصل بحوالي ( الطھي

 Folic Acidوحامض الفولیك) Pantothenic Acidحد كبیر وان حامض البانتوثنك ( إلىبحرارة الطھي 

 -83.7الطھي بدون ماء یساھم في حفظ  ( أن إلى اإلشارة. وتجدر ) اقل تأثرا بحرارة الطھيB6وفیتامین( 

یقلل  إناستعمال ماء الطھي یمكن  أعادة أنوالماء  بإضافة)% البروتین بالمقارنة مع طریقة الطھي 89.9من 

 البطىءالطھي  أثناءالخسارة في قطع لحم البقر والعجول  قدر معدلویمن مقدار الخسارة في المغذیات. 

- 60( ھي بالتحمیص (التحمیر) االحتفاظ یساعد طریقة الط. كما  )% من الوزن الخام45-35تتراوح بین (

طریقة الطھي بالمایكروویف ھي  ظھران. وقد B2)% من فیتامین 100-80و(  B1)% من فیتامین 80

تزید من فقدان  نھاأ إذالذین یعانون من السمنة  لألشخاصأفضل من الطھي بالفرن التقلیدي خصوصا بالنسبة 

  .الدھون المشبعة

  

  

.  

  

  

  

  ): األطعمة ذات المصدر الحیواني19شكل (



68 
 

إذ أن  الحیواني األصلذات  األطعمةھناك خسائر بالقیمة الغذائیة أثناء تحضیر ویضاف الى ذلك  ان 

مع ماء السلق. وفیما یلي ملخص  أواللحوم المجمدة  إذابةعند  العصارةتفقد من  إنیمكن  الغذائیةالمكونات 

   - الحیوانیة : األغذیةلحاالت الفقد الحاصل في 

  اللحوم المثرومھ. تذویب اللحوم المجمدة خصوصاأثناء 

  ترك ولم یستعمل . أذافقدان العناصر الغذائیة في ماء الطھي خصوصا 

 أثناء الطھي خصوصا عند استعمال المایكروویف. المفقودة العصارة 

  خصوصا لفیتامین  الحرارةنتیجة الفقدان)B1( .خالل التحمیر على حرارة عالیھ 

 .بقاء الطعام في الحافظ الحراري لفترة طویلة  في المطاعم  

  الغذائیة لالطعمھ ذات األصل النباتي ألقیمھتأثیر الطھي على 
  ذات المصدر النباتي في : األغذیةتتلخص الخسارة في القیمة الغذائیة في 

  عملیات التھیئة للطھي: أثناءأوال :الخسائر في القیمة الغذائیة 

الخسائر  أكثرمن  عملیات الخزن و الغسل والتنقیع التقشیر والتشذیب والتقطیع أثناءالخسائر الحاصلة تعد      

 ةظروف الخزن الجید ریعد توفی و. المصدر وخصوصا الخضروات النباتیة  لألغذیةفي القیمة الغذائیة 

 غذائیةال كلامشمن ال النباتي  األصلذات  األغذیةوغیرھا من  والفاكھةللحبوب والبقول والخضروات 

المجھریھ والحشرات  األحیاءمھاجمة  إلى ھانتیجة لتعرض األطعمةھذه تلف  الن غیابھا یؤدي  رئیسیة ال

الالزمة لتفادي   اإلجراءات یجب اتخاذ كافة في المخازن التي تفتقر الى الشروط الصحیة وعلیھ  والقوارض

 واإلضاءة والتھویةدرجة حرارة ورطوبة المخازن  وكذلك فترة الخزن  أنتلف المخزون من االطعمھ حیث 

 ألخزنيتؤثر تأثیرا مباشرا على العمر 

  . الغذائیة اعلى قیمتھو  لألطعمة

  

  

  

  ): األطعمة ذات المصدر النباتي.20شكل (
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ت والفواكھ في خسائر كثیرة في القیمة الغذائیة . اذ تحتوي واالخضر وتقطیععملیات تقشیر تتسبب      

فقد  دید من العناصر الغذائیة المھمةالقشور او الطبقات الخارجیة للخضروات والحبوب والدرنات على الع

عتمادا على كمیة القشرة المزالة وفي للخضروات الورقیة ا بالنسبة)% 61- 21قدرت  الخسارة بحوالي (

وتؤدي عملیة التقطیع والھرس الى تمزیق  )%.71- 63( )% و في البزالیا والباقالء26-14(الدرنات  

نضوح مكونات الخالیا الى  أوالغذائیة الى التلف نتیجة تأكسدھا  ھاتعرض مكونات من ثموالخالیا و األنسجة

  مكعبات ). أوتجة (شرائح ویعتمد مقدار الخسارة على نوع وحجم القطع النا ماء الطھي أوماء التنقیع 

  ثانیا :الخسائر في القیمة الغذائیة أثناء الطھي 

الطھي دورا كبیرا في مقدار الخسارة في  أثناءتلعب درجة الحرارة والمدة الزمنیة للمعاملة الحراریة      

%) 50( إلىتصل  خسارة إلىالماء یؤدي  مع الحرارةفي استعمال  فاإلفراط.  لألغذیةالقیمة الغذائیة 

وبأقل كمیة من الماء  بأقصرلذلك یفضل طھي الخضروات  في الماء  الذائبةخصوصا  الغذائیةبالمكونات 

بدون ماء جمیعھا تعطي طعاما ذا  أوبالضغط  أوالطھي بالبخار   أنوجد  .الغذائیة ةقیمالعلى  ألحفاظ ألجل

التنقیع للخضروات في  أورمون ماء السلق الطعام ی أعدادقیمة غذائیة عالیھ وان الكثیر من القائمین على 

الخضروات او  أن قليو .الذائبة فیھا الغذائیةخسارة المكونات  إلىیؤدي  ء بدال من استعمالھ وھذامجرى الما

النازلة ولكن  العصارةفي  المتبقیةالخضروات باللحم  یقلل من مشكلھ فقدان الكثیر من الفیتامینات والمعادن 

) وكذلك یزید من Cمثل فیتامین ( بالحرارة الحساسةیزید من احتمال فقدان الفیتامینات  أخرىمن جھة 

  .قلي حیث تمتص االطعمھ زیت ال  الحراریةالسعرات 
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  الثالث أسئلة الفصل

  طھي الطعام؟ ائق/ عدد طر1س

  / ماھي افضل طریقة طھي یحصل فیھا اقل فقد في القیمة الغذائیة؟2س

  صح او خطأ مع تصحیح الخطأ ان وجد؟/ اجب بكلمة 3س

 یزید قلي الطعام من السعرات الحراریة. - 1
 ینصح لألشخاص المصابین بارتفاع ضغط الدم بتناول الطعام المشوي. - 2
 .فقط  مدة السلق على ةمطعاال  عند سلقتامینات الفیفي خسارة المقدار تعتمد  - 3
 .تأثرا بالسلق  اتفیتامینالأكثر من  B1یعد فیتامین  - 4
   یفقد الغذاء المعد بالتسبیك نكھتھ . - 5

  -/ علل مایلي:4س

 ؟اسھل طرق الطھي یعد السلق  - 1
ً من الطعام المقلي؟ طبوخ بالمایكروویفالطعام الم - 2  ھو أفضل من الناحیة  الصحیة
 لخضراورت والفواكھ في فقد بعض العناصر الغذائیة؟ل والتقطیعتتسب عملیات تقشیر - 3
   في المجاري. رمیھینصح بأعادة استخدام ماء السلق اوالتنقیع وعدم  - 4

  / ماھي میزات الطھي بالبخار؟5س

  / ماھي أكثر العناصر الغذائیة تأثرا بالسلق؟6س

  ؟الغذیة الحیوانیة لعناصر الغذائیة لل دفق التي یحصل فیھا حاالتال/ ماھي 7س
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  الرابع الفصل
  الحساسیة والغذاء

Allergies and food  
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 الرابع الفصل 

  الحساسیة والغذاء

  

یهدف هذا الفصـل إلـى تعریـف الطلبـة بالعالقـة بـین الغـذاء والحساسـیة ووسـائل  -الهدف العام :
  تجنب الحساسیة الناجمة عن الغذاء.  

  

الحساسیة  تتمكن الطالبة من فھم معنىھذا الفصل ، محتویات بعد قراءة  -األھداف التفصیلیة:

بفعل الغذاء وماھي مسببات الحساسیة الغذائیة واعراضھا، وبأختصار سوف یتعرف الطالب 

  -على:

 .ماھو العنصر الغذائي المسبب للحساسیة 

 .أعراض حساسیة الغذاء 

 .أسباب الحساسیة 

 .االختبارات المتبعة للتعرف على الحساسیة 

 .طرق معالجة حساسیة الغذاء 

  تبعھا الشخص المصاب بالحساسیة الغذائیةیجب أن ی التيالتوصیات.  

  

  

  

  

  



73 
 

  Food Allergyالحساسیة الغذائیة 

ا       یة بأنھ رف الحساس دوث تع ر ح تثارة متغیی د تعناعواس ا عن جة والخالی بعض األنس ة ل واد ی ھا لم رض

وى العناصر  ن اق ى ظھور أعراضا مرضیة. وم ؤدي ال غریبة، اذ تحدث نتیجة لتفاعل مناعي غیر عادي ی

ة وكما ھو موضح في الشكل أدناه الغذائیة المسببة للحساسیة البروتینات ة الغذائی ، أما اضعف العناصر الغذائی

دھون الفسفوریة.  تثناء ال دھون بأس ي احداث في احداث الحساسیة فھي ال وة ف ل ق دة اق د السكریات العدی وتع

رة  ات الكبی أن الجزیئ ام ف كل ع ات. وبش ة بالبروتین یة مقارن یة الحساس داثا للحساس ر أح ون االكث دة تك والمعق

ة عن  ا الجزیئ ل اوزانھ وزن  10وعلى سبیل المثال البروتینات التي تق درات ذات ال ون، والكاربوھی ف دالت ال

  الف دالتون.  10الجزیئي االقل من 

  

  ): بعض األغذیة المسببة الحساسیة21شكل (
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ق  تتحدث تفاعال ا عن طری ا، وتكون ام م الحساس لھ ة النسجة الجس ادة الغریب د مالمسة الم الحساسیة عن

ات المسببة للحساسیة وامتصاصھا او  ى المركب ة عل ة الحاوی مالمسة الجلد او عن طریق تناول المادة الغذائی

ة  ؤدي بالنتیج ي ت رات الت ن التغی ة م ة مجموع ة المالمس ب عملی اق. اذ تعق ق االستنش ن طری دوث ع ى ح ال

ذه  ة وھ ادة المخاطی راز الم ي اف ادة ف اء وزی لیة الملس اف العض اض االلی ة وانقب ة الدموی ي االوعی اء ف ارتخ

د تساھم الضغوط النفسیة  ا بالحساسیة، ق ق علیھ ي ویطل التاثیرات الحاصلة یمكن مالحظتھا بالتشخیص الطب

. وتنعكس تفاعالت الحساسیة الناتجة عن واالنفعاالت من زیادة تفاعالت الحساسیة عند االشخاص المرھقین

ا  ق علیھ اة ویطل ى الحی دیدة وتشكل خطورة عل اعالت ش ون التف د تك ة وق م المختلف ى اجھزة الجس ام عل الطع

  بفرط الحساسیة.     

ذائي       مم الغ ین حاالت التس ا وب ق بینھ د التفری ام فالب ن الطع ون م دما تك یة عن ذكر أن الحساس دیر بال الج

اه وحاالت عد ین م تحمل الغذاء. الجدول ادن ام یب ا اعراض الحساسیة الناتجة عن الطع ى اجھزة وتاثیرھ عل

  -الجسم المختلفة:

  

  وتاثیرھا على اجھزة الجسم المختلفة ): أعراض الحساسیة الناتجة عن الطعام 9جدول (

  

  األعراض  الجھاز

التھاب القصبات، الربو، التھاب االذن واالنف، سعال مزمن، عطاس،   التنفسي
  صعوبة التنفس.

الكبد والطحال، قيء، اسھال، امساك، فقدان الشھیة، غیثان، تضخم   الھضمي
  سوء الھضم واالمتصاص، التھاب الفم، االم في البطن، نزیف.

  نزیف مع البول، بقع والتھابات داخلیة.  البولي والتناسلي

  ھبوط في الدورة الدمویة.  الدوري

  التھابات وبقع في الجلد، التھاب الشفاه، اكزیما، استسقاء.  الجلدي

  صداع، ارق، نعاس.  العصبي
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  بالتھابات وتقرحات جلدیة وانتفاخ الوجھ والشفتان بسبب بعض األغذیة المسببة للحساسیة.)22شكل (

  

ة  دا اال ان أن الدراسات التي تبحث في مدى انتشار الحساسیة الناجمة عن الطعام في الدول العربی محدودة ج

ى 80تللك الموجودة في الدول الغربیة تشیر الى ان مایقارب  ر السنة االول ام تظھ رد للطع % من حساسیة الف

  %.2-1.5%، اما ھذه النسبة لدى البالغین فھي ال تتعدى 8-6من العمر وتبلغ عند االطفال حوالي 

ات یحتوي الطعام الذي نتناولة یومیا على العدید من المواد   التي لھا قدرة على احداث الحساسیة اال ان العملی

ات  ال ان عملی ى سبیل المث ا فعل د منھ التي تجرى علیھا في الجھاز الھضمي تعمل على منع او اضعاف العدی

یة  دوث الحساس ن ح ع م ل او تمن ة تقل دات الثنائی ة او الببتی اض االمینی ى االحم ا ال ات وتحللھ یر البروتین تكس

ة ایضا تلعب  الناجمة عن عبور ات مناعی ك الی ك فھنال الجزیئات البروتینیة الكبیرة الى الدم. باالضافة الى ذل

م االنسان  ى جس دورا في منع حدوث الحساسیة الغذایئة. ومن االلیات االخرى لمنع دخول االجسام الغریبة ال

ذلك الحامض المعوي ة وك ف والقصبات الھوائی ي االن ة ف د واالغشیة المخاطی ة  ھو الجل ات المعوی واالنزیم

ا تعمل  ى الخارج، كم واد ال ذه الم ي تطرد ھ اء الت ة لالمع ة الدودی والبنكریاسیة الھاضمة للبروتینات والحرك

دار  ا ج ر خالی الكلوبیولینات المناعیة على تكوین مركبات معقدة مع البروتینات الغریبة وتمنع امتصاصھا عب

  األمعاء.
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ٌ معقدٌ من ( يالحساسیة ھ أسباب   -عوامل): 3خلیط

 . ٌّ ٌ وراثي  استعداد

 . ٌ ٌ بیئیة  محرضات

 .المحسسات البروتینیة 

  

  -االختبارات المتبعة للتعرف على الحساسیة الغذائیة:

  :Biochemical Testsیوكیمائیة ااالختبارات الب -1

دم      دم  اختبار التعداد الكامل لل ات أو ال ة، البیوض، الطفیلی واد المرجع راز للكشف عن الم ارات الب واختب

  .غیر المرئي

  :Immunologic Testsاالختبارات المناعیة  -2

     . ٍ ٌ لفحص المرضى وكأداة تشخیص     االختبار المناعي مفید

ین: -3 ة بالفلورس ة األنزیمی ة المناعی  )Fluorescein-Enzyme Immunoassay CAP-FEIA( -المقایس

د ٍ  واع ار دم یة ھو اختب ة تشخیص الحساس ي عملی ـ  ف ً ألضداد ال ا ً كمی ا دم تقییم ھ یق ة ألن ة  IgEالغذائی النوعی

ة  للمحسس. یض، السمك 100-%96واختبار الدم ھذا یكون بدق ب، الب ال للحلی د حساسیة األطف ي تحدی % ف

ة  زال بدق ا ی ویا م یة الص د حساس ن تحدی وداني ولك ول الس ار  %،86والف ذا االختب ة ھ ات فعالی م إثب د ت وق

  .سیتھم الغذائیة باختبارات الغذاءباختباره على أطفال معروفٌ تحسسھم للغذاء والذین تم إثبات حسا

  

  -:Skin Testsاختبارات الجلد  -4

وخز للسماح      ٌ من المستضد على الجلد وذلك على الوجھ األمامي للساعد ثم یُخدش الجلد أو یُ ُوضع نقطة  ت

د  اس قطر االحمرار بع ادةٍ شاھدةٍ، و یُق ن باستخدام م بدخول المحسس وتكرر العملیة فى الساعد اآلخر ولك

ع الشاھد. 15-30 اب  دقیقة ویقارن م وحي بغی ة وت از الدق ً ممت لبیا ً س ؤا لبیة تعطي تنب د الس ارات الجل إن اختب

  . IgEالتفاعل الوسیط بـ
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  -:Food Elimination Dietحمیة استبعاد الغذاء  -5

رى،       ل الش ة مث ي األعراض المزمن تخدم ف خیص وتس ة التش رى لعملی ٌ أخ ي أداة ذاء ھ تبعاد الغ ة اس حمی

ة،  ة، النیئ ي (المطبوخ ذاء المعن كال الغ ل أش إن ك ذاء ف تبعاد الغ ة اس ي حمی ا، ف ة، واإلكزیم ة األوعی وذم

ٍ للطعام خالل عملیة االستبعاد ویُستخدم ومشتقاتھ البروتینیة) یجب أن تستبعد من الحمیة ویتم االحتفاظ ب سجل

ة،  ة للحمی ة الغذائی یم الكفای ة ولتقی ن الحمی م استبعاده م د ت ذاء المشبوه ق ھذا السجل لضمان أن كل أشكال الغ

ة الم دما تستمر الحمی ن ویجب أن نأخذ باالعتبار التدعیم بالفیتامینات والمعادن عن ر م دةٍ ألكث ددة بش  14-7ح

.ً   یوما

  -:Food Challengesبارات تجریب الغذاء اخت -6

ر       اف كل مضادات الھیستامین، ویُختب تم إیق زول األعراض وی ا ت ذاء حالم ب الغ یتم إجراء اختبار تجری

يٍّ  ٍ طب ز ي مرك ةٍ ف ب المریض بعنای ٌ من األغذیة في كل مرةٍ وھكذا نتخلص من االرتباك بینما یُراق نوعٌ واحد

  لمالحظة تكرر األعراض.

  

  عالجة الحساسیة الغذائیةم

ع تكرار       ات المریض لمن ن وجب ام المسبب للحساسیة وم ھنالك طرائق عدیدة ومن اھمھا ھو ازالھ الطع

ذي یسبب  ذاء ال وع الغ ى ن د عل ام المسبب یعتم اول الطع ن تن حالة الحساسیة، اال ان صعوبة منع المریض م

  -ا یلي بعض االمثلة:الحساسیة ومدى توفرة في الوجبات ودرجة اعتماد المریض في غذائیة علیة وفیم

ي   ون االساس كل المك تمرار والیش تھلك بأس ذي الیس وع ال ن الن یة م بب للحساس ذاء المس ان الغ اذا ك

 لوجبات الطعام فیكون االمر سھال في تجنب ھذا الغذاء، مثل االسماك البحریة اوغیرھا.

اً   اً  اذا كان الغذاء قمح ذ یكون االمر صعباً  أو بیضاً  أو حلیب و  أو ذرة عندئ ات التخل الن معظم الوجب

راءة المعلومات  ة وق من ھذه المواد وعلیة یتوجب على المریض معرفة الغذاء المسبب للحساسیة لدی

 المدونة على االغذیة عند القدوم علیة لتجنب حدوث الحساسیة.

ن االف      ال فم ان طف ھ واذا ك اد عن ة االبتع ري فعلی ب البق وم اذا كان المریض لدیة حساسیة للحلی ضل ان تق

ة  ب االغذی الم ان تتجن د ل ب االم فالب ل حلی دم تحمل الطف ة ع ي حال ة، وف االم على ارضاعة رضاعة طبیعی
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ى الرضیع.  م ال ن ث ا وم ى حلیبھ ببة للحساسیة ال ات المس ل بعض الجزیئ د تنق ا ق دث الحساسیة النھ ي تح الت

ى ا د ال ي االسواق وعندما یكون الطفل لدیة حساسیة تجاة البیض والحلیب فالب دائل اذ تطرح ف ى الب للجوء ال

اً  د أحیان ھ) ویفی ات محلل ول الصویا او بروتین ل ف ب (مث  اغذیة لالطفال تحتوي بروتینات غیر بروتینات الحلی

ى  ل الرضیع عل ة الطف ي تغذی دء ف د الب ھ , ویفضل عن ات فی ة البروتین ر طبیع ة لتغیی دة طویل یض لم ي الب غل

الغین  القلیلة االحداث للحساسیة فمثالً  اغذیة صلبة ان تباشر باالغذیة لتستبدل الرز باللحم البقري. وبالنسبة للب

اول 40الذي یعانون من حساسیة حلیب االبقار وجدت بعض الدراسات ان  نھم تن % من ھوالء المرضى یمك

د 30-15حلیب الماعز دون ظھور اعراض الحساسیة لدیھم. كما ان غلي الحلیب لمدة  ن ح ع م ة یمن وث دقیق

ل  الحرارة مث ة ب ر الثابت ات غی بعض البروتین یة ل ن حساس انون م ذین یع رض ال ض الم دى بع یة ل الحساس

تقاتھا  ذرة ومش ا الن ال تحكم بھ ن المشكالت الصحیة صعبة ال ذرة م االلبومین والكلوبیولین. وتعد حساسیة ال

  ات والزیوت...... الخ. تدخل في العدید من المواد االساسیة في تحضیر االطعمة والمشروبات والمثلج

ة       ي العناصر الغذائی نقص ف خالصة القول یحتاج المریض الى التقویم الغذائي الجل التخطیط لتعویض ال

ادراً  ھ ن ة. اال ان ن االغذی ة م ن حساسیة  الناتجة عن تحدید المریض بنوعیات معین انون م ا نجد مرضى یع م

  .  للحلیب والقمح والبیض والذرة معاً 

  

  یجب أن یتبعھا الشخص المصاب بالحساسیة الغذائیة التيات التوصی

ةغذالا عن تناول الكاملب بتعاداإل -1 ة. ةالمحسس ی ن الحمی ھ م ة علی ان  والمنتجات الحاوی ة البی تفحص بطاق

ٍ حول المنتج. ٍ واالتصال بالمصنع في حال وجود شكوك   الملصقة على المنتج عند كل شراء

ً.االستفسار حول مكونات  -2   الطعام وطریقة تحضیره عند تناول الطعام خارجا

ة استخدامھ فرط الحساسیة یجب على الشخص المعرض ل -3 تعلم كیفی ً وی ا رین دائم ن إبنف ھ محق أن یحمل مع

  بنفسھ.

ارب حول  -4 الي األصدقاء واألق وا المدرسة وأھ ة أن ینبھ یجب على أھل الطفل المصاب بالحساسیة الغذائی

  یة وكیفیة المعالجة الطارئة لھ.حالة الطفل التحسس
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ي  -5 ً وف ذویا ً تغ ة ة كافی ت الحمی ا إذا كان یجب استشارة أخصائي تغذیة كي یحدد المنتجات الواجب تجنبھا وم

  المضافات والمدعمات الغذائیة التي یمكن االستعانة بھا بعد موافقة الطبیب علیھا.ھي حال عدم كفایتھا ما 

  أسئلة الفصل

  لغذاء وما ھي االغذیة المسببة لھا؟/ عرف حساسیة ا1س

 / ما ھي الوسائل المتبعة لعالج او لتجنب الحساسیة الغذائیة؟2س

 / ما ھي أعراض حساسیة الغذاء على كال من الجلد، الجھازالعصبي والجھاز الھضمي؟3س

 لحساسیة الغذاء، ولماذا؟ ة/ اذكر الفئة العمریة األكثر عرض4س

  یة وما الغرض منھ؟ / ما ھي االختبارات الجلد5س
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  الفصل العملي

 بطاقات التدریب العملي واستمارة قائمة الفحص
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  الفصل العملي

    بطاقات التدریب العملي واستمارة قائمة الفحص
  الھدف العام : 

صورة صحیحة مھارات إعداد الوجبات الغذائیة ب یھدف ھذا الفصل إلى إكساب الطالبة   
  وبالمقادیر المطلوبة .

  األھداف التفصیلیة :

  یتوقع من الطالبة بعد اكتسابھا مھارات إعداد الوجبات الغذائیة أن تكون   

   -قادرة على :  

  حساب القیمة الغذائیة لكل وجبة . – 1  

   عملیةالوجبات التي تعدھا بصورة عالقة ماتدرسھ من علم التغذیة ب – 2  

  التعرف على طرق الطبخ المتنوعة وتأثیرھا على الغذاء والصحة العامة . – 3  

  التقید بإجراءات السالمة المھنیة . -4  

  إتباع اإلرشادات المتعلقة بالعمل . -5  

  :  الوسائل التعلیمیة

الخاصة بورش التغذیة ، صور  جھزة )أ( مواد ، عدد ، توفیر جمیع المستلزمات من    
  .) CD(توضیحیة ، عرض أفالم تعلیمیة خاصة بموضوع التغذیة 
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 الوحدة القیاسیة لورشة التغذیة ( المطبخ ) في اإلعدادیة

 العدد األجھزة واألدوات  ت
 3 مشاعل مع فرن ذو شعلة علیا وسفلىخمسةموقد غازي ذو -1
 2 ثالجة حجم كبیر -2
ُفقیة ) ذو باب زجاجي  -3  1 حافظة للتبرید ( عمودیة أو ا
 1 حافظة للتسخین  -4
 1 فرن كھربائي حجم كبیر  -5
 1 فرن ( مایكرو ویف )  -6
 1 ماكنة غسل األطباق واألواني  -7
 2 ماكنة فرم اللحم -8
 2 خالط للعصائر ( معصارة ) كھربائیة -9

 2 عجانة كھربائیة - 10
 2 طاحونة - 11
 2 مقالة كھربائیة - 12
 6 طاولة لتجھیز التمارین قیاس أربع أشخاص  - 13
 25 كراسي خاصة بالمطابخ - 14
 4 قدور كبیرة مع األغطیة نوع الستیل الحدیث  - 15
 5 قدور متوسطة مع األغطیة نوع الستیل الحدیث - 16
 5 قدور صغیرة مع األغطیة نوع الستیل الحدیث - 17
 3 مع األغطیة نوع الستیل الممتاز الحدیث مقالة كبیرة - 18
 3 مقالة متوسطة مع األغطیة نوع الستیل الممتاز الحدیث - 19
 3 مقالة صغیرة مع األغطیة نوع الستیل الممتاز الحدیث - 20
 2 طاوة ( مقالة ) مستطیلة من النوع السمیك جداً خاصة بقلي السمك والشوي - 21
 2 طاوة متوسطة وعمیقة مع الغطاء من النوع الستیل  - 22
 2 إبریق لغلي الماء حجم كبیر - 23
 4 إبریق للشاي حجوم مختلفة - 24
 5 دالل لتحضیر القھوة مختلفة األحجام - 25
 10 أواني عمیقة ( إنجانة ) - 26
 10 مصافي أحجام مختلفة  - 27
 12 كاسات عمیقة ( زجاجیة ) - 28
 12 عمیقة وسط ( زجاجیة )كاسات  - 29
 24 كاسات عمیقة صغیرة ( زجاجیة ) - 30
 12 صحون كبیرة مسطحة - 31
 12 صحون وسط مسطحة - 32
 12 صحون صغیرة مسطحة - 33
 12 صحون كبیرة لسكب الطعام - 34
 12 صحون وسط لسكب الطعام - 35
 12 صحون صغیرة لسكب الطعام - 36
 12 صحون  مستطیلة كبیرة مسطحھ - 37
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 12 صحون بیضویة كبیرة  - 38
 3 بایركس أحجام وأشكال مختلفة مع األغطیة  - 39
، ةقوالب لصناعة الكیك مختلفة األشكال واألحجام من النوع المعدني (مستدیر - 40

 12 ) وعمیقة ة، مربع ةمستطیل

قوالب لصناعة الكیك مختلفة األشكال واألحجام من النوع الحراري ( بالستك  - 41
 6 خاص بالحرارة ) 

 5 قوالب للمعجنات مختلفة األنواع  - 42
 5 قطاعات البسكت أحجا م وأشكال مختلفة - 43
 3 مھرسة الثوم  - 44
 3 قطاعة البطاطا  - 45
 12 مقشارة  - 46
 12 سكین كبیرة للفرم  - 47
 12 سكین صغیرة للفرم - 48
 12 سكین منشار للفرم  - 49
 6 محفارة للفاكھة - 50
 6 فتاحة علب  - 51
 6 مكاییل للقیاس  - 52
 1 ھاون  - 53
 6 مغرفة ( جمجة ) من النوع المعدني - 54
 6  الخشبيملعقة كبیرة كثیرة الثقوب ( جفجیر ) من النوع  - 55
 4 مغرفة ( جمجة ) من النوع الخشبي - 56
 4 ملعقھ كبیرة كثیرة الثقوب ( جفجیر ) من النوع - 57
 4 شوكة كبیرة للقلي  - 58
 2 ضاغطة الكفتة - 59
 6 خفاقة بیض یدویة - 60
 6 لوحة للفرم  - 61
 6 لوحة لفتح العجین - 62
 6 شیبك رفیع وغلیظ  - 63
 6 كوب قیاس  - 64
 6 صندوق للفضالت ( حاویة النفایات )  - 65
 4 قیاسات مختلفةمنخل  - 66
 12 ملعقة كبیرة ( طعام ) - 67
 12 ملعقة كوب  - 68
 12 ملعقة صغیره ( شاي ) - 69
 12 مملحة  - 70
( حافظات مختلفة األنواع واألشكال واألحجام لحفظ المواد الغذائیھ المختلفة  - 71

 30 حاویات لألغذیة ) .

 30 للتقدیمصواني مختلفة األنواع واألشكال واألحجام  - 72
 24 كوب حلیب مع الصحن  - 73
 24 إستكان للشاي مع الصحن  - 74
 24 فنجان قھوة مع الصحن  - 75
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 30 أقداح للماء  - 76
 12 سراحیات للماء   - 77
 متر 10 كاونترات أرضي ومعلق . - 78
 5 قناني غاز 79

  

 الوحدة القیاسیة للطالبة الواحدة

  العدد  المواد  ت
  1  بدلة العمل  -1
  /زوج 100  )  ةواحد ةكفوف بالستك  ( إستعمال مر  -2
  ونصف الكیلو كیلو  رز  -3
  كیلوات ثالث  طحین  -4
  خمس كیلوات  سكر  -5
  كیلو  سكر مطحون  -6
  لتر وربع اللتر  زیت  -7
  نصف لتر  زیت زیتون   -8
  كیلو وربع الكیلو   سمن  -9

  كیلو ونصف الكیلو  لحم غنم   - 10
  كیلوین  لحم مفروم   - 11
  غرام 125  لحم عجل ھبر  - 12
  نصف دجاجة  لحم دجاج  - 13
  كیلوین  بصل  - 14
  نصف كیلو  بطاطا  - 15
  غراموخمسون مئة   عدس  - 16
  مئة غرام  مجروش عدس غیر  - 17
  مئة غرام  شعریة  - 18
  نصف كیلو  برغل للطبخ  - 19
  نصف كیلو  حلیب باودر  - 20
  ةبیض 15  بیض  - 21
  كیلو    مطماط  - 22
  حبة  فلفل أخضر  - 23
  نصف كیلو  جزر  - 24
  ینكیلو  بصل   - 25
  نصف كیلو  خیار   - 26
  كیلوین  باذنجان  - 27
  نصف كیلو  خس   - 28
  أربع حزم  معدنوس   - 29
  حزمتین  سلق  - 30
  حزمتین  كرفس  - 31
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  نصف كیلو  باقالء خضراء   - 32
  كیلو  لیمون حامض  - 33
  نصف كیلو  ندروش  - 34
  الكیلوثالث أرباع   لب جوز  - 35
  مئة غرام  لوز مقشر فلقتین   - 36

  خمسون غرام  ھیل مطحون  - 37 
  خمسون غرام  ھیل حب  - 38
  كیلو نصف  طرشانة ( مشمش مجفف )  - 39
  نصف كیلو  كشمش  - 40
  كیلو  تمر مكبوس  - 41
  ربع كیلو  معجون طماطم  - 42
  مئة غرام  لیمون دوزي   - 43
  غرامخمسون   بیكاربونات الصودیوم ( صودا)  - 44
  خمس حبات صغیرة  مستكة  - 45
  نصف كیلو  ملح  - 46
  مئة غرام  فلفل أسود مطحون   - 47
  مئة غرام  بھارات متنوعة   - 48
  مئة غرام  كاري  - 49
  خمسة وعشرون غرام  دارسین مطحون  - 50
  عودین  دارسین عود  - 51
  ربع كیلو  شوفان   - 52
  كیلو وربع  عنجاص  - 53
  كیلو وربع  سفرجل   - 54
  أربع حبات  طرنج  - 55
  حبتان   كریب فروت  - 56
  كیلو  باذنجان صغیر جداً   - 57
  كیلو (لتر)  حلیب طازج   - 58
  كوب   لبن خاثر  - 59
  خمس غرامات  كركم  - 60
  خمسون غرام  خمیرة جافة فوریة  - 61
  مكعبین  مكعبات مرق الدجاج   - 62
  ثالثة متر  ) ة ورق مشمع ( ورق الزبد  - 63
  ةعلب  سائل تنظیف   - 64
  إثنتان  ةجالفات مختلف  - 65
  متران  قماش للتنشیف والتلمیع   - 66
  واحدة  فوط لتنشیف الید   - 67
  خمسة أمتار  وتغلیفھا  ةورق نایلون لحفظ المواد الغذائی  - 68
  واحد  رغیف خبز  - 69
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  األوزان والسعة
  الكوب          = كوب الماء العادي 

  ملعقة كبیرة   = ملعقة طعام 

  ملعقة صغیرة = ملعقة الشاي 

  وعند القیاس بالكوب أو الملعقة یجب أن یكون السطح مستوي ولیس طافح .   

  -األوزان والسعة للسوائل :

  ملعقة صغیرة              =  ثلث ملعقة طعام  

  ملعقتا طعام                =  أونسة واحدة للسوائل  

  اسي أربعة مالعق طعام       =  ربع كوب قی 

  ثمان مالعق طعام        = نصف كوب قیاسي 

  ست عشر ملعقة طعام    = كوب قیاسي = ثمان أونسات  

  كوبان قیاسیان             = نصف لتر 

  األونسة الواحدة           = ثالثون غرام 

  غرام  454الباوند الواحد              =  

  

  لھاجدول یوضح المواد والسعة واألوزان المقابلة 

  الوزن  السعة  المادة  ت  الوزن  السعة  المادة  ت
  غرام 150  كوب  سكر مطحون  -9  غرام 10  ملعقة صغیرة  ملح  -1
  غرام 225  كوب  رز یابس  - 10  غرام 5  ملعقة صغیرة  سكر عادي  -2
  غرام 80  كوب  مبروش جوز الھند  - 11  غرام 20  ملعقة كوب  سكر عادي  -3
  غرام 150  كوب  زبیب  - 12  غرام 20  ملعقة كوب  طحین  -4
  غرام125  كوب  بندق  - 13  غرام 37  ملعقة كبیرة  سكر  -5
  غرام 125  كوب  فول سوداني   - 14  غرام 37  ملعقة كبیرة  طحین  -6
  غرام 200  كوب  زبد  - 15  غرام 37  ملعقة كبیرة  زبد  -7
  غرام 225  كوب  دھن أو زیت  - 16  غرام 120  كوب  طحین   -8



 

87 
 

  

   -لیس في متناول الید في المطبخ :  االبدیل لم
  البدیل  المادة والقیاس  ت

  كوب طحین أسمر ناقص ملعقتان كبیرتان  كوب طحین خاص بالكیك  - 1

  ملعقة صغیرة من البیكنك باودر  - 2
ربع ملعقة صغیرة من الصودا مع نصف كوب 

من لبن الرائب تطرح من السوائل المستعملة في 
  الوصفة.

ثالث مالعق كبیرة من مسحوق الكاكاو مخفوقة   أونسة ) 1الشوكالتة (لوح مربع من   - 3
  مع ملعقة كبیرة زبد .

نصف كوب حلیب باودر مخفوق في نصف كوب   كوب حلیب سائل كامل الدسم  - 4
  ماء .

  نصف كوب معجون طماطم مع نصف كوب ماء  اطممكوب عصیر ط  - 5

كوب عصیر طماطم مع نصف كوب سكر   كوب كجب  - 6
  وملعقتان كبیرتان من الخل .

  كوب ونصف جوز مع القشرة الخارجیة  نصف كوب لب جوز  - 7

  كوب وربع لوز مع القشرة الخارجیة  نصف كوب جوز مقشر  - 8

  ثالث أكواب ونصف الكوب جبن مبروش .  نصف كیلو جبن  - 9

  كوب من البسكت المجروش .  بسكوتة 14  - 10

ثالث أرباع كوب ثلث كوب من الزبدة المخفوقة مع   كوب كریمة  - 11
  حلیب سائل كامل الدسم .

كوب حلیب دافئ مع ملعقة خل أو عصیر   كوب لبن  - 12
  حامض ویترك دون تحریك لمدة عشر دقائق .

  نصف كیلو بطاطا مسلوقة غیر مقشرة   كوبان بطاطا مھروسة  - 13

  ملعقتا طعام من الطحین .  ملعقة طعام نشا  - 14

  ثالث أرباع كوب سكر مع ربع كوب سائل  كوب دبس  - 15
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  قیاسات عملیة ( بالغرامات )
 

  القیاس  المادة  ت
  ملعقة شاي  ملعقة كوب  ملعقة طعام  فنجان  قدح شاي  قدح ماء

  2  4  17  45  70  145  خمیرة جافة  -1
  3  5  14  35  50  110  طحین  -2
  3  5  20  55  80  160  سكر  -3
  2  3  18  38  67  150  سكر مطحون   -4
  3  6  23  55  82  165  رز  -5
  2  4  17  47  70  135  برغل  -6
  3  7  19  47  70  135  فاصولیا جافة  -7
  2,5  5  17  52  78  153  عدس  -8
  2,5  6,5  27  68  105  220  ملح  -9

  1,8  4  14  65  95  200  ماءأو حلیب  -10
  1,4  3  10  60  90  180  زیت سائل  -11
  3  8  16  37  55  115  زبیب  -12
  4  9  32  93  140  290  عسل  -13
  2  5,5  19  32  48  105  كاكاو  -14
  3  8  16  37  55  115  لوز، بندق  -15
  1  2,5  9  18  27  56  جوز ھند   -16
  2  5  15  42  62  130  سمسم  -17
  2  4  14  27  41  86  دارسین  -18
  6  11  35  70  100  210  لبن  -19
  3  4,5  14  30  45  95  جبن مبروش  -20
  3  4.5          فانیلیا  -21
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  المكاییل والمقاییس 
   -من أھم ما یجب على المدربة والمتدربة :

 قرأ التمرین بالكامل قبل التنفیذ .ا 
  . جھزي كافة المواد واألدوات المطلوبة للتمرین قبل البدء بالطھي  

یستعمل مكیال الكوب والملعقة في كافة التمارین ، وغیر ذلك یستخدم المیزان لتحدید مقدار المواد  
  . للتمرینالالزمة 

  = مل  15مكیال الملعقة الكبیرة 
  = مل  5مكیال الملعقة الصغیرة 
  = مل  250مكیال الكوب القیاسي للمواد الجافة 
  = مل   250مكیال الكوب القیاسي للمواد السائلة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

جمیع المقاییس المستعملة مستویة السطوح ضعي المادة المستخدمة في المكیال ثم       
  امسحي السطح بحافة سكین جافة لكي تصبح مستویة .
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  الكؤوس واملالعق
  المكاییل الجافة  ت
  مل 15   ثالث مالعق صغیرة   ملعقة كبیرة واحدة   1
  مل 30  ملعقتین كبیرتین  كوب 8/1  2
  مل 60  أربع مالعق كبیرة   كوب1/ 4  3
  مل  80  خمس مالعق كبیرة + ملعقة صغیرة  كوب 3/1  4
  مل 120  ثمان مالعق كبیرة  كوب 2/1  5
  مل 160  عشر مالعق كبیرة + ملعقتین صغیرة   كوب 3/2  6
  مل 180  كبیرةاثنتا عشر ملعقة   كوب 4/3  7
  مل 250  ستة عشر ملعقة كبیرة   كوب واحد   8
  السائلةالمكاییل   ت
  مل 250  ات سائلة سثمان أون  كوب واحد  1
  كوارت  2/1  ستة عشر أونسة سائلة  كوبان  2
  كوارت واحد  ثالثة وعشرون أونسة سائلة   أربع أكواب   3
  كوارتین  أربع وستون أونسة سائلة   ثمان أكواب  4
    ملعقة واحدة كبیرة   ثالث مالعق صغیرة   5
    كوب 4/1  أربع مالعق كبیرة   6
    كوب واحد  ستة عشر ملعقة كبیرة   7
    باینت واحد  كوبان  8
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  ًالامكاييل لبعض املواد األكثر استعم
  القیاسات  المادة  ت

  الزبد  1

 113باكیت صغیر (8/1  نصف أونسة
  ملعقة كبیرة واحدة   غرام )

  ملعقتان كبیرتان  باكیت  4/1  أونسة واحدة 
  أربع مالعق  باكیت 2/1  أونستان 

  كوب 2/1  باكیت صغیر  أربع أونسات
  كوبان  أربع باكیتات   ستة عشر أونسة

    كوب شوكالتة مذابة  إثنتا عشر أونسة   شوكالتة  2
    كوبان شوكوالتة مجروشة  إثنتا عشر أونسة

    كوبان كریمة مخفوقة  كوب واحد  الكریمة  3

  البیض  4

) بیاض  10 - 8( 
    كوب بیاض بیض   بیض 

) صفار  14 -12(
    كوب صفار بیض   بیض 

  ملعقة كبیرة برش  ثالث مالعق كبیرة عصیر  لیمونة متوسطة  اللیمون  5
  ملعقتان كبیرتان برش  كوب عصیر  2/1 – 3/1  برتقالة متوسطة   البرتقال  6
  ثالث أكواب مقطع  ثالث حبات متوسطة  باوند واحد  التفاح  7

كوب ونصف الكوب   ثالث حبات متوسطة  باوند واحد  الموز  8
  موز مھروس

أربع أونسات   المكسرات  9
    كوب مكسرات مجروشة  ونصف األونسة 

10  
السكر 
الناعم 
  المطحون

أربع أكواب ونصف الكوب   باوند واحد
    منخول

السكر البني   11
    كوبان ونصف الكوب   باوند واحد  الفاتح
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  محتویات الجزء التطبیقي من التمارین ( التدریب العملي )      

سل
سل

الت
  

الزمن   سم التمرینا
سل  المخصص

سل
الت

  

الزمن   سم التمرینا
  المخصص

 دقیقة 20  الحمص المتبل   -17  دقیقة 20  اللبن الخاثر   -1

الباذنجان المحشي   -2
  (الشیخ محشي) 

 دقیقة 120  الكفتة بالطحینیة   -18 دقیقة 80

 دقیقة 40  المعكرونة بالطماطم   -19 دقیقة 30  حالوة التمر بلب الجوز   -3

 دقیقة 40  داوود باشا   -20 دقیقة 30  حساء العدس بالشوفان  -4

 دقیقة 120  سندویج مقلي   -21 دقیقة 30  سلطة الباذنجان   -5

 دقیقة 80  كباب ملوكي   -22 دقیقة 80  المجدرة   -6

دولمة على الطریقة   -7
  العراقیة 

120 
 دقیقة 60   ةیخنة الطماطم  -23 دقیقة

 دقیقة 60  مرق البامیة   -24 دقیقة 30  السلطة الروسیة   -8

  محشو الشجر باللبن   -9
120 
 دقیقة 120  لحم بعجین   -25 دقیقة

 دقیقة120  البیتزا   -26 دقیقة 30  سلطة البطاطس   -10

مربى الطرشانة   -27 دقیقة 60  اإلسبیناخمرق   -11
  (المشمش المجفف )

  دقیقة 120

  دقیقة  120  مربى العنجاص   -28 دقیقة 15  سلطة اللھانة   -12

  دقیقة  120  مربى السفرجل   -29 دقیقة120  الرز بالسمك   -13

  دقیقة 120  مربى الطرنج   -30 دقیقة120  دجاج ذھبي   -14

  دقیقة 120  مربى قشور الكریب فروت   -31 دقیقة 20  سلطة الفاصولیا الیابسة   -15

  دقیقة 120  المكدوس   -32 دقیقة120  الدجاج بالبشامیل  -16

) تنفذ كمشروع تخرج  32،  31،  30،  29،  28،  27مالحظة / التمارین ( 
  درسة .ویحق للطالبة اختیار أي منھا بإشراف المُ 
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  الخطة السنوي للتدریب العملي

  

مالحظة / على مدرسة التدریب العملي تقسیم الشعبة إلى مجموعتین ویتم تنفیذ 
  ل المجامیع حسب الخطة المدونة أعاله ولكل إسبوع . التمارین من قب

  

  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول  المجموعة  الشھر

تشرین 
لبن خاثر ومربى   محشو الباذنجان  األولى  األول

  الطرشانة
مجدرة وحالوة 

  مرق البامیة  تمر بالجوز

لبن خاثر ومربى   الثانیة  
مجدرة وحالوة تمر   مرق البامیة  محشو الباذنجان  الطرشانة

  بالجوز
تشرین 
حساء العدس ومربى   دولمة  األولى  الثاني

  العنجاص
محشو الشجر 

  سلطة الباذنجان  باللبن

حساء العدس ومربى   الثانیة  
محشو الشجر   سلطة الباذنجان  دولمة  العنجاص

  باللبن

سلطة البطاطس   خمرق االسبینا  األولى  كانون األول
  سلطة اللھانة  الرز بالسمك  ومربى السفرجل

ومربى سلطة البطاطس   الثانیة  
  الرز بالسمك  سلطة اللھانة  خمرق االسبینا  السفرجل

كانون 
الدجاج الذھبي   األولى  الثاني

  سندویج مقلي  والسلطة الروسیة
  امتحانات نصف السنة

الدجاج الذھبي   سندویج مقلي  الثانیة  
  والسلطة الروسیة

  األولى  شباط

  العطلة الربیعیة 

  كفتة بالطحینیة 
سلطة الفاصولیا و 

مربى قشور 
  الكریب فروت 

  الثانیة  

سلطة 
الفاصولیا و 
مربى قشور 
  الكریب فروت

  كفتة بالطحینیة

دجاج بالبشامیل   األولى  آذار
المعكرونة   داوود باشا   المكدوس  والحمص المتبل  

  بالطماطة

دجاج بالبشامیل   المكدوس  الثانیة  
  والحمص المتبل  

المعكرونة 
  داوود باشا  بالطماطة 

  لحم بعجین   یخنة الطماطم  بیتزا  كباب ملوكي   األولى  نیسان
  یخنة الطماطم  لحم بعجین   كباب ملوكي  بیتزا  الثانیة

مجموع 
  الساعات

أسبوع بمعدل ثالث حصص عملي في  25) ساعة مقسمة على 34,25( 
ً إنھ تم األخذ بنظر االعتبار الظروف الطارئة من عطل  األسبوع ( متتالیة) علما

  ومناسبات.
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  1)                        رقم التمرین :ة سم التمرین :اللبن ( الخاثر أو الروبا

  ساعات للنضوج4+ةالزمن المخصص : ربع ساع                ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی       
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی   على : ةأن تصبح قادر ةعلى الطالب : یجب ةأوال
  صالح للتناول وحسب الذوق العام . ( اللبن الخاثر )إعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) :

واد : - ة  الم ع خمس اودر م ب الب ن الحلی وبین م د ، أو ك ر واح ائل أو لت ب س و حلی كیل
  أكواب ماء ، نصف كوب من اللبن الطازج ( الخاثر ) . 

دد : - ب ، األ الع بیة للتقلی ة خش ب ، ملعق خین الحلی در لتس ل ، ق ة للعم ي مختلف وان
وف مطاط ل ، كف ة عم ي ، بدل وب قیاس ة ، ك ب للكمی م مناس دني بحج ر مع اء غی ة وع ی

  ، غطاء للرأس ، واقیات قماش سمیكة وكبیرة . 

  قطعة قماش قطن ربع متر للتنظیف ، سائل للتنظیف ، األجھزة : -

.  

  ، معیار األداء ، الرسومات  ةكماثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الح

  ت الخــــــطوات الصـــــور

  - 1  ارتدي صدریة العملي وغطاء الرأس والكفوف   

  

عي  ع الض اء م ع الم اودر م ب الب ي تالحلی ب ف قلی
  .  حتى یسخنقدر معدني على النار 

دني  در المع ي الق ائل ف ب الس عي الحلی أو ض
  حتى یسخن.على النار 

2 -  

فحصي درجة السخونھ من خالل غمس اإلصبع ا
  . لدرجة تحمل الحراره في السائل 

3 -  
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  - 4 . جیداً خفقي اللبن الطازج ا

  

مع التحریك ضیفي اللبن المخفوق إلى الحلیب 
  - 5 .المستمر 

  

 من الفخار أو البالستكضعي المزیج في وعاء أما 
.  6 -  

 

  - 7  .ةبصوره جیدغطي الوعاء بغطاءه الخاص 

  

 تتسع لكل الوعاء ةسمیكغطي الوعاء بقطعة قماش 
.  8 -  

دافئ لمدة أربع ساعات في إتركي الوعاء في مكان 
  - 9  في الجو البارد . ةكامل ةالدافئ ولیلالجو 
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ة الزمنی ةبعد إنقضاء الفتر ةضعیھ في الثالج
  -10  ویقدم مع كثیر من الوجبات . حتى یبرد ةالالزم

قدمیھ مع الطعام حسب الرغبة ویمكن تناولھ في 
  -11  أي وقت یرغبھ الفرد .

نظفي المكان بعد إطفاء الموقد وإعادة األدوات 
  -12  إلى أماكنھا . النظیفة

 

  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  اللبن ( الخاثرأو الروبھ )اسم التمرین : 

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

     5  . البدلة والكفوف وغطاء الرأس ارتداء  -1

ھیئ جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2
  5  المذكورة .

    

3-  
وضع الحلیب الباودر مع الماء مع الثقلیب في قدر 

  معدني على النار حتى یسخن  .
أو ضع الحلیب السائل في القدر المعدني على النار 

 حتى یسخن.

10 

    

خالل غمس اإلصبع في فحص درجة السخونھ من   -4
  10 السائل لدرجة تحمل الحراره .

    

ً وإضافتھ للحلیب المسخن   -5 خفق اللبن الطازج جیدا
 5 مع التقلیب المستمر.

    

وضع المزیج في وعاء أما من الفخار أو البالستك   -6
 5  وتغطیتھ بغطاءه بصورة جیدة.

    

7-  
تغطیة الوعاء بقطعة قماش سمیكة تتسع لكل 

وتركھ في مكان دافئ  لمدة أربع ساعات الوعاء 
  في الجو الدافئ ولیلھ كاملة في الجو البارد .

10  
    

وضع اللبن الناضج في الثالجة حتى یبرد ویقدم   -8
 5  مع كثیر من الوجبات .

    

تنظیف المكان بعد إطفاء الموقد وإعادة األدوات   -9
  5 النظیفة إلى أماكنھا .

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ
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ة وأقل منھا تعید الطالب ) 7، 4، 3(في الفقرات  ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

      یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        

  

  

  

  

  

  2سم التمرین :الباذنجان المحشي (شیخ محشي )                        رقم التمرین :ا

  دقیقة 120الزمن المخصص :                          ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

  على : ةأن تصبح قادرة : یجب على الطالب ةأوالً : األھداف التعلیمی
  حسب الذوق العام . باذنجان محشي ( شیخ محشي )إعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) :
واد : - ع  الم طة ، رب لة متوس روم ، بص م مف و لح ف كیل غیر ، نص ان ص و باذنج كیل

اط ون طم وب معج ع ك ت ، رب وب زی یر  مك رة عص ة كبی اء ، ملعق ف م وب ونص ،ك
  .، شدة معدنوس حسب الرغبةحامض ، ملح ، بھار ، فلفل أسود 

دد : - ي مختلف الع ادة ،أوان كین ح رم ، س وح للف في ، ل بخ ، مص ب للط  ةقدرمناس
ف ،  ائل تنظی رأس ، س اء ال تیك ، غط ازات بالس بخ، قف دریة المط دیم ، ص حن للتق ،ص

  . واقیات لمسك األواني الساخنة ، فوط خاصة بالمطبخ ، جالفة

  موقد غازي أو أي موقد آخر . األجھزة : -

  

ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    والقفازات وغطاء الرأس . ةرتدي الصدریا  - 1

وحسب المقادیر  ةھیئ جمیع المواد الالزم  - 2
  .مذكورة ال
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قلبي البصل المفروم والتوابل والملح بالزیت   - 3
  . على النار حتى یذبل البصل

  

ضیفي اللحم إلى المقالة فوق البصل مع   - 4
  .  ینضج اللحمالتقلیب على النار حتى 

  

مع ترك  مقلمقشري الباذنجان بشكل   - 5
  األعناق.

  

طولیین حتى قسمي كل ثمره إلى قسمین   - 6
  .األعناق 

  

  . نھایة كل جزءشقي جیب في كل قطعة من   - 7

  

جزء من النسیج اللحمي  بسكین حادهإرفعي   - 8
  من داخل الباذنجان .
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بالزیت في  حمري الباذنجان المعد للحشو  - 9
  مقاله واسعھ .

  

جنباً إلى جنب في رتبي الباذنجان المحمر   -10
   بشكل مرصوص . الفرن صینیة

  

ملعقة ضعي داخل كل قطعة من الباذنجان   -11
  مكان النسیج اللحمي المرفوع . من الحشو

  

  غطي الحشوبالجزء الخفیف من الباذنجان .  -12

  

13-  
 المخفف بالماءصبي معجون الطماطھ 

وعصیر الحامض فوق الباذنجان المحشو 
   ترتیب الباذنجانعلى  ةبالتساوي مع المحافظ

  

14-  
ضعي الصینیة في فرن معتدل الحرارة 

) درجة مئویة لمدة نصف ساعة 220- 200(
  و حتى تنضج المكونات وتعقد السوائل.أ

  
وزعي المعدنوس المفروم على وجھ الصینیة   -15

  بخمس دقائق .قبل إخرجھا من الفرن 
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قدمي الشیخ محشي الساخن مع السلطات   -16
  والمقبالت .

  

نظفي المكان بعد إطفاء الموقد وإعادة   -17
    األدوات النظیفة إلى أماكنھا .

     

                        

          

  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  اسم التمرین : الباذنجان المحشي ( الشیخ محشي ) 

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  ارتداء البدلة والكفوف وغطاء الرأس.  -1

ھیئ جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2
  4  المذكورة .

    

تحضیر الحشوة( حمس البصل المفروم واللحم مع   -3
  4  .)البھارات حتى تنضج المكونات

    

      4  . الباذنجان بشكل مقلم مع ترك األعناق یرشتق  -4

      4  تقسیم الثمار كل ثمرة إلى قسمین طولیین .  -5

شق جیب في كل قطعة مع رفع جزء من النسیج   -6
  6  الباذنجان .اللحمي من داخل كل قطعة من قطع 

    

      4  تحمیر الباذنجان المعد للحشو بالزیت في المقالة .   -7

ً إلى جنب في صینیة ترتیب   -8 الباذنجان المحمر جنبا
  4  بشكل مرصوص .

    

      4  حشو قطع الباذنجان وتغطیتھا بالجزء الخفیف .  -9

10-  
معجون الطماطھ المخفف بالماء وعصیر  صب

الحامض فوق الباذنجان المحشو بالتساوي مع 
  المحافظة على ترتیب الباذنجان

4  
    

11-  
-200في فرن معتدل الحرارة (وضع الصینیة 

) درجة مئویة لمدة نصف ساعة أو حتى 220
  تنضج المكونات وتعقد السوائل.

6  
    

توزیع المعدنوس المفروم على وجة الصینیة قبل   -12
  4  من الفرن بخمس دقائق .إخراجھا 

    

الشیخ محشي الساخن مع السلطات تقدیم   -13
  4  والمقبالت .

    

تنظیف المكان بعد إطفاء الموقد وإعادة األدوات   -14
  4  النظیفة إلى أماكنھا .

    

      60  المجموع
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  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )11،  6(في الفقرات  ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

       یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        

  

  

 

  3رقم التمرین :                                            بلب الجوز حالوة التمر سم التمرین :ا

  دقیقة 30الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی   على : ةأن تصبح قادرة : یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام . حالوة التمرإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) :
واد : - ر  الم ان تم وسكوب ة مكب ین ، ملعق ان طح ت ، ملعقت ن أو زی وب دھ ع ك ، رب

  .، لب جوز حسب الرغبةصغیرة ھیل مطحون ، أو حبة حلوة حسب الذوق 

دد : - بخ ،  الع ب للط ب قدرمناس ب للتقلی رة خش ة كبی دریة ملعق دیم ، ص حن للتق ،ص
ي  ك األوان ات لمس ف ، واقی ائل تنظی رأس ، س اء ال تیك ، غط ازات بالس بخ، قف المط

  .، فوط خاصة بالمطبخ ،الساخنة 
  موقد غازي أو أي موقد آخر . األجھزة : -

  

ً : خطوات العمل ، النقاط الح    ، معیار األداء ، الرسومات ةكماثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

وحسب المقادیر ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  المذكورة .
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  من التمر . اخرجي النوى  - 3

  

الزیت الحار على النار قلبي الطحین في   - 4
  حتى یحمر .

  

ً .قلبي التمر مع الطحین المحمر   - 5   قلیال

  

6 -   ً قلبي محتویات القدر المرفوع عن النار جیدا
  مع لب الجوز .

  

  ضیفي الھیل المطحون للخلیط السابق .  - 7

  

 عجینةاستمري بالخلط والتقلیب حتى تكون   - 8
  من التمر والجوز والھیل . متماسكة

  

  صحن مسطح .صبي العجینة في   - 9

  
    نظفي األواني وأدوات المطبخ .  -10
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
   التمرحالوة اسم التمرین : 

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  الصدریة والقفازات وغطاء الرأس  اءارتد  -1

جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر  تھیئة  -2
  6  المذكورة .

    

      6  النوى من التمر . اجخرإ  -3

الطحین في الزیت الحار على النار  تقلیب  -4
  8  حتى یحمر .

    

ً . تقلیب  -5       6  التمر مع الطحین المحمر قلیال

محتویات القدر المرفوع عن النار  تقلیب  -6
ً مع لب الجوز .   8  جیدا

    

      6  الھیل المطحون للخلیط السابق . إضافة  -7

بالخلط والتقلیب حتى تكون  ارستمراال  -8
  6  عجینة متماسكة من التمر والجوز والھیل .

    

      6  العجینة في صحن مسطح . صب  -9

      4  األواني وأدوات المطبخ . یفنظت  -10

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )6،  4(ناجح في الفقرات  ةعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

       یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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  4سم التمرین : حساء العدس بالشوفان                                           رقم التمرین :ا

  دقیقة 30الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی   على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال

  حسب الذوق العام . حساء العدس بالشوفانإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) :
واد : - وب  الم ف ك عریة ، نص وب ش ف ك وفان ، نص وب ش ف ك دس ، نص وب ع ك

ح ،  اجي ، مل ب م رة ، مكع طة مقش ل متوس ة بص ة ، حب ة حامض ف لیمون ت ، نص زی
  ض للزینة.كركم رشة ، نصف كوب معدنوس مفروم للتزیین ، شرائح لیمون حام

دد : -  دریة  الع دیم ، ص حن للتق ب ،ص ب للتقلی رة خش ة كبی بخ ، ملعق ب للط قدرمناس
ي  ك األوان ات لمس ف ، واقی ائل تنظی رأس ، س اء ال تیك ، غط ازات بالس بخ، قف المط

  . الساخنة ، فوط خاصة بالمطبخ ، جالفة
  موقد غازي أو أي موقد آخر . األجھزة : -

  

   النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسوماتثالثاً : خطوات العمل ، 

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

وحسب المقادیر ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  المذكورة .

  

بماء إغسلي العدس المنقى من الشوائب   - 3
  . الحنفیة بدرجة حرارة الغرفة

  

  كوبین من الماء.اسلقي العدس في قدر فیھ   - 4
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یغلي ارفعي الرغوة كلما ظھرت حتى   - 5
  الخلیط وینضج العدس .

  

6 -  
  

القدر مغطى على النار حتى ینضج اتركي 
 رخوة وقابلة للھرسالعدس وتكون حباتھ 

  كما في الشكل .

  
  

اللیمون على  مكونات القدر  يعصرا  - 7
. ً   مباشرة

ضیفي الشوفان والكركم والماجي للقدر   - 8
  .والماء حسب الحاجةحسب الذوق والملح 

  

اتركي القدر مغطى على النار حتى ینضج   - 9
    الشوفان .

الشعریة في الزیت على النار حتى  حمري  -11
  یكون لونھا ذھبیاً .

  

  سكبي الشعریة المحمرة مع الزیت إلى القدر ا  -12
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بعد نضوجھا في صحن سكبي الحساء ا  -13
  التقدیم .

  

  بالبصل المحمر .زیني سطح الحساء   -14

  

یمكن أن تزیني الصحن بالمعدنوس المفروم   -15
  وبعض شرحات اللیمون .

  

قدمي الحساء في أي وقت ومع جمیع   -16
    األطعمة .

    نظفي األواني وأدوات المطبخ .  -17
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  استمارة الفحص
  الفاحصةالجھة 

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  حساء العدس بالشوفاناسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر تھیئة   -2
  5  المذكورة .

    

غسل العدس المنقى من الشوائب بماء   -3
  5  الحنفیة بدرجة حرارة الغرفة .

    

      5  سلق العدس في قدر فیھ كوبین من الماء.  -4

رفع الرغوة كلما ظھرت حتى یغلي الخلیط   -5
  5  وینضج العدس .

    

ینضج القدر مغطى على النار حتى ترك   -6
  5  العدس وتكون حباتھ رخوة وقابلة للھرس .

    

7-   ً       5  عصر اللیمون على  مكونات القدر مباشرة

إضافة الشوفان والكركم والماجي للقدر   -8
  5  والملح حسب الذوق والماء حسب الحاجة .

    

ترك القدر مغطى على النار حتى ینضج   -9
  5  الشوفان .

    

على النار حتى تحمیر الشعریة في الزیت   -10
. ً   5  یكون لونھا ذھبیا

    

الشعریة المحمرة مع الزیت إلى  سكب  -11
  4  .القدر 

    

12-  
الحساء بعد نضوجھا في صحن  سكب

والمعدنوس  وتزینھا بالبصل المحمرالتقدیم 
  المفروم وبعض شرحات اللیمون .

4  
    

تنظیف األواني والمطبخ وإرجاع كل   -13
  3  أماكنھا .األواني واألدوات إلى 

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )كلھا(في الفقرات  ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

       یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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 5سم التمرین : سلطة الباذنجان                                          رقم التمرین :ا

  دقیقة 30الزمن المخصص :                           یةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذ      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی   على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام . سلطة الباذنجانإعداد  -

  عدد ، أجھزة ) :ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، 

واد : - طة الم ان متوس ان باذنج اط،  حبت ان طم طة ،  محبت لة متوس ان ، بص ملعقت
   كبیرة زیت الزیتون ،لیمونة حامض متوسطة ، باقة كرفس .

دد : -  ب  الع ب للتقلی رة خش ة كبی وي، ملعق ینیة للش وح  ص رم ول ادة للف كین ح ، س
تعمال  ة لالس ي مختلف رم ، أوان تیك للف ازات بالس بخ، قف دریة المط دیم ، ص حن للتق ،ص

ة  وط خاص اخنة ، ف ي الس ك األوان ات لمس ف ، واقی ائل تنظی رأس ، س اء ال ، غط
  بالمطبخ ، 

  موقد غازي أو أي موقد آخر . األجھزة : -

  

   ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات

  الصور  الخطوات  ت
    الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .ارتدي   - 1

المقادیر ھیئ جمیع المواد الالزمة وحسب   - 2
  المذكورة .

  

  .جیداً ینضج شوي الباذنجان في الفرن حتى ا  - 3
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  قسمین .اقطعي كل حبة إلى   - 4

  

انزعي البذور عن اللب و اللب الناضج عن   - 5
  القشور كل على حدة .

  

الملح وعصیر ھرسي اللب الناضج مع ا  - 6
. ً   الحامض والزیت في الخالط أو یدویا

  
7 -   
  

  النظیف .فرمي المعدنوس ا
  

  
  حلقات .إلى  مقطعي البصل والطماط  - 8

  .یذبلحتى إدعك البصل بالملح   - 9

  

  .اخلطي البصل والباذنجان المھروس   -10

  

زیني طبق التقدیم بالمعدنوس المفروم   -11
  وشرائح اللیمون . موشرائح الطماط

  
    .خرى أقدمي الطبق كمقبالت مع أصناف   -12
    نظفي األواني وأدوات المطبخ .  -13
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  سلطة الباذنجاناسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2
  5  المذكورة .

    

3-  . ً       5  شي الباذنجان في الفرن حتى ینضج جیدا

      5  تقطیع كل حبة إلى قسمین .  -4

اللب و اللب الناضج عن نزع البذور عن   -5
  5  القشور كل على حدة .

    

ھرس اللب الناضج مع الملح وعصیر   -6
. ً   5  الحامض والزیت في الخالط أو یدویا

    

      5  فرم المعدنوس النظیف .  -7

      5  إلى حلقات . متقطیع البصل والطماط  -8

      5  دعك البصل بالملح حتى یذبل.  -9

      5  خلط البصل والباذنجان المھروس   -10

تزیین طبق التقدیم بالمعدنوس المفروم   -11
  4  وشرائح اللیمون . موشرائح الطماط

    

      4  تقدیم الطبق كمقبالت مع أصناف اخرى .  -12

تنظیف األواني والمطبخ وإرجاع كل   -13
  3  األواني واألدوات إلى أماكنھا .

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب (كلھا)ناجح في الفقرات  ةعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

       القسمیس ئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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 6رقم التمرین :                                                ةسم التمرین : المجدرا

  دقیقة80الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی   على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام . المجدرةإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) :
واد : - دس الم ف ع وب ونص وره ك ف بقش عریة ، نص ن الش ل م ع قلی ل م وب برغ ، ك

طة ،  ل متوس ا بص ون ، حبت ت الزیت وب زی اطك ون طم رة معج ة كبی ح  مملعق ، مل
  . حسب الحاجة 

دد : -  در لل الع ب ، ق ب للتقلی رة خش ة كبی بخملعق رم ،  ط وح للف رم ول ادة للف كین ح ، س
اء  تیك ، غط ازات بالس بخ، قف دریة المط دیم ، ص حن للتق تعمال ،ص ة لالس ي مختلف أوان

  .الرأس ، سائل تنظیف ، واقیات لمسك األواني الساخنة ، فوط خاصة بالمطبخ ، 
  موقد غازي أو أي موقد آخر . األجھزة : -

  

   ، معیار األداء ، الرسوماتثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة 

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

المقادیر ئ جمیع المواد الالزمة وحسب یھی  - 2
  المذكورة .

  

حجار غسلي العدس المنقى من الشوائب واألا  - 3
  الصغیرة .

  

  اسلقي العدس بالماء في قدر على النار .  - 4
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  مغطى حتى ینضج العدس . القدرتركي ا  - 5

  

قبل  ةدقائق قلیلنقعي البرغل النقي بالماء لمدة ا  - 6
  لطھ بالعدس المطبوخ .خ

  

7 -   
  البرغل المنقوع مع العدس الناضج .خلطي ا  

  

على خلیط البرغل  الماجي المفتتةضیفي قطعة   - 9
  مع العدس .

  

  مع الخلیط السابق .  ماخلطي معجون الطماط  -10

  

11-  
القدر مغطى على نار ھادئة حتى ینضج ركي ات

حبات البرغل والعدس ناضجة وتكون  الخلیط
  ومفلفلة ولونھا أحمر . 
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   شرائح طولیة بسمك متوسط .قطعي البصل   -12

  

حمري شرائح البصل بالزیت الساخن على النار   -13
  لونھ ذھبیاً .حتى یكون 

  

  المحمر الساخن زیني سطح طبق التقدیم بالبصل   -14

  

قدمي مع األصناف األخرى وخاص في رمضان   -15
  مع الحساء والحلویات والمقبالت .

  
    نظفي األواني وأدوات المطبخ .  -16
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  المجدرةاسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2
  4  المذكورة .

    

حجار غسل العدس المنقى من الشوائب واأل  -3
  4  الصغیرة .

    

      4  سلق العدس بالماء في قدر على النار .  -4

      5  ترك القدر مغطى حتى ینضج العدس .  -5

نقع البرغل النقي بالماء لمدة دقائق قلیل   -6
  4  لطھ بالعدس المطبوخ .خقبل 

    

      4  خلط البرغل المنقوع مع العدس الناضج   -7

ضافة قطعة الماجي المفتتة على خلیط إ  -8
  4  العدس .البرغل مع 

    

      4   مع الخلیط السابق  ممعجون الطماط خلط  -9

10-  
القدر مغطى على نار ھادئة حتى  ترك

ینضج الخلیط وتكون حبات البرغل 
  والعدس ناضجة ومفلفلة ولونھا أحمر . 

5  
    

      4  البصل شرائح طولیة بسمك متوسط  تقطیع  -11

شرائح البصل بالزیت الساخن على  تحمیر  -12
. ً   5  النار حتى یكون لونھ ذھبیا

    

تزیین سطح طبق التقدیم بالبصل المحمر   -13
  3  الساخن .

    

تقدیم مع األصناف األخرى وخاص في   -14
  3  .رمضان 

    

تنظیف األواني والمطبخ وإرجاع كل   -13
  3  األواني واألدوات إلى أماكنھا .

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

وأقل منھا تعید  )12، 10، 5(ناجح في الفقرات  ةعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .ة الطالب

       یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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  7رقم التمرین :                           دولمة على الطریقة العراقیةسم التمرین : ا

  دقیقة120الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام . دولمة على الطریقة العراقیةإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد : - وبین رز الم ة ، ك و إلی ع كیل نم ، رب لوع غ م ض ع لح ع قط ر ، أرب م ھب و لح كیل
ل ،  ات بص ت حب لق ، س زم س الث ح ت ، ث من وزی رة س ق كبی الث مالع ث

وب  ارات ، ك طة ، بھ ان متوس ان باذنج و ، حبت ر حل ل أخض ان فلف طة ، حبت متوس
ق  ع مالع ح ، أرب امض ، مل ون ح یر لیم اطعص ون طم ب  ممعج ام كج ة طع ، ملعق

وص ، نص ة فص دنوس ، أربع ة مع رفس ، حزم ة ك روم ، حزم بنت مف وب ش ف ك
 ثوم ، كوب من حبات الباقالء الخضراء (طازجة أو معلبة ) .

دد : - ي مختلف الع ع الل ةأوان وح تقطی كین ، ل میك   ، س ر س در ذو قع تعمال  ق ، س
ب القدر ینیة لقل دیم ،،ص ب للتق حن مناس وف مطاطیص ل ، كف ة عم اء  ةبدل ،غط

رأس واق اخنلل ي الس ك األوان اش لمس ات قم ن  ةی اش قط ة قم ر 0,25قطع مت
 للتنظیف ، سائل للتنظیف ،  

 حراري (موقد غازي أو كھربائي ) . مصدر األجھزة : -
  

   ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  ئ جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر یھی  - 2
  ( السلق ، والباذنجان ، والبصل ) .

  

والمشقوق من الجانب في إتركي البصل المقشور   - 3
  لمدة نصف ساعھ . ئالماء الداف
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  حتراس اب ةفلسي البصل المنقوع إلى طبقات متعدد  - 4

  

5 -  
 مافرمي كل من اللحم والفلفل والطماط

والمعدنوس والشبنت والكرفس وقلوب البصل ، 
  وفصوص الثوم .

  

إلى المواد  المصفى من ماء النقعضیفي الرز   - 6
  مع البھارات والملح وعصیر اللیمون . ةالمفروم

  
7 -  . ً   اخلطي جمیع المواد حتى تختلط جیدا

من اإللیة وقطع الضلوع في  ةضعي السمن وقطع  - 8
  .ول طبقھأك القدر

  
في البصل المحشو  - 9 ً في  صُ بالحشو المحضر مسبقا

  فوق األضالع .القدر 

10-   
  

نثري فصوص الباقالء الخضراء فوق البصل ا
  المحشو . 

  
في الباذنجان المحشو فوق الباقالء  المنثوره   -11 صُ

  فوق البصل المحشو .
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12-  
 دون تناثر الحشواحشي ورقات السلق أما أصابع 

وذلك حسب الخطوات الموضحة في الصور  
  المجاورة .

  

  

13-  

  
  
  
  
  
  

وذلك حسب الخطوات أو احشي بشكل مثلثات 
  .الموضحة في الصور  المجاورة 

  
  
  
  
  

  

  

  

صُفي أصابع ومثلثات السلق المحشو في القدر   -14
  حتى تنتھي المكونات .

  

الماء اسكبي مزیج المعجون والحامض وكوب   -15
  والكجب فوق السلق المحشو وباقي الخضار .
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على الخضار  بطبق ثقیل ضاغطغطي القدر   -16
  . ةالمحشی

17-  
بعد تخفیفھا لمدة نصف اتركي القدر على النار 

أو حتى تنتھي كمیة السوائل وتنضج  ةساع
  المواد.

  

18-  
ربع ساعة ال بعد مرور إالدولمة الناضجة  يالتقلب

  النار من تحت القدر .من إطفاء 
   

  

19-  

ترتیب ذلك بفي طبق التقدیم وة قدمي الدولم
طبق مع قطع الفي  ةالناضج ةالخضار المحشو
طبق من الخضار واللبن  معة الضلوع الناضج

  . الرائب

    نظفي األواني وأدوات المطبخ .  -20
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  الدولمة على الطریقة العراقیة اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      2  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2
  2  ( السلق ، والباذنجان ، والبصل ) .

    

نقع البصل المقشور والمشقوق من الجانب   -3
  5  وتفلیسھ  ةلمدة نصف ساع ئفي الماء الداف

    

والمعدنوس  مفرم كل من اللحم والفلفل والطماط  -4
  4  والشبنت والكرفس وقلوب البصل  وفصوص الثوم 

    

مع  ةالمواد المفروممع خلط الرز المصفى   -5
  4  البھارات والملح وعصیر اللیمون .

    

من اإللیة وقطع الضلوع في  ةوضع السمن وقطع  -6
  4  .ةول طبقأك القدر

    

      6  ترتیب البصل المحشو في القدر فوق األضالع .  -7

نثر فصوص الباقالء الخضراء فوق البصل   -8
  4  .الباذنجان المحشو المحشو ترتیب

    

 أو مثلثات ورقات السلق أما أصابع حشو  -9
  6  . دون تناثر الحشو

    

10-  
سكب مزیج المعجون والحامض وكوب 
الماء والكجب فوق السلق المحشو وباقي 

  الخضار .
4  

    

11-  
تغطیة القدر بطبق ثقیل ضاغط على 

القدر على النار ترك الخضار المحشیة 
  . ةساع لمدة نصفالخفیفة 

6  
    

الناضجة بعد مرور ربع تقلب الدولمة   -12
  6  ساعة من إطفاء النار من تحت القدر .

    

13-  
ب تالدولمة في طبق التقدیم وتر تقدم

طبق مع الالخضار المحشوة الناضجة في 
قطع الضلوع الناضجة مع طبق من 

  . الخضار واللبن الرائب

5  

    

      2  األواني وأدوات المطبخ .تنظیف   -14

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

وأقل منھا تعید  )12،  11،  9، 7(في الفقرات  ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .ة الطالب

      یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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 8رقم التمرین :                          السلطة الروسیة             سم التمرین : ا

  دقیقة30 الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام .  السلطة الروسیةإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد : - لوق  الم زر مس ین ج لوقة ، حبت ة مس ین بطاط لوقة حبت وندر مس ة ش ، ، حب
وبین بزالی وب فاصولیا اك لوقة ك راءمس ة  خض وب صلص ف ك لوقة نص مس

رة  ة كبی ون ، ملعق ت زیت رة زی ین كبی ایونیز ، ملعقت ل ، الم ون أو خ یر لیم عص
 .ملح وفلفل أسود 

دد: - ي مختلف الع تعمال لال ةأوان ع س وح تقطی كین ، ل دیم ، س ب للتق حن مناس ، ص
وف مطاطی، ل ، كف ة عم اخنةبدل ي الس ك األوان اش لمس ات قم رأس واقی  ة،غطاء لل

  متر للتنظیف ، سائل للتنظیف ،  لیفھ بالستك  للتنظیف0,25قطعة قماش قطن 
 حراري (موقد غازي أو كھربائي ) . مصدر األجھزة : -

 
  

   ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  .وحسب المقادیر ئ جمیع المواد الالزمة یھی  - 2
  

  

مكعبات صغیرة قطعي الخضراوات المسلوقة إلى   - 3
  .جداً 

مزجي الملح والزیت والخل ورشة الفلفل مع ا  - 4
  . ةالخلط الجید بالشوك
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  دون تقطیع .ضعي فص الثوم في المزیج    - 5

  

6 -  
اخلطي الخضار المسلوقة والمقطعة (الجزر 

والفاصولیا الخضراء  االبطاط و والشوندر
  ) .والبزالیا

  

7 -  
 ةالخضار المسلوقضیفي المزیج إلى خلیط 

 ھاللوبی و سالبطاط الشوندر و و الجزر(
  البزالیا ) . الخضراء و

  

الخلط ضیفي المایونیز للخضار المخلوطة مع   - 8
  الجید .

  

9 -  
زیني طبق التقدیم بأصابع الجزر المسلوق أو 

حلقات البیض المسلوق والزیتون األسود 
  والمعدنوس .

  

ارجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و   -10
  تنظیف المكان 

  
  

  

  

  

  

  



 

122 
 

  

  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  السلطة الروسیة اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      4  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر  -2

تقطیع الخضراوات المسلوقة إلى مكعبات   -3
. ً   7  صغیرة جدا

    

الملح والزیت والخل ورشة الفلفل مع  مزج  -4
  6  . ةالخلط الجید بالشوك

    

      7  دون تقطیع .فص الثوم في المزیج  وضع   -5

6-  
الخضار المسلوقة والمقطعة (الجزر  خلط

والفاصولیا  سالبطاط و والشوندر
  الخضراء والبزالیا) .

7  
    

7-  
 ةالمزیج إلى خلیط الخضار المسلوق ضافةإ

واللوبیاء  س( الجزروالشوندر والبطاط
  الخضراء والبزالیا ) .

7  
    

المایونیز للخضار المخلوطة مع  ضافةإ  -8
  .باحتراس  التقلیب

7  
    

9-  
طبق التقدیم بأصابع الجزر المسلوق  تزیین

أو حلقات البیض المسلوق والزیتون األسود 
  والمعدنوس .

7  
    

      4  األواني وأدوات المطبخ .تنظیف   -10

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )كلھا(ناجح في الفقرات  ةعلى أن تكون الطالب 60/ 35التمرین ھي  جتیازالالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

       یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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 9رقم التمرین :محشو الشجر باللبن                                   سم التمرین : ا

  دقیقة120 الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام .  محشو الشجر باللبنإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

 ،كبیره نشا  ةكبیره سمن ، ملعق ةالحجم ،كوبین لبن ، فص ثوم ،ملعق كیلو شجر صغیر المواد : -
  نصف كوب رز ، ثالث أرباع  كیلو لحم دھین، حزمتین كرفس وحزمتین نعناع ، بھارات،ملح .

،صحن للتقدیم ، صدریة  ة،أواني مختلف ةقدرمناسب للطبخ مصفي ، لوح للفرم ، سكین حاد العدد : -
، فوط  یف ، واقیات لمسك األواني الساخنةالمطبخ ، قفازات بالستیك ، غطاء الرأس ، سائل تنظ

 بالمطبخ ،. ةخاص
 حراري (موقد غازي أو كھربائي ) . مصدر األجھزة : -

 
  

   ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر .ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

  

  . فرماً متوسطاً افرمي اللحم أما بالماكنة أو بالید   - 3

افرمي الكرفس والنعناع بعد التنظیف من   - 4  
  الشوائب والغسل الجید .

  انقعي الرز بالماء بعد غسلھ .  - 5

  
  اغسلي حبات الشجر من األتربة واألوساخ .  - 6
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حتى تتخلصي  بظھر السكینحكي حبات الشجر   - 7
  من القشرة الخارجیة .

  

8 -  
حتى بالمحفارة الخاصة احفري حبات الشجر 

القشرة  و خالیة من اللب الداخليتكون كل حبة 
  .متوسطة السمك مع تحري الدقة في عدم ثقبھا

  

بعضھا ( اللحم والرز والكرفس  معضعي مواد الحشوة   - 9
  ) .والبھارات والملح 

  

  بشكل جید .اخلطي مواد الحشو   -10

  

11-  
إحشي حبات الشجر المحفورة بالحشوة المعدة 

 ً ترك مسافة للسماح للرز بالتمدد مع سابقا
   .والنضوج 

  

12-  
كوبین لبن ضعي قدر الطبخ على النارو فیھ 

مخفف بثالث أكواب ماء مع النشا وحركي بشكل 
  مستمر كي الیتكتل النشا واللبن .

  

13-  
اسقطي الحبات المحشوة الواحدة تلو األخرى في 

 دقة واحتراسصلصة اللبن والنشا المجھزة بكل 
  للمحافظة على الحبات من التلف .
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وفیھ الشجر  القدر مغطى على النارالھادئھتركي ا  -14
  المحشو و صلصة اللبن حتى ینضج .

  

في صحن  الحبات الناضجة مع المرقاسكبي   -15
  التقدیم .

  

زیني الطبق أما بالنعناع المفروم أو بحلقات من   -16
  الطماطم وشرائح اللیمون الحامض . 

  

  قدمي مع المقبالت أو المخلالت .   -17

ارجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و   -18
  تنظیف المكان
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  محشو الشجر باللبن   اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1
  4  المقادیروتھیئة جمیع المواد الالزمة حسب 

    

ً  فرم اللحم والكرفس والنعناع  -2 ً متوسطا       2  فرما

3-  . ً       2  نقع الرز بعد غسلھ جیدا

4-  
غسل حبات الشجر من األتربة واألوساخ 
وحكھا بظھر السكین حتى تتخلصي من 

  القشرة الخارجیة .
4  

    

5-  
حتى بالمحفارة الخاصة حفر حبات الشجر 

 الداخلي وتكون كل حبة خالیة من اللب 
القشرة متوسطة السمك مع تحري الدقة في 

  .عدم ثقبھا

7  

    

( اللحم والرز والكرفس  تحضیر الحشوة من  -6
  2  والبھارات والملح ) .

    

7-  
حبات الشجر المحفورة بالحشوة حشو 

ً مع ترك مسافة للسماح للرز  المعدة سابقا
  بالتمدد والنضوج .

7  
    

8-  
فیھ كوبین لبن قدر الطبخ على النارو وضع 

مخفف بثالث أكواب ماء مع النشا وحركي 
  بشكل مستمر كي الیتكتل النشا واللبن .

7  
    

9-  
الحبات المحشوة الواحدة تلو إسقاط 

األخرى في صلصة اللبن والنشا المجھزة 
بكل دقة واحتراس للمحافظة على الحبات 

  من التلف .

6  

    

 ترك القدر مغطى على النارالھادئھ وفیھ  -10
  7  الشجر المحشو و صلصة اللبن حتى ینضج

    

الحبات الناضجة مع المرق في سكب   -11
  6  صحن التقدیم ثم تزیین الطبق وتقدیمھ .

    

      6  . األواني وأدوات المطبختنظیف   -12

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )5،7،8(في الفقرات  ةناجح ةالطالبعلى أن تكون  60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

       یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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 10رقم التمرین :                                          اسلطة البطاطسم التمرین : ا

  دقیقة30الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام .  سسلطة البطاطإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - اط -الم ات بط ت حب لوق سس ان  ةمس لوق ، حبت یض مس ات ب الث حب ، ث
یر لیمون ود ،عص ل أس ة فلف ح ،رش ة مل دنوس ، رش ة مع ل ، حزم ،  ةحامض ةبص

 نصف كوب خل ،نصف كوب زیت زیتون ، قلیل من الخردل .
خضار،صحن للتقدیم ، وصابون ة ، مقشار اةستعمال ،مصفلال ة، أواني مختلفة سكین حاد - العدد  : -

صدریة المطبخ ، قفازات بالستیك ، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، واقیات تنظیف األواني  ، 
 مطبخ ،.بال ة، فوط خاص ةلمسك األواني الساخن

 موقد ( غازي أو كھربائي )    -األجھزه : -

  
ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر .ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

  

3 -  
والزیت تبلي عصیر الحامض والخل والملح 

ً بالفلفل األسود مع  والخردل المخلوطین معا
  . ةالتقلیب حتى تحصلي على صلص

  

  حلقات رفیعة .قطعي البصل  إلى   - 4
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لمدة ضیفي الصلصة إلى البصل حتى ینقع فیھ   - 5
  نصف ساعة .

  

ة والمقطع ةوالمقشر ةالمسلوق سضیفي البطاط  - 6
  مكعبات .

  
التقدیم وزیني بحلقات ضعي الخلیط في طبق   - 7

 البیض المسلوق والمعدنوس المفروم .

مع شرائح لحم العجل أو أنواع  ةقدمي السلط  - 8
. ةالستیك أو الكف  

  
رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و ا  - 9

.تنظیف المكان   
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
    سسلطة البطاط اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1
 6  وتھیئة جمیع المواد الالزمة حسب المقادیر

    

2-  
عصیر الحامض والخل والملح  تتبیل

ً بالفلفل  والزیت والخردل المخلوطین معا
األسود مع التقلیب حتى تحصلي على 

  . ةصلص

8 

    

     8  . ةالبصل  إلى حلقات رفیع تقطیع  -3

الصلصة إلى البصل حتى ینقع فیھ  إضافة  -4
 8  لمدة نصف ساعة .

    

ة والمقشر ةضیفي البطاطا المسلوق  -5
 6  مكعبات .ة والمقطع

    

6-  
ضعي الخلیط في طبق التقدیم وزیني 
بحلقات البیض المسلوق والمعدنوس 

 المفروم .
8 

    

قدمي السلطھ مع شرائح لحم العجل أو   -7
. ةأنواع الستیك أو الكف  

10 
    

رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء ا  -8
 6 الموقد و تنظیف المكان 

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

وأقل منھا تعید  )6، 4، 3، 2(في الفقرات  ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .ة الطالب

       یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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 11رقم التمرین :                                           غالسبانمرق سم التمرین : ا

  دقیقة60الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام .  غالسبانمرق إعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - و  -الم بانخكیل اطم ،  س یر طم ان عص م ، كوب ع العظ نم م م غ و لح ع كیل ، رب
طة ،  ل متوس ات بص الث حب وع ، ث ص منق وب حم ان ك ت ، حبت وب زی ف ك نص

 لیمون حامض ، ملح وبھارات . 
صحن قدر للطبخ ،  خضار،لوح تقطیع السكین حادة ، أواني مختلفة لالستعمال ،مصفاة ،  - العدد  : -

صدریة المطبخ ، قفازات بالستیك ، غطاء الرأس ، سائل  للتقدیم ، صابون تنظیف األواني  ،
 تنظیف ، واقیات لمسك األواني الساخنة ، فوط خاصة بالمطبخ ،.

 موقد ( غازي أو كھربائي )    -: ةاألجھز -

  
ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    والقفازات وغطاء الرأس .ارتدي الصدریة   - 1

2 -  

  ئ جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیریھی
)  غ( األعشاب النقیة والمغسولة وكذلك السبان

  . الحمص المنقوع 
  

  

  حمري قطع اللحم في الزیت على النار .  - 3

  

  اللون الذھبي قلبي قطع اللحم حتى تحصلي على   - 4
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  فرماً متوسطاً .افرمي البصل   - 5

  

ضیفي البصل المفروم إلى اللحم المحمر في القدر   - 6
  على النار .

  

قلبي البصل المفروم مع اللحم المحمر والكاري أو   - 7
  أي نوع من البھارات التي ترغبین إضافتھا .

  

8 -  . ً   استمري بالتقلیب حتى یتحمر البصل أیضا

  

9 -  
افرمي الخضار العشبیة الخضراء المنظفة 

فرماً والمغسولة (الحلبة و الكزبرة والكراث ) 
  ناعماً .

  

ضیفي األعشاب المفرومة إلى البصل واللحم   -10
  المحمرین . 

  

  تذبل .قلبي األعشاب حتى   -11
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  فرماً ناعماً .افرمي السبانخ المنظف والمغسول   12

  

  المفروم إلى القدر .ضیفي السبانخ   -13

  

  ضیفي الحمص المنقوع فوق المكونات .  -14

  

على النار حتى یذل السبانخ اتركي القدر مغطى   -15
   أخضر بني .ویتحول لونھ إلى 

  

قلبي المكونات في القدر حتى تالحظي وجود   -16
  الزیت و شئ من ماء الخضار . 

  

  إلى القدر . ةضیفي عصیر الطماط  -17

  

  ضیفي عصیر الحامض إلى القدر .  -18
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اتركي القدر على النار الھادئة حتى تعقد المرق   -19
  ویطفوا الدھن فوق سطح المرق في القدر . 

  
  قدمي المرق مع الرز األبیض كوجبة متكاملة .   -20

  

إلى مكانھا بعد إطفاء النظیفة رجعي األدوات ا  -21
  . الموقد و تنظیف المكان
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  مرق السبانخاسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

2-  
جمیع المواد الالزمة وحسب  ةیئتھ

المقادیر( األعشاب النقیة والمغسولة وكذلك 
  والمواد األخرى السبانخ ) الحمص المنقوع 

5  
    

قطع اللحم في الزیت على النار  تحمیر  -3
  5  حتى تحصلي على اللون الذھبي .

    

4-   ً ً وتحمیره مع فرم البصل فرما متوسطا
  5  البھارات.

    

5-  
فرم الخضار العشبیة الخضراء المنظفة 

والمغسولة (الحلبة و الكزبرة والكراث ) 
ً وإضافتھا إلى البصل واللحم  ً ناعما فرما

  المحمرین .

5  

    

6-   ً ً ناعما       5  فرم السبانخ المنظف والمغسول فرما

      5  إضافة السبانخ المفروم إلى القدر .  -7

      5  إضافة الحمص فوق المكونات .   -8

ترك القدر مغطى على النار حتى یذل   -9
  7  السبانخ ویتحول لونھ إلى أخضر بني .

    

إضافة عصیر الطماطم وعصیر الحامض   -10
  5  إلى القدر .

    

11-  
ترك القدر على النار الھادئة حتى تعقد 

المرق ویطفوا الدھن فوق سطح المرق في 
  القدر .

7  
    

األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء إرجاع   -12
  3  الموقد و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب) 11،9(في الفقرات  ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

       یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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 12رقم التمرین :                                      سلطة اللھانة    سم التمرین : ا

  دقیقة15الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على :ة أن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام .  سلطة اللھانةإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - ة -الم وم ینفص،  ورق لھان امض،  ث ون ح یر لیم وب عص ف ك ،  نص
ي وب راش ف ك ل ، نص وب خ ف ك ون نص ار واللیم اطم والخی ن الطم رائح م ، ش

 الحامض للتزیین .
 آلة ھرس الثوم سكین حادة ، أواني مختلفة لالستعمال ،مصفاة ، لوح تقطیع الخضار، - العدد  : -

صدریة المطبخ ، قفازات بالستیك ، غطاء ، صحن للتقدیم ، جالفة وصابون تنظیف األواني  
 الرأس ، سائل تنظیف ، فوط خاصة بالمطبخ ، جالفة .

  
ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار     األداء ، الرسوماتثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

  

  بآلة الخاصة .اھرسي الثوم   - 3

  

اخلطي عصیر الحامض والخل مع الثوم   - 4
ً .المھروس    خلطاً جیدا
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  الخلیط السابق .اسكبي الراشي على   - 5

  

حتى تتجانس  مزجاً جیداً امزجي المكونات   - 6
  المكونات . 

  

  خیوط رفیعة .افرمي اللھانة إلى   - 7

  

  امزجي الصلصة مع اللھانة المفرومة.  - 8

  

ترغبین بشرائح  زیني طبق التقدیم حسب ما  - 9
  الطماطم والخیار وشرائح اللیمون .

  

نتھاء االارجعي األواني المغسولة إلى أماكنھا بعد   -10
    من العمل . 
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  سلطة اللھانة  اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      6  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

      6  ھرس الثوم بآلة الخاصة .  -3

خلط عصیر الحامض والخل مع الثوم   -4
. ً ً جیدا   6  المھروس خلطا

    

      6  سكب الراشي على الخلیط السابق .  -5

ً حتى تتجانس   -6 ً جیدا مزج المكونات مزجا
  6  المكونات . 

    

      8  فرم اللھانة إلى خیوط رفیعة .  -7

      6  مزج الصلصة مع اللھانة المفرومة.  -8

ترغبین  تزیین طبق التقدیم حسب ما  -9
  8  بشرائح الطماطم والخیار وشرائح اللیمون 

    

إرجاع األواني المغسولة إلى أماكنھا بعد   -10
  4  االنتھاء من العمل . 

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب) 9،7(في الفقرات  ةناجح ةعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

      یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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 13رقم التمرین :                                            الرز بالسمكسم التمرین : ا

  دقیقة120الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام . الرز بالسمكإعداد   -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - ة  -الم ل قطع ول ك ف ومغس مك منظ ع س ع قط ت ، أرب وب زی ان رز ، ك كوب
ر  وز مقش وب ل ع ك ین ، رب ان طح د ،ملعقت ف الی در ك مش ، ‘ بق وب كش ع ك رب

  كوب خبز یابس مجروش ناعم ، بیضة ، رشة كاري وكركم وفلفل أسود، ملح.
، صحن للتقدیم ، بیض یدویة  خفاقةسكین حادة ، أواني مختلفة لالستعمال ،مصفاة ،  - العدد  : -

صدریة المطبخ ، قفازات بالستیك ، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، فوط ،  صابون تنظیف األواني 
 خاصة بالمطبخ ،.

 .موقد ( غازي أو كھربائي )    -: ةاألجھز -

  
ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة    ، معیار األداء ، الرسومات ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

  

  ضعي القدر وفیھ ماء وملح على النار لسلق الرز   - 3

  

  اخفقي البیضة .  - 4
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والفلفل األسود مع الخبز اخلطي الملح والبھارات   - 5
  الیابس المدقوق .

  

  تبلي قطع السمك بعصیر اللیمون .  - 6

  

اغمسي قطع السمك بالطحین حتى تتغطى كل   - 7
  قطعة بالطحین من كال الوجھین .

  

  اغمسي القطع السابقة بالبیض .  - 8

  

  لوثي القطع بالخبز الیابس المدقوق .  - 9

  

  انشري القطع في صحن حتى وقت القلي .  -10
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  .ضعي الرز في الماء المغلي مع الكركم   -11

  

حمري اللوز المقشور في الزیت الحار حتى یكون   -12
  ذھبي اللون .

  

  لمدة دقیقة .قلبي الكشمش بالزیت   -13

  

14-  
اتركي قدر الرز المصفى على نار ھادئة مغطى 

ً طبخ الرز  حتى ینضج ( كما تعلمت سابقا
  المصفى ) .

  

  حمري قطع السمك بالزیت الحار .   -15

  

   ینضج السمكقلبي القطع على الوجھ اآلخر حتى   -16
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ورق اخرجي القطع من المقالة إلى إناء فیھ   -18
  تنشیف الزیت للتخلص من الزیت الزائد .

  

  وعاء عمیق .رتبي قطع السمك المحمر في   -19

  

  ال یتكتل .قلبي الرز الناضج حتى   -20

  

الضغط ضعي الرز الناضج فوق قطع السمك مع   -21
  الخفیف على سطح اإلناء .

  

لیحافظ  باحتراساقلبي اإلناء في صحن التقدیم   -22
  على شكلھ .

  

باللوز المحمر والكشمش زیني صحن التقدیم   -23
  المقلي .

  

  قبالت والسلطات .مقدمي مع أي نوع من ال  -24

  
مكانھا بعد إطفاء  إلىالنظیفة رجعي األدوات ا  -25

  . الموقد و تنظیف المكان
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
   الرز بالسمك اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      3  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

      9  طبخ الرز المصفى .   -3

      5  تتبیل السمك بعصیر اللیمون .  -4

5-  
تغلیف السمك بالبیض المخفوق ثم بالطحین 

حتى تتغطى كل قطعة بالطحین من كال 
  الوجھین .

5  
    

السمك بالملح واالبھارات والفلفل  تتبیل  -6
  5  األسود مع الخبز الیابس المدقوق .

    

حمري اللوز المقشور في الزیت الحار   -7
  5  حتى یكون ذھبي اللون .

    

تحمیر قطع السمك بالزیت من الوجھین   -8
  9  وتنشیف القطع من الزیت الزائد .

    

9-  
ترتیب قطع السمك المحمر في وعاء عمیق 

الناضج فوق قطع السمك مع  ووضع الرز
  الضغط الخفیف على سطح اإلناء .

5  
    

قلب اإلناء في صحن التقدیم وتزیینھ باللوز   -10
  5  المحمر والكشمش المقلي .

    

      3  تقدیم مع أي نوع من المقبالت والسلطات .  -11

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  ارجاع  -12
  3  . إطفاء الموقد و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب) 8،3(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

      یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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 14رقم التمرین :دجاج ذھبي                                            سم التمرین : ا

  دقیقة120الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام . دجاج ذھبيإعداد   -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - ع  -الم ن قط دم ع الر وص ن أدجاج وقط غیرالذ افخم ین ص ة دجاج  ، ملعقت
ف ملعق ح ، نص غیر ةمل د  ةص وب زب ف ك ل أحمر،نص ل  ،فلف وب بص ي ك ثلث

روم ،ملعق دنوس مف وب مع ف ك ً ،نص ا روم ناعم ع  ةمف یر أرب غیره زعتر،عص ص
 ة.واحد ةقشر لیمون ةلیمونات ،شرائح رفیع

ن للتقدیم ، جالفة ، صح ، مقالة ذات غطاء سكین حادة ، أواني مختلفة لالستعمال - العدد  : -
صدریة المطبخ ، قفازات بالستیك ، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، ،   وصابون تنظیف األواني
 فوط خاصة بالمطبخ ، 

 .موقد ( غازي أو كھربائي )    -: ةاألجھز -

  
ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .ارتدي   - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

  

 تبلي قطع الدجاج بالملح والفلفل .  - 3

  

 ذوبي الزبد بالمقالة على نار ھادئة .  - 4
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رتبي قطع الدجاج في الزبد الذائب في المقالة   - 5
. الواحدة تلو األخرى  

  

حمري قطع الدجاج في المقالة حتى یكون لون   - 6
 القطع ذھبي جمیل .

  

 ضیفي البصل إلى الدجاج في مقالة .  - 7

  

 ضیفي المعدنوس واألعشاب إلى الدجاج .  - 8

  

 ضیفي عصیر اللیمون إلى المكونات .  - 9

  

  . ة اللیمون إلى المقالةقشرضیفي   -10

   

 25مغطاة  على نار خفیفة مدة المقالة  تركا  -11
  .ناضجاً دقیقھ أو حتى یكون اللحم طریاً 

   

قدمي قطع الدجاج مع صلصة الكاري أو صلصة   -12
  المایونیز األخضر .

رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و ا  -13   
  . تنظیف المكان
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
   دجاج ذھبي اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      3  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

قطع الدجاج بالملح والفلفل . تبیلت  -3  5      

. على نار ھادئة الزبد بالمقالة تذویب  -4  5      

قطع الدجاج في الزبد الذائب في  ترتیب  -5
. الواحدة تلو األخرىة المقال  

5  
    

قطع الدجاج في المقالة حتى یكون  تحمیر  -6
.لون القطع ذھبي جمیل   

8  
    

البصل إلى الدجاج في مقالة . ضافةإ  -7  4      

المعدنوس واألعشاب إلى الدجاج . ضافةإ  -8  4      

عصیر اللیمون إلى المكونات . ضافةإ  -9  4      

      4  . قشرة اللیمون إلى المقالة ضافةإ  -10

 25مدة  ةنار خفیف مغطاة  علىالمقالة  ترك  -11
 ً ً دقیقھ أو حتى یكون اللحم طریا   8  .ناضجا

    

قطع الدجاج مع صلصة الكاري أو  تقدیم  -12
  4  صلصة المایونیز األخضر .

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  رجاعإ  -13
  3  . إطفاء الموقد و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب) 11،6(ة ناجح في الفقرات على أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

      یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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  15رقم التمرین :سلطة الفاصولیا الیابسة                               ین : سم التمرا

  دقیقة20الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف      على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةالتعلیمیأوال
  حسب الذوق العام . سلطة الفاصولیا الیابسةإعداد   -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - ل  -الم وب مخل م ، ك طة الحج لة متوس ً ، بص دا لوقة جی ولیا مس وب فاص ك
ون ،  ت زیت وب زی ف ك ل ، نص ار والفلف ة الخی یر لیمون ل ، عص وب خ ف ك نص

 حامضة ، ملح .
 سكین حادة ، أواني مختلفة لالستعمال ، صحن للتقدیم ، جالفة وصابون تنظیف األواني  - العدد  : -

صدریة المطبخ ، قفازات بالستیك ، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، فوط خاصة بالمطبخ ، جالفة ، 
. 

 .موقد ( غازي أو كھربائي )    -: ةاألجھز -

  
ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

  

اخلطي كل من الفاصولیا والبصل المفروم   - 3
  طبق عمیق نسبیاً .والمخلل المفروم في 

  

  صبي عصیر الحامض على الخلیط .  - 4
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باحتراس صبي الخل على المكونات مع التقلیب   - 5
  تھرس حبات الفاصولیا . حتى ال

  

  ضیفي الملح للمكونات .  - 6

  

  على سطح اإلناء . بالتساويوزعي الزیت   - 7

  

  زیني الطبق بالمعدنوس المفروم .  - 8

  

  قدمیھا مع الدجاج أو أطباق اللحوم .  - 9

  
رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و ا  -10

  تنظیف المكان .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
   فاصولیاسلطة ال اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      7  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

خلط كل من الفاصولیا والبصل المفروم   -3
. ً   8  والمخلل المفروم في طبق عمیق نسبیا

    

      7  صب عصیر الحامض على الخلیط .  -4

الخل على المكونات مع التقلیب صب   -5
  7  باحتراس حتى التھرس حبات الفاصولیا .

    

      7  إضافة الملح للمكونات .  -6

      7  توزیع الزیت بالتساوي على سطح اإلناء .  -7

      8  تزیین الطبق بالمعدنوس المفروم .  -8

      3  تقدیمھا مع الدجاج أو أطباق اللحوم .  -9

إلى مكانھا بعد و النظیفة األدوات  إرجاع  -10
  3  . تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )8، 3(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

   یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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 16رقم التمرین :          ( الصلصة البیضاء )الدجاج بالبشامیل سم التمرین : ا    

  دقیقة120الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام . ( الصلصة البیضاء ) الدجاج بالبشامیلإعداد   -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - ة  -الم زر، ملعق و ج ف كیل ف الكیلو،نص و ونص ا كیل بخ وزنھ اھزة للط ة ج دجاج
ع  ة ،رب ھ حامض ف لیمون یر نص د، عص رة زب ق كبی الث مالع روم ،ث دنوس مف غیرة مع ص

ح.  ار ، مل اج ،بھ ة دج وب خالص واد الصلصك اء ة(م امیل)أ البیض رة  -: و البش ان كبی ملعقت
 زبد ، ملعقتان كبیرة طحین ،كوب حلیب ، شریحة بصل ، حبات فلفل أسود.

دد  : - ة  -الع دیم ، جالف حن للتق تعمال ، ص ة لالس ي مختلف ادة ، أوان كین ح س
ي  ف األوان ابون تنظی رأس ،  وص اء ال تیك ، غط ازات بالس بخ ، قف دریة المط ص

 ، سائل تنظیف ، فوط خاصة بالمطبخ ،.
 .موقد ( غازي أو كھربائي )    -: ةاألجھز -

  
ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

  

كل  دوائرقطعي الجزر المنظف والمغسول إلى   - 3
  ملم .2بسمك  دائرة 

  

من جمیع الجھات في الزبد  جیداً  ةحمري الدجاج  - 4
 الذائب في مقالة كبیره على النار .

  

 ضیفي الجزر إلى المقالة بعد رفع الدجاجة  .  - 5
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6 -  
المغطاة على النار  المقالة فيالجزر  اتركي 

الھادئة حتى ینضج الجزر ویكون لونھ ذھبیاً 
 . ً  جمیال

  

إلى قطع مرتب . ةالدجاجقطعي   - 7  

  

بالبھارات والملح إلى  ةضیفي قطع الدجاج المتبل  - 8
 المقالة .

  

سكبي خالصة الدجاج إلى محتویات المقالة .ا  - 9  

  

إلى محتویات  عصیر اللیمون الحامضسكبي ا  -10
 المقالة .

  

11-  
اتركي المقالة المغطاة على النار الھادئة لمدة 
خمسون دقیقھ أو حتى ینضج الدجاج ویكون 

 طري . 

  

 رتبي قطع الدجاج في صحن التقدیم دون المرق.  -12

  

رتبي حلقات الجزر الناضجة فوق قطع لحم   -13
 الدجاج .
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حمري الطحین في الزبد الذائب مع التقلیب حتى   -14
 یشقر لونھ ویكون ذھبي .

  

ضیفي الحلیب المغلي للطحین في المقالة مع   -15
 التحریك حتى یغلي لمدة نصف دقیقھ.

  

16-  

صبي المرق الموجود في المقالة إلى مزیج 
الطحین والحلیب ( صلصة البشامیل ) مع 

. التحریك  
   

  

المزیج ویكون  حتى یغلياترك القدر على النار   -17
 متجانس خالي من التكتالت .

  

المعدنوس المفروم للصلصة .ضیفي   -18  

  

فوق قطع الدجاج بعد إضافة  ةصبي الصلص  -19
 المعدنوس . 

  

أو مع أطباق  ةالمسلوق سقدمي مع البطاط  -20
. ةالمختلف ة المعكرون  

  

رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و ا  -21
  تنظیف المكان .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  ( الصلصة البیضاء ) الدجاج بالبشامیل اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      4  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

 الجزر المنظف والمغسول إلى دوائر تقطیع  -3
  4  ملم .2بسمك  كل دائرة 

    

ً  ةالدجاج تحمیر  -4 من جمیع الجھات في  جیدا
  7 الزبد الذائب في مقالة كبیره على النار .

    

ةالجزر إلى المقالة بعد رفع الدجاج إضافة  -5  3      

6-  
المغطاة على النار  المقالة فيالجزر  ترك 

الھادئة حتى ینضج الجزر ویكون لونھ 
. ً ً جمیال   ذھبیا

4  
    

إلى قطع مرتب . ةالدجاج تقطیع  -7  4      

بالبھارات  ةقطع الدجاج المتبل إضافة  -8
  4 والملح إلى المقالة .

    

9-  
عصیر اللیمون  و خالصة الدجاج سكب

وتركھا إلى محتویات المقالة  الحامض
لمدة خمسون دقیقھ  ةعلى النار الھادئمغطاة 

.أو حتى ینضج الدجاج ویكون طري .  

7  

    

قطع ترتیب لحم الدجاج الناضج وفوقھا   -10
.مفي صحن التقدی الجزر دون المرق  4  

    

      7 تحضیر الصلصة البیضاء ( البشامیل ) .  -11

      3 إضافة المعدنوس المفروم للصلصة .  -12

.فوق قطع الدجاج  ةالصلص صب  -13  3      

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -14  
. و تنظیف المكان  3  

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )11،9،4(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  التي رسبت فیھا .الخطوات 

   یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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  17رقم التمرین :                                         الحمص المتبلسم التمرین : ا

  دقیقة20الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  العام .حسب الذوق  الحمص المتبلإعداد   -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - ع ملعق -الم ابس ، رب ص الی ن الحم وب م غیر ةك ودیوم ،  ةص ات الص ن بیكاربون م
 نصف كوب زیت الزیتون ، فص ثوم  ةمن الملح ، أربعة صغیر ةأربع أكواب ماء ، ملعق

دد  : - تعمال -لع ة لالس ي مختلف ادة ، أوان كین ح لق،  س میك للس ر س در ذو قع ،  ق
دیم ،  حن للتق ائل ، ص رأس ، س اء ال تیك ، غط ازات بالس بخ ، قف دریة المط ص

 . تنظیف ، فوط خاصة بالمطبخ
 .موقد ( غازي أو كھربائي )    -:ة األجھز -

  
ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    والقفازات وغطاء الرأس . ارتدي الصدریة  - 1

  وحسب المقادیر.ئ جمیع المواد الالزمة یھی  - 2
  

  

حضري الحمص المسلوق ( اللبلبي ) كما تعلمتھ   - 3
. ً   سابقا

  

  انزعي قشور حبات الحمص الناضج .  - 4

  

اتركي الحمص على النار حتى ینضج وتصبح   - 5
  حباتھ طریة .
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والملح إلى الحمص  الثوم المھروسضیفي   - 6
  الناضج المصفى من الماء .

  

ضیفي الزیت إلى الحمص الناضج المصفى من   - 7
  الماء .

  
ً مع البصل األخضر .  - 8     قدمیھ ساخنا

رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و ا  - 9
  تنظیف المكان .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    الطالبةاسم 
  الحمص المتبل اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      4  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      4  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

تحضیر الحمص المسلوق ( اللبلبي ) كما   -3
. ً   10  تعلمتھ سابقا

    

      10  نزع قشور حبات الحمص الناضج .  -4

الحمص على النار حتى ینضج  ترك  -5
  وتصبح حباتھ طریة .

10  
    

الثوم المھروس والملح إلى الحمص  إضافة  -6
  الناضج المصفى من الماء .

6  
    

الزیت إلى الحمص الناضج المصفى  إضافة  -7
  6  من الماء .

    

ً مع البصل األخضر .  -8       6  تقدیمھ ساخنا

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -9  
. و تنظیف المكان  4  

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )5،4،3(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

   یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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  18رقم التمرین :                                      الكفتة بالطحینیة  سم التمرین :ا

  دقیقة120الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام . الكفتة بالطحینیةإعداد   -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - ھ  -: -الم دنوس ، ملعق ة مع ره ، حزم لھ كبی ً ، بص ا روم ناعم م مف و لح ف كیل نص
ھ  وب طحینی اع الك الث أرب ل ،ث وب خ ف ك ین  ،نص ة دارس ار، رش ة بھ ح ، رش غیره مل ص

 . ربع كوب عصیر لیمون مخفف بملعقتین ماء، ملعقة طعام زیت ، رشة ملح،  (راشي) 
دد  :  - ة -لع ینیھ خاص وح للتقط ص ایركس  ،ل الفرن أو ب ادب كین ح ع س رم ةی ي  للف ، أوان

ة تعمال ملعقلال مختلف تیل أو ةس ا س ب أم ره للتقلی ب كبی دیم ،  خش حن للتق تعمال ، ص لالس
ة  ة ، جالف وط خاص ف ، ف ائل تنظی رأس ، س اء ال تیك ، غط ازات بالس بخ ، قف دریة المط ص

 بالمطبخ .
 .موقد ( غازي أو كھربائي )    -: ةاألجھز -

  
ً : خطوات العمل ،     النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسوماتثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

  

3 -   ً افرمي البصلة المقشرة و المعدنوس النظیف فرما
ً باستعمال السكین ولوح التقطیع  ناعما

  

والمعدنوس والملح  خلطي اللحم والبصلا  - 4
 والبھارات .
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5 -  .ً  اعجني الخلیط جیدا

  

6 -  
والماء والملح وعصیر  ةخلطي الخل والطحینیا

اللیمون في إناء عمیق حتى یتحول إلى صلصة 
 متجانس كثیف ولزج .

  

في صینیة الفرن ( أو البایركس )  ةمدي العجین  - 7
 المدھون بزیت الزیتون .

  

 ةبالصلص ةفي الصینی ةالممدود ةغطي الكفت  - 8
 بشكل جید ومتساوي . 

  

ضعي الصینیة في الفرن لمدة نصف ساعة ( أو    - 9
 حتى تنضج الكفتة ) . 

  

والسلطات والصمون  ةالمقلی سقدمي مع البطاط  -10
وسلطة الخضار. ةالحار أو مع المعكرون  

  

قطعي الكفتة الناضجة بشكل معینات ( قص   -11
 البقالوة ) وقدمیھا .

  
رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و ا  -12

 تنظیف المكان .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  الكفتة بالطحینیة اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      4  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

3-  
البصلة المقشرة و المعدنوس النظیف  فرم

ً باستعمال السكین ولوح  ً ناعما المعقم فرما
 التقطیع

7  
    

اللحم والبصل والمعدنوس والملح  خلط  -4
.وعجن  والبھارات ً الخلیط جیدا  7  

    

5-  
والماء والملح  ةالخل والطحینی خلط

وعصیر اللیمون في إناء عمیق حتى 
متجانس كثیف ولزج . ةیتحول إلى صلص  

9  
    

في صینیة الفرن ( أو البایركس  ةالعجین مد  -6
. ) المدھون بزیت الزیتون  6  

    

 ةفي الصینی ةالممدود ةالكفتتغطیة   -7
بشكل جید ومتساوي . ةبالصلص  6  

    

 ةفي الفرن لمدة نصف ساع ةالصینیوضع   -8
) . ة( أو  حتى تنضج الكفت  9  

    

9-  
والسلطات  ةالمقلی سمع البطاطتقدیم الكفتة 

وسلطة  ةوالصمون الحار أو مع المعكرون
  الخضار.

6  
    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -10  
. و تنظیف المكان  3  

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )8،5(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

   یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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 19رقم التمرین :معكرونة بالطماطم                                     ال  سم التمرین :ا

  دقیقة40الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام . معكرونة بالطماطمالإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - و  -: -الم ف كیل ةنص وم،  معكرون وص ث الث فص اطم،  ث ات طم ع حب ھ  أرب ، ملعق
  حبة فلفل حمراء ،حبة فلفل أخضر .،  فلفل أسودصغیره ملح ، رشة بھار، رشة 

دد  :  - ب  -لع در مناس فاة ق كین  ،، مص ع س وح للتقطی رم ، ل ادة للف ة ح ي مختلف ، أوان
تیل أو ا س ب أم ره للتقلی ة كبی تعمال ملعق دیم  بخش لالس حن للتق تعمال ، ص دریة ، لالس ص

 المطبخ ، قفازات بالستیك ، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، فوط خاصة بالمطبخ .
 .موقد ( غازي أو كھربائي )    -: ةاألجھز -

  
  

ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار     األداء ، الرسوماتثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

  

اسلقي المعكرونة بالماء الدافئ مع الملح وقلیل   - 3
 من الزیت .

  

صفي المعكرونة من ماء السلق عندما تكون   - 4
 طریھ .

  

والفلفل األحمر واألخضر  ةالمقشر مقطعي الطماط  - 5
 إلى مكعبات .
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  .ةمعدنوس المغسولالفرمي حزمة ا   - 6

  

المعدنوس  والفلفل و مخلطي مكعبات الطماطا  - 7
. ً  المفروم والتوابل جیدا

  

8 -  
ضیفي الخلیط إلى الثوم المحمر مع التقلیب على 
النار لمدة ربع ساعة حتى تحصلي على صلصة 

.  ةكثیف    

اسكبي الصلصة على المعكرونة وھي ساخنة في   - 9
 صحن التقدیم . 

  

ارجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و   -10
 تنظیف المكان .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  المعكرونة بالطماطم اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      4  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

سلق المعكرونة بالماء الدافئ مع الملح   -3
 وقلیل من الزیت .

7  
    

المعكرونة من ماء السلق عندما  تصفیة  -4
  7 تكون طریھ .

    

الطماطم المقشرة والفلفل األحمر  تقطیع  -5
 واألخضر إلى مكعبات .

7  
    

      7  معدنوس المغسولة.الحزمة  فرم  -6

والفلفل والمعدنوس  ممكعبات الطماط خلط  -7
. ً   7 المفروم والتوابل جیدا

    

8-  
الخلیط إلى الثوم المحمر مع التقلیب  اضافة

حتى تحصلي  ةعلى النار لمدة ربع ساع
.  ةكثیف ةعلى صلص  

9  
    

 ةوھي ساخن ةعلى المعكرون ةصلص سكب  -9
  6 في صحن التقدیم . 

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -10  
. و تنظیف المكان  3  

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )8(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

   یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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   20رقم التمرین :                                    داوود باشا           سم التمرین :ا

  دقیقة40الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

   ً   على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ة: األھداف التعلیمیأوال
  حسب الذوق العام . داوود باشاإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - و  -: -الم ف كیل امنص ن العظ الي م ر) ح ل (ھب م عج ات ،  لح ل حب و بص ف كیل نص
غیرة ت،  ص ان زی غیر ة، ملعق كوب ود  ، ةص ل أس ة فلف ار، رش ة بھ ح ، رش ینمل ة دارس  رش

ان  وم ،ملعقت وص ث الث فص ة ، ث ة حامض یر لیمون ین ، عص غیرة طح ة ص اء ،ملعق ان م كوب
 . ، ھاون میالمین  زبد ، نصف ملعقة صغیرة نعناع یابس

دد  :  - ب ،  -لع در مناس میك ق ر س الة ذات قع فاة مق كین  ،مص ع س وح للتقطی رم ، ، ل ادة للف ح
ي  تیل أوأوان ا س ب أم ره للتقلی ة كبی تعمال ملعق ة لالس دیم  بخش مختلف حن للتق تعمال ، ص لالس

ي ف األوان ابون تنظی ة وص ازات ،   ، جالف بخ ، قف دریة المط ایلونص رأس ،  ن اء ال ، غط
 سائل تنظیف ، فوط خاصة بالمطبخ .

 .موقد ( غازي أو كھربائي )    -: ةاألجھز -

  
ً : خطوات العمل ، النقاط     ، معیار األداء ، الرسومات ةكماالحثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

 

افرمي اللحم بماكنة فرم اللحم مرتین حتى ینعم   - 3
 ویتماسك.

 

 اعجني اللحم والملح والتوابل بصوره جیده .  - 4

 

 قسمي العجینة إلى كرات صغیرة بحجم الجوزة .  - 5
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حمري كرات اللحم في الزیت الساخن في مقالة   - 6
 ذو قعر سمیك.

 

حتى  ةالمقشر ةحمري حبات البصل الصغیر  - 7
 یكون لونھا ذھبیاً . 

 

8 -  
ضعي البصل واللحم المحمر مع الماء والتوابل  

حتى  ةوعصیر اللیمون في قدر على نار خفیف
 یغلي المرق لمدة خمس دقائق.

 

 ماء إلى الطحین المحمرمن ال ضیفي نصف كوب  - 9
 مع التحریك المستمر حتى ال یتكتل المزیج. 

 

 ضیفي المزیج إلى اللحم مع التحریك .  -10

 

  ذلك باخلطي الثوم والنعناع بالدق بالھاون الخاص   -11

 

 ضیفي الثوم المدقوق والنعناع الیابس إلى اللحم  -12
 والقدر على النار لعدة دقائق .

 

 قدمي مع الرز المفلفل .   -13

 
رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و ا  -14

 تنظیف المكان .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  داوود باشا اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      4  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

فرم اللحم مرتین حتى  اللحم بماكنة فرم  -3
  4 ینعم ویتماسك.

    

اللحم والملح والتوابل بصوره جیده . عجن  -4  7      

بحجم  ةإلى كرات صغیر ةالعجین تقسیم  -5
. ةالجوز  3  

    

كرات اللحم في الزیت الساخن في  تحمیر  -6
  4 مقالة ذو قعر سمیك.

    

 ةالمقشر ةحبات البصل الصغیر تحمیر  -7
 . ً   7 حتى یكون لونھا ذھبیا

    

8-  
البصل واللحم المحمر مع الماء  وضع 

والتوابل وعصیر اللیمون في قدر على نار 
حتى یغلي المرق لمدة خمس دقائق. ةخفیف  

4  
    

9-  
ماء إلى الطحین من ال نصف كوب وضع

ل تیتك مع التحریك المستمر حتى ال المحمر
 المزیج. 

7  
    

المزیج إلى اللحم مع التحریك . إضافة  -10  4      

اخلطي الثوم والنعناع بالدق بالھاون   -11
  4  الخاص بذلك 

    

الثوم المدقوق والنعناع الیابس إلى  إضافة  -12
  3 اللحم والقدر على النار لعدة دقائق .

    

مع الرز المفلفل .  تقدیمھ  -13  3      

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -14  
. و تنظیف المكان  3  

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )9،7،4(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

   یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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   21رقم التمرین :ساندویج مقلي                                              سم التمرین :ا

  دقیقة120الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةأوال
  حسب الذوق العام . ساندویج مقليإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - ة ، -: -الم ین ، بیض واب طح الث أك غیرة خم ث ة ص اودر ، ملعق ب ب ین حلی رة یملعقت
اء  وب م ف ك ح ، نص ة مل اودر ، رش ك ب غیرة بیكن ة ص ع ملعق ة ، رب ت فوری وبین زی ، ك

رائح  وة ، ش راء حل ة خض ف فلفل طة ، نص لة متوس ار ، بص ة خی اطم ، حب ة طم ي ، حب للقل
  . السندویج  حشومن لحم الدجاج مسلوقة أو أي مواد ل

دد  :  - الة ذات  -لع میك مق ر س ل قع ن ،،، منخ اء للعج رم ،  إن ادة للف كین ، ح ع س وح للتقطی ل
دیم  حن للتق تعمال ، ص ب لالس تیل أو خش ا س ب أم ره للتقلی ة كبی تعمال ملعق ة لالس ي مختلف أوان

اف  ف األوان، ورق نش ابون تنظی ة وص تیك ، ي  ، ، جالف ازات بالس بخ ، قف دریة المط ص
 المطبخ .غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، فوط خاصة ب

 .موقد ( غازي أو كھربائي )    -: ةاألجھز -

  
   ثالثاً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ئ جمیع المواد الالزمة یھی  - 2
  

 

3 -  
ضعي الطحین والحلیب والبیكنك باودر ورشة 

ومزجھا مزجاً الملح والخمرة الفوریة في منخل 
  جیداً .

 

  ضیفي البیضة إلى الخلیط السابق .  - 4

 
عجني الخلیط بالبیضة والماء حتى تحصلي على ا  - 5

  عجینة طریة .
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  لیل من الزیت .قعمیق مدھون بحضري طبق   - 6

 

  الطبق المدھون .ضعي العجینة في   - 7

 

مغطى في مكان دافئ لمدة ربع اتركي الطبق   - 8
  ساعة أو حتى یتضاعف حجم العجینة .

  

الواحد عشرة سم قطعي العجینة إلى أصابع طول   - 9
 وسمك خمسة سم .

 

  ویتضاعف  حجمھا .اتركي القطع ترتاح   -10

 

ضعي الزیت في المقالة على النار حتى یكون   -11
  ساخناً .

 

  اسقطي القطع في الزیت الساخن لتحمیرھا .  -12

 

قلبي القطع في الزیت على الجانبین حتى تكتسب   -13
  الذي یدل على نضجھا . اللون الذھبي الجمیل
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 منادیلمصفاة ثم على ضعي القطع المحمرة في   -14
  .المطبخ  حتى تتخلص من الزیت الزائد

 

15-   
  بعد أن تبرد .اعملي شق جانبي في كل قطعة 

 

16-  
جھزي الحشوة التي ترغبین ( دجاج مسحب 

مسلوق مع الطماطم  ، الفلفل األخضر ، الخیار ، 
  البصل ) والقلیل من عصیر اللیمون أو الخل .

 

  فرم ناعم .إفرمي لحم الدجاج   -17

 

  فرماً ناعماً .افرمي الخضار    -18

 

الحشوة حشي القطع المقلیة بما تتسع من ا  -19
  المحضرة .

 

  وأي نوع من المقبالت . أقدمیھا مع طبق السلطة   -20

 
رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و ا  -21

  تنظیف المكان .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  داوود باشا اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      4  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

3-  
الطحین والحلیب والبیكنك باودر  خلط

ورشة الملح والخمرة الفوریة في منخل 
. ً ً جیدا   ومزجھا مزجا

4  
    

عجن الخلیط بالبیضة والماء حتى تحصلي   -4
  7  على عجینة طریة .

    

5-  
وضع العجینة في الطبق المدھون في مكان 

دافئ لمدة ربع ساعة أو حتى یتضاعف 
  حجم العجینة

4  
    

العجینة إلى أصابع وتركھا ترتاح تحویل   -6
  7  ویتضاعف حجمھا .

    

قلي وتحمیر قطع أو أصابع العجینة في   -7
  7  الزیت الساخن .

    

وضع القطع المحمرة في مصفاة وعلى   -8
  4  منادیل المطبخ للتخلص من الزیت الفائض 

    

تحضیر الحشوة من لحم والخضار المرومة   -9
. ً   7 ناعما

    

المحمرة وحشیھا بالحشوة شق القطع   -10
. ً   4  المحضرة سابقا

    

وأي نوع من أدمیھا مع طبق السلطة تق  -11
  5  المقبالت . 

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -12  
. و تنظیف المكان  4  

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )9،7،6،4(في الفقرات  ةة ناجحتكون الطالبعلى أن  60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

  یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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   22رقم التمرین :كباب ملوكي                                              سم التمرین :ا

  دقیقة80الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیم     على : ةأن تصبح قادر ة: یجب على الطالب ةیأوال
  حسب الذوق العام . كباب ملوكيإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - ان  -: -الم ان كبیرت اطم ، ملعقت ون طم رة معج ة كبی روم ، ملعق م مف و لح ف كیل نص
ل  ان فلف طة ، حبت اطم متوس ات طم الث حب رفس ، ث ان ك الت ، حزمت س بص ین ، خم طح

 .  إن وجد ، ملح وبھارات وزیت للقلي ، رغیفان خبزأخضر حلو ، ملعقة كبیرة شوفان 
دد  :  - میك  -لع ر س الة ذات قع ن ،، مق اء للعج و إن ع ل ي ، ح للتقطی رم ، أوان ادة للف كین ح س

تعمال  ة لالس رن مختلف ینیة ف تعمال ، ، ، ص ب لالس تیل أو خش ا س ب أم ره للتقلی ة كبی ملعق
دیم  حن للتق اف ص ائل ، ، ، ورق نش رأس ، س اء ال تیك ، غط ازات بالس بخ ، قف دریة المط ص

 تنظیف ، فوط خاصة بالمطبخ .
 .موقد ( غازي أو كھربائي )    -: ةاألجھز -

  
ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

 

ضیفي الملح إلى اللحم المفروم في إناء عمیق   - 3
   . خاص للعجن

  

ضیفي باقي المواد ( البھارات ، الطحین ،   - 4
  الشوفان ) إلى اللحم .
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   فرماً ناعماً .افرمي قلیل من الكرفس وبصلة   - 5

  

ضیفي البصل والكرفس المفرومان إلى المواد   - 6
  السابقة .

 

ً .اعجني المواد السابقة مع بعضھا   - 7   عجناً جیدا

 

  السابق .اعملي أصابع من العجین   - 8

 

  مقالة سمیكة القعر على النار .سخني الزیت في   - 9

 

حمري أصابع الكباب في المقالة في الزیت   -10
  الساخن على النار .

 

منادیل المطبخ ضعي الكباب المحمر على   -11
  للتخلص من الزیت الزائد .
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في المقالة بعد  أرباعحمري الخبز المقطع إلى   -12
  تحمیر الكباب .

 

قلبي قطع الخبز في المقالة على الوجھین حتى    -13
  یتحمر .

 

على منادیل المطبخ للتخلص  ضعي الخبز المحمر  -14
  من الزیت الزائد .

 

  حلقات .قطعي البصل المتبقي إلى   -15

 

  حمري حلقات البصل بالزیت المتبقي في المقالة .  -16

 

في صینیة الفرن كطبقة  نصف قطع الخبزرتبي   -17
  أولى .

 

  رتبي الكباب المحمر على الطبقة األولى .  -18

 

  رتبي حلقات البصل على الكباب .  -19
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فرماً افرمي الطماطم والكرفس والفلفل األخضر   -20
  ناعماً . 

 

  خلطي الخضار المفرومة مع بعضھا البعض . ا  -21

 

البصل المحمر في ترتیب الخضار المفرومة على   -22
  صینیة الفرن .

 

  غطي المكونات السابقة بالخبز المحمر المتبقي .   -23

 

   بالمعجون المحلول بكوب ماءاسقي صینیة الفرن   -24

 

  یجب أن ال یرتفع السائل حافة صینیة الفرن .  -25

 

عشرون حمري المكونات في فرن حار ولمدة   -26
  دقیقة .

 

الملوكي مع أ ي نوع من السلطات قدمي الكباب   -27
  أو المقبالت .

 

رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و ا  -28
  تنظیف المكان .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  كباب ملوكي  : اسم التمرین

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      3  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

3-  
إضافة الملح والبھارات والطحین والشوفان 

والكرفس والبصل المفروم إلى اللحم 
ً .وعجن جمیع ھذه  ً جیدا   المكونات عجنا

4  
    

      4  العجین إلى أصابع . تقطیع  -4

      5  تحمیر أصابع الكباب بالزیت الساخن .  -5

وضع الكباب على منادیل المطبخ لیتخلص   -6
  4  من الزیت الزائد .

    

7-  
تحمیر الخبز المقطع إلى أرباع في المقالة 

بعد تحمیر الكباب ووضعھا على ورق 
  من الزیت الزائد .المطبخ للتخلص 

4  
    

تقطیع الخضار ( الطماطم ، الفلفل ،   -8
. ً ً ناعما   4  الكرفس ) فرما

    

      4  تقطیع البصل المتبقي إلى حلقات وتحمیرھا  -9

ترتیب الخبز في قعر الصینیة ثم الكباب ثم   -10
  4  حلقات البصل ثم الخضار المفرومة  .

    

المحمر تغطیة المكونات السابقة بالخبز   -11
  4  المتبقي .

    

سقي الصینیة بالمعجون المحلول بكوب ماء   -12
  5  على أن لیرتفع السائل حافة صینیة الفرن .

    

تحمیر المكونات في الفرن لمدة عشرون   -13
  5  دقیقة .

    

تقدیم الكباب الملوكي مع أ ي نوع من   -14
  4  السلطات أو المقبالت .

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -15  
  3  . و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

وأقل منھا تعید  )13، 12،  5(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .ة الطالب

  یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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   23رقم التمرین :                                           میخنة الطماط  سم التمرین :ا

  دقیقة60الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمیھ : یجب على الطالبة أن تصبح قادرة على :     أوال
  حسب الذوق العام . یخنة الطماطمإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد :  - روم ، -: -الم م مف و لح ف كیل ح نص ن مل ان دھ ل ،ملعقت و بص ف كیل اطم ، نص و طم كیل
 .   ، قرن فلفل حاربھارات ،إصبع زنجبیل طري حسب المتوفر

دد  :  - در ذو -لع میك  ق ر س اطمقع لق الطم در لس ع  ، ، ق وح للتقطی رم ، ، ل ادة للف كین ح س
تعمال  ة لالس ي مختلف تعمال ، أوان ب لالس تیل أو خش ا س ب أم ره للتقلی ة كبی ةملعق ، ، مبرش

دیم ،  حن للتق ف ، ، ص ائل تنظی رأس ، س اء ال تیك ، غط ازات بالس بخ ، قف دریة المط ص
 فوط خاصة بالمطبخ .

 .موقد ( غازي أو كھربائي )    -: ةاألجھز -

  
ً : خطوات العمل ،     النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسوماتثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

 

على لوح فرماً خشناً افرمي البصل المقشر   - 3
  التقطیع .

  

ضعي البصل واللحم والدھن والزنجبیل المبروش   - 4
  . في قدر الطبخ الفلفل الحاروقطع من 
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  على النار .ضیفي البھارات للقدر وھو   - 5

  

مرتین أو ثالث قلبي المكونات بملعقة خشب   - 6
  مرات .

 

7 -  
استمري بتقلیب مكونات القدر حتى یتحول لون 

الذھبي وینضج البصل وباقي المكونات إلى اللون 
  المواد .

 

لدقیقة اسلقي الطماطم بالماء المغلي على النار   - 8
  لیسھل نزع قشرتھا .

 

  صفي الطماطم من ماء السلق .  - 9

 

  الطماطم المسلوقة .قشري   -10

 

  فرماً خشناً .افرمي الطماطم   -11
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  غطي مكونات القدر بالطماطم المفرومة .  -12

 

اتركي القدر على النار حتى تنضج جمیع   -13
  المكونات ونحصل على المرق .

 

  قدمي الیخنة مع الرز األبیض والسلطة الخضراء   -14

 

رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و ا  -15
  تنظیف المكان .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  یخنة الطماطة  اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      3  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

ً على  -3 ً خشنا لوح  فرم البصل المقشر فرما
  4  التقطیع .

    

وضع البصل واللحم والدھن والزنجبیل   -4
  4  المبروش وقطع من الفلفل الحار .

    

      4  وضع البھارات للقدر وھو على النار .  -5

تقلیب المكونات بملعقة خشب مرتین أو   -6
  4  ثالث مرات .

    

7-  
تقلیب مكونات القدر حتى یتحول لون 

وینضج البصل المكونات إلى اللون الذھبي 
  وباقي المواد .

5  
    

سلق الطماطم بالماء المغلي على النار   -8
  5  لدقیقة لیسھل نزع قشرتھا .

    

      4  تصفیة الطماطم من ماء السلق .  -9

      5  تقشیر الطماطم المسلوقة .  -10

11-  . ً ً خشنا       4  فرم الطماطم فرما

      4  تغطیة مكونات القدر بالطماطم المفرومة .  -12

اترك القدر على النار حتى تنضج جمیع   -13
  4  المكونات ونحصل على المرق .

    

تقدیم الیخنة مع الرز األبیض والسلطة   -14
  4  الخضراء .

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -15  
  3  . و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )10،8،7(ة ناجح في الفقرات على أن تكون الطالب 60/ 35التمرین ھي  جتیازالالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

  میس القسئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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   24رقم التمرین :                                        ة   مرق البامی  سم التمرین :ا

  دقیقة60الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمی     : یجب على الطالبة أن تصبح قادرة على : ةأوال
  حسب الذوق العام . مرق البامیةإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

واد : - راء ،  -الم ة حم ة طازج اطم طری و طم م ، كیل و لح ف كیل راء ، نص ة خض و بامی كیل
یر ح وب عص ع ك ت ، رب وب زی ع ك ن أو رب ان دھ وم ، ملعقت ب رأس ث ح حس امض ، مل

  الرغبة .
دد  :  - در ذو -لع میك  ق ر س تعمال، قع ة لالس ي مختلف اطم أوان یر الطم فیة عص فاة لتص ،  مص

دیم  حن للتق تعمال ، ص ب لالس تیل أو خش ا س ب أم ره للتقلی ة كبی بخ ، ، ، ملعق دریة المط ص
 قفازات بالستیك ، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، فوط خاصة بالمطبخ .

 . ، معصرة خضار كھربائیة حسب المتوفرموقد ( غازي أو كھربائي )   -: ةاألجھز -

  
ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

 

  المقطعة .رشي الملح على  الطماطم   - 3

  

   الطرفینمن المغسولة النظیفة  ةقمعي حبات البامی  - 4
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  ضعي اللحم في القدر مع الدھن على النار .  - 5

  

قلبي اللحم في القدر على النار حتى یتحول لون   - 6
  اللون الذھبي .اللحم إلى 

 

على اللحم والقدر  والثوم المقشر ةضعي البامی  - 7
  على النار .

 

وعصیر الحامض ربع كوب ماء ضیفي مقدار   - 8
  على مكونات القدر .

 

ً تركي ا  - 9   .القدر مغطى على النار الھادئة جدا

 

حضري عصیر الطماطم بعصرھا أما بست البیت   -10
  أو بالید .
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تذبل البامیة لقدر على النار حتى استمري با  -11
  إلى الذھبي  . ویتحول لونھا

  

  على النار.صبي عصیر الطماطم على القدر وھو   -12

 

  حتى تغلي .اتركي القدر مغطى على النار   -13

 
قلیلي النار تحت القدر حتى تنضج وتتماسك   -14

  وتثخن .المرق 

15-  
المرتبة  ةصبي المرق المتماسك فوق حبات البامی

الحبات بكل عنایة كي ال تتمزق وقطع اللحم 
  الناضجة .

 

قدمي المرق مع الرز األبیض  والسلطة الخضراء    -16

 
رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و ا  -17

  تنظیف المكان .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
   ةمرق البامی اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      3  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

      4  رش الملح على  الطماطم المقطعة .  -3

البامیة المغسولة النظیفة من تقمیع حبات   -4
  3  الطرفین .

    

      5  وضع اللحم في القدر مع الدھن على النار .  -5

تقلیب اللحم في القدر على النار حتى   -6
  3  یتحول لون اللحم إلى اللون الذھبي .

    

7-  
وضع البامیة والثوم المقشر على اللحم 

والقدر على النار و مقدار ربع كوب ماء 
  على مكونات القدر .وعصیر الحامض 

3  
    

8-   ً ترك القدر مغطى على النار الھادئة جدا
  7  حتى تذبل البامیا ویتحول لونھا إلى الذھبي  

    

تحضیر عصیر الطماطم بعصرھا أما بست   -9
  3  البیت أو بالید .

    

صب عصیر الطماطم على القدر وھو على   -10
  3  النار .

    

      3  على النار حتى تغلي .ترك القدر مغطى   -11

تقلیل النار تحت القدر حتى تنضج وتتماسك   -12
  7  المرق وتثخن .

    

13-  
صب المرق المتماسك فوق حبات البامیا 

المرتبة وقطع اللحم بكل عنایة كي ال 
  تتمزق الحبات الناضجة .

7  
    

تقدیم المرق مع الرز األبیض  والسلطة   -14
  3  الخضراء  .

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -15  
  3  . و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

وأقل منھا تعید  )13، 12، 8(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .ة الطالب

   یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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   25رقم التمرین :لحم بعجین                                               سم التمرین :ا

  دقیقة120الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمیة : یجب على الطالبة أن تصبح قادرة على :     أوال
  حسب الذوق العام . لحم بعجینإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

ستة أكواب طحین ، كوبین لبن دافئ، ، كوب زیت ، ملعقة كبیرة خمیرة جافة ، نصف  -المواد : -
كوب ماء دافئ ، ملعقة صغیرة ملح ، قلیل من الماء لبل الید عند العجن ،أربع بصالت كبیرة ، 

زیت ، ملح حسب الذوق ،نصف ملعقة كبیرة من نصف كیلو لحم مفروم ناعم ،نصف كوب 
البھارات والدارسین ، رشة فلفل أسود ، ثالث أرباع كوب لبن ، ملعقتان كبیرتان راشي ،ملعقتان 

 كبیرتان خل ،نصف كوب لوز، خمس حبات طماطم قویة ، كوب صلصة الطماطم أو كجب.
، لوح  ةخشبیة ، ملعق ة،منخل ، مقالة كبیر ةإناء كبیر للعجن ، صینیة للخبز، ورق الزبد -العدد : -

،صدریة المطبخ ، قفازات بالستیك ، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، واقیات  ةللفرم ، سكین حاد
 بالمطبخ ،  ة، فوط خاص ةلمسك األواني الساخن

 .موقد ( غازي أو كھربائي )   -األجھزة : -
  

ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األ    داء ، الرسوماتثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

 

اتركي الخمیرة مع ملعقة صغیرة من السكر في   -3
   تذوب لمدة عشر دقائقربع كوب ماء دافئ حتى 

  

إلى الطحین المنخول على لوح  ةریضیفي الخم  -4
  في المطبخ . ةخشبي أو على الطاول
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5-  
صبي الزیت واللبن في حفره في مزیج الطحین 

مع التقلیب بأطراف األصابع حتى یبتل  ةریوالخم
. ً   الطحین تماما

  

 دعكي العجین حتى یكون كتلھ واحده ملساء الا  -6
  تلتصق باللوح الخشبي . 

  

7-  
في اإلناء المدھون بقلیل من الزیت اتركي العجین 

ومغطى بفوطة المطبخ النظیفة حتى یتضاعف 
  حجمھا .

  
   . مدة دقیقتیناعجني العجینة مره ثانیھ   -8

كرات صغیره بحجم إلى  ةالمقسم ةغطي العجین  -9
  تجف. كي ال ةالبیض

  

والمفروم فرماً ناعماً في حمري البصل المقشر   - 10
  . ةالمتوسط على النارالمقالة مع الزیت 

  

التقلیب لمدة ضیفي اللحم المفروم إلى المقالة مع   - 11
  .مع البصل  دقیقتین

  

  ضیفي الملح والتوابل إلى اللحم المفروم .  - 12

  

ضیفي الراشي والخل واللبن إلى المقالة مع   - 13
  التقلیب.
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ة والمقطع ةالمغسول منزعي البذور من الطماطا  - 14
  أرباع .إلى 

  

  . ةمربعات صغیرإلى  مقطعي الطماط  - 15

  

ورشة الملح ورشة الفلفل  مضیفي قطع الطماط  - 16
  األسود إلى المقالة مع التقلیب .

  

17 -  
رغیف فرشي كرات العجین كل واحده على ھیئة ا

صغیر بحجم صحن الشاي الصغیر في صینیة 
  . ةبورق الزبد ةالفرن المغلف

  

  . ماألقراص بالكجب أو صلصة الطماطدھني ا  - 18

  

ة بالحشو ةاألقراص المحشو زیني باللوز  - 19
  أعاله. ةالمحضر

  

قبل  ةلمدة ساعتركي األقراص في صینیة الفرن ا  - 20
  . حتى یتضاعف حجمھا الخبز

  

  .بربع ساعة احمي الفرن قبل بدء الخبز   - 21

  

ربع ساعة أو حتى اخبزي في فرن ساخن لمدة   - 22
 ً   .تحمر قلیال

رجعي األدوات إلى مكانھا بعد إطفاء الموقد و ا  - 23
  تنظیف المكان .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  لحم بعجین  اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      3  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

      4  تحضیر الخمیرة .   -3

إضافة الخمیرة إلى الطحین المنخول على   -4
  4  لوح خشبي أو على الطاولة في المطبخ .

    

5-  
الزیت واللبن في حفره في مزیج  صب

الطحین والخمیرة مع التقلیب حتى یبتل 
 ً مع دعك العجین حتى یكون الطحین تماما

  كتلھ واحده ملساء 

7  

    

6-  
ترك العجین في اإلناء المدھون ومغطى 

بفوطة المطبخ النظیفة حتى یتضاعف 
  حجمھا وتكرار عجنھا.

4  
    

كرات صغیره تغطیة العجینة المقسمة إلى   -7
  4  بحجم البیضة كي ال تجف.

    

8-  
واللحم مع الملح  تحمیر البصل المفروم

على والبھارات والراشي والخل واللبن 
  . ةالمتوسط النار

7  
    

إضافة قطع الطماطم ورشة الملح ورشة   -9
  4  الفلفل األسود إلى المقالة مع التقلیب .

    

10-  
فتح كرات العجین كل واحده على ھیئة 

رغیف صغیر بحجم صحن الشاي الصغیر 
  . ةبورق الزبد ةفي صینیة الفرن المغلف

5  
    

11-  
دھن األقراص بالكجب أو صلصة الطماطم 

و حشوھا و تزیینھا باللوز تركھا ساعة 
  لتستریح .

4  
    

أو  ةربع ساعخبزھا في فرن ساخن لمدة   -12
 ً   7  .حتى تحمر قلیال

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -13  
  4  . و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )12، 8، 5(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

  یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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   26رقم التمرین :البیتزا                                                    سم التمرین :ا

  دقیقة120الزمن المخصص :                           ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمیة : یجب على الطالبة أن تصبح قادرة على :     أوال
  حسب الذوق العام . البیتزاإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

أربع بصالت كبیره ، نصف كیلو لحم مفروم ناعم ،نصف كوب زیت ، ملح حسب الذوق  -المواد : -
،نصف ملعقة من البھارات والدارسین ، رشة فلفل أسود ، ثالث أرباع كوب لبن ، ملعقتان كبیرتان 

قویھ ، كوب صلصة الطماطم  لوز، خمس حبات طماطةخل ،نصف كوب  راشي ،ملعقتان كبیرتان
أو كجب ،حبة طماطم مفرومة للتزیین، نصف كوب جبن مبروش أبیض ونصف كوب زیتون 

  مفروم حلقات ، صلصة طماطم أو كجب. 
إناء كبیر للعجن ، صینیة للخبز، ورق الزبدة ،منخل ، مقالة كبیره ، ملعقة خشبیة ، لوح  - لعدد  :ا -

حادة ،شیبك ، آلة تقطیع البیتزا ،صدریة المطبخ ، قفازات بالستیك ، غطاء الرأس ، للفرم ، سكین 
 سائل تنظیف ، واقیات لمسك األواني الساخنة ، فوط خاصة بالمطبخ ، جالفة بالستیك.

  .موقد ( غازي أو كھربائي )   -: ةاألجھز -

ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

 

والسكر وملعقتان من الماء  ةتركي خلیط الخمیرا  - 3
   .  ةلمدة ربع ساعالدافئ في وعاء 

  

في وسط الطحین المنخول مع رشة  ةعملي حفرا  - 4
  الملح .
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المنتفخ والزیت والماء على  ةمزیج الخمیرصبي   - 5
  . الطحین مع الخلط بأطراف األصابع

  

  ادعكي الخلیط حتى تختلط السوائل بالطحین.  - 6

  7 -   ً مع رش الطاولة  مدة خمس دقائقاعجني جیدا
  بقلیل من الطحین .

في وعاء كبیر مدھون بقلیل من  ةضعي العجین  - 8
  الزیت .

  

في مكان  ةالمغطى بفوطھ نظیفتركي الوعاء ا  - 9
  حتى یتضاعف حجمھا . ةلمدة ساعدافئ 

  

ولمدة ثالث مع رش الطحین  ةثانی ةعجني مرا  -10
   دقائق .

  

  . ملساء ةكرترتاح وتكون بشكل  ةتركي العجینا  -11

  

  نصفین .إلى  ةقسمي العجینا  -12
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قرص فتحي كل نصف بالشوبك على شكل ا  -13
  .نصف سم  بسمك

  

بمسحھ من الكجب أو  القرص دھني سطحا  -14
  . مصلصة الطماط

  

15-  
ضعي الحشو ( المحضر كما في اللحم 

بعجین)على السطح ثم الزیتون المفروم و مبروش 
  الجبن األبیض واألصفر  .

  
  اتركیھا مغطاة في مكان دافئ حتى یزداد حجمھا  -16

17-  
 )200- 180حار بدرجة حرارة (اخبزیھا في فرن 

) دقیقھ أو حتى 15-10درجھ مئویة ولمدة (
  .تتحمر

  

ة قطعي البیتزا بعد إخراجھا من الفرن بآلھ خاص  -18
  إلى أشكال مثلثھ . ةأو بسكین حاد

  

نظفي المكان بعد إطفاء الموقد وإعادة األدوات   -19
  إلى أماكنھا . ةالنظیف

  



 

189 
 

  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  البیتزا  اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      3  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

      4  تحضیر الخمیرة .   -3

رة وباقي یالخم عجن المكونات ( الطحین و  -4
  7  ) .إلضافاتا

    

5-  

وضع العجینة في وعاء كبیر مدھون بقلیل 
من الزیت وترك الوعاء المغطى بفوطھ 

حتى  لمدة ساعةنظیفة في مكان دافئ 
حتى یتضاعف حجمھا وتكرار العجن 

  .تكون ملساء 

7  

    

تقسیم العجینة إلى نصفین فتح كل نصف   -6
  5   قرص سمكھ نصف سمبالشوبك على شكل 

    

دھن سطحھا بمسحھ من الكجب أو صلصة   -7
  5  الطماطم .

    

8-  
وضع الحشو ( المحضر كما في اللحم 

بعجین)على السطح ثم الزیتون المفروم و 
  الجبن األبیض واألصفر  . مبروش

7  
    

تركھا مغطاة في مكان دافئ حتى یزداد   -9
  5  . حجمھا

    

10-  
-180حار بدرجة حرارة (خبزھا في فرن 

) دقیقھ 15- 10) درجھ مئویة ولمدة (200
  أو حتى تتحمر.

5  

    

تقطیعھا بعد إخراجھا من الفرن بآلھ خاصة   -11
  5  أو بسكین حادة إلى أشكال مثلثھ .

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -12  
  4  . و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب ) 8، 5، 4(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

  یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        

  

  



 

190 

   27رقم التمرین :مربى الطرشانة ( المشمش المجفف )                سم التمرین :ا

  یصلح ھذا التمرین كمشروع تخرج لزمن المخصص : ا    ةمكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمیة : یجب على الطالبة أن تصبح قادرة على :     أوال
  حسب الذوق العام . مربى الطرشانة ( المشمش المجفف )إعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 
ثمانیة أكواب ماء ، ملعقتین عصیر  نصف كیلو سكر ،نصف كیلو طرشانة ( نقوع ) ، -المواد : -

  لیمون ، ھیل .
،صدریة قدر ذو قعر سمیك، إناء كبیر وعمیق ، مصفاة ، ملعقة كبیرة خشب أو استیل  - لعدد  :ا -

، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، واقیات لمسك األواني الساخنة ، فوط  نایلونالمطبخ ، قفازات 
 خاصة بالمطبخ ، 

  .موقد ( غازي أو كھربائي )   -: ةاألجھز -

ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

 

اغسلي الطرشانة بالماء للتخلص من األتربة   - 3
  والشوائب والحصى الصغیر .

  

انقعي الطرشانة بالماء البارد لمدة لیلة كاملة حتى   - 4
  تنتفخ ویتضاعف حجمھا .

  

  صفي الطرشانة من ماء النقع .  - 5
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6 -  
  

السكر وطبقة من رتبي في قدر الطبخ طبقة من 
  الطرشانة .

  

  انتھي بطبقة من السكر .  - 7

  

  لمدة لیلة كاملة .اتركي ھذا النقوع   - 8

  

ضعي القدر والخلیط الذي تحول إلى سائل سمیك   - 9
  على النار .والھیل مربوط بقطعة شاش ، 

  

  راقبي الرغوة التي فوق السطح .  -10

  
المربى  ینضجارفعي الرغوة كلما ظھرت حتى   -11

  وتعقد الشیرة .

  صبي الناتج في أواني مناسبة بعدما تبرد .  -12

  

احكمي إغالق األواني للمحافظة على المربى من   -13
  التلف .

  
نظفي المكان بعد إطفاء الموقد وإعادة األدوات   -14

  النظیفة إلى أماكنھا .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  مربى الطرشانة ( المشمش المجفف ) اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      3  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

الطرشانة بالماء للتخلص من األتربة  غسل  -3
  4  والشوائب والحصى الصغیر .

    

الطرشانة بالماء البارد لمدة لیلة كاملة  نقع  -4
  4  حتى تنتفخ ویتضاعف حجمھا .

    

      3  الطرشانة من ماء النقع . ةصفیت  -5

في قدر الطبخ طبقة من السكر   بیرتت  -6
  5  وطبقة من الطرشانة .

    

      4  بطبقة من السكر . اءانتھ  -7

      4  ھذا النقوع لمدة لیلة كاملة . ترك  -8

9-  
القدر والخلیط الذي تحول إلى سائل  وضع

سمیك والھیل مربوط بقطعة شاش ، على 
  النار .

7  
    

      4  الرغوة التي فوق السطح . مراقبة  -10

الرغوة كلما ظھرت حتى ینضج المربى  رفع  -11
  7  وتعقد الشیرة .

    

      4  الناتج في أواني مناسبة بعدما تبرد .  صب  -12

إغالق األواني للمحافظة على المربى   ماحكإ  -13
  4  من التلف .

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -14  
  4  . و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )11، 9(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

  یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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   28رقم التمرین :مربى العنجاص                                          سم التمرین :ا

  دقیقة  120لزمن المخصص : ا ة                          مكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمیة : یجب على الطالبة أن تصبح قادرة على :     أوال
  حسب الذوق العام .  عنجاصال مربى إعداد -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

عصیر لیمون ، كیلو ونصف الكیلو سكر  ، ملعقة كبیرة ،  كیلو وربع عنجاص طازج -المواد : -
  .مربوط بشاشة ھیل 

،صدریة قدر ذو قعر سمیك، إناء كبیر وعمیق ، مصفاة ، ملعقة كبیرة خشب أو استیل  - العدد  : -
، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، واقیات لمسك األواني الساخنة ، فوط  نایلونالمطبخ ، قفازات 
 خاصة بالمطبخ ، 

  .موقد ( غازي أو كھربائي )   -: ةجھزاأل -

ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

 

3 -  . ً   اغسلي حبات العنجاص جیدا

  

  فوق العنجاص . المغليالماء اسكبي   - 4
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5 -  
ضعي السكر مع كوب ماء والھیل المربوط 

بشاشة وعصیر الحامض في قدر على النار مع 
  یذوب السكر .التقلیب المستمر حتى 

  

اتركي القدر على النار حتى تظھر الرغوة وتطفو   - 6
  على سطح السائل .

  

  ارفعي الرغوة باستمرار وكلما ظھرت .  - 7

  

اتركي القدر على نار ھادئة حتى تعقد الشیرة   - 8
  متوسطة القوام .وتكون 

  

حتى لمدة قلیلة اتركي العنجاص في الماء المغلي   - 9
  تتشقق قشور بعض الثمار .

  

  صفي ثمار العنجاص من الماء بمصفاة مناسبة .  -10

  

صحیحة قشري الثمار بكل دقة للحفاظ على الثمار   -11
  وغیر ممزقة .
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اسقطي الثمار المقشرة في الشیرة الجاھزة وھي   -12
  على النار .

  

  تنضج المربى .حتى ارفعي الرغوة كلما ظھرت   -13

  

احفظي المربى في أواني مناسبة بعدما تنضج   -14
  وتبرد .

  

نظفي المكان بعد إطفاء الموقد وإعادة األدوات   -15
  النظیفة إلى أماكنھا .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  مربى الطرشانة ( المشمش المجفف ) اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      4  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

3-  . ً       4  غسل حبات العنجاص جیدا

      2  سكب الماء المغلي فوق العنجاص .  -4

5-  
وضع السكر مع كوب ماء والھیل المربوط 
بشاشة وعصیر الحامض في قدر على النار 

  المستمر حتى یذوب السكر .مع التقلیب 
4  

    

6-  
ترك القدر على النار حتى تظھر الرغوة 

ورفعھا كلما  وتطفو على سطح السائل
  . ظھرت

5  
    

ترك القدر على نار ھادئة حتى تعقد الشیرة   -7
  9  وتكون متوسطة القوام .

    

ترك العنجاص في الماء المغلي لمدة قلیلة   -8
  4  حتى تتشقق قشور بعض الثمار .

    

ثمار العنجاص من الماء بمصفاة  یتصفت  -9
  9  وتقشیر الثمار بكل دقة .مناسبة 

    

10-  
الثمار المقشرة في الشیرة الجاھزة  اطسقإ

ورفع الرغوة كلما ظھرت وھي على النار 
  .حتى تنضج المربى

9  
    

احفظي المربى في أواني مناسبة بعدما   -11
  4  تنضج وتبرد .

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -12  
  3  . و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب) 10، 9، 7(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

  یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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   29رقم التمرین :                                        مربى السفرجل   سم التمرین :ا

  دقیقة  120لزمن المخصص : ا                 ة          مكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  

                                                            
  

ً : األھداف التعلیمیة : یجب على الطالبة أن تصبح قادرة على :     أوال
  حسب الذوق العام .  مربى السفرجلإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

كیلو سكر  ، ملعقة كبیرة عصیر لیمون ، ھیل ثالث أرباع طازج ، سفرجلكیلو وربع  -المواد : -
  مربوط بشاشة .

،صدریة قدر ذو قعر سمیك، إناء كبیر وعمیق ، مصفاة ، ملعقة كبیرة خشب أو استیل  - العدد  : -
، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، واقیات لمسك األواني الساخنة ، فوط  نایلونالمطبخ ، قفازات 

 خاصة بالمطبخ ، جالفة بالستیك.
  .موقد ( غازي أو كھربائي )   -: ةاألجھز -

ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسومات    ثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    الرأس .ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء   - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

 

لمدة اغمري الثمار بالماء في قدر على النار   - 3
  حتى یسھل تقشیرھا . نصف ساعة

  

  صفي الثمار من ماء السلق .  - 4

  

   بسكین حادة .قشري الثمار   - 5
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  شرائح ثخینة .قطعي الثمار إلى   - 6

  
  الثمار .أزیلي البذور من وسط   - 7

8 -  
ضعي السكر مع كوب ماء والھیل المربوط 

بشاشة وعصیر الحامض في قدر على النار مع 
  حتى یذوب السكر .التقلیب المستمر 

  

تظھر الرغوة وتطفو اتركي القدر على النار حتى   - 9
  على سطح السائل .

  

  وكلما ظھرت . باستمرارارفعي الرغوة   -10

  

اتركي القدر على نار ھادئة حتى تعقد الشیرة   -11
  متوسطة القوام .وتكون 

  

اسقطي الشرائح في الشیرة الجاھزة وھي على   -12
  النار .

  

اتركي المكونات على النار الھادئة حتى تنضج   -13
  المربى . 

  

احفظي المربى في أواني مناسبة بعدما تنضج   -14
  وتبرد .

  
إطفاء الموقد وإعادة األدوات نظفي المكان بعد   -15

  النظیفة إلى أماكنھا .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  مربى السفرجل اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      4  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

غمر الثمار بالماء في قدر على النار لمدة   -3
  4  نصف ساعة حتى یسھل تقشیرھا .

    

      2  .وتقشیرھا الثمار من ماء السلق  ةصفیت  -4

      4  تقطیع الثمار إلى شرائح ثخینة وإزالة البذور   -5

6-  
وضع السكر مع كوب ماء والھیل المربوط 
بشاشة وعصیر الحامض في قدر على النار 

  مع التقلیب المستمر حتى یذوب السكر .
5  

    

7-  
ترك القدر على النار حتى تظھر الرغوة 

وتطفو على سطح السائل ورفعھا كلما 
  ظھرت .

9  
    

8-  
إسقاط  الشرائح في الشیرة الجاھزة وھي 
على النار وتركھا على النار الھادئة حتى 

  تنضج المربى .
4  

    

حفظ المربى في أواني مناسبة بعدما تنضج   -9
  9  وتبرد .

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -10  
  3  . و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )9، 7(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

    یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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   30رقم التمرین :                                         الطرنج مربى   سم التمرین :ا

  دقیقة  120لزمن المخصص : ا ة                          مكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  یصلح ھذا التمرین كمشروع تخرج                                                                         

  
  

                                                           

ً : األھداف التعلیمیة : یجب على الطالبة أن تصبح قادرة على :     أوال
  حسب الذوق العام .  طرنجمربى الإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

، ملعقة كبیرة عصیر لیمون ،  كیلو وربع الكیلو سكر،  من الطرنج قشور أربع حبات -المواد : -
  .یمكن استعمال المستكي إن توفر ھیل مربوط بشاشة 

،صدریة قدر ذو قعر سمیك، إناء كبیر وعمیق ، مصفاة ، ملعقة كبیرة خشب أو استیل  - العدد  : -
المطبخ ، قفازات بالستیك ، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، واقیات لمسك األواني الساخنة ، فوط 

 خاصة بالمطبخ ، جالفة بالستیك.
  .موقد ( غازي أو كھربائي )   -: ةاألجھز -

ً : خطوات العمل ،     النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسوماتثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  وحسب المقادیر.ھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2
  

 

أزیلي القشرة الصفراء الخفیفة وذلك بحكھا   - 3
  بسكین حادة .

  

  فصلي القشور الثخینة عن الثمرة . ا  - 4

  

مدة ضعي شرائح القشرة الثخینة في ماء للنقع   - 5
  ساعتین .
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ضعي القشور في ماء جدید في قدر على النار   - 6
  لونھا شفاف .حتى تنضج ویكون 

  

  صفي القشور من ماء السلق .  - 7

لمدة انقعي الشرائح الباردة مرة أخرى بماء بارد   - 8  
  ربع ساعة .

9 -  
النقع  عصري الشرحات بعد التخلص من ماءا

حتى تتخلصي من أخر قطرة ماء مع المحافظة 
  علیھا من التمزق .

  

رقم حضري الشیرة بنفس الطریقة في التمرین   -10
  .) 10، 9، 8للخطوات (  ) 29(

  

اسقطي الشرائح في الشیرة الجاھزة وھي على   -11
  النار .

  

  والقدر على النار للشیرة الھیل  ضیفي المستكي أو  -12

  

اتركي المكونات على النار الھادئة حتى تنضج   -13
  المربى . 

  

احفظي المربى في أواني مناسبة بعدما تنضج   -14
  وتبرد .

  
نظفي المكان بعد إطفاء الموقد وإعادة األدوات   -15

  النظیفة إلى أماكنھا .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  الطرنجمربى  اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      4  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

إزالت القشرة الصفراء الخفیفة وذلك بحكھا   -3
  8  بسكین حادة .

    

      2  فصل القشور الثخینة عن الثمرة .   -4

وضع شرائح القشرة الثخینة في ماء للنقع   -5
  4  مدة ساعتین .

    

6-  
وضع القشور في ماء جدید في قدر على 

تنضج ویكون لونھا شفاف ثم النار حتى 
  التخلص من ماء السلق .

4  
    

نقع الشرائح الباردة مرة أخرى بماء بارد   -7
  5  لمدة ربع ساعة .

    

8-  
عصر الشرحات بعد التخلص من ماء النقع 

حتى تتخلصي من أخر قطرة ماء مع 
  المحافظة علیھا من التمزق .

8  
    

      4  تحضیر الشیرة  -9

في الشیرة الجاھزة وھي إسقاط الشرائح   -10
  4  على النار مع المستكي أو الھیل  .

    

ترك القدر على النار الھادئة حتى تنضج   -11
  8  المربى .

    

حفظ المربى في أواني مناسبة بعدما تنضج   -12
  3  وتبرد .

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -13  
  3  . و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )11، 8، 3(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

    یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        

  

  

  



 

203 

   31رقم التمرین :                            مربى قشور الكریب فروت  سم التمرین :ا

  دقیقة  120لزمن المخصص : ا ة                          مكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  یصلح ھذا التمرین كمشروع تخرج                                                                         

  
  

                                                           

ً : األھداف التعلیمیة : یجب على الطالبة أن تصبح قادرة على :     أوال
  حسب الذوق العام .  فروتمربى قشور الكریب إعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

ً من ثمرة الكریب فروتقشور  -المواد : - ، كیلو وربع الكیلو  حبتان كبیرتان وذ قشرة سمیكة جدا
  سكر ، ملعقة كبیرة عصیر لیمون ، ھیل مربوط بشاشة یمكن استعمال المستكي إن توفر .

قدر ذو قعر سمیك، إناء كبیر وعمیق ، مصفاة ، ملعقة كبیرة خشب أو استیل ،صدریة  - العدد  : -
المطبخ ، قفازات بالستیك ، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، واقیات لمسك األواني الساخنة ، فوط 

 خاصة بالمطبخ ، 
  موقد ( غازي أو كھربائي )  . -األجھزة : -

ً : خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ،     معیار األداء ، الرسوماتثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1
   وحسب المقادیرھیئ جمیع المواد الالزمة   - 2

  نصفین .اقطعي كل ثمرة إلى   - 3

  

  . الداخلیة فصلي القشور الثخینة عن الثمرة ا  - 4

  

بحكھا أزیلي القشرة الصفراء الخفیفة وذلك   - 5
  بسكین حادة .

  

  بشكل مثلث .قطعي الشرائح إلى أرباع   - 6

  
مدة ضعي شرائح القشرة الثخینة في ماء للنقع   - 7

  ساعتین .
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ضعي القشور في ماء جدید في قدر على النار   - 8
  تنضج ویكون لونھا شفاف .حتى 

  

  صفي القشور من ماء السلق .  - 9

  

بماء بارد لمدة انقعي الشرائح الباردة مرة أخرى   -10
  ربع ساعة .

  

11-  
عصري الشرحات بعد التخلص من ماء النقع ا

حتى تتخلصي من أخر قطرة ماء مع المحافظة 
  التمزق .علیھا من 

  

رقم حضري الشیرة بنفس الطریقة في التمرین   -12
  .) 10، 9، 8للخطوات (  ) 29(

  

اسقطي الشرائح في الشیرة الجاھزة وھي على   -13
  .مع الھیل أو المستكي إن وجد النار 

  

اتركي المكونات على النار الھادئة حتى تنضج   -14
  المربى .

   

احفظي المربى في أواني مناسبة بعدما تنضج   -15
  وتبرد .

نظفي المكان بعد إطفاء الموقد وإعادة األدوات   -16
  النظیفة إلى أماكنھا .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    الطالبةاسم 
  مربى السفرجل اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

      3  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر   -2

قطع الثمرة نصفین وفصل القشور الثخینة   -3
  3  عن الثمرة .

    

إزالت القشرة الصفراء الخفیفة وذلك بحكھا   -4
  8  بسكین حادة .

    

وضع شرائح القشرة الثخینة في ماء للنقع   -5
  4  مدة ساعتین .

    

6-  
على وضع القشور في ماء جدید في قدر 

النار حتى تنضج ویكون لونھا شفاف ثم 
  التخلص من ماء السلق .

8  
    

نقع الشرائح الباردة مرة أخرى بماء بارد   -7
  5  لمدة ربع ساعة .

    

8-  
عصر الشرحات بعد التخلص من ماء النقع 

حتى تتخلصي من أخر قطرة ماء مع 
  المحافظة علیھا من التمزق .

8  
    

      4  تحضیر الشیرة  -9

إسقاط الشرائح في الشیرة الجاھزة وھي   -10
  3  على النار مع المستكي أو الھیل  .

    

ترك القدر على النار الھادئة حتى تنضج   -11
  5  المربى .

    

حفظ المربى في أواني مناسبة بعدما تنضج   -12
  3  وتبرد .

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -13  
  3  . و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )8، 6، 4(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  الخطوات التي رسبت فیھا .

    یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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   32رقم التمرین :المكدوس                                                 سم التمرین :ا

  دقیقة  120لزمن المخصص : ا ة                          مكان التنفیذ / محطة العمل : ورشة التغذی      
  یصلح ھذا التمرین كمشروع تخرج                                                                         

  
  

                                                           

ً : األھداف التعلیمیة : یجب على الطالبة أن تصبح قادرة على :     أوال
  حسب الذوق العام .  المكدوسإعداد  -

  ثانیاً : التسھیالت التعلیمیة ( مواد، عدد ، أجھزة ) 

ً كیلو باذنجان حباتة  -المواد : -  ملعقة كوب فلفل أحمر، رأس ثوم مقشر، كوب لب جوز، صغیرة جدا
 زیت زیتون لغمر الحبات وكبسھا .حزمة معدنوس ، ملح ، 

قدر ذو قعر سمیك، إناء كبیر وعمیق ، مصفاة ، ملعقة كبیرة خشب أو استیل ،صدریة  - العدد  :  -
، غطاء الرأس ، سائل تنظیف ، واقیات لمسك األواني الساخنة ، فوط  نایلونالمطبخ ، قفازات 

 خاصة بالمطبخ ، جالفة بالستیك.
  .موقد ( غازي أو كھربائي )   -: ةاألجھز -

ً : خطوات العمل ،     النقاط الحاكمة ، معیار األداء ، الرسوماتثالثا

  الصور  الخطوات  ت
    ارتدي الصدریة والقفازات وغطاء الرأس .  - 1

  . صغیرة جداً  ھحباتكیلو باذنجان   - 2

  

ً بالماء .  - 3   اغسلي الحبات الصغیرة من األتربة جیدا

 

  . وحسب المقادیرھیئ جمیع المواد الالزمة   -4 

 

  العود األخضر من رأس الثمار .قمعي جزء من   - 5
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برفع قلم من القشرة بشكل طولي قشري الثمار   - 6
  لكل ثمرة .

  

من اللب الداخلي لكل ثمرة  قطعة صغیرةارفعي   - 7
  شق جانبي .من خالل 

  

( ملعقة كبیرة بالماء والملح بنسبة اسلقي الثمار   - 8
  لكل أربع أكواب ماء ) .ملح 

  

ً .یغلي اتركي القدر على النار   - 9   قلیال

  

  من ماء السلق صفي الثمار المسلوقة نصف سلقة   -10

  

ً حتى   -11 الیتبقى نشفي الثمار من الماء بشكل جید جدا
  ماء في الثمار المسلوقة .

  

  . نعمي لب الجوز   -12
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والثوم المھروس والمعدنوس  نعمالجوز الم يخلطا  -13
  المفروم مع الملح والفلفل األحمر .

  

  الثمار بالحشوة أعاله . يحشا  -14

  

  . بشكل مرصوصرتبي الثمار في زجاجة   -15

   

بزیت  المكبوسة كبس خفیفأغمري الثمار   -16
  الزیتون .

محكمة الغطاء لمدة إسبوع في اتركي الزجاجة   -17
  الضوء .مكان بارد بعید عن 

  

قدمي المكدوس كنوع من المقبالت مع وجبات   -18
  الطعام وعلى مدار الیوم .

نظفي المكان بعد إطفاء الموقد وإعادة األدوات   -19
  النظیفة إلى أماكنھا .
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  استمارة الفحص
  الجھة الفاحصة

  فرع الفنون التطبیقیة                      الصف الثالث                                    اسم الطالبة
  المكدوس اسم التمرین :

الدرجة   الخطوات  الرقم
  القیاسیة

درجة 
  المالحظات  األداء

      3  ارتداء الصدریة والقفازات وغطاء الرأس   -1

2-  
ً  ھحباتتحضیر كیلو باذنجان  صغیرة جدا

 ً وغسل الحبات الصغیرة من األتربة جیدا
  بالماء .

4  
    

      4  تھیئة جمیع المواد الالزمة وحسب المقادیر .  -3

4-  
قمعي جزء من العود األخضر من رأس 

تقشیر الثمار برفع قلم من القشرة  و الثمار
  .بشكل طولي لكل ثمرة .

6  
    

رفع قطعة صغیرة من اللب الداخلي لكل   -5
  5  ثمرة من خالل شق جانبي .

    

ملعقة سلق الثمار بالماء والملح بنسبة (   -6
  4  كبیرة ملح لكل أربع أكواب ماء ) .

    

تصفیة الثمار المسلوقة نصف سلقة من ماء   -7
  7  .السلق 

    

ً حتى  یفنشت  -8 الثمار من الماء بشكل جید جدا
  7  الیتبقى ماء في الثمار المسلوقة .

    

9-  
تحضیر الحشو تنعیم الجوز وھرس الثوم 

وفرم المعدنوس وخلط المواد مع الملح 
   .وحشو الثمار والفلفل األحمر

5  
    

      3  ترتیب الثمار في زجاجة بشكل مرصوص .  -10

 
11-  

غمر الثمار المكبوسة كبس خفیف بزیت 
  2  الزیتون .

    

12-  
ترك الزجاجة محكمة الغطاء لمدة إسبوع في 

مكان بارد بعید عن الضوء تقدیم المكدوس 
كنوع من المقبالت مع وجبات الطعام وعلى 

  الیوم .مدار 

7  

    

إلى مكانھا بعد النظیفة األدوات  إرجاع  -13  
  3  . و تنظیف المكان

    

      60  المجموع

  التوقیع  اسم الفاحص 
  التاریخ

  

ة وأقل منھا تعید الطالب )12، 8، 7(في الفقرات  ةة ناجحعلى أن تكون الطالب 60/ 35جتیاز التمرین ھي الالدنیا  ةالدرج
  .الخطوات التي رسبت فیھا 

   یس القسمئتوقیع ر                         توقیع المدرب                                     توقیع المدرب        
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