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الــمـــقـــدمــــة
تسعى وزارة الرتبية والتعليم بكل جهودها وطاقاهتا إىل تطوير وحتديث املناهج 
والتطور  التقدم  ولتواكب  والتلميذات،  التالميذ  احتياجات  لتالئم  املدرسية؛ 
بدوره  الوزارة؛ إليامهنم  املسؤولني يف  باهتامم  املنزيل  التدبري  العلمي. وقد حظي 

الكبري يف تقدم وتطور املرأة واألرسة السعودية.
وقد حرصنا يف هذا الكتاب عىل أن نبني أمهية تعليم الفتاة، بحيث تعد إعدادًا 
سلياًم ملهمتها األوىل يف حياهتا وهي ربة بيت وأم أطفال املستقبل ومواطنة صاحلة، 
كام حاولنا أن يعبرّ الكتاب عن األهداف التي أقرهتا وزارة الرتبية والتعليم هلذه 

املادة الدراسية.
)املرحلة  املاضية  السنوات  دراسته يف  ملا سبقت  استكاماًل  يعتب  الكتاب  وهذا 
االبتدائية(، حيث يتناول مجيع فروع التدبري املنزيل من حيث: العالقات األرسية 
والغذاء  باألنسجة،  والعناية  املنزل،  وإدارة  األرسية،  والرتبية  واالجتامعية، 
تؤهلها  التي  واخلبات  واملهارات  املعلومات  التلميذة  تكسب  التي  والتغذية، 
للقيام بدورها وهي ابنة، وأم، وأخت، وعضو فعال يف األرسة الصغرية، واملجتمع 
الكبري، ومساعدهتا يف تنمية الصفات واالجتاهات السليمة، التي ُتعينها عىل حسن 

وأهنا  خاصة  والنظام،  النفس  وضبط  املسؤولية  وحتمل  والتعاون،  الترصف، 
تواجه تيارات خمتلفة يف جمتمع رسيع النمو والتطور.

كام حرصنا عىل إثراء الكتاب باألسئلة املناسبة إلثارة ذهن التلميذة.
حيقق  بام  الكتاب  هذا  مادة  إعداد  يف  وفقنا  قد  نكون  أن  اهلل  من  ونأمل 

األهداف املنشودة..
داعني للجميع بالتوفيق والسداد…
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أهداف الوحدة :
من خالل دراسة التلميذة هلذه الوحدة تستطيع أن:

1 ـ تتعرف عىل آداب الزيارة العامة واخلاصة.
2 ـ  تتبع قواعد أصول احلديث الصحيحة.

3 ـ تطبق آداب السلوك يف التعامل مع اجلريان.

وحدة العالقات األرسية واالجتامعية

الوحدة 
األوىل
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  ]سورة النور[

آداب الزيارة ومقابلة الزائرين

آداب الزيارة:

واملرشب،  املأكل،  مراعاهتا يف  ينبغي  وآداب  معينة،  تقاليد  الشعوب  من  شعب  لكل 
والغدو، والرواح، والعالقات العامة، والزيارة، واستقبال الضيف.

وللزيارات أثرها االجتامعي املفيد، وهلا أمهية كبى يف تكوين وتقوية العالقات الشخصية 
واألرسية.ولو تناولنا آداب الزيارة يف املجتمعات اإلسالمية بشكل عام، واملجتمع السعودي 

بشكل خاص لوجدناها الخترج عن دائرة اآلداب التي نادى هبا اإلسالم.

1 ـ إخبار أصحاب البيت بالرغبة يف الزيارة؛ للتأكد من وجودهم، ومن موافقتهم عىل 
الزيارة، ولتحديد املوعد املناسب.

د للزيارة، فال ينبغي التقدم، أو التأخر عن هذا املوعد. 2 ـ احرتام املوعد املحدرّ
3 ـ االعتذار عن الزيارة يكون قبل موعدها.

4 ـ اختيار الوقت املناسب للزيارة املفاجئة، حتى ال تسبب احلرج ألصحاب البيت.
اثنتني،  أو  بدقة مرة واحدة،  الباب، أو رضب اجلرس، واالكتفاء  ـ عدم اإلطالة يف دق   5

واالنتظار حتى يفتح لك،قال اهلل تعاىل:{
|                                                                                                          

6 ـ عدم العبث بأشياء الغري عند الزيارة، وخاصة عند انتظار قدوم أصحاب البيت.
7 ـ إذا طالت مدة انتظارك ومل يصل أحد الستقبالك، وكان وقتك ال يسمح بالتأخري، 

فيمكنك االنرصاف بعد ترك بطاقة اعتذار.
8 ـ عدم فتح الغرف اخلاصة بأصحاب البيت، إال بإذن منهم.

9 ـ مراعاة ظروف أصحاب البيت يف طول فرتة الزيارة أو قرصها.
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10 ـ إذا حرضت إحدى الزائرات وكنت عىل وشك املغادرة فيفضل التمهل قلياًل، ثم 
االستئذان باالنرصاف.

11ـ  عدم التطفل بطرح األسئلة الكثرية املحرجة، واختيار املوضوعات اجلذابة، البعيدة 
عن األخبار املحزنة.

12 ـ مراعاة اآلداب العامة يف احلديث، واالستامع اجليد.
13ـ   ليس من الالئق ترك الضيوف فرتة طويلة دون استقباهلم، ومن األفضل الرتحيب 
هبم، ثم االستئذان منهم، إذا كانت الزيارة دون سابق موعد، أما يف حالة وجود موعد 

سابق فليس من الالئق مطلقًا عدم استقبال الضيوف أو التأخر يف استقباهلم.
14 ـ ليس من الالئق استقبال الزوار بمالبس النوم إال يف حالة املرض.

األسباب  من  لدهيم  يكون  فربام  أطول،  مدة  الضيوف  إبقاء  يف  اإلحلاح  عدم  ـ   15
مايضطرهم لعدم البقاء.

16 ـ مرافقة الضيوف عند االنرصاف وتوديعهم بذوق ولباقة.  

إن من أهم مايميز املجتمعات اإلسالمية عن غريها من املجتمعات هي تلك القواعد، واألصول 
احلضارية يف السلوك والترصفات املستمدة من تعاليم الدين احلنيف، وأخالق الرسول الكريم ].

لغة التحدث :
1 ـ اختيار األسلوب السهل، واالبتعاد عن التعقيد يف طريقة الكالم.

2 ـ اختيار األلفاظ املناسبة لكل مقام، والتحدث بلباقة وأدب واحرتام.
تستعمل  ثقافتها، وال  أو  بعلمها  تتباهى  فال  للسامعني،  العلمي  املستوى  مراعاة  ـ   3

ألفاظًا علمية معقدة، أو أجنبية.
طريقة التحدث:

1 ـ املشاركة اإلجيابية يف املوضوعات املطروحة من قبل اجلميع.
2 ـ عدم اإلطالة يف طرح املوضوعات الشخصية، ومراعاة الرتكيز عىل املوضوعات العامة.

قواعد وأصول احلديث:
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3 ـ االبتعاد عن األحاديث اجلانبية، مع توضيح أسباب الضحك املنفرد.
                             استشهدي بدليل من السنة يوضح ذلك

4 ـ اإلنصات للحديث، وعدم مقاطعة الغري.
5 ـ عدم الترسع يف اإلجابة عىل األسئلة املطروحة بدون علم.

6 ـ من أهم آداب احلديث أن تستمعي للشخص املتحدث، وأن تتأكدي من أن من 
حتادثينه يستمع إليك.

ختطط بعض األرس الجتامعاهتا أو لزياراهتا، فتحدد املوعد، وتستعد الستقبال األقارب واملعارف.
ومن مميزات هذه العادة:

1 ـ ضامن وجود أصحاب البيت، وتوقعهم للزيارة.
2 ـ هذا اليوم فرصة  ملقابلة جمموعة كبرية من األقارب يف وقت واحد.

3 ـ حتديد يوم لالستقبال يعطي ربة البيت فرصة الستقبال ضيوفها، والرتحيب هبم كام جيب.
4 ـ توفري الكثري من الوقت، حيث أن استقبال عدد كبري من األقارب يتم يف وقت واحد. 

ومن عيوهبا:
1 ـ تتحول فكرة يوم االستقبال من يوم للقاء األقارب والتمتع بصحبتهم إىل منافسة 

بني األرس يف البذخ واإلرساف.
2 ـ حتتاج ربة البيت إىل من يعاوهنا للقيام باستقبال وخدمة زوارها. 

3 ـ قد هتمل ربة البيت إحدى الزائرات نتيجة النشغاهلا باألخريات مما قد ييسء للعالقات. 

أواًل :  آداب زيارة املريض :
1 ـ االستفهام قبل الزيارة عن مدى متكن املريض من االستقبال، عىل أن تتكرر زيارته 

تبعًا ملدة املرض، وقرابة الشخص املريض للزائر.

الزيارات االجتامعية:

آداب الزيارة يف بعض املناسبات اخلاصة:
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2 ـ عدم تكليف املريض باحلديث، واختيار احلديث املناسب لنفسيته. 
احلجرة  ازدحام  عدم  ومراعاة  باملستشفى،  للمريض  الزيارة  مواعيد  احرتام  ـ   3

بالزوار.
4 ـ أن تكون زيارة املريض قصرية سواء أكانت يف البيت أم يف املستشفى، ألنه يكون 

حمتاجًا للراحة.
5 ـ تقديم أو إرسال هدية بسيطة للمريض؛ للتعبري عن املشاعر.

6 ـ عدم اصطحاب األطفال لزيارة املرىض، وخاصة يف املستشفى.
7 ـ خفض الصوت، وعدم إحداث ضجة تقلق راحة املرىض.

8 ـ من السنة عند زيارة املريض : الدعاء باألدعية الواردة عن رسولنا الكريم ] اتباعًا للسنة.
اذكري بعضًا منها

ثانيًا : آداب زيارة التهنئة :
وتكون بني القريبات والصديقات يف املناسبات املختلفة؛ لالحتفاء بنجاح،أو ترقية، أو 

زواج، أو مولود جديد، وغريها، ويؤخذ يف االعتبار اآليت:
1 ـ املبادرة للتهنئة فور حدوث املناسبة.

2 ـ تقديم اهلدية املناسبة، أو إرساهلا مع بطاقة هتنئة، أو اعتذار ـ  إذا تعذر الذهاب ـ. 
3 ـ تقديم الشكر لكل من يؤدي لك زيارة التهنئة. 
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س1 : بعض العائالت ختصص يومًا لالستقبال، ما عيوب هذه العادة ؟
األلفاظ،  فتستعمل  بعلمها؛  التباهي  حتاول  التي  الفتاة  يف  رأيك  ما   : س2 

واألساليب املعقدة يف  احلديث؟ 
س3 : اذكري ثالثة من آداب زيارة املريض.
س4 : ماالترصف الالئق يف احلاالت التالية :

أ ـ هتنئة قريبة لك بنجاح.   
ب ـ عند انرصاف الضيوف.

ج ـ تأخر استقبال أهل البيت لك .
د ـ عدم الوفاء بموعد الزيارة.

العبارة  أمام   )  X العبارة الصحيحة وإشارة)  أمام   )      ( س5 ـ ضعي إشارة 
اخلاطئة مع تصحيح اخلطأ:

أ ـ ليس من الالئق استقبال الزوار بمالبس النوم إال يف حالة املرض.        )     (
ب ـ من الالئق أن ينفرد شخصان باحلديث معًا، وبصوت منخفض يف وسط جمموعة.  )       (

ج ـ عدم مقاطعة احلديث بني جمموعة من األفراد.                        )     (
د ـ اإلصغاء اجليد من أهم آداب احلديث.                                              )     (

هـ ـ ينبغي التبكري يف الذهاب لألقارب احرتامًا ملوعد الزيارة.               )     (

التطبيقات
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حيتاج اإلنسان يف حياته إىل أمور هامة، منها السكن املناسب، واجلار القريب الذي جعل 
اإلسالم له حقوقًا كثرية ترجع إىل أربعة أصول هي: كف األذى عنه، ومحايته من أذى 

الغري، ومعاملته باإلحسان، والصفح عنه إذا أساء ) أي حتمل أذاه(.

ـِه  ـِه اَل ُيْؤِمُن ِقيَل َوَمْن َيا َرُسوَل اللَّ ـِه اَل ُيْؤِمُن َواللَّ ـِه ال ُيْؤِمُن َواللَّ قال الرسول ]: )َواللَّ
قال الَِّذي اَل َيْأَمُن َجاُرُه َبَوائَِقهُ »رشوره«( رواه الشيخان.   ماأنواع األذى للجار 

كل من جلأ إليك طلبًا للحامية، فهو يف جوارك وجتب عليك محايته - مامل يكن جمرمًا.

    قال اهلل تعاىل : {
|                                                                                                                       

 ]سورة النساء آية )36([
 إن من اإلحسان إىل اجلار إكرامه بدعوته إىل منزلك، وكذلك هتنئته عند الفرح، 
وتعزيته عند املصيبة وعيادته إذا مرض، واملبادرة بالسالم، وإظهار الفـرح عند 
رؤيته، وتلمس حاجاته،ومساعدته عىل قضائها، وإطعامه مما جتلب إىل منزلك 
اإلحسان  ومن  وغريذلك،  آنية  من  مايطلب  وإعارتـه  شـرب،  أو  أكـل  من 
للجار إهداء الطـعام ولوكان يسريًا، ومما يؤكد هذه احلـقوق للجار القريـب 

والبعيـد 

آداب التعامل مع اجلريان

1 ـ كف األذى عن اجلار:

2 ـ محاية اجلار:

3 ـ اإلحسان إىل اجلار:
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ُك َلُه  ايِنُّ ِمْن َحِديِث َجابٍِر َمْرُفوًعا : )اجْلِرَياُن َثاَلَثٌة : َجاٌر َلُه َحقٌّ َوُهَو امْلُرْشِ َبَ ما َأْخَرَجه الطَّ
اِن َوُهَو امْلُْسِلُم َلُه َحقُّ اجْلَِواِر َوَحقُّ اإِلْساَلِم َوَجاٌر َلُه َثالَثُة ُحُقوٍق  َحقُّ اجْلَِواِر، ِ َوَجاٌر َلُه َحقَّ

ِحِم (. ُمْسِلٌم َلُه َرِحٌم َلُه َحقُّ اجْلَِواِر َواإلْسالِم َوالرَّ

ينبغي أن يتجاوز املرء عن أخطاء جاره، ويتغاىض عن هفواته، ويتلقى كثريًا من اإلساءة 
بالصفح واحللم، والسيام إن كانت صادرة من غري قصد، أوندم عليها وجاء معتذرًا عنها، 
وال شك يف أن الذي حيلم عىل من جهل عليه، وحيسن إىل من أساء إليه، ويعفو عمن ظلمه 

يكون يف أعىل مراتب الكرامة ويف أرفع منازل السعادة يوم القيامة.
 

وتربية األطفال عىل هذه األصول األربعة يف حقوق اجلار ال تتم إال بشيئني:
1 ـ تلقينها شفويًا يف املناسبات، وغري املناسبات.

2 ـ تطبيقها عمليًا مع من كان يف سنه من أبناء اجلريان. 
والطفل حينام يرتبى عىل هذه اخلصال الكريمة منذ الصغر، تنمو يف نفسه نزعة التطلع إىل 
االجتامع باآلخرين، فيصبح إنسانًا اجتامعيًا وتتالشى من نفسيته آفات العزلة واالنـكامش 

واالنطوائيـة فيثبت وجوده حيثام كان، ويبز شخصيته أينام وجد.

4. حتمل أذى اجلار:

من اإلحسان للجار بذل ما يطلبه وعدم رده.
إضاءة
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س1 ـ ما آداب التعامل مع اجلار؟
س2 ـ أكميل الفراغات اآلتية: 

٭ حقوق اجلار يف نظر اإلسالم ترجع إىل أربعة أصول هي : كف ……… عنه،  
ومحايته من ………، ومعاملته ………، و ………. عنه إذا أساء.

٭ تربية األطفال عىل هذه األصول األربعة ال تتم إال بشيئني :
1 ـ .........................
2 ـ ........................

حقان،  له  وجار  حق،  له  جار  إىل:  احلقوق  حيث  من  اجلار  ُصنرّف  ـ  س3 
وجار له ثالثة حقوق، اذكرهيا.

س4 ـ يف ضوء مادرسته، وعىل هنج الرشيعة اإلسالمية، ماالترصف السليم 
إذا واجهك أحد املواقف التالية :

أ ـ إذا مل تستطيعي النوم بسبب صوت املذياع املرتفع الصادر من اجلريان.
ب ـ تشاجر أحد إخوتك مع أبناء اجلريان.

ج ـ مل حيرض أحد من اجلريان للسالم عليك يف املنزل اجلديد.

التطبيقات
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وحدة الرتبية األرسية
) التوعية الصحية(

أهداف الوحدة :
بعد دراسة هذه الوحدة تستطيع التلميذة أن:

1 ـ متيز بني األمراض املعدية وغري املعدية.
2 ـ تربط بني أعراض املرض، وطريقة عالجه.

3 ـ تقدر أمهية التحصينات التي يأخذها األطفال ضد األمراض.
4 ـ تتبع الطرائق السليمة يف الوقاية من األمراض.

5 ـ تستنبط اآلثار الضارة من الوصفات الشعبية، والشعوذة.

الوحدة 
الثانية



الوحدة 
الثانية

الوحدة 
الثانية

20

ببعض األمراض اخلطرية  الطفل خالل سنوات حياته األوىل يكون عرضة لإلصابة 
واملعدية؛ وذلك لضعف قدرته عىل مقاومتها.

1 ـ النزالت املعوية: 
أو  الرضعة  نتيجة تلوث غذائه )بامليكروبات( عند حتضري  الطفل هبذه األمراض  ُيصاب 
الغذاء له، لذا ينبغي مراعاة النظافة التامة، وغسل األيدي، وتعقيم زجاجات الرضاعة، واملاء 
املستخدم يف حتضري الرضعة، وكذلك االهتامم بنظافة األواين املستخدمة عند حتضري طعامه، 
عىل أنه يفضل الرتكيز عىل الرضاعة الطبيعية، لتفادي كل ذلك وملا فيه من الفائدة التي تعود 

عىل األم والطفل معًا، كـمـا جيب مكافحة الذباب؛ ألنه عامل هام يف نقل )امليكروبات(.
2 ـ أمراض اجلهاز التنفيس :

وهي: الرشح، والزكام، والتهاب احللق واللوزتني، والنزالت الشعبية، وااللتهابات الرئوية، 
الطفل  إىل  املريض  الطفل  )امليكروبات( من  نتيجة النتقال  الديكي، وحتدث كلها  والسعال 
السليم بواسطة الرذاذ املتناثر عند الكالم، أو السعال، أو العطس ـ وخاصة يف األماكن املغلقة 

سيئة التهوية- أو باستعامل أدوات طفل مريض، مثل: الكوب، أو امللعقة... وغريها.
3 ـ أمراض أخرى تصيب األطفال :

هناك أمراض أخرى تصيب األطفال منها املعدية، مثل: احلصبة، احلصبة األملانية، اجلدري )العنقز(، 
التهاب الكبد الوبائي، وأمراض غري معدية، مثل: القيء، اإلسهال، داء السكري، الربو.

أمراض األطفال املعدية
سوف نستعرض بعض أمراض األطفال املنترشة، والتي تصيب الطفل يف السنوات 

األوىل من حياته.

أمراض األطفال

أنواع أمراض األطفال:
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والربيع،  الشتاء  في فصلي  يكثر حدوثه  العدوى،  )فيروسي( حاد شديد  هو مرض 
واإلصابة به في مرحلة الطفولة تعطي الجسم مناعة تقيه شر اإلصابة به مرة أخرى، وفي 

حاالت نادرة جدًا قد تحدث إصابة ثانية.
أما الكبار الذين يصابون به ألول مرة فإنهم معرضون لمضاعفات أشد، أشهرها التهاب 
الصدر، وهناك مضاعفات أخرى ولكنرّها نادرة الحدوث، مثل: التهاب الكبد، والتهاب 
البنكرياس، وعندما تتعرض المرأة الحامـل )لفيروس العنقز( في أشهر الحمل األولى 
فقد يكون الجنين عرضة لإلصابة ببعض التشوهات الخلقية بنسبة )2٪(، وهذا المرض 
قد يسمى )بجدري الهواء( أي العدوى التي تتطاير مع الهواء، وهو ليس بالمرض الخطير، 

ولكن يجب عدم التهاون في التعامل معه.

ُيقصد بها الفترة بين انتقال )الفيروس( للمصاب وظهور أعراض المرض.
مدة الحضانة: من )10( إلى )21( يومًا.

1 ـ الرذاذ الخارج من الجهاز التنفسي للمريض.
جلد  على  الموجودة  المائية  الجلدية  والفقاقيع  بالحبيبات  المباشر  االتصال  ـ   2

المريض.
3 ـ مالمسة األشياء الملوثة بإفرازات الطفل المريض كمناديله ولعبه.

وانتقال العدوى من المريض تبدأ من )24( إلى )48( ساعة قبل ظهور الطفح وحتى 
سـقوط آخر قشرة للحبيبات، أي من )3( إلى )10( أيام. 

جدري املاء )العنقز(

فرتة احلضانة:

طرق العدوى:
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1ـ  حرارة خفيفة وألم في الـرأس أحيانًا، 
ولكن هذه األعراض قـد تسبق المرض، أو 

تظهر خالله.
بشكل  لحبيبات  فجائي  ظهور  ـ   2
والجذع،  البطن،  على  حمـراء  بثور 
تحتوي  بثور  إلى  تتحول  والوجه 
أن  التلبث  أصفر(  أو  سائاًل)أبيض، 
مع  قشرة،  إلى  ليتحول  بعضها  ينفجر 

استمرار ظهور حبيبات حمراء وأخرى مع السائل األبيض، أو األصفر، بحيث 
نجد في كل مكان )الجذع، والوجه، والرأس( مجموعة من نقاط حمراء، 

وحبيبات مع سائل، وبثور مع قشرة، وهذا من أهم عالمات جدري الماء.
3 ـ قد تظهر حبيبات مماثلة، وخاصة النقاط الحمراء في الفم، وعلى اللسان وفي 
الحنجرة، وخالل )48(ساعة ينتشر الجدري في أنحاء كثيرة من الجسم والوجه وجلدة 
الرأس، وتشتد الحكة بعد )24( إلى )48( ساعة من ظهور الجدري، وتستمر طيلة فترة 

المرض، وقد تكون حادة مزعجة تقلق نوم الطفل، وراحته.

الحالة معدية في األيام  اعتبار  العدوى، ويمكن  العزل : إن هذا المرض سريع  ـ   1
المدرسة حتى  الطفل عن  المعتاد أن يستمر عزل  المرض، إال أن  العشرة األولى مـن 

ينتهي سقوط القشر، وذلك يكون مدة أسبوعين من ابتداء المرض.
2 ـ التطهير : البد من تطهير جميع األدوات واللعب التي يتداولها الطفل.

الـــــوقـــايــة :

 األعــــــراض :
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1 ـ تخفيض الحرارة عند ارتفاعها، وُيعطى السوائل والفاكهة.
2 ـ تقليم أظافر الطفل صغير السن؛ لئال يسبب الحك عدوى بجراثيم أخرى، فتؤدي 

إلى ترك أثر في الجلد.
3ـ  إعطاء الطفل أدوية مضادة للحساسية، وذلك عن طريق الفم؛ ألن استعمال المراهم 

قد يكون غير مجٍد بسبب كثرة الحبيبات وانتشارها في أمكنة عديدة من الجسم.
4 ـ عند حدوث طفح في داخل الفم فالبد من غسله، أو المضمضة بمحلول مطهر، 

وفي هذه الحالة يتجنب إعطاء أغذية ساخنة أو حامضة؛ حتى التؤلم الطفل.

أنه ظهر حديثًا لقاح جديد لمرض )العنقز( يعطى 
لبعض الحاالت الخاصة.

هل تعلمني
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تعتبر الكبد أكبر عضو في الجسم، ولها وظائف عدة، من أهمها: تخليص الجسم من 
المواد السامة. 

ومن األمراض الشائعة التي تصيب الكبد، أمراض الكبد )الفيروسية(، والتي قد تسبب 
تلفًا للكبد وتؤثر على وظائفها، وهي تتكون من مجموعة مـن )الفـيروسات( ـ سـبعة 
)فيروسـات( أكثرها انتشارًا )أ(، )ب( )ج( ـ تسبب التهابًا حادًا في الكبد، ثم تتحسن 
في أغلب الحاالت، ونادرًا ماتسبب الوفاة، لكن بعض أنواع هذه )الفيروسات( مثل: 
)ب( و )ج( تسبب التهابًا مزمنًا يؤدي إلى تليف الكبد على المـدى البعيد ـ إذا استمر 

االلتهاب ـ .

تتراوح بين )شهرين(، و )خمسة أشهر(.

1ـ  عن طريق الدم الملوث )بالفيروس( من خالل نقل الدم، ومشتقاته، أو استعمال األدوات 
الجراحية، أو األجهزة الملوثة )بالفيروس(، مثل: أجهزة غسيل الكلى، و أدوات األسنان.

2 ـ عن طريق سوائل الجسم المختلفة، مثل: اللعاب.
3 ـ يمكن أن ينتقل من األم إلى طفلها عند الوالدة.

4 ـ عن طريق المعاشرة الزوجية.

1 ـ ارتفاع في درجة الحرارة، وقيء، وخمول شديد، وضعف عام بالجسم.
2 ـ اصفرار في العيون، والجلد، وتغير في لون البول، والبراز عند بعض المصابين، 

فـتـرة الـحـضـانـة :

 طــرق الـعــدوى :

  األعــــراض :

االلتـهاب الكـبدي )ب(
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ولكن مايلبث أن يتـم شفاؤه ـ بإذن الله ـ من هذه األعراض ويظل حاماًل للمرض. 
3ـ  إن االلتهاب الحـاد قد يتحول إلى الـتهاب مزمن، قد يـؤدي ذلك إلى تليف الكـبد، 
وظـهور سوائل )استسقاء( في البـطن، والرجلين، ويمكن أن تحدث إغماءات، ونزف 

في األمعاء مع استفراغ دم. 
ومما يجدر التنبيه له أن العدوى قد تنقل آلخرين من أشخاص حاملين لهذا الفيروس 
وإن لم تظهر أعراض المرض عليهم، وقد دلت اإلحصائيات أن نسبة اإلصابة في المملكة 

تتراوح بين )5٪( إلى )٪10(.

 
عالج التهاب الكبد يكون للحاالت المزمنة، ويفيد بنسبة )5٪(، والعالج يتكون من 

حقن، وأقراص تؤخذ لفترات طويلة.
وأهم من العالج الوقاية، والوقاية من هذا المرض تتلخص فيما يلي:

1 ـ التطعيم ضد هذا المرض.
عممت وزارة الصحة بوجوب تطعيم المواليد، حيث بدأ ذلك عام 1409هـ، بشكل 
روتيني لحديثي الوالدة، ثم بدأ برنامج تطعيم األطفال عند دخول المدارس عام 1411هـ، 
كما أوصت لجان وزارة الصحة بتطعيم األشخاص المعرضين لإلصابة بهذا االلتهاب، 
الثانية بعـد شهر، وبعـد ستة أشهر من  ويعطى على شكل ثالث جرعات، األولى ثم 

إعطاء الجرعة األولى يتم التطعيم للثالثة.
2 ـ المحافظة على النظافة الشخصية التامة.

أثناء الحديث عن األمراض وردت بكثرة كلمة المناعة، فما المناعة

طــرق الــعــــالج :
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هي مقدرة الجسم على مقاومة األمراض المعدية التي تسببها )الميكروبات(، وذلك 
لوجود مايسمى باألجسام المضادة في الدم، تقاوم هذه )الميكروبات(، وتقضي عليها، 

وتكتسب المناعة بطرق مختلفة منها: 
المضادة  األجسام  تنتقل  حيث  الحمل،  أثناء  األم  من  الجنين  يكتسبها  مناعة  ـ   1
الموجودة في دم األم عبر المشيمة إلى جسمه، ويولد وهي في دمه، فتقيه من األمراض 
في األشهر األولى من حياته، باإلضافة إلى األجسام المضـادة الـتي يتناولها مع حليب 

أمه أثناء الرضاعة من الثدي.
2 ـ مناعة تكتسب بواسطة اإلصابة بمرض معد، ودخول الجرثومة إلى الجسم، مما 
يحفز الجسم إلى تكوين أجسام مضادة خاصة بهذا النوع من الجراثيم بالذات، وبعد 
المناعة  مدة  وتختلف  المرض،  هذا  ضد  مناعة  اكتسب  قد  يكون  المريض  ُيشفى  أن 
العمر، وبعضها  باختالف نوع المرض، فبعض األمراض تعطي مناعة مستديمة طول 

لمدة محدودة.
3ـ  مناعة تكتسب بواسطة التطعيم، وذلك بأن يعطى الشخص الطعم الخاص بمرض 
معين، فيبدأ جسمه في تكوين األجسام المضادة لهذا المرض، مما يقيه اإلصابة به، ومثال 
ذلك: التطعيم ضد الجدري، )الدفتريا(، السعال الديكي، شلل األطفال، )التيتانوس(، 

الحصبة. وقد أصبح تطعيم األطفال ضروريًا منذ الوالدة. 
لذا  للطفل،  بالنسبة  مواعيدها  في  الجرعات  أخذ  وضرورة  التطعيم  ألهمية  ونظرًا 

سنعرض إليك جدول التطعيمات األساسية:

الـمـــــناعــــة
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جدول التطعيمات

visit                              الزيارةVaccine                                          التطعيم
 At Birth                   عند الوالدة BCG                                                       الدرن 

Hepatit B                   ) التهاب كبدي ) ب
  2 months                عمر شهرين   Oral polio                              شلل األطفال

DTP                                       )ثالثي )بكتريي
HIB                                            مستدمية نزلية
Hepatit B                   ) التهاب كبدي ) ب

4 months                 عمر 4شهورOral polio                             شلل األطفال
DTP                                      )ثالثي )بكتريي
HIB                                           مستدمية نزلية

   6 months              عمر 6 شهورOral polio                           شلل األطفال
DTP                                    )ثالثي )بكتريي
HIB                                         مستدمية نزلية
Hepatit B               ) التهاب كبدي ) ب 

12 months               عمر12شهرMMR                                   )ثالثي)فريويس

 18 months               عمر18شهرOral polio                          شلل األطفال 
DTP                                    )ثالثي )بكتريي
MMR                                     مستدمية نزلية

4-6 Years                    6 عمر 4 ـOral polio                          شلل األطفال
                               DTP                                     )ثالثي )بكتريي

MMR                                )ثالثي )فريويس
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 حظى مرض الربو باهتمام كبير من العلماء والباحثين في حقل الطب؛ النتشاره وصعوبة 
الشفاء منه، ولما يسببه لألهل والمريض والطبيب من قلق نتيجة لكثرة تكراره، والواقع أن 

الربو حالة التهاب مع احتقان في القصبة الهوائية نتيجة تعرضها لبعض المهيجات.

 
لم يثبت علميًا ـ حتى اآلن ـ أسباب اإلصابة بالربو بشكل محدد، ولكن هناك عدة 

عوامل تؤدي لإلصابة به منها:  
1 ـ االستعداد الداخلي: فمثاًل هناك ما يقارب من )30٪( إلى )50٪( من المصابين 

)باإلكزيما( خالل طفولتهم األولى، لديهم االستعداد لإلصابة بالربو.
2ـ  الوراثة: وال تعني بالتحديد إصابة األب واألم، وإنما يكفي وجود هذا المرض في 

العائلة، ولو بشكل غير ظاهر عند األم، أو األب، أو األجداد، أو األقرباء.
3 ـ تكرار التهاب الرئة، أو التهاب القصبة الهوائية، الذي يتحول إلى التهاب مزمن، 

ومن ثم إلى ربو ـ وهذا في حاالت نادرة ـ. 
للهواء  المفاجئ  التعرض  السجائر،  الرشح، دخان  الغبار،  مثل:  بيئية،  ـ  عوامل   4
البارد، أو الجاف، أو الرطوبـة العالية، رائحة الدهان، شعر الحيوانات والفرو، الريش، 

وغبار الشجر والزهور.

 سعال حاد وجاف يبدأ فجأة أو تدريجيًا، وربما يتحول فجأة وبدون مقدمات إلى 
مانسميه نوبة الربو، التي من أعرضها: ضيق وسرعة وصعوبة في التنفس، بحيث تضطرب 

حركة الصدر والبطن، ويرافق ذلك نوع من الصفير والحشرجة مع كل زفير.

األعــــراض :

األســباب :

الــــــربــــــو

أمراض األطفال غير المعدية
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حاالت  في  ولكن  الحرارة،  ترتفع  الربو)وقد  نوبة  ة  حدَّ حسب  األعراض  هذه  وتختلف 
نادرة(.

على كل أم أن تتعلم اإلسعافات األولية التي ينبغي اتخاذها عند إصابة طفلها بهذه 
النوبة، وذلك حسب تعليمات الطبيب، كما أن عليها أن تحتفظ في صيدليتها باألدوية 
الالزمة، مع االنتباه إلى عدم تجاوز الكميات أو اإلسراف في استعمالها وذلك حسب 

تعليمات الطبيب، وحتى مراجعته.
وعند حدوث نوبة الربو للطفل يسعف بالطريقة اآلتية:

الطقس  كان  إذا  النوافذ  فتح  أو  الهواء،  مرطب  جهاز  بواسطة  الهواء  ترطيب  ـ   1
لطيفًا.

2 ـ تهدئة أعصاب الطفل ومساعدته ليحافظ على هدوئه قدر اإلمكان.
3 ـ إعطاء الطفل دواء سعال عند الحاجة بعد استشارة الطبيب.

4ـ  إعطاء الطفل األدوية المضادة لاللتهاب، والذي يعتبر السبب الرئيس للربو، بشرط 
أن تكون األدوية تحت إشراف الطبيب.

5 ـ في حال ظهور زرقة حول الفم أو ضيق حاد في التنفس مع بوادر تشبه االختناق؛ 
فعلينا أخذ الطفل إلى الطوارئ فورًا حيث ُيجرى له الالزم من )األوكسجين( وغيره.

  والربو مرض مزمن، لذلك يجب أال تقتصر المعالجة على أوقات النوبة، أو خالل 
وأحيانا  شهر،  لمدة  تكون  الفعالة  المعالجة  إن  بل  التنفس،  وضيق  بالسعال،  اإلصابة 
سنوات، وذلك بين النوبة واألخرى، أي حتى خالل الفترات التي اليظهر فيها هذا المرض 

بشكله المعروف، كي نساعد على إطالة الفترة بين األزمات الربوية.
ال يشفي من هذا المرض، لذا النستطيع أن نؤكد لألهل  والواقع أنه اليوجد عالج فعَّ

انقطاع المرض. 

الـعــــــــالج :
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وبما أن السبب الرئيس هو المستنشقات، وخاصة الغبار، فينصح باآلتي:
بغطاء  والمخدات  الفراش  وتغطية  الصوف،  وثياب  الريش،  مخدات  تجنب  ـ   1
ألشعة  بتعريضه  أسبوعيًا،  مرات  بضع  الخارجي  الغطاء  هذا  تنظيف  مع  القماش  من 

الشمس.
2 ـ تجنب الحيوانات الداجنة، كالعصافير، والخيل، والقطط.

3ـ  االستغناء عن السجاد والموكيت، وعدم تنظيف الغرفة أو كنسها عند وجود الطفل 
فيها، وفتح النوافذ بعد التنظيف.

الرياضة  ممارسة  وكذلك  االختصاصي،  يد  على  العميق  التنفس  ممارسة  ـ   4
الخفيفة.

5 ـ العمل قدر اإلمكان على تجنب الرشح، والتهابات الحنجرة واللوزتين.
ومراعاة لنفسية الطفل البد من تخفيف الئحة الممنوعات، مثل: يمنع من السباحة 
خوفًا من الرشح، ويمنع من الركض خوفًا من التعب، ويفضل إرسال الطفل إلى 
المدرسة فور انتهاء نوبة الربو، عند عدم وجود الحرارة أو السعال الشديد أو ضيق 
التنفس، كما ينبغي على األم عدم اإلكثار من األدوية، أو الخلط بين أنواعها المختلفة، 
وأن تقتصر المعالجة مابين النوبات على دواء واحد أو اثنين، كما ينبغي الحذر من 
اللجوء إلى الدواء الذي يصفه الجيران واألصدقاء. ويجب أن نعلم أن مايفيد طفاًل 

قد ال يفيد اآلخر، بل قد يضره.   
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داء السكري عند الطفل هو: داء مزمن ينتج عن نقص في )األنسولين(، بسبب خلل في 
خاليا )بيتا( الموجودة في )البنكرياس( مما يؤدي إلى زيادة سكر الدم.

الرئيس  السبب  بعد  يـعرف  الوراثة:لـم  ـ   1
لداء السكري، والتفاصيل الوراثية لهذا االستعداد 
بداء  مصابًا  اليولد  فالطفل  غامضة،  الزالت 
السكري، بل ُيولد مستعدًا لإلصابة به إذا سنحت 

الفرصة لعامل من العوامل المورثة.
2ـ  الحـزن: إن االنفعال، كالحزن الشديد، 
داء  ظهور  في  رئيسًا  دورًا  ـ  شك  بال  ـ  يؤدي 

السكري المحتاج إلى )األنسولين(.
3 ـ الفيروسات: ثمة )فيروسات( متعددة مسؤولة عن أمراض )فيروسية( لدى األطفال تعتبر 

سببًا لحدوث داء السكري لدى الطفل، )كفيروسات( النكاف، والحصبة األلمانية، والحصبة.
4ـ  متفرقات: إن التهاب )البنكرياس( واستئصالها قد يسبب مستقباًل داء السكري للطفل، 

وثمة عوامل كيمـيائية قد تحـدث تلفـًا في )البنكرياس(، مثل: بعض مبيدات الجرذان.

1 ـ العطش الشديد، والذي يؤدي إلى زيادة تناول السوائل.
2 ـ كثرة التبول، وخصوصًا أثناء النوم.

3 ـ الهزال والذي كثيرًا ما يحدث مفاجئًا فيؤدي إلى نقص عدة كيلوجرامات في أيام 
معدودات مع زيادة الشهية في األكل. 

4 ـ وهن بدني ونفسي.

غدة البنكرياس املسؤولة عن إفراز األنسولني

األعــــراض :

األسـباب :

داء السكري لدى الطفل



الوحدة 
الثانية

الوحدة 
الثانية

32

ينبغي أن يدخل الطفل المستشفى منذ التشخيص، ويتلقى هو وأسرته تثقيفًا عمليًا في 
كيفية المداواة، وينبغي أن يراقب الطفل المصاب بالداء بوله بنفسه منذ السابعة من العمر، 
وأن يحقن نفسه لوحده كل يوم منذ العاشرة من العمر )حسب استعداد الطفل وتفهمه(، 

ويقوم هذا التثقيف على فكرتين هما:
1 ـ نظام غذائي حر، ولكن متوازن.

2 ـ استعمال ) األنسولين (.
وهذا العالج يهدف إلى السيطرة على تركيز 
السكر في الدم، ويؤخذ في االعتبار أن يظل سكر 
الدم، وسكر البول مرتفعين قلياًل، وذلك لحماية 

الجهاز العصبي المركزي من األذى. 

إن ارتفاع السكر بنسبة كبيرة قد يشكل خطرًا على حياة المريض، حتى لو كان مستوى 
السكر في الدم مرتفعًا بنسبة طفيفة، فإن داء السكري يسبب مضاعفات للجسم بعد عدة 
القلبية، قصور عضلة  األزمات  الكلوي،  الفشل  الدم،  أمراض ضغط  وتعتبر  سنوات، 
القلب، من األمراض الشائعة عند مرضى السكر، وقد تبين أن مرض السكر من أكثر 
األسباب المؤدية إلى فقدان البصر، لذلك يجب أن يوضع في االعتبار أن داء السكري 
من األمراض المقلقة. وُيعد عالجه أمـرًا هامـًا ال لمجـرد للوقاية منه، ولكن أيضًا للوقاية 

من مضاعفاته.

مضاعفات داء السكري :

الـعــــــــالج :

احتاج  متى  الصحيحة  بالطريقة  إسعافه  ليتم  السكر  مريض  مع  بطاقة  وجود  من  البد 

قياس نسبة السكر يف الدم

هل تعلمني
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التطبيقات

س1 ـ اكتبي ماتعرفينه عن: فرتة احلضانة ـ املناعة.
س2 ـ ضعي إشارة )    ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة)x(أمام العبارة اخلاطئة مع تصحيح 

اخلطأ: 
أ ـ من أعراض التهاب الكبد الوبائي امحرار يف العينني، واجللد، وتغري لون البول.          )    (

ب ـ إمكانية انتقال مرض اجلدري )العنقز( من اليوم األول قبل احلرارة حتى سقوط آخر قرشة.      )     (
ج ـ مرض التهاب الكبد ينتقل من خالل التبع بالدم، واستنشاق اهلواء امللوث.             )    (
د ـ السبب الرئيـس لإلصابة بالربـو هـو حساسية القصبة اهلوائية يسببها تفاعل اجلسم مع املستنشقات.        )      (

 هـ ـ داء السكر لدى الطفل ينتج عن نقص يف )األنسولني(.                                         )    (
و ـ العنرص النفيس ليس له أي دوٍر يف نوبات الربو.                                                      )    (

ز ـ تكرار التهاب الرئة أو القصبة اهلوائية وحتوله إىل التهاب مزمن ومن ثم إىل ربو يعتبحالة نادرة.        )     (
س3 ـ عليل مايأيت:

أـ يفضل الطبيب أن يظل سكر الدم والبول يف الطفل املصاب بالسكري مرتفعني قلياًل.
ب ـ ال يصاب الطفل باألمراض خالل الستة أشهر األوىل من عمره.

ج ـ يسمى اجلدري املائي )بجدري اهلواء(.
د ـ ال ُيسمح للطفل املصاب باجلدري بحك جلده.

مع  احلرارة،  درجة  يف  بسيط  وارتفاع  امحرار  أخيها  مالبس  تغيريها  أثناء  سارة  الحظت  س4ـ 
ظهور بعض البثور ىف البطن وجزء من الوجه حيتوي عىل سائل أصفر نوعا ما، اكتشفي مع سارة 

هذا املرض، وساعدهيا يف طريقة عالجه بتدوين ذلك.
س5 ـ صعوبة التنفس.  
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ـ اضطراب حركة الصدر والبطن يرافق ذلك نوع من الصفري.
ـ سعال حاد وناشف يبدأ فجأة أو تدرجييًا.

رتبي أعراض هذا املرض، وسميرّه.
س 6 ـ تلميذيت أمامك عرض من أعراض مرض السكري، استنتجيه من خالل شبكة الرتبيع 

التالية:

)7 ، 5( ، )8 ،  5( ، )10 ، 2( ، )6 ، 5( ، )7 ، 1( ، )9 ، 4( ، )9 ، 5( ، )9 ، 2(
.)10 ، 2( ، )8 ، 1(                                                    

6��91011
5
4
3
2
1

حجثتبأ
سزرذدخ

عظطضصش
نلكقفغ
لوحة يوهـن
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حاول اإلنسان منذ فجر التاريخ أن يعالج أمراضه باستخدام الوصفات الشعبية بما 
بيئته من أعشاب ونباتات لها مفعول طبي، وتتوارث المجتمعات المختلفة  يتوفر في 
العديد من الوصفات الشعبية، ولبعض هذه الطرائق جذور عميقة تعود إلى حضارات 
قديمة. وقد استفاد العرب من تلك الحضارات، وازدهر عندهم الطب الشعبي الذي 
كان مرتبطًا في بادئ األمر بالسحر والشعوذة، حتى جاء اإلسالم فوضع أسس التداوي 
ه َلْم َيَضْع  َـّ وكيفية العالج، حيث أمر الرسول الكريم ] بالتداوي فقال: )َتَداَوْوا َفإِنَّ الل

َداًء إاِل َوَضَع َلُه َدَواًء َغْيَر َداٍء َواِحٍد اْلَهَرُم ( رواه أحمد بن حنبل.
والعديد من الوصفات الشعبية المجربة لزمن طويل قد تكون ذات تأثير عالجي نافع، 
خاصة إذا علمنا أن كثيرًا من األدوية مشتقة من نباتات طبيعية، إضافة إلى قلة التكاليف 

لهذه الوصفات مما يجعلها سهلة التداول واالنتشار بين الناس. 
ونالحظ أن االعتماد على الوصفات الشعبية قد يسبب أضرارًا كبيرة بداًل من تحقيق 

الغاية المنشودة من العالج، وذلك لألسباب اآلتية:

تدخل في تركيب الوصفات الشعبية مواد بنسب غير مدروسة بخالف األدوية الطبية 
ر بعد دراسة نوعية ونسب المواد المختلفة. التي تعد وتحضرّ

التعتمد طريقة تحضير الوصفات الشعبية على المبادئ الصحيحة في التعقيم الذي 
ُيعتبر أساسيًا في القضاء على ) الميكروبات ( المسببة لكثير من األمراض.

أرضار العالج بالوصفات الشعبية الضارة 

2 ـ طريقة حتضري األدوية :

1 ـ اجلهل يف تقدير نسب املواد :
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قد ُيعطى الطفل أكثر من دواء في آن واحد، ويمكن أن يكون أحد هذه األدوية ضارًا 
للطفل في هذه الحالة من المرض.

من األمور المعروفة طبيًا تحديد نوع الدواء على ضوء الحالة المرضية والعمر، ولكن 
في الوصفات الشعبية  ال تؤخذ مثل تلك األمور بعين االعتبار، حيث تعطى األدوية نفسها 
للكبار والصغار، وعلى العموم فإن كثيرًا من الناس بجهلهم وعدم استشارتهم لألطباء 
والمختصين أساءوا استعمال األدوية، ثم لجأوا إلى الوصفات الشعبية والشعوذة، وهذه 

بعض األمثلة على ذلك:
أواًل- الوصفات الشعبية: 

٭ الكي: ُعرف العالج بالكي منذ أقدم العصور، حيث استخدمه العرب لعالج كثير من 
األمراض، وقد ورد ذكره في الشريعة اإلسالمية، باعتباره آخـر العـالج، عن ابن عباس 
تِي  ِة َناٍر َوَأْنَهى ُأمَّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ]: )َشْرَبِة َعَسٍل َوَشْرَطِة ِمْحَجٍم َوَكيَّ
( رواه البخاري. وقد يخطئ بعض الناس باإلسراع للعالج بالكي رغم عدم  َعْن اْلَكيِّ
الحاجة لذلك، كما قد يكون من يقوم بالكي جاهاًل بالطرق الصحيحة مستخدمًا أدوات 

بدائية قديمة وملوثة.
٭ سوء التهوية لعالج بعض األمراض كالحصبة:

هو  الهواء  أن  منهم  اعتقادًا  الحصبة؛  مريض  غرفة  تهوية  من  الناس  بعض  يخشى 
السبب في المضاعفات الصدرية التي قد يحدث أثناء المرض، بل يعمد البعض إلى 
تغطية المنافذ بستائر كثيفة خشية تسرب الهواء، والجدال أن هذا الخوف اليستند إلى 
أساس، فالهواء النقي يحتاجه الطفل المريض أكثر من السليم، والبد من تهوية الغرفة 

3 ـ طريقة إعطاء األدوية :

4 ـ عدم مراعاة حالة الطفل والعمر :
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بفتح نوافذها بين فترة وأخرى، مع مالحظة تغطية المريض جيدًا أثناء ذلك وعدم وضعه 
أمام التيار الهوائي مباشرة، وفي الوقت ذاته ينبغي تجنب المبالغة في تغطية الطفل إلى 

الحد الذي يعوق حركته، ويكثر تعرقه، فيتضاعف المرض.
٭ األمراض الجلدية وعالجها بالوصفات الشعبية:

يقوم بعض الناس باستخدام بعض المواد الكيميائية أو التي تحتوي على مواد ضارة 
بالجلد كاستخدام معجون األسنان، أو معجون الطماطم للحروق، وكذلك استخدام البن 
المطحون لعالج الجروح، وإيقاف النزيف، مما قد يؤدي إلى التهاب الجروح ووصولها 

إلى مرحلة يصعب التعامل معها.
٭ استعمال المنومات دون استشارة:

تلجأ بعض األمهات الجاهالت إلى إعطاء أطفالهن بعض المنومات بكثرة، أو من حين آلخر، 
لكي ينام هؤالء األطفال في غير أوقات نومهم؛ ليتمكنرّ من قضاء بعض حوائجهن، أو ليكونوا 
مستيقظين في أوقات معينة لمناسبة معينة، وتعتبر هذه األدوية خطرة لما تسببه من أضرار حيث 
قد تؤدي لفشل بعض أجهزة جسم الطفل، كالكلى، أو ضعف في الذاكرة، ومستوى الذكاء.

٭ استعمال الملح أو الشاي كقطرة للعين:
يلجأ بعض األشخاص إلى معالجة التهاب العيون بوضع نقط من الشاي الخالي من 

السكر أو محلول الملح، وهذا قد يؤذي العين ويزيد من االلتهاب.

الحبة السوداء :
جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ] 
ْوَداِء َفإِنَّ ِفيَها ِشَفاًء ِمْن ُكلِّ َداٍء إاِل  ِة السَّ قال: )َعَلْيُكْم بَِهِذِه اْلَحبَّ

اُم اْلَمْوُت( أخرجه الترمذي. اَم َوالسَّ السَّ
وتستخدم الحبة السوداء في عالج أمراض المعدة، كما أنها 
قاتلة للديدان، وتذيب حصى الكليتين، والمثانة، إضافة إلى 

بعض النباتات واألعشاب املستخدمة يف الطب النبوي :
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فعاليتها في عالج األمراض الجلدية؛ كالبرص، والبهاق، و أمراض البرد، وتفيد في آالم األسنان، 
والرأس، والمفاصل، واألمراض الصدرية، وغالبًا تستخدم مطحونة بكميات بسيطة.

المر :
ولتطهـير  الحنجرة   التـهاب  الـمزمن،  والسعال  الشعبية،  النزالت  لعالج  يستخدم 

المعـدة،  تقوية  في  وكذلك  الجلـد،  وتقرحات  الجروح 
وطرد الغازات وتسكين المغـص، ويستخدم المر الخفيف 
ذو اللون البني أو األحمر، أما األسود منه فهو ضـار ويجب 
عدم استخدامه، كما ينبغي االنتباه للجرعات التي تؤخذ 
لعمر  ومناسبة  مركزة،  غير  تكون  بحيث  المر  منقوع  من 

المريض.
العسل :

ُعرف منذ بدء الخليقة، ويعتبر غذاًء ودواًء، فاتحًا للشهية، منشطًا يساعد على الهضم، 
وُيضاف مع الحليب الدافئ، أو مع عصير الليمون، أو البرتقال، وهو مفيد للكحة وحرقان 
الحلق، وُيستعمل أيضا لعالج مرض الكبد ولعالج الحروق السطحية، حيث أن وضعه 
الجروح،  عالج  في  يستعمل  كما  أثرًا،  تترك  وال  بسرعة،  تلتئم  يجعلها  الحروق  على 
ويتميز بأنه ال يلتصق بالجرح، ويجعله معقمًا خاليًا من الجراثيم، مما يساعد على سرعة 

التئامه.
ثانيا: عالج األطفال عن طريق الشعوذة :

نت علـيها بـعض الكلـمات،  1 ـ لبس األطفال األحجبة )العزائم، والتمائم( التي ُدورّ
والحـروف السـحرية، والشعـوذة في بعـض األمراض، اعتقادًا من األهل إن هذا يخفف 
من آالمهم، دون عرضـهم على الطبيب المختص، وهذا خطأ كبيركما قال الرسول ]: 

َوَلَة ِشْرٌك( رواه أحمد بن حنبل. َمائَِم َوالتِّ َقى َوالتَّ )إِنَّ الرُّ
2 ـ استعمال البخور للوقاية من أمراض بعض األطفال، وذلك بإغالق جميع النوافذ 
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واألبواب في غرفة الطفـل المريض، واستعمال أنواع من 
دخان  منها  ويتصاعد  خاصة،  رائحة  تعطي  التي  األبخرة 
كثيف، مما يـؤدي إلى فساد هواء الغرفة، وأحيانًا يؤدي 

إلى اختناق الطفل المريض.
3 ـ تلجأ بعض األمهات الجاهالت إلى عالج أطفالهن 
عن طريق شـرب المـاء بأواٍن كتبت علـيها بعـض الكلمات 
ُيشفي  هذا  أن  منهن  ظنًا  الشعوذة(  )من  المفهمومة  غير 

أطفالهن، وقد يؤدي هذا إلى زيادة المرض، فعدم نظافة هذه األوانـي، وشرب األطفال 
اآلخرين المصابين باألمراض المعدية قد يتسبب في انتشار األمراض المختلفة.

4ـ  ومن الحديث الشريف أن النبي ] رأى رجاًل في يده حلقة من صفر فقال : )َما َهِذِه 
اْلَحْلَقُة قاَل َهِذِه ِمْن اْلَواِهَنِة قال اْنِزْعَها َفإِنََّها ال َتِزيُدَك إاِل َوْهًنا ( رواه ابن ماجه.

ومما تقدم نجد أن بعض الناس يلجأ إلى لبس الحلقة والخيط لمنع حدوث المرض أو الشفاء 
منه، وهذا مخالف لديننا الحنيف والتقدم العلمي الذي نعيشه، حيث ال صلة بين الحلقة المعدنية، 
أو الخيط و الميكروب المسبب للمرض.وطبقًا للتعاليم الدينية فإن الله عز وجل جعل لكل داٍء 

دواًء، وعليه ينبغي االستفادة من كل وسائل العالج المتاحة والسعي إليجاد الدواء.

يقوم الطب اإلسالمي على أصلين هما: الوقاية والعالج،  ففي أصل الوقاية نجد اإلسالم يحثنا 
على حفظ الحياة، وصيانة البدن من المخاطر، فيقول عز وجل في كتابه الكريم: {

                                                       |]سورة البقرة[
أما أصل العالج فيقول ابن القيم في كتابه )زاد المعاد(: »كان عالجه ] للمرض 
ثالثة أنواع أحدها: باألدوية الطبيعية، الثاني : باألدوية اإللهية، الثالث: بالمركب 

من األمرين«.

مفهوم الطب اإلسالمي:
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 ومن األدوية الطبيعية العالج بالمواد الطبيعية سواًء أكانت نباتية أم حيوانية، أما األدوية 
اإللهية فُيقصد بها العالج بآيات القرآن الكريم، واألحاديث، واألدعية النبوية.

فائدة العالج بالقرآن الكريم:
قال ابن القيم : »القرآن الكريم هو الشفاء التام من جميع األدواء القلبية والبدنية، أدواء 
الدنيا واآلخرة«. والبد لتحقيق جدوى العالج بالقرآن الكريم من تعلق المريض بالله  عز 
وجل وإخالصه له واقتناعه التام بأن الشفاء إنما هو بيد الله عز وجل، كما البد للراقي 
من أن يكون مؤمنًا ومقتنعًا بأن آيات الله هي الوسيلة التي تؤدي إلى تحقيق الشفاءـ  بإذن 

الله تعالى ـ ومن األفضل أن يقرأ اإلنسان على نفسه أو من شخص عزيز عليه.
ومنعًا للوقوع في المحرمات يجب التأكد من الراقي، هل هو قارئ للقرآن، أم مشعوذ؟ 

ومعرفة الفرق بينهما.
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التطبيقات
س1 ـ ضعي إشارة)    (أمام العبارة الصحيحة وإشارة )x(أمام العبارة اخلاطئة 

مع تصحيح اخلطأ:
  أ ـ من أهم خصائص الطب الشعبي أنه قد ينفع وقد يرض.                     )     (
ب ـ الوصفات الشعبية تكون تركيبة املواد فيها بنسب مدروسة.            )     (

 ج ـ استخدام معجون األسنان ومعجون الطامطم يف عالج احلروق.        )     (
  د ـ إعطاء األطفال املنومات بكثرة يؤدي إىل الفشل الكلوي، وضعف الذاكرة.  )     (

 هـ ـ لبس األطفال األحجبة خيفف من آالمهم.                                       )     (
  و ـ يقوم الطب اإلسالمي عىل أساسني مها: الوقاية والعالج.                )     (

  ز ـ هتوية غرفة مريض احلصبة هو السبب يف حدوث املضاعفات الصدرية.  )     (
 ح ـ الكي يعتب آخر العالج، وقد أجازه اإلسالم.                                    )     (

ومل  املريض،  بابنها  املستشفيات  ترددها عىل  بكثرة  مأساهتا  ـ سيدة طالت  س2 
جتد الشفاء العاجل له، فذهبت به إىل سيدة تعالج بالطب الشعبي فأعطتها حجابًا، 

أمرهتا أن تضعه يف عنقه وهذا سيشفيه من املرض. 
من وجهة نظرك، ما صحة ترصف السيدة؟ وبامذا تنصحينها مستشهدة باألدلة 

من الكتاب والسنة؟
س3 ـ ما األدوية الطبيعية التي تستخدمينها عند اإلصابة بام ييل:

    أ ـ  آالم البطن املصاحبة للدورة الشهرية.
 ب ـ اإلحساس بأمل يف أحد األرضاس.

  ج ـ اإلصابة باإلمساك.
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)ب()أ(

يعتب غذاء، ودواء، وهو فاتح للشهية، منشط، يساعد عىل اهلضم.احلبة السوداء

تستخدم يف عالج أمراض املعدة كام أهنا قاتلة للديدان.الـمر
يستخدم لعالج النزالت الشعبية.العسل

قاتل )لـميكروبات( األمراض.

س4 ـ أكميل الفراغات اآلتية:
ينبغي عدم االعتامد عىل الوصفات الشعبية لألسباب اآلتية:

1 ـ ...............     2 ـ...............     3 ـ................. 
4 ـ............... 

 كان عالجه ] للمرض بثالثة طرق هي:
1 ـ ...................  2 ـ............... 3 ـ............... 

س5 ـ اختاري من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب (:

الوحدة 
الثانية
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وحـــــدة
إدارة املنـزل

أهداف الوحدة :
من خالل دراسة التلميذة لهذه الوحدة تستطيع أن:

1 ـ توازن بين المصروفات واإليرادات.
2 ـ تضع خطة مناسبة لتحقيق فائض مالي لالحتياجات الطارئة.

3 ـ تستخدم األجهزة الكهربائية عند الحاجة الفعلية في األوقات المناسبة دون إسراف.

الوحدة 
الثالثة
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يرسم  الذي  وهو  فيه،  التصرف  بحق  تتمتع  وما  ماتمتلكه،  كل  األسرة  دخل  يمثل 
الخطوط الهامة لشكل حياتها، ومستوى معيشتها.

وينشأ مورد األسرة المالي أو دخلها من المصادر اآلتية :
نظير عمل  أو  أو زراعة،  أو صناعة،  يزاوله، كتجارة،  األسرة من عمل  ـ دخل رب   1

يتقاضى عنه أجرًا شهريًا، أو أسبوعيًا.... إلخ.
2 ـ دخل ربة األسرة من عمل تزاوله وتتقاضى عنه أجرًا، إن كانت تعمل.

3 ـ عقار أو ناتج استثمار مالي يملكه رب األسرة أو أحد أفرادها.
والشك في أن من ثمار تدريس مواد االقتصاد المنزلي القدرة على التصرف بحكمة 
الطرق  بمعرفة  إال  ذلك  يتأتى  وال  ذكرها،  السابق  المالية  األسرة  موارد  في  واتزان 
الصحيحة الواجب اتباعها في إنفاق إيرادات األسرة فيما يعود على الجميع بالنفع في 

الدنيا واآلخرة.

هي معرفة دخل األسرة، وعمل خطة مناسبة لتوزيع هذا الدخل، وموازنته بأبواب 
اإلنفاق المختلفة خالل مدة معينة.

1 ـ الموازنة الصحيحة بين اإليرادات، والمصروفات.
2 ـ حماية األسرة من مفاجأة األزمات المالية الناتجة عن اإلسراف، والتبذير.

3 ـ سد حاجة األسرة، مع تغطية االحتياجات الطارئة.
4 ـ التمكن من وضع خطة نتيجتها زيادة رفاهية األسرة، كشراء مسكن خاص بالتقسيط 

مزايا عمل امليزانية :

تعريف امليزانية املنزلية :

موارد األرسة وتوزيع امليزانية عىل أوجه الرصف املختلفة
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مثاًل، أو شراء عقار، أو اقتناء سيارة، أو ثالجة، وذلك من فائض االدخار.
ويتضح مماسبق أن مصادر الدخل تختلف من أسرة إلى أخرى، أما أبواب الصرف 

فتتمثل فيما يلي:
1 ـ باب لوازم الغذاء :

     ويشمل كل ماينفق على الوجبات الغذائية في المنزل أو خارجه، وعادة مايشكل 
)25 ـ 30٪( من الدخل.

2 ـ باب احتياجات المنزل :
العمال  ورواتب  الوقود،  ومواد  والمياه،  الكهرباء،  وثمن  المنزل،  أجرة  ويشمل 
والخدم- إن وجدوا- وأدوات النظافة، وثمن األثاث، واإلصالحات المنزلية، ومصارف 

الحديقة وغيرها مما يلزم المنزل، وُيخصص لهذا الباب )25ـ 30٪( من الدخل.
3 ـ باب النفقات الشخصية :

والتـعليم،  الصحية،  الرعاية  على  وماينفق  لألفراد،  الشخصي  المصروف  ويشمل 
وثمـن المالبس

والنظافة  التجميل  وأدوات  والمجالت،  والجرائد  والتنظيف،  الخياطة،  وأجور 
الشخصية، ومصروفات السيارة، كاإلصالح، والصيانة، والبنزين، ويشكل )20ـ ٪25( 

من الدخل.
4 ـ باب المتفرقات :

ويشمل مايصرف على الهدايا، ووسائل الرفاهية، والصـدقات، والرحـالت والسفر، 
ويشـكل )20٪( من الدخل.

5 ـ باب االدخار :
المالي شهريًا واستثماره بما يعود على األسرة  هو استقطاع جزء من دخل األسرة 
والمجتمع بالفائدة، ويعتـبر مـن األبـواب التي ينـبغي االهتمام بهـا عند تخطيط الميزانية، 
وُيخصص له من )10ـ 15٪( من الدخل، وتختلف النسب المشار إليها من أسرة إلى 

أخرى لوجود عوامل مؤثرة في اإلنفاق، من أهمها:
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1 ـ مقدار الدخل: إن األسرة ذات الدخل المحدود البد أن تقتصد فيما تنفق على 
المتفرقات لكي تحقق الحاجات األساسية من مأكل، وملبس، ومسكن، بعكس األسرة 

ذات الدخل المرتفع.
2 ـ عدد أفراد األسرة: كلما زاد عدد أفراد األسرة ازدادت نفقاتها، فمقدار ماتصرفه 

أسرة مؤلفة  من ثالثة أشخاص يزداد إذا ارتفع هذا العدد إلى خمسة مثاًل.
3ـ  أعمار األوالد :كلما تقدم األوالد في العمر زادت أوجه الصرف والنفقات عليهم، فإطعام، 

وكسوة، وتعليم األوالد في سن الدراسة الثانوية، أو الجامعية يكلف أكثر من نفقات األطفال. 
4ـ  حالة أفراد األسرة الصحية: إن وجود أشخاص مرضى في األسرة يزيد من نفقاتها، 
فأجرة الطبيب، وثمن األدوية يحتاجان إلى مبالغ إضافية، وخاصة إذا كان المرض مزمـنًا، 

أو يحتاج لعالج مستمر.
5 ـ ميــول أفراد األســرة وهــواياتهم: لكي تســاهم األســرة في تنمية مـهـارات 
وميول أفرادها، تحتاج إلى مبالغ إضافية لهذا الغرض، فالرسم، وقراءة الكتب، وغيرها 

من الهوايات تزيد من  إنفاق األسرة. 
في  المؤثرة  العوامل  أو  المالي  الدخل  في  األسر  بين  اختالفات  هناك  أن  يتضح  سبق  ومما 
لتوزيع  وثابت  نموذج موحد  الصعب وضع  من  يجعل  مما  األسرة  اإلنفاق، ومطالب، وحاجات 

دخل األسرة.

1 ـ أن توضع الميزانية على ضوء أهداف األسرة.
2 ـ ُيراعى تحقيق الحاجات أواًل ثم الرغبات.

3 ـ  أن تكون الميزانية واقعية، ولذا ينبغي مراعاة مقدار الدخل، وتوزيعه على أبواب اإلنفاق الفعلية.
4ـ  أن تتصف الميزانية بالمرونة، والبعد عن الجمود حتى يكون باإلمكان تعديلها حسب 

مايستجد من ظروف.

  أسس عامة لوضع امليزانية :
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  ينبغي أن تحتفظ كل أسرة بسجل خاص لتدوين ميزانيتها، يدون فيه مايلي:
٭ تقدير لكل الدخل المالي المتوقع خالل الفترة التي تعدُّ لها الميزانية.
٭ تدوين جميع المتطلبات الالزمة لجميع أفراد األسرة في هذه الفترة.

٭ تقدير تقريبي ألسعار هذه المتطلبات.
٭ موازنة الميزانية بحيث يتعادل فيها الدخل والمصروف مع االدخار.

من  للتأكد  الميزانية  تخطيط  مراجعة  ٭ 
إمكانية نجاحها.

1ـ  اإلنفاق العشوائي دون وضـع ضوابط أو 
معايير، أو تخطيط ميزانية للصرف.

2 ـ عدم االهتمام ببند االدخار.
3 ـ اإلقبال على أسلوب الشراء بالتقسيط ممايؤدي إلى شراء الكثير تحت بند التقسيط 
المريح، ودون حساب مايضاف على ثمن السلعة من فوائد باهضة مما يشكل عبئًا 

ماديًا عند وضع ميزانية مستقبلية.
4 ـ كثرة تغيير وتبديل األثاث والسيارات.

5 ـ االهتمام بالكماليات الشخصية والمنزلية، واإلنفاق عليها ببذخ.
في  إسراف  من  ومايصاحبها  السريعة،  والوجبات  الجاهزة،  األطعمة  استهالك  زيادة  ـ   6

اإلنفاق.
7 ـ كبر حجم المنزل، ومايتبعه من كثرة عدد الخدم، وزيادة اإلنفاق على اللوازم المنزلية.

8 ـ ارتفاع معدالت السفر للخارج في العطالت ممايزيد من اإلنفاق.
9 ـ زيادة تكاليف الزواج، والمهور، وحفالت العرس.

10 ـ اإلسراف في إعداد الوجبات الغذائية، وخاصة في الوالئم، والحفالت.

خطوات إعداد امليزانية :

سلبيات اإلنفاق يف جمتمعنا :



الوحدة 
الثالثة

4�

وفيما يلي نموذج لميزانية شهرية إلحدى األسر:
األسرة مكونة من ستة أفراد : زوج، وزوجته، وأربعة أوالد، ثالثة بالمرحلة االبتدائية، 

وواحد بالمرحلة المتوسطة .الدخل الشهري : أربعة آالف ريال )4000(.

النسبة املئوية أوجه الرصفأبواب اإلنفاقالرقم
املحددة للرصف

القيمة 
مالحظاتبالرياالت

1
الغـــــذاء

٪30
خبز ، حلم ، خضار ، فاكهة ، 

301200٪لبن......إلخ.

2
احتياجات

منزلية
٪30

ـ أجرة منزل.
ـ كهرباء، ومياه، ووقود.

ـ إصالح وجتديد.
ـ مواد نظافة، وغسل وكي.

٪25
٪2
٪1
٪2

1000
80
40
80

3
النفقات 

الشخصية
٪20

لوازم  مفارش،  مالبس،  ـ 
خياطة.

ـ عالج وأدوية.
ـ تعليم، ولوازمه.

ـ كتب، وجرائد، وجمالت.
ـ مرصوف اجليب الشخيص.

٪10
٪3
٪2
٪2
٪3

400
120

80
80

120

ت 4 قا متفر
وادخار

٪20

واحلدائق  الـــب،  نــزهــات  ـ 
العامة.

ـ مصاريف انتقال.

ـ صدقات وهدايا.

٪4
٪3
٪8
٪5

160
120
320
200

املجموع٪100٪1004000

ضعي نصب عينيك ادخار جزء ـ ولو بسيط ـ من مرصوفك الشخيص 
لرشاء ما ترغبني يف امتالكه. إضاءة
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التطبيقات
س1 ـ اكتبي املصطلح العلمي الدال عىل العبارات اآلتية:

  أ ـ هي خطة لتوزيع الدخل املايل لألرسة عىل احلاجات املختلفة يف فرتة زمنية حمددة.
ب ـ من أبواب امليزانية التي تساهم يف رفع مستوى األرسة وضامن مستقبلها.    
 ج ـ هو املبلغ الذي يرصف عىل وسائل الرفاهية، والصدقات، والرحالت، والسفر...إلخ. 

س2 ـ أكميل الفراغات اآلتية:
  أ ـ من مزايا عمل امليزانية املوازنة الصحيحة بني …………و………………

ب ـ مورد األرسة املايل أو دخلها ينشأ من املصادر اآلتية:………و.........و………
 ج ـ كلام تقدم األوالد يف العمر …………… أوجه الرصف والنفقات.

 د ـ عند وضع امليزانية يراعى حتقيق ……………… أواًل، ثم ………………
هـ ـ  لكي تكون امليزانية واقعية ينبغي مراعاة …………… الدخل وتوزيعه عىل………… الرصف 

توزيعًا فعليًا.
س3 ـ ضعي إشارة )   ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة) X (أمام العبارة اخلاطئة مع 

تصحيح اخلطأ:
أ ـ خُيصص لباب النفقات الشخصية من )40 ـ ٪54( من الدخل األرسي.             )     (

ب ـ من العوامل التي تؤثر يف أسلوب توزيع الدخل وجود شخص مريض يف األرسة.         )     (
ج ـ من أهم خصائص امليزانية اجليدة املرونة والبعد عن اجلمود.               )     (

د ـ ممايدل عىل نجاح ختطيط امليزانية تساوي مقدار املرصوف مع مقدار الدخل.      )     (
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س4 ـ اذكري صحة أو خطأ العبارات التالية، مع التعليل:
أ ـ ُيعتب بند االدخار من البنود غري الرضورية عند وضع امليزانية.

ب ـ يمكن وضع نموذج ثابت للميزانية املنزلية.
ج ـ ُتعتب مصادر الدخل ثابتة عند مجيع األرس.

س5 ـ اقرتحي بعض الوسائل لزيادة دخل األرسة.
س6 ـ أعدي نرشة توعية لزميالتك عنواهنا: 

       »كيف تسامهني يف التغلب عىل سلبيات اإلنفاق يف املجتمع السعودي؟ «
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أصبحت الكهرباء ضرورة في حياتنا، فهي توفر لنا الراحة في كل شيء وفي كل مكان 
في المنزل والمدرسة والمسجد والمكتب والمصنع... وفي الشارع أيضًا، ولكن ونحن 
نستمتع بكل هذا ينبغي أن الننسى أن مانقطفه بلمسة واحدة هو ثمرة لجهود كبيرة، وأموال 
طائلة ُأنفقت لتوفير الراحة، والرفاهية لنا جميعًا. إذًا فلنتعاون على توفير الكهرباء، عن 

طريق الترشيد في  استهالكها، ويعني ببساطة :
1 ـ التقليل من قيمة فاتورة الكهرباء.

2 ـ تخفيف األحمال الزائدة على محطات وشبكات الكهرباء، وهذا يؤدي إلى :
٭ عدم انقطاع التيار.

٭ إمكانية إيصال التيار الكهربائي لمشتركين جدد وضمان استمراريته.
3 ـ وفوق ذلك فإن الترشيد في االستهالك سلوك حضاري ومطلب وطني.

تتوفر في بالدنا ـ ولله الحمد ـ أنواع مختلفة من األجهزة الكهربائية التي ُتستخدم في 
مختلف األغراض، حيث ينتج عن ذلك استهالك للطاقة الكهربائية تعتمد في مقدارها 
على الفترة الزمنية لتشغيل هذه األجهزة، وطبيعة االستخدام، وسعيًا وراء الحد من هذا 
ينبغي  وهدفًا  مطلبًا  أصبح  والذي  الكهرباء  استهالك  ترشيد  بغرض  الزائد  االستهالك 

مراعاة اآلتي:
أواًل - االستخدام األمثل لألجهزة الكهربائية: 

من  المشترك  حرمان  يعني  ال  الكهربائية  لألجهزة  األمثل  االستخدام  إن 
األجهزة  تشغيل  عن  التوقف  أو  الكهرباء،  خدمات  من  الكامـلة  االسـتفادة 
الكهربائية في األغراض الضرورية، بل يعني استخدام هذه األجهزة عند الحاجة 
الفعلية وفي األوقات المناسبة دون إسراف في تشغيلها أو اقتنائها بكميات كبيرة 

تفوق االحتياج الفعلي.

ترشيد استهالك الكهرباء
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ثانيا - تجنب استخدام األجهزة الكهربائية في وقت واحد:
يتوفر لدى كل أسرة أكثر من جهاز كهربائي، وقد تقوم بعض األسر بتشغيل مجموعة 
من األجهزة في وقت واحد،مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في األحمال الكهربائية، وبالتالي 
تحميل األسالك والمقابس أكثر من طاقتها مما يترتب عليه تقصير العمر التشغيلي لها، 

وقد يؤدي إلى احتراقها وما يتبعه من مخاطر، ولتفادي ذلك ينصح بالتالي:
1 ـ تجنب تشغيل مجموعة من األجهزة الكهربائية في وقت واحد؛ حتى يمكن توزيع 

األحمال الكهربائية على فترات مختلفة.
2ـ  تفادي تشغيلها  إال للضرورة القصوى، خالل فترة ذروة األحمال في موسم الصيف، 
والتي تمتد مـن السـاعة الـواحدة ظهرًا، وحتى الساعة الخامسة عصرًا. ومع بداية 
فصل الصيف يتضاعف استهالك الكهرباء، وتزداد األحمال على شبكة التوزيع؛ مما 
التيار، األمر الذي يستدعي منا جميعًا ترشيد استهالك الكهرباء  يؤدي إلى انقطاع 

والحد من اإلسراف.
وقد يكون انقطاع التيار ناتجًا عن التماس كهربائي، أو وجود عطل في الشبكة العامة، 
أو قيام الشركة بأعمال الصيانة، أو عدم تسديد الفاتورة، وفي أي حال من األحوال، هناك 

عدة إجراءات ينبغي اتباعها في حالة انقطاع التيار الكهربائي:
1ـ  إطفاء أجهزة التكييف؛ حتى يتم تقليل األحمال مع إبقاء اإلنارة على وضع التشغيل؛ 

لمعرفة عودة التيار.
2ـ  العمل على معرفة إن كان االنقطاع خاصَا في المنزل، أو جزًء منه، أو عامًا وذلك من 

خالل رؤية إنارة الشوارع، ومنازل الجيران إذا كان االنقطاع لياًل.
3 ـ االتصال بمكتب الطوارئ وإشعارهم بذلك.

4 ـ فحص وضع قواطع التيار في لوحة التوزيع الفرعية، حتى تتم إعادة القاطع الفاصل 
.)on( إلى وضع التشغيل )off(

المعروف  المبلغ  قيمة  المنطقة، وتسديد  يخدم  الذي  الشركة  فرع  إلى  التوجه  ـ    5
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عن  التأخر  بسبب  االنقطاع  كان  )إذا  التيار  إعادة  رسم  إلى  باإلضافة  بالفاتورة 
التسديد في الوقت المحدد(.

أنت أيضًا لك دور رئيس في الحد من اإلسراف في استهالك الكهرباءـ  بمجهود بسيط 
ـ ال يزيد عن إطفاء جهاز بلمسة زر، وبالتوجيه المقنع ألفراد أسرتك، وبهذا تكونين 
قد أديت واجبك في المحافظة على مال األسرة، وثروة الوطن، ونعمت أنت وأسرتك 

بالراحة والرفاهية، ولتحقيق ذلك فعليك اتباع مايلي:
1 ـ تعويد األطفال على إغالق المكيف واإلنارة عند مغادرة المكان.

2 ـ تنبيه أفراد األسرة إلى مساوئ اإلسراف في استخدام أجهزة تزيد عن الحاجة.
3 ـ تجنب تشغيل األجهزة المنزلية في ساعات الذروة وتوزيع أوقات تشغيلها على 

مدار اليوم.
4 ـ االستغناء عن السخان ونشافة المالبس صيفًا؛ فأشعة الشمس تكفي تمامًا لتسخين 

الماء، وتجفيف المالبس بل وتعقيمها أيضًا.
5ـ   في حال استخدام األفران الكهربائية ُتختار األواني المصنوعة من الزجاج في المطبخ 
الستخدامها في األفران بأمان، فهي تسمح بضبط الفرن على درجة حرارة أقل من 

تلك التي تتطلبها األواني األخرى.
6 ـ االستفادة من أشعة  الشمس في اإلضاءة الطبيعية بداًل من المصابيح الكهربائية.
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التطبيقات

س1 ـ ما اهلدف من ترشيد استهالك الكهرباء؟
س2 ـ كيف يمكن ترشيد استهالك الكهرباء يف الوقت احلارض؟

الوحدة 
الثالثة

الوحدة 
الثالثة
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وحـــــدة
الـعنـاية باألنـسجـة

أهداف الوحدة :
بعد دراسة هذه الوحدة تستطيع التلميذة أن :

1 ـ ُتعد مناديل المائدة قبل طيرّها.      
2 ـ تنفذ ماتعلمته من طيرّات لمناديل المائدة.

3 ـ تربط بين الرموز في البطاقة اإلرشادية ومعانيها.

الوحدة 
الرابعة
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ُتعتبر فوط المائدة من األساسيات في مائدة الطعام حيث تضفي على المائدة جمااًل 
ورونقًا يلفت األنظار، وهي عادة ُتصنع من القطن األبيض أو الملون، أو من الكترّان، وُيتبع 

في غسلها ما سبق ذكره في غسل المالبس القطنية في الصف األول المتوسط.
وبعد االنتهاء من غسل فوط المائدة المصنوعة من القطن األبيض أو الملون بالطريقة 

الصحيحة، نقوم بتنشيتها بالمستحضرات الحديثة، ثم كيها بالطريقة اآلتية:
نبدأ من  قائمة بحيث  الفوطة وذلك بشدها طواًل وعرضًا، وتكون زواياها  ُتكوى  ـ   1

الوسط إلى األطراف، مع الحرص على تجفيف األطراف السميكة.
2 ـ ُتوضع الفوطة ووجهها ألعلى، واالسم أو التطريز في أحد األركان العليا.

ى التطريز ويكوى على الظهر ليبرز. 3 ـ ُتكوى الفوطة على الوجه، وفي النهاية ُيندرّ
4 ـ ُتقدم بالطية المناسبة بعد تمام جفافها.

وليست عملية تحضيرالفوط صعبة، بل فيها من المتعة واالبتكار ما يشعرك باالعتزاز 
بما صنعته يداك، وسنعرض لك بعض هذه الطيات للمناديل المصنوعة من القماش أو 

من الورق.

العناية بفوط املائدة
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واطـويه  المنديل،  ابسطي  ـ   1
بالطـول، ثم اطويه مـرة ثانـية مـن 
النصف حتى تحصلي على مربع.

المفتوحة  الجهة  اجعلي  ـ   2
من المربع إلى أعلى، ثم اطوي 
فوق  المغلقة  السفلية  الحافة 
المفـتوحة،  العلـوية  الحافـة 
مثلث  لديك  يتكـون  بحيث 

رأسه إلى أعلى.
اليسرى  بيـدك  امسـكي  جـيدًا.  المثلث  المنديل  اكبسي  ـ   3
زاويـة المثلث اليسرى وبيـدك اليمـنى زاويته اليمنى، ثم لفـي 
الزاويتين في الوقت نفسه إلى الداخل  باتجاه وسط المثلث.
4 ـ ادخلي طرفي المثلث ببعضهما البعض، واكبسيهما جيدًا.

5 ـ اجعلي الجوانب المفتوحة للمنديل إلى الخارج. ثبتي الجانبين 
األخرى على مهل  الزاوية  واطوي  أعلى،  إلى  منها  المفتوحين 

إلى أسفل.
وبذلك يتكون لديك شكل التاج المعروف.

)1(

)2(

)4(

)3(

)5(

الـــتــــاج
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مربع  مندياًل  استعميل  ـ   1
  ، حلجـم ا كبري  لشكل  ا
واجعيل جهـته اليـرسى إىل 

أعىل بشكل مائل. 
املنديل  اآلن  ــوي  اط ـ   2
بالطول، ثم من النصف مرة 
علـى  حتصيل  حتى  أخرى؛ 

مربع . اجعيل اجلهات املفتوحـة من املنديل إىل أعىل.
3ـ  اطوي النصف األعىل من الطبقة األوىل للمثلث بطول )1(سم 

تقريبًا باجتاه  خط الوسط إىل األسفل. 
4 ـ اطوي اآلن مرة ثانية قاعدة املثلث فوق خط الوسط متامًا، ثم 
اجلوانب  كل  واكبيس  الوسط،  خط  فوق  أخرى  مـرة  اطوي 

بشكل جيد 
الداخل،  نحو  واأليــرس(  )األيمن  اجلانبني  اطوي  ـ   5

واكبسيهام جيدًا.
منديل   الطبق، وهبذا أصبح  اآلن وضعيه يف  املنديل  اقلبي  ـ   6

احللقة جاهـزًا.

)1(

)2(

)4(

)3(

)5(

الـــحلــقـــــــة
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1ـ  ابسطي المنديل المربع، 
ى  ليسر ا جهته  جعلي  ا و
بشكل  ولفيه  أعلى،  إلى 

منحرف.    
بشكل  المنديل  اطوي  ـ   2
س  أ ر جعلي  ا و  ، مثلث

المثلث إلى أعلى.
بمعدل  )بليسية(  بشكل  العريضة  جهته  من  المثلث  اطوي  ـ   3

)2(سم بين كل طية وأخرى. 
4 ـ اكبسي طيات المثلث جيدًا عند االنتهاء من عملية الطي.

5 ـ امسكي المثلث من وسطه بواسطة اإلبهام والسبابة، وارفعي 
من  الجناحين  واكبسي  نفسه،  الوقت  في  أعلى  إلى  طرفيه 

طرفهما.

)1(

)2(

)4(

)3(

)5(

األجـنـحـة
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حتى  المنديل  ابسطي  ـ   1
تحصلي على مربع، اطوي 
اآلن المنديل حتى تحصلي 
علـى مثلث، واجعلي رأس 

المثلث إلى أسفل.
العليا  الحافة  اطــوي  ـ   2
اليسرى للمنديل حتى وسط 
الحافة السفلى بشكل عمودي، ثم اطوي الحافة العليا اليمنى 

بالطريقة نفسها، بحيث تحصلين على مربع .
3 ـ اطوي اآلن الحافتين المفتوحتين  ـ التي في أسفل المنديل ـ 

على طـول خـط الوسط للمنديل فوق الحافة العليا.
4 ـ اطوي رأس المثلث السفلي واجعليه يالمس خط الوسط 
األفقي للمنديل ، ثم اطويه مرتين واجعليه فوق خط الوسط 

، اكبسي المثلث، بحيث يصبح أيضا مثلثًا مطويًا. 
5 ـ امسكي طرفي المثلث األيمن واأليسر وادخليهما ببعضهما 
البعض من الخلـف، اطوي اآلن رأس المثلث األمامي إلى 

األسفل وادخليه في الحافة.
6 ـ أنت اآلن أمام منديل زهرة السوسن التي صنعته يداك. 

)1(

)2(

)4(

)3(

)5(

)6(

زهــرة الـسـوســـن
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نظرًا ألهمية اتباع الطرق السليمة في غسيل وكي األقمشة المختلفة ، اتفقت المصانع 
موحدة  ورسوم  رموز  استخدام  على  الجاهزة  للمالبس  المنتجة  العالمية  والشركات 
لإلشارة إلى طريقة الغسل والكي المطلوبة لكل قطعة ملبسية، وهذه الرموز تحتوي على 
رسوم توضح طريقة الغسل، ورسوم توضح طريقة التجفيف ، وأخرى توضح طريقة 

الكي وهكذا. وغالبًا ما نجد المالبس تحتوي على بطاقتين هما :
التنظيف  التعليمات واإلرشادات ألفضل طرائق  العناية المخصصة إلعطاء  1 ـ بطاقة 

على شكل رموز ومصطلحات مختصرة.
2 ـ المعلومات المهمة من وجهة نظر المشتري ، مثل: نوع األلياف، واالسم الفرعي، 

وعالمة الجودة، والمراقبة، والقياس.

البطاقة اإلرشادية للمالبس
40
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غسل املالبس القطنية البيضاء.

غسل املالبس القطنية امللونة ثابتة اللون.

غسل املالبس القطنية امللونة غري ثابتة اللون.

اليسمح بالغسيل.

التنظيف اجلاف.

تنظيف اجلاف )يسمح باستعامل 
مجيع املحاليل املنظفة(.

يمنع استخدام التنظيف املنزيل.

الكيميائية  باملواد  تنظيفها  اليسمح 
)التنظيف اجلاف(.

إشارات عاملية عىل البطاقات
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يسمح باستعامل املبيض.

ال يسمح باستعامل املبيض.

يسمح باستعامل املبيض )الكلور(.

كي املالبس بدرجة حرارة منخفضة.

كي املالبس بدرجة حرارة متوسطة.

كي املالبس بدرجة حرارة مرتفعة.

ال يسمح بالكي.

التجفيف.

التجفيف بواسطة الغسالة.
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عدم استعامل جمفف الغسالة

مدة  إطالة  أوعدم  بشدة،  باليد  التعرص 
التجفيف.

عدم استخدام العرص.

قة يف الشمس. التجفيف عىل عالَّ

قة يف الظل. التجفيف عىل عالَّ

قة يف الشمس. التجفيف بدون عالَّ

قة يف الظل. التجفيف بدون عالَّ

عدم التجفيف يف الشمس.

مالحظة: على المعلمة أن تنفذ الدرس عمليًا .

ينبغي التصدق باملالبس الزائدة عن احلاجة عن طريق املبات اخلريية.
إضاءة

الوحدة 
الرابعة
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أهداف الوحدة :
بعد دراسة هذه الوحدة تستطيع التلميذة أن:

1 ـ تحكم على المخلالت التي عملتها زميلتها من حيث المذاق، واللون، والدقة.
2 ـ توظف المعلومات التي درستها عن

    )البروتين( الحيواني، و)البروتين( النباتي في تكوين وجبات كاملة.
3 ـ تميز بين أنواع العجائن حسب قوامها.

4 ـ تعلل ضرورة أخذ المقادير الصحيحة عند عمل المعجنات.
5 ـ توازن بين السلطة المختارة والصنف األساسي؛ لتكون وجبة غذائية متزنة.

وحـــــدة
الــــغـذاء والــتـغـذيـة

الوحدة 
اخلامسة
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تلجأ معظم األسر في وقتنا الحاضر إلى شراء المواد الغذائية بالجملة بداًل من المفرق، 
بما فيها األطعمة سريعة التلف، مثل: الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، وغيرها لكونها 
أرخص ثمنًا حيث تقوم باستهالك حاجتها منها وتحتفظ بالجزء المتبقي منها، إما لحفظها 
من موسم آلخر، أو لوقت تندر فيه وترتفع أسعارها، أو لرغبة في التنويع في مذاقها وطرق 
تقديمها، كما في عمل المخلالت والمربيات، وال بد أنرّك تتساءلين كيف ُتحفظ هذه 

األطعمة السريعة التلف لمدة طويلة 
كالبكتيريا،  فسادها،  مسببات  على  القضاء  أمكن  إذا  طويلة  مدة  األطعمة  ُتحفظ 
والخمائر، والعفن، والفطريات، التي تتكاثر في وجود الغذاء، والهواء، ودرجة الحرارة 

والرطوبة المناسبتين.

لحفظ األغذية فوائد كثيرة منها:
1 ـ حفظ ما يزيد عن حاجة اإلنسان من األغذية؛ الستعمالها في أوقات تنعدم فيها أو 

تقل، وبذلك يمكن الحصول عليها طول العام.
2 ـ توفير مبالغ عظيمة وهي قيمة ما يستورد من األطعمة المحفوظة.

3ـ  تصدير ما يزيد عن حاجة البالد من هذه المحفوظات للمناطق التي تندر بها، أو تنعدم 
فيها، وهذا مما يزيد في ثروة البلد.

4ـ  إمداد العمال واألفراد الذين يشتغلون في جهات بعيدة حيث ال يمكن أن تصل إليهم 
األغذية طازجة، سليمة من التلف.

5 ـ المساعدة على تموين الجيوش وقت الحروب.

فوائد حفظ األغذية :

حفظ األطعمــــة
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هناك حفظ يومي، وحفظ أسبوعي، وحفظ موسمي.
الحفظ اليومي لألطعمة :

هو حفظ الطعام الفائض عن حاجة األسرة، وُيشترط أن يحفظ في درجة حرارة ال 
تسمح للكائنات الحية الدقيقة بالتكاثر، وأفضل مكان لحفظها الثالجة.

الحفظ األسبوعي لألطعمة :
هو حفظ األطعمة بضعة أيام أو أسبوع، وعند الحفظ ينبغي مراعاة اآلتي:

1 ـ الوجبات الغذائية المطبوخة توضع باردة في أوعية زجاجية أو بالستيكية محكمة 
اإلغالق، ويفضل استعمال األوعية الخاصة بهذا الغرض، ثم تحفظ في مكان بارد، 

كالثالجة أو )الفريزر(.
2 ـ الفواكه تحفظ في المكان المخصص لها ألسبوع أو أكثر.

3 ـ الخضراوات الخضراء، كالمقدونس والنعناع، تغسل وتجفف، وتوضع في أكياس 
نايلون مثقبة، ثم تحفظ في الثالجة. 

4 ـ األغذية األخرى، مثل: الخبز، البيض، الزبدة، الحليب، الجبن، يمكن حفظها لمدة 
أسبوع أو أكثر في األماكن المخصصة لها في الثالجة.

الحفظ الموسمي لألطعمة :
مثل:  سنة،  لمدة  أو  أشهر،  عدة  إلى  شهر  من  طويلة  لفترات  األطعمة  حفظ  وهو 

الحبوب، والبقول، والمكسرات، والسكر، والدقيق.

تحفظ األطعمة بطرائق متعددة وهي:
1 ـ التبريد.                                      2 ـ التجميد.

3 ـ التجفيف.                                   4 ـ إضافة مواد حافظة.

طرائق احلفظ :

حفظ األطعمة :
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وعلى ربة المنزل اختيار الطريقة المناسبة تبعًا لرغبتها في مدة حفظ الطعام، ولنوعية 
األطعمة.

أواًل ـ الحفظ بالتبريد :
المكان  الزمن، والثالجات هي  هي طريقة سريعة لحفظ األطعمة لمدة قصيرة من 
المثالي لحفظ األطعمة سريعة التلف، حيث درجة الحرارة بداخلها منخفضة من )صفر( 
إلى )7ْ( مئوية، وهذه الدرجة تعطل نشاط األحياء الدقيقة لفترة محدودة، بعدها يتلف 

الطعام.
ثانيًا - الحفظ بالتجميد:

هو حفظ الطعام تحت درجة حرارة منخفضة جدًا )أقل من الصفر المئوي(، وتؤدي 
واإلذابة  التجميد  الدقيقة، ولكن عملية  الحية  الكائنات  بعض  ونشاط  نمو  إيقاف  إلى 

المتتاليتين تؤديان إلى تغير نوعية ومظهـر الطعام، ثم إلى إفساده في النهاية.
ثالثًا - التجفيف :

هو عملية تقليل نسبة الرطوبة في األطعمة إلى 
حد معين، وتحت ظروف معينة، ويتم التجفيف 
الشـمس  ألشـعة  األطـعمة  تعريض  طريق  عن 
الحار،  للهـواء  بتعريضها  أو  طبيعي(،  )تجفيف 
)تجفيف  مباشرة  تسخينها  عبر  أو  البخـار،  أو 

صناعي(.
والقيمة الغذائية لألطعمة المجففة مساوية ـ 
إلى حد ما ـ لألطعمة الطازجة، إال أن تعريضها 
فيتاميناتها،  بعض  يفسد  طويلة  مدة  للحرارة 
بات  وقد  فائدة.  أقـل  ويجعـلها  وبروتيناتها، 

الغـذائية وحجمها، بحيث يصبح  المواد  التجفيف كوسيلة إلنقاص وزن  ينظر إلى 
من السهولة تخزينها وتسويقها.



69

رابعًا - إضافة المواد الحافظة:
تنقسم المواد الحافظة إلى: 

2 ـ مواد طبيعية. 1 ـ مواد كيميائية.   
الحفظ بالمواد الكيميائية:

التلف، حيث ُيوضع  الكيميائية لحفظها من  المواد  قـد ُتضاف إلى األطعمة بعض 
الطعام المعد بعـناية فائقة داخل علب محكمة اإلغالق، ويعرض لحرارة مرتفعة ولمدة 
محدودة من الزمن، ثم يبرد بعـدها، والمواد الصالحة للتعليب بهذه الطريقة هي: الفاكهة، 

والخضر، واللحوم، والمنتوجات البحرية على اختالف أنواعها. 
الحفظ بالمواد الطبيعية: 

أ . الحفظ بالملح ويكون إما:
على  الملح  يعمل  حيث  حفظـها،  المراد  األطعمة  إلى  الجاف  الملح  بإضافة  ـ   1

تخفيض نسبة الرطوبة في تلك األطعمة، وُتستخدم 
هذه الطريقة في حفظ اللحوم واألسماك. 

كمية  فيه  تتركز  ملحي  محلول  باستعمال  أو  ـ   2
حفظ  في  تستخدم  الطريقة  وهذه  والخل،  الملح 
الخضراوات، وفي عمل أنواع المخلالت المختلفة، 
ولنجاح عملية التخليل؛ ينبغي وضع كمية من الزيت 

فوق المحلول في أواني التخليل لعزله عن الهواء.
ب. الحفظ بالسكر )مربى ـ شراب(: 

ُيضاف السكر كمادة حافظة للفاكهة في عمل 
المربى والفاكهة المسكرة، ويضاف للعصير لعمل 

الشراب المركز، وبذلك يوقف نمو األحياء الدقيقة ونشاط األنزيمات التي تعمل على 
فساد الفاكهة.
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لنجاح عملية الحفظ بالسكر:
1 ـ تختار الفاكهة في موسمها، تامة النضج، خالية من الفساد.

التركيز المطلوبة )65٪ تقريبًا( حتى ال تنمو الكائنات الحية،  2 ـ ُيحافظ على درجة 
وتعمل على فساد األغذية. 

3 ـ ُتستعمل األواني المعقمة في حفظ المربى والشراب.
4 ـ ُتغطى األواني بمادة عازلة، مثل: الورق الشمعي؛ لمنع وصول الهواء إليها.

عمل المربى في المنزل سهل واقتصادي، وُيستعمل لذلك الفواكه وبعض الخضراوات، 
في وقت وفرة اإلنتاج؛ لتخزينها واستهالكها في أوقات قلة أو عدم اإلنتاج.

1 ـ اختيار الفاكهة أو الخضر السليمة الجيدة.
2 ـ الثمار ذات القشور، كالسفرجل، والكمثرى، والتفاح، تغسل، وتجفف، وتقشر.

3 ـ الثمار ذات البذور، كالمشمش، والكرز، تغسل، وتجفف، وتزال بذورها، وتهرس 
بعصارة الخضار ـ إن أريد عملها مهروسة ـ

4ـ  تقليل كمية السكر في الفاكهة الحلوة، حيث يحتاج الكيلو من الفاكهة )3/4( كيلو 
لكميـة  مساوية  السكر  كمية  فتكون  كالسفرجل  الحامضة،  الثمار  أما  السكر.  من 
كانت  إذا  السكر  كمية  ألن  سكر؛  كيلو  إلى  يحتاج  سفرجل  كيلو  مثـاًل:  الفاكهة، 

كثيرة، فإنها تتبلور )تتسكر(، وإذا كانت قليلة تسبب فساد المربى.
5 ـ إضافة قليل من عصير الليمون، أو حمض الليمون؛ لئال يتبلور السكر في المربى، 

وإذا حدث ذلك يـنبـغي إعادة غليه مع إضافة قليل من عصير الليمون.

املـــــــربــــــــــى

الرشوط الواجب مراعاهتا لعمل املربى :



�1

6 ـ ُيطهى المربى في قدر سميكة الحافة والقاع؛ لئال يحترق.
7 ـ ُيطهى المربى على نار هادئة كي اليحترق، ويالحظ إذابة السكر تمامًا قبل بدء 
وصالبة  نوع  حسب  نضجه  مدة  وتختلف  المستمر،  بالتحريك  وذلك  الغليان، 

الفاكهة أو الخضر.
8 ـ يجب عدم طهو المربى مدة طويلة؛ لئال يتغير طعم الفاكهة.
9 ـ  ُيزال الريم كلما ظهر، ألن عدم إزالته يسبب تعكر المربى. 

10 ـ ُيختبر نضج المربى بوضع قليل منه أثناء الطهي على حافة طبق نظيف جاف، فإن 
حافظ على قوامه، وانكمش سطحه عندما يبرد دل ذلك على نضجه.

وتجفيفها،  وغليها،  بغسلها،  وذلك  بالعمل،  البدء  قبل  الزجاجات  ُتعقم  ـ   11
واألفضل أن ُترص في صينية مع أغطيتها، وُتدخل في فرن درجة حرارته منخفضة 

مدة )5 ـ 10( دقائق.
12 ـ ُيعبأ )بعد أن يبرد( في زجاجات معقمة إلى ما قبل حافتها بمقدار واحد سنتميتر، 

مع عدم ترك فقاعات هواء؛ ألن ذلك يساعد على فساده.
13 ـ ُتؤخذ قطعة من الورق المفضض )القصدير( أو ورق الزبدة بنفس قياس الغطاء، 

وتغطى بها الزجاجة لعزلها عن الهواء، ثم ُتغطى بغطائها.
14 ـ ُيلصق على كل زجاجة ورقة ُيكتب أو يرسم عليها اسم المربى ونوعه، وُيحفظ 

في مكان جاف متجدد الهواء. 

1ـ  سيولة المربى وعدم تماسكه : قد تنشأ السيولة نتيجة كون المربى غير تام النضج، 
أو لكون الفاكهة فقيرة بالبكتين، مثل: الفراولة. 

2 ـ اسمرار لون المربى : وذلك بسبب استعمال درجات حرارة مرتفعة، مع عدم 
فاعلية التحريك.

عـيـوب الـمربـــى :
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المقادير :
كيلو سكر، كوب ماء، ملعقة كبيرة من عصير 

الليمون، قرنقل أو قرفه. 
الطريقة :

التفاح بعد غسله، وُيقطع قطعًا مناسبة،  ُيقشر  ـ   1
وتنـزع منـه البذور، والجيوب البذرية، وُيوضع 

في ماء بارد، وعصير ليمون؛ لئال يتغير لونه.
2ـ  ُيسلق نصف سلق )مدة تتراوح بين5ـ  10دقائق( 

حسب نوع التفاح. 
السكر،  السلق، وُيضاف  التفاح من ماء  ُينشل  ـ   3
تمامًا،  يذوب  حـتى  هادئـة  نار  على  وُيقلب 

وُيصبح في قوام الشراب السميك نوعًا ما.
4ـ  يضاف التفاح المسلوق، وأعواد القرنفل، وترفع 

درجة النار، ثم يضاف عصـير الليمون.
5 ـ ُيترك المربى يغلي على النار، مع التقليب من حين آلخر كـل خمس دقائق تقريبًا، حتى ينضج.

6 ـ ُيعبأ المربى في زجاجات جافة نظيفة معقمة، وُيحكم غطاؤها.
7 ـ ُيترك حتى يبرد، وُتنظف الزجاجات من الخارج، وُتحفظ في مكان معتدل الحرارة.

3 ـ تسكير المربى : نتيجة نقص كمية الحامض العضوي )عصير الليمون(.
4ـ  تعفن المربى : وذلك بسبب عدم وصول نسبة المواد الصلبة إلى الدرجة المطلوبة، 

وعدم اكتمال عملية الطهو، أو تلوث وقلة النظافة، وعدم إحكام إغالق العبوة. 

مـربــى الـتـفـاح
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المقادير :
كيلو جزر، كيلو سكر، كوب ماء أو عصير 
برتقال، ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون 
أو 1/2 ملعقة صغيرة من حمض الليمون، 

قرنفل أو حب الهال.
الطريقة : 

بمبشرة  ويبشر  ويقشر،  الجزر،  ُيغسل  ـ   1
الخضار الخشنة.

2 ـ ُيوضع الجزر والسكر في قدر بشكل 
طبقات متبادلة، ويترك مدة نصف ساعة أو أكثر.

3 ـ ُيضاف حب الهال أو القرنفل )في قطعة نظيفة من الشـاش( مع الماء أو العصير 
إلى الجزر، وُيترك على النار مـع التقليب بين الحين واآلخر )لئال يحترق( حتى ينضج، 
َبد إذا ظهر، وأخيرًا يضـاف عصير الليمون، وُيتـرك مدة )10 ـ 15(  ويالحظ رفع الزَّ

دقيقة، ُيرفع عن النار، وعندما يبرد يعبأ في الزجاجات المعقمة، وُيغطى، وُيحفظ.
          مالحظة: يمكن للمعلمة استبدال أي نوع من المربى بآخر تكون خاماته متوفرة في البيئة.    

نعني بذلك حفظ بعض المواد الغذائية من خضر، وفواكه بالماء المضاف إليه الملح، 
والخل، أو عصير الليمون؛  للمحافظة على قوة أنسجة المادة، ولذة طعمها، وقد ُتضاف 
أيضًا بعض التوابل: كالخردل، والكرفس، والثوم، والقرنفل، والحبة السوداء أو العصفر، 

والفلفل األسود أو األحمر؛ لتعطيها رائحة زكية، وطعمًا حارًا لذيذًا.

مـربــى اجلـزر

املخـــلـالت
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1 ـ تختار الثمار الجيدة وذات األحجام المتناسبة.
2 ـ ُتغسل وتجهز، وتقطع الكبيرة منها، وُتسلق الجامدة قلياًل.

3ـ  ُتنظف األواني المراد الحفظ فيها، وتكون عادة من الزجاج، أو الخشب، أو الفخار، 
وأفضلها الزجاجية.

4 ـ تختار المواد المستعملة في المخلل من ملح، وخل، وتوابل من النوع الجيد. 
5 ـ يفضل استعمال الصبغات النباتية: كالبنجر أو قشر البصل في تلوين المخلل.

6 ـ يمكن أن يوضع القليل من زيت الزيتون على وجه كل زجاجة، إذا أريد 
حفظه مدة طويلة منعًا للفساد.

المقادير :
1/2 كيلو خيار أو قثاء، خل، ملح، ماء )سبق 
حسب  أحمر  أو  أخضر  فلفل  ثوم،  غليه(، 

الرغبة، زيت زيتون للتغطية. 
الطريقة :

1 ـ ُيغسل الخيار، أو القثاء، وُيقطع جزء صغير 
من األعلى واألسفل.

2 ـ يقشر الثوم ويغسل.
الحار  والفلفل  والثوم  الثمار  ُترتب  ـ   3
والملح  )الخل  بمحلول  وُتغمر  بالزجاجة، 

والماء( بنسبـة مـلعقة متوسطة من الملح، و ) 2 - 3 ( ملعقة كبيرة من الخل لكل كوب 
ماء، وُيغطى بزيت الزيتون، وتقفل الزجاجة، ويترك مدة ) 3 - 4 ( أيام حتى ينضج.

خملل اخليار

الرشوط الواجب مراعاهتا عند عمل املخلل :
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المقادير :
1/2كيلو لفت، ثمرة بنجر صغيرة، فلفل حار، ماء )سبق 

غليه(، ملح، ثوم، خل، زيت زيتون للتغطية.
الطريقة :

1 ـ ُيغسل اللفت، وُيقطع جزء من الرأس وآخر 
حلقات  شكل  على  ع  ويقطرّ الجـذر،  من 
ثماره  كانت  إن  ُتفصـل  أن  بدون  سميكة 

كبيرة.
2ـ  ُيغسل البنجر، وُيقشر، ويقطع حلقات بدون 

أن ُتفصل.
ر الثوم ويغسل. 3 ـ ُيقشرّ

والثوم  والفلفل،  والبنجر،  اللفت،  ُيرتب  ـ   4
في زجاجة نظيفة، وُيغمر في محلول الماء 

كوب  لكل  الخل  من  كـبيرة  مالعـق   )3 ـ   2( متوسطة،  ملح  ملعقة  بنسبة  والخـل، 
ماء.

5 ـ ُيغطى وجه الزجاجة بزيت الزيتون، وتقفل الزجاجة، وُيترك مدة أسبوع؛ لينضج.
      مالحظة: يمكن إضافة عروق الكرفس أو المقدونس للمخلل إلعطاء نكهة مميزه.

مـخـلـل الـباذنجان

مـخـلـل الـلـفـت

المقادير : 
1/2 كيلو باذنجان صغير، 1/2 كوب جوز مجروش )عين الجمل(، 3حبات فلفل 

أحمر حار، 4 فصوص ثوم، زيت زيتون، كمية من الملح الصخري )الخشن(.



الوحدة 
اخلامسة

�6

المقادير :
كيلو ليمون بن زهير، عصير ليمون )مقدار يعادل حجم اإلناء الزجاجي بعد وضع 

حبات الليمون فيه(.
الملح  من  ملعقة  المطحون،  الشمر  من  ملعقة  السوداء،  الحبة  من  ملعقة  الحشو: 

مـخـلـل الـلـيمون

الطريقة :
1ـ  ُتغسل حبات الباذنجان وُتسلق لمدة )12ـ15( 
دقيقة بحيث ُتغطى بغطاء، ُوتغمر في الماء أثناء السلق 
كي ال يطفو الباذنجان على سطح الماء؛ حتى تصبح 

لينة وطرية مع التأكد من عدم نضجها تمامًا.
تزال  ثم  تبرد،  حتى  مصفاة  في  ُتوضع  ـ   2

األعناق الخضراء.
3 ـ ُتشق كل حبة من الباذنجان شقًا طوليًا 
صغيرًا، بحيث يبقى طرفاها العلوي والسفلي 

سليمين، وُتحشى بمقدار ملعقة صغيرة من الملح الصخري، وُيرص الباذنجان في مصفاة، 
وُيغطى، وُيوضع فوقه ثقل، وُيترك طوال الليل في مكان بارد.

4 ـ ُتعد الحشوة بخلط الجوز المجروش مع الثوم المفري، وكذلك الفلفل األحمر 
المفري، وُيرش بالملح، ويمزج جيدًا، ثم ُتحشى بها حبات الباذنجان.

لكمية  مناسبًا  حجمه  ويكون  محكم،  غطاء  ذي  معقم  زجاجي  إناء  في  الباذنجان  حبات  ُترص  ـ   5
الباذنجان.

6 ـ ُيسكب عليه زيت الزيتون، بحيث يغمر الباذنجان تمامًا، ويحكم غطاؤه، وُيترك 
لمدة )10 ـ 15( يومًا.
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من  ملعقة  نصف  ثوم،  فصا  الخشن، 
الكركم، زيت زيتون للتغطية.

الطريقة:
فصلها  دون  أربعًا  الليمون  ُيقطع  ـ   1

عن بعض.
وُيحشى  الحشو،  مقادير  ُتخلط  ـ   2

الليمون.
جيد  بشكل  زجاجات  في  ُيرص  ـ   3

ومرتب.
تم  الذي  الليمون  بعصير  ُتغمر  ـ   4

عصره مسبقًا، ثم يغطى بزيت الزيتون.
5 ـ ُيحكم غلق الزجاجات، وُيوضع لمدة أسبوعين في الشمس، ثم يفتح.
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س1 ـ عددي فوائد حفظ األغذية.
س2 ـ ضعي إشارة )    ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )x( أمام العبارة اخلاطئة 

مع
      تصحيح اخلطأ:

   أ ـ حُتفظ األطعمة للتنويع يف مذاقها وطرق تقديمها.                              )     (
ب ـ ُتوضع الوجبات الغذائية املطبوخة باردة يف علب حمكمة اإلغالق من )األملنيوم(،
     وحُتفظ يف الثالجة أو املْثَلجة )الفريزر(.                                             )     (

 ج ـ القيمة الغذائية لألطعمة املجففة مساوية لألطعمة الطازجة، حتى لو تعرضت للحرارة
      مدة طويلة.                                                                                      )     (

      س3 ـ أكميل ما ييل:
أ ـ احلفظ بالتجميد يعتمد عىل................. نمو و نشاط الكائنات احلية.

ب ـ احلفظ بالتجفيف يعتمد عىل تقليل.................. 
ج ـ احلفظ بالتبيد يعتمد عىل.................. نشاط األحياء الدقيقة.

د ـ تنقسم املواد احلافظة إىل:...................، و ……………  
س4 ـ عليل مايأيت:

  ٭ إضافة قليل من زيت الزيتون عىل وجه كل زجاجة يف عمل املخلل.
  ٭ إزالة الريم كلام ظهر عىل وجه املربى.

س5 ـ كيف تتجنبني حدوث ماييل:
   ٭ اسمرار لون املربى.

التطبيقات
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   ٭ تسكري املربى.
س6 ـ أمامك بعض األوراق املمزقة، حاويل جتميع كل جزء من الطرف األيمن بام 

يكمله من  الطرف األيرس.

احلفظ بالتجميد

تقليل نسبة الرطوبة يف 
األطعمة بتعريضها للشمس

حفظ الطعام ملدة قصرية

احلفظ بالتجفيف
حفظ الطعام يف درجة 
أقل من الصفر املئوي

احلفظ بإضافة املواد احلافظة
تقليل نسبة الرطوبة 

بإضافة امللح

حفظ الطعام بإضافة 
مواد طبيعية أوكيميائية

احلفظ بالتبيد
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اللـه  قال  اآليـات   من  العـديد  في  ذكرها  ورد   ، مباركة  شجرة  النخلة 
تعالى:{                                                                   | ]سورة ق[

والتمور من المنتجات الهامة واإلستراتيجية في بلدنا الحبيب ، لذا ينبغي االهتمام 
بهذا المنتج من كافة القطاعات بدءًا بالمواطن ثم القطاعات اإلنتاجية ومصانع التمور. 

وتنفرد المملكة بنسبة استهالك سكانها العالية للتمور. 
بوجبة  الرتباطها  المبارك،  شهر رمضان  في  المسلمين   عند  مكانة خاصة  وللتمور 
اإلفطار. ويعتبر تناوله مع القهوة أو اللبن من الوجبات الخفيفة التقليدية في بالدنا. وتتميز 
التمور بأنها تحتوي على عناصر غذائية ضرورية لإلنسان بصفة عامة من : بوتاسيوم، 
ح ذلك رسول الله ] لعائشة عندما قال: )َيا َعائَِشُة  وحديد، وألياف، وسكريات، وقد وضرّ

َبْيٌت ال َتْمَر ِفيِه ِجَياٌع َأْهُلُه( رواه اإلمام مسلم .
فترة صالحيتها طويلة قد تستمر عدة سنوات حسب ظروف  بأن  التمور  تتميز  كما 

التخزين، وُتحفظ بإحدى الطريقتين التاليتين :

اتجه بعض  تناوله طازجًا، فقد  الرطب، ولرغبة بعض األسر في  نظرًا لقصر موسم 
منتجي التمور وبعض األسر إلى حفظ الرطب في مجمدات ؛ ليمكن استهالكه طازجًا 

خالل العام، وخاصة في شهر رمضان المبارك.
وُيعتبر التجميد السريع من أهم العوامل األساسية التي تحافظ على جودة الرطب في 

قوامه وخصائصه الطازجة.
إرشادات عامة لتجميد الرطب :

ف  المنصرّ طوري  في  مخدوشة،  غير   ، عالية  جودة  ذات  سليمة،  الثمار  تكون  أن  ـ   1
والرطب.

أواًل ــ التجميد :

حفظ التمور



�1

2 ـ تفرز الثمار باستبعاد الصغيرة والتالفة، والشوائب.
3 ـ تنظف من األتربة واألوساخ ، وذلك برشها بالماء البارد.

الـتـعـبئة :
1 ـ تعبأ الرطب في علب محكمة اإلغالق.

2 ـ ُيفضل تجنب استخدام العلب ذات الشكل األسطواني أو غير المنتظم؛ للحصول 
على أكبر سعة تخزين بالمجمد.

3ـ  يكتب نوع الرطب، وتاريخ تجميده على غالف العلبة، في حالة تخزين عدة أصناف 
منه.

وى )الكرتونية(. 4 ـ يمكن استخدام علب الورق المقرّ
إرشادات لعملية التجميد :

د إلى أدنى مستوى لها قبل وضع الرطب في المجمد  ُيراعى خفض درجة حرارة المجمَّ
بيوم واحد على األقل، وأن يكون تجميد الرطب على دفعات ، أي عدم تجميد كمية منه 

دفعة واحدة .عللي 
د ، وكذلك الفتح المتكرر لغطاء المجمد،  وُيراعى تجنب تذبذب درجة حرارة المجمَّ

حيث يؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًا على جودة الرطب.

ويتم بطريقتين:
إهداء  أو  الشخصي،  أفراد األسرة بهدف االستهالك  به أحد  يقوم  ٭ يدوي : حيث 

األقارب، أو االستفادة المادية عن طريق بيعه.
٭ آلي: حيث يقوم به مواطنون، أو مؤسسات صغيرة، أو مصانع، ويتم التسويق بطريقة 

جذابة وبعلب فاخرة.    

ثانيًا - الكـنز :
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خطوات تحضير وتعبئة التمور )الكـنز( :
1 ـ استالم التمور من المزرعة مباشرة، أو من أسواق التمور.

2 ـ  فرز التمور من الشوائب والحشف )الثمار الصغيرة والجافة(، واألقـماع يدويًا.
بتعريضها  الرطبة  الثمار  تجفيف  ـ   3

ألشعة الشمس.
ولتعديل  لتنظيفها  التمور؛  غسل  ـ   4
وذلك  منها،  للجاف  الرطوبة  نسبة 
والبعض  بالماء،  رشـها  أو  بغمرها 
لتقليل  باردًا  الماء  يكون  أن  يفضل 
والبعض  للماء،  التمور  امتصاص 

على   ليساعد  وربما  الطعم،  ليحسن  الماء؛  إلى  الملح  مـن  قلياًل  يضـيف  اآلخر 
الحفظ.

5ـ  إزالة الماء من سطح الثمار بترشيح الماء عبر مناخل )مرشحات( معدنية أو )بالستيكية(، 
التأكد من جفاف سطح  ومن ثم تركها بعض الوقت لعدة ساعات مع تقليبها حتى يتم 

ر التمور نتيجة للرطوبة العالية(. الثمـرة )وذلك لتجنب عفـن، أو تخمرّ
6 ـ إضافة بعض المواد؛ لتحسين الطعم، أو النكهة، أو القوام، مثل: السمسم ، الحبة 

السوداء ، األنيسون، ويمكن إضافة العسل، أو الدبس.
7 ـ  تعبئة التمور في أكياس )بالستيكية( سعة )1 ـ 5( كيلو جرام، أو علب معدنية سعة 

)1ـ 10( كيلوجرام )تنك(.
كيس  ثقل  كجم   )10 ـ   5( التمر  أكياس  على  معدنية  أثقال  بوضع  التمر  كبس  ـ   8
)30X20سم(، وقد ُترص أكياس التمر بعضها فوق بعضها وفوقها األثقال، وهذه 
األثقال قد تكون من الحجر ذي الشكل المنتظم، ويفضل أن ُتقلب التمور؛ لزيادة 

تجانس الدبس الناتج.
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 غرفة تبخير ) تعقيم ( التمور   جهاز غسيل التمور.

وحدة لتفريغ وتغليف عبوات )بالستيكية( جهاز كبس ميكانيكي للتمور.
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التطبيقات
س1 ـ أكميل الفراغات اآلتية: 

1 ـ ُيعتب .............. من أهم العوامل األساسية التي حتافظ عىل جودة الرطب.
الثامر باستبعاد الشوائب، والثامر الصغرية  التمور ينبغي ............  2 ـ عند جتميد 

والتالفة.
 ،............ و   ،........... من  رضورية  غذائية  عنارص  عىل  التمور  حتتوي  ـ   3

و.............، و ………… 
4 ـ ُتكـنز التمور بطريقتني مها: 

     أ ـ ..........................   ب ـ .......................... 
س2 ـ ضعي إشارة ) ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )x( أمام العبارة اخلاطئة 

مع تصحيح اخلطأ:
أ ـ ُيفضل عند جتميد الرطب استخدام العبوات ذات الشكل األسطواين .    )    (  

ب ـ ينبغي أن يكون جتميد الرطب عىل دفعات.                                      )    (
ج ـ يفضل أن يكون غسل التمر باملاء  البارد.                                      )    (  
د ـ  تنفرد اململكة بنسبة استهالكها املنخفضة للتمور.                          )    (  
هـ ـ تتميز التمور بفرتة صالحيتها الطويلة.                                      )    (  

س3 ـ عليل مايأيت :
د. 1 ـ ُيراعى ترك مسافات بسيطة بني العبوات يف املجمرّ

2 ـ ُيضاف امللح إىل ماء غسل التمر.
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س4 ـ رتبي خطوات كـنز التمر:
أ ـ  تعبئة التمر.  
ب ـ فرز التمر.  

ج ـ كبس التمر.  
د ـ ترشيح املاء من التمر.  

هـ ـ غسل التمر.   
و ـ التجفيف بالشمس.  

س5 ـ  جلب والد ليلى من السوق كمية كبيرة من الرطب، وطلب منها أن تضع 
بعضها في الثالجة، وتجمد البعض اآلخـر رغبـة منه في تنـاوله بعد انتـهاء الموسـم، 

ما النصائح التي توجهينها حتى تنجح عملية التجميد؟ 
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ما البروتينات 
و)الهيدروجين(،  الكربون،  عناصر  مـن:  تـتركب  عضـوية،  كيميائية  مـواد  هـي 
تحتوي  البروتينات  وبعض  الجسم،  لبناء  الضروري  و)النيتروجين(  و)األكسجين(، 

بجانب هذه العناصر على عناصر الفسفور، والكبريت، واليود، والحديد.
أهم  تعتبر من  فإنها  )بروتينية(  ذاته مركب من مواد زاللية  اإلنسان  ولما كان جسم 

أنواع الغذاء.

ُتقسم )البروتينات( بالنسبة لمصدرها  إلى 
نوعين:

1 ـ المصدر الحيواني :
مثل: اللحوم  بأنواعها، والطيور، واألسماك، 
جبن،  من:  ته  ومنتجا والحليب  لبيض،  وا
وهذه  والسمن،  الزبد  عدا  ما  وزبادي،  ولبن، 
األطعمة غنية )بالبروتين(، وتحتوي على جميع 
بالكميات  األساسية  )األمينيـة(  األحماض 
الكافية للجسم، ولذا تسمى )بروتينات( كاملة 

ذات قيمة حيوية عالية. 
2 ـ المصدر النباتي : 

مثل : البقول، كالفول، والعدس، واللوبياء، 
 ، فة لجا ا لبسلة  ا و  ، ء لبيضا ا ء  ليا صو لفا ا و

أنواع الربوتينات :

الـبـروتـيـنـات
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والُنْقل:  القطن،  وبذرة  كالسمسم،   : والبذور  وغيرها،  الصـويا  وفول  والحمص، 
كاللوز، والبندق، والفستق، وعين الجمل، والفول السوداني،  والحبوب : كالقمح، 

واألرز، والذرة، والشعير.
وهذه المصادر تحتوي على نسبة جيدة من )البروتين(، ولكن ينقصها بعض األحماض 
)األمينية( األساسية، ولذا تسمى )بروتينات( ناقصة، ويشذ عنها )بروتين( فول الصويا؛ 

ألنه كامل، مثل:
) البروتينات( الحيوانية. 

كيف نرفع القيمة الحيوية )للبروتينات( النباتية 
)البروتينات( النباتية أوسع انتشارًا، وأكثر تنوعًا، وأرخص من الحيوانية، وُيعتبر الكثير 
منهاـ  وبخاصة البقولـ  مصادر ممتازة لبعض األحماض )األمينية( األساسية، إلى جانب 
توفر األحماض )األمينية( غير األساسية بها، ويمكن بالتخطيط الجيد تكوين وجبات 
غذائية متكاملة غنية بالبروتين الكامل من األطعمة النباتية فقط، أو الخلط بين األطعمة 

النباتية والحيوانية، وهذا أفضل.

قال الله تعالى: {                                                                             | ]سورة الواقعة[.
اللحم من أشهى المأكوالت وألذها طعمًا ، اعتاده اإلنسان من قديم الزمان، وكان 
يأكله نيئًا، حتى استطاع إيقاد النار فشواه، وأصبح ال غنى له عنه، ثم تعددت بعد ذلك 
طرق طهوه، واختلفت باختالف الغرض المقام من أجله، ويطلق اللحم إجمااًل على 
لحوم الحيوانات والطيور واألسماك، وقد سبق الكالم في كتاب الصف األول عن لحوم 

الحيوانات، وفي هذه الوحدة سنتناول الكالم عن لحوم الطيور.
والطيور الشائعة االستهالك هي: الدجاج، والحمام، والبط، واإلوزرّ ، والديك الرومي، 

الربوتني احليواين )الطيور(
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وطيور الصيد، مثل: السمان، والبط، والحمام، والعصافير ... إلخ.
والدجاج أكثر الطيور استهالكًا؛ لوفرته، ولسعره المناسب، والنخفاض نسبة الدهن 

. به عن الحمام، والبط، واإلوزرّ

في  الذكر  سابقة  الحيوانية  اللحوم  كمكونات  الطيور  لحم  مكونات  إن    
الصف األول.

     عودي بذاكرتك إلى الوراء قلياًل، وتذكري القيمة الغذائية للحوم الحيوانات.
وتنقسم لحوم الطيور إلى قسمين :

1 ـ طيور لحمها أبيض، كالدجاج، والديك الرومي، وهي سهلة الهضم.
، والبط، وبعض طير الصيد والحمام، وهي أعسر هضمًا  2ـ  طيور لحمها أحمر، كاإلوزرّ

من األولى.
اختيار الطيور :

ُيفضل شراء الطيور صغيرة السن؛ لليونة أنسجتها وسهولة هضمها، وعند اختيارها 
ينبغي أن تتوافر فيها الشروط اآلتية:

1 ـ أن يكون جلد الطير أبيض، مشدودًا، خاليًا من الكدمات والحشرات.
2 ـ أن ُتشترى من محل موثوق به، ويكون تاريخ الصالحية ساري المفعول.

شراء الطيور :
تكون الطيور عند شرائها على نوعين :

1 ـ طيور حية ُتختار من عند البائع ، فيتم تنظيفها من قبله، وذلك بنزع الريش وتفريغ 
األحشاء، وفي هذه الحالة تكون الطيور طازجة.

2ـ  طيور مجمدة أو مبردة، وتكون نظيفة ومغلفة )بالبالستيك( السميك؛ 
لحفظها.

القيمة الغذائية للحوم الطيور :
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تنظيف الطيور :
1 ـ ُيقطع الجزءاألعلى من الجناح )الظفر(. 

2 ـ ُيزال الجزء الخلفي من المخرج؛ ألنه يحتوي على كتل دهنية.
3 ـ ُتنظف الطيور من بقايا األحشاء جيدًا.

4 ـ ُيدعك الطائر من الداخل، والخارج بالملح والدقيق، ويغسل عدة مرات بالماء البارد.
إذابة الثلج من الطيور المجمدة :

يجب إذابة الثلج من الطيور المجمدة وذلك قبل طهوها، ومن الخطأ غمر الطيور 
المجمدة في ماء ساخن لصهر الثلج، ألن هذا يتلف نكهتها، ويؤثر على أنسجتها وقيمتها 
الغذائية، وُيفضل تركها حتى ينصهر الثلج تدريجيًا. وال ُتطهى الطيور وهي مجمدة إال 

إذا كانت مقطعة، وتامة التجهيز، كأن تكون مغطاة بالبيض وفتات الخبز مثاًل.
تقطيع الطيور النيئة قبل طهوها:

الطيور كبيرة الحجم، كالديك الرومي، والبط، واإلوزرّ يصعب تقطيعها وهي نيئة إال 
إذا كانت صغيرة السن، ولذا يفضل طهوها كاملة.

الدجاج والحمام ذات الحجم الكبير: ُتقطع من )6 ـ  8( قطع.       
أما ذات الحجم الصغير: فتقطع من )4 ـ  6( قطع، وكل ذلك حسب الرغبة. 

طريقة تقطيع الدجاج :
المـنضدة،  على  الجافـة  النظيفة  الدجاجة  ُتوضع  ـ   1
بحيـث يكون صـدرها ألسفل،وباستعمال سكين 
ألسفل،   أعلى  من  الظهر  بطول  تقطع  حادة،  كبيرة 
تنفصل  حتى  باحتراس  السكين  على  الضغط  مع 

عظام الظهر.
إلى  فصـلها  في  وُيستـمر  الدجاجة،  ُتفتح  ـ   2
نصفـين بالطـول، وُيستعـان على فصل عظمة 
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الصدر بالخبط خبطًا خفيفًا على السكين إذا كان 
شديـد الصالبة.

3ـ  ُيوضع كل نصف على المنضدة ؛ بحيث يكون الجلد 
ألعلى، ويقطع بالعرض بين الفخذ والجناح، وبذلك 

يكون لدينا )4( قطع.
التحامها  مكان  بالسكين  بقطعها  الساق  ُتفصل  ـ   4

بالفخذ، وُيكمـل فصلهـا بثنيها باليدين.
5ـ  ُيقطع الجناحـ  إذا أريد فصلهـ   مـن الكتـف من أعلى 
المفصل  من  لتخليصه  باليدين؛  ويجذب  وأسفل، 

الذي يوجد بينه وبين صدر الدجاجة.
ـ  الصدران   : وهي  قطع   )8( لدينا  يكون  وبذلك 
الفخذانـ  الساقانـ  الجناحان، ويمكن عمل هذا التقسيم 
في الدجاج الكبير الحجم، أما في الصغير فيترك الجناح 
ملتصقًا بالصدر، والساق مع الفخذ، أي )4( قطع فقط.

  بعض أصناف الدجاج املطهوة

المقادير :
عـربي  خـبز  العظم،  منزوع  دجــاج  كيلو 
صغيرة  ملعقة  ليمون،  عصير  كوب  أسـمر،1/3 
1/4كوب  مهروس،  ثوم  صغيرة  ملعقة  كركم، 

زيت، ملح، فلفل أسود، سماق. 

قطع الدجاج املشوي
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الطريقة :  
1 ـ ُيقطع الدجاج إلى مكعبات صغيرة.

2 ـ ُيخلط عصير الليمون مع الزيت والثوم، ويتبل بالملح، الفلفل األسود ، السماق، 
الكركم، ثم يسكب الخليط فوق الدجاج، ويترك في الثالجة مدة نصف ساعة.

3 ـ ُتدخل قطع الدجاج في عود الشواء، وُيدهن سطح الدجـاج بقليل مـن الزيت، ثم 
ُيشـوى في الفرن أو الشواية الكهربائية، ويقدم ساخنًا مع الخبز األسمر.

التخلص من خملفات االحتطاب بحرق جذوع األشجار يؤدي إىل تلوث 
اهلواء وتشبعه بثاين أكسيد الكربون .

المقادير :
إلى  العـظم ومقـطعة  دجاجـة منزوعة 
مربعـات متسـاوية، حبة فلفل حلو مقطعة 
متوسطة  بصلة  متساوية،  مربعـات  إلى 
الحجم مقطعة إلى مربعات متساوية، عرق 
بصل أخضر مقطع قطعًا متساوية، ملعقة 
صلصـة  كبيرة  ملعقة  مدقوق،  ثوم  وسط 
كوب   1/2 نشـا،  كبيرة  ملعقة  الصويا، 

ماء، 1/4 كوب زيت.
الطريقة:

1 ـ ُيغسل الدجاج وُيصفى، ثم ُيوضع في صحن وُيوضع عليه ملعقة النشا، وُيقلب جيدًا.

دجاج عىل الطريقة الصينية

إضاءة
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المقادير :
العظم،  منزوعة  مسلوقـة  دجاجة 
تا  صغير طس  بطا حبتا   ، ن تا ر جـز
الحجم،  صغير  بصل  حبـتا  الحجم، 
حلـو  فلفل  حبة  الكزبرة،  من  قليـل 
متوسط الحجـم، ملـح، فلفل أسود، 
زبدة،  مالعق   3 أبيض،  عربي  خـبز 
للتحمير،  الخبز،زيت  فتات  بيض، 

ليمونة ومقدونس للتجميل.
الطريقة :

1 ـ ُيفرم لحم الدجاج فرمًا ناعمًا .
2 ـ ُتقطع الخضراوات قطعًا صغيرة بعد غسلها، وتقشيرها.

ر فيها البصل حتى يصبح لونه ذهبيًا. 3 ـ ُتذاب الزبدة في المقلى، وُيحمرّ
ر قلياًل، ثم ُيضاف لحم الدجاج  4 ـ ُتضاف الخضراوات المقطعة إلى البصل، وُتحمرّ

2 ـ ُيقدح الزيت، ثم ُيوضع عليه الدجاج مع التقليب المستمر إلى أن يجف ماؤه.
3 ـ ُينشل الدجاج وُيوضع جانبًا.

4 ـ توضع الخضراوات في اإلناء نفسه مع الثوم، وُتقلب لمدة دقيقة.
5 ـ ُيوضع الدجاج على الخضار، وُيقلب الجميع، ثم ُيوضع عليه صلصة الصويا مـع 

المـاء، ثم ُيقلب الجميع لمدة نصف دقيقة إلى أن يغلي.
6 ـ ُيوضع في الصحن المعد، ويقدم ساخنًا مع األرز األبيض.

رشائح اخلبز املحشوة
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المفروم، وُيرش الخليط بالملح والفلفل األسود، وُيترك على نار هادئة حتى تنضج 
الخضراوات.

5ـ  ُيقطع الخبز بشكل مستطيالت متساوية، وُتحشى كل قطعة من الخبز بقليل من خليط 
الدجاج والخضراوات، ثم تطوى بشكل أسطواني، وتلصق األطراف. 

6 ـ تغمس األسطوانات في البيض، ثم في فتات الخبز.
7 ـ ُيسخن الزيت في مقلى عميقة على نار متوسطة الحرارة، وُتحمر القطع حتى يصبح 

لونها ذهبيًا.
8 ـ ُتقدم ساخنة في طبق واسع، وتزين بحلقات من الليمون وأوراق المقدونس.

مالحظة : قد نستخدم شرائح الخبز األبيض بعد غمسها بالحليب وضغطها بلطف.

طحنها  ثم  بتجفيفها،  اخلبز  بقايا  من  االستفادة  يمكن 
لصنع فتات اخلبز. إضاءة
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التطبيقات

س1 ـ  أكميل الفراغات اآلتية:
الطيور ذات اللحم األبيض .......... هضاًم.   
............. من الطيور ذات اللحم األمحر.  
من األفضل رشاء الطيور .......... السن.   

الدجاج من اللحوم ...........  
س2 ـ ضعي إشارة )    ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )x( أمام العبارة اخلاطئة 

مع تصحيح اخلطأ:
أ ـ  ُيفضل رشاء الطيور صغرية السن؛ لليونة أنسجتها وسهولة هضمها.     )     ( 
ب ـ ُيفضل رشاء الطيور عند قرب انتهاء الصالحية؛ لرخص ثمنها.            )     (

ج ـ  ُتقطع الطيور كبرية احلجم بسهولة وهي نيئة.                                     )     (
د ـ  ُتوضع الدجاجة وصدرها ألسفل عند تقطيعها، وُتقطع بطول الظهر.    )     (  

س3 ـ عليل مايأيت:
أ ـ طهو الطيور كبرية احلجم، وهي كاملة.  

ب ـ من اخلطأ غمر الطيور املجمدة يف ماء ساخن إلذابتها.  
ج ـ الدجاج أكثر الطيور استهالكًا.  

س4 ـ أكميل مايأيت:
عند رشاء الطيور جيب أن تتوفر فيها مايأيت:  

1 ـ ..........................            2 ـ ...........................
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)البروتين( النباتي يحتوي البقول بجميع أنواعها . أتعرفين ما البقول 

هي مجموعة الخضر الجافة، مثل: الفول، والعدس، والفاصولياء البيضاء، واللوبياء، 
والبسلة الجافة، وفول الصويا، والحمص، والترمس، والفول السوداني. وتدخل ضمن 

مجموعة اللحوم وبديالتها.

النباتي،  )البروتين(  مصادر  أهم  من  البقول  ُتعتبر 
الحيواني  )البروتين(  الحيوية من  وهي أقل في قيمتها 
بعـض  لنقص  ؛  إلخ(   ... بيض  ـ  أسماك  ـ  )لحوم 
األحمـاض )األمينية(  األساسية فيها ، وتحتوي البقول 
أيضا على  )الكربوهيدرات(، كما أنها غنية بمجموعة 
كالحديد،  المعدنية،  األمالح  وبعض  ب(،  )فيتامين 
و)الكالسيوم(، و)الفسفور(، ولكنها فقيرة في الدهون 
طهوها،  عند  دهنية  مواد  إلضافة  بحاجة  يجعلنا  مما 

ونستثني من ذلك الفول السوداني، وفول الصويا؛ الحتوائهما على الدهون.

عند اختيار البقول ُيراعى ما يلي :
1 ـ أن يكون لونها طبيعيًا، وُتختار في مواسمها .

2 ـ أن تخلو من السوس وآثاره، وأن تكون حباتها كاملة، وجيدة.

البــروتـني النباتـي

الـبـقـول :

القيمة الغذائية للبقول :

 اختيار البقول :
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3 ـ أن تكون خالية من الحبوب األخرى والشوائب.
4ـ  ومن الناحية االقتصادية يمكن تجفيفها وحفظها في المنزل في مواسمها؛ ألنها تكون 

حديثة ورخيصة الثمن.

1 ـ نقع البقول :
ُتنقع البقول الجافة عادة قبل طهوها لألسباب اآلتية :
1 ـ تليين غالفها الخارجي الشديد الصالبة )السليلوز(.

2 ـ استعادة الماء الذي فقدته بعملية التجفيف، ومضاعفة حجمها.
3 ـ اختصار مدة الطهي، وتوفير الوقود.

4 ـ إزالة بعض السموم، وجزء كبير من المواد المسببة للمرارة.
وتنقع البقول، كـالفـول، والفاصـولياء البيضاء، والبسلة الجافـة، وغيرها في مـاء 

بارد لمدة ال تقل عن )8(ساعات وقد تصل إلى )12( ساعة حتى تلين.
ويمكن اختصار مدة النقع بوضع البقول في ماء يغلي على النار مدة )3 ـ  5(، دقائق 
الماء تماثل ما تمتصه  البقول كمية من  المدة تمتص  وتترك فيه لمدة ساعة، ففي هذه 

بالنقع لمدة )15( ساعة، وهذا مما يجعلها عسرة الهضم .

ُتطهى البقول إما باستعمال القدر الكاتمة السريعة االقتصادية في الوقود والوقت، أو 
باستعمال إناء متين محكم الغطاء، وفي كلتا الحالتين ُتتبع الخطوات اآلتية: 

1ـ  ُتنقى البقول من الشوائب، كالقش، والحصى، وُتغسل جيدًا بالماء، ثم ُتنقع كما ُذكر 
سابقًا، ماعدا  العدس فإنه ينظف، ويغسل وُيطهى دون نقع.

2 ـ يتم النضج بالطريقتين التاليتين :  
مراعاة  مع  الماء،  من  للبقول ضعف حجمها  ُيضاف   : الكاتمة  القدر  استعمال  ٭ 

أسس طهي البقول :

إعداد البقول للطهي  :
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أال تزيد كل المحتويات بما في ذلك البصل والطماطم والمادة الدهنية وغيرها عن 
النار حتى تغلي، وُتهدأ الحرارة  الكاتمة، ثم ُتغطى وُترفع على  القدر  )1/3( حجم 
نوعًا، وُيحسب الوقت الالزم للنضج بما يقارب )1/2( ساعـة للفـول والحمص، 

و)10 ـ 15( دقيقة للعدس .
٭ استعمال القدر العادية : ُيضاف )3ـ  4( أضعاف حجم البقول من الماء المغلي، 
ُيغطى ويترك يغلي بهدوء، مع إضافة قليل من الماء إذا احتاج األمر، وتستغرق مدة 

الطهي )2 ـ 3( ساعات.
3 ـ ُيالحظ عدم إضافة الملح إال في النهاية حتى اليؤثر على سرعة النضج.

4 ـ قد تلجأ بعض ربات البيوت إلى إضافة )بيكربونات الصوديوم( لماء نقع البقول، 
خاصة إذا كان الماء عسرًا للتعجيل بعملية امتـصاص المـاء، وهـذا قـد يتلف ما 
بتفتتها من  يؤثر على  شكلها  بالبقول من )فيتامين( هام وهو ب1)الثيامين(، كما 

الخارج حين تنضج رغم بقاء داخلها غير تام النضج.

المقادير :
1/2 كوب عدس أخضر)غير مقشور(،كوب 
أرز، 3بصالت  1/2كوب مكرونة، 1/4كوب 

زيت، ملح، بهارات، ماء.
الطريقة :

1 ـ ُينقى األرز، ويغسل، ويصفى من الماء.
ح األرز قلياًل في ملعقة من الزيت، وُيضاف  2 ـ ُيشورّ

بعض األصناف المطهوة من البقول

الكرشي
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يبدأ  بالملح والفلفل، وُيترك حتى  المغلي، وُيتبل  الماء  إليه )11/2( إلى )2(كوب من 
الغليان، ويتشرب األرز جزءًا من السائل.

أ الحرارة وُيغطى، وُيترك حتى ينضج على نار هادئة جدًا بمايقارب )15 ـ 20( دقيقة. 3 ـ ُتهدرّ
4 ـ ُيغسل العدس بعد تنقيته، وُيصفى من الماء، وُيسلق في كمية كافية من الماء المغلي 

حتى ينضج، وُيصفى من الماء المتبقي من السلق.
5 ـ ُتسلق المكرونة بوضع قليل من الماء المغلي، والملح، والزيت حتى تنضج.

ر في ملعقة من الزيت حتى يحمر قلياًل، ويرفع  6ـ  ُيقطع البصل إلى شرائح رفيعة، وُيحمرّ
جزء منه للتزيين.

7 ـ ُيوضع األرز في القدر، فالمكرونة، ثم العدس، وأخيرًا البصل المحمر، ويغطى، 
ويترك على نـار هادئـة لمدة )10( دقائق.

8 ـ ُيقلب بشوكة كبيرة، ثم يغرف بطبق.
        

مالحظة : يفضل تقديم السلطة الحارة مع  الكشرى، وقد سبق دراستها في )الصف األول المتوسط(.

المقادير :
المقشور،  غير  الماش  من  ــوب  1/2ك
الحجـم،  متوسطتـا  بصلتان  األرز،  من  كوب 
الهـال،  حـب  مـن  صغيرة  ملعقة   1/4 ملح، 
1/4مـلعقـة صغيرة قرفة مطـحونـة، ملعقتان 

كبيرتان من الزيت، ماء مغلي.

الـمموش
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الطريقة :
1 ـ ُينقى الماش واألرز من الشوائب والحصى.

2 ـ ُيغسل الماش، وُيغلى في الماء لمدة )5( دقائق، وُيترك حتى يبرد، وُيصفى من الماء.
3 ـ ُيغسل األرز بالماء الجيد، وينقع لمدة )10( دقائق.

ر في الزيت ويرفع نصفه لتجميل الوجه. 4 ـ ُيفرم البصل فرما ناعمًا، ثم ُيحمرّ
5 ـ ُيضاف األرز والماش إلى البصل، ويقلبان معًا على النار لمدة دقيقتين.

6 ـ ُيضاف الماء المغلي بحيث يرتفع بمقدار )3( سم على سطح الخليط، ويضاف إليه 
الملح والتوابل.

7 ـ ُيترك يغلي على النار بدون تغطية اإلناء، حتى يتشرب جزءًا من الماء.
8 ـ ُيغطى اإلناء، وُيترك على نار هادئة جدًا حتى يتم نضجه.

المموش وُيضغط سطحه  ُيغرف  ثم  قالب،  قاع  في  ر سابقًا  المحمرّ البصل  ُيوضع  ـ   9
بالملعقة حتى يتماسك، ثم ُيقلب في صحن التقديم.

10 ـ ُيفضل تقديمه مع السلطة الحارة المطهوة.

المقادير :
ماء،  كوبا  مجروش،  أصفر  عدس  كوب 
معلقتا أرز، حبتا طماطم ،بصلة ، ثوم ، ملح، 

كمـون، زيت، عصير ليمون.
الطريقة :

1ـ  ُيقشر البصل والثوم، ويقطعان قطعًا صغيرة، 
ران بالزيت.  ثم ُيحمرّ

العدس املسبك
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2 ـ ُيوضع الطماطم على البصل بعد تقشيره وتقطيعه قطعًا صغيرة .
3ـ  ُينظف العدس وُيغسل عدة مرات، وُيصفى، ثم ُيوضع على البصل والطماطم. )يمكن 

إضافة األرز كما يمكن االستغناء عنه وذلك حسب الرغبة( .
4 ـ ُيضاف الماء للعدس، ويترك على نار هادئة حتى ينضج.

5 ـ ُيتبل الخليط بالملح، والتوابل، والكمون، وعصير الليمون، وُيحرك على نار هادئة 
حتى يصبح قوامه ثخينًا نوعًا ما.

6 ـ ُيصب في طبق عميق، ويزين بزيت الزيتون، ويقدم معه الخبز، والسلطة الخضراء، 
وحلقات من الليمون.

        مالحظة: يمكن أن ُتحضر جميع المقادير، وتوضع في القدر الكاتمة، وُتغطى، 
وُتطهى مدة )10 ـ 15( دقيقة.
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التطبيقات
س1 ـ عليل مايأيت:

أ ـ )البوتني( النبايت عرس اهلضم .    
    ب ـ  ُيعتب اللحم )بروتينًا( كاماًل .

    ج ـ ُيغري ماء نقع فول الصويا عدة مرات.
    د ـ  جتنب إضافة )بيكربونات الصوديوم( للبقول.

س2 ـ أكميل الفراغات اآلتية:
  أ ـ عند اختيار البقول ُيراعى ما ييل :

٭....................   ٭....................    ٭....................
)فيتامني(.......................،  من  بمجموعة  غنية  البقول  ـ  ب 
و....................،   ،................. كالـ  املعدنية  األمالح  وبعض 

و................، ولكنها فقرية    يف ............
س3 ـ اختاري اإلجابة الصحيحة :

 ٭ ُتنقع البقول اجلافة قبل طهوها لألسباب التالية:
أثناء  املفقود  املاء  استعادة  ـ   ب  أ ـ تليني غالفها اخلارجي.        

التجفيف.
ج ـ تقصري مدة الطهي، وإزالة املرارة .   د ـ مجيع ما سبق .

 ٭ عند سلق البقول ُيضاف امللح:
أ ـ عند بداية السلق.         ب ـ يف منتصف مدة السلق.

ج ـ يف هناية مدة السلق.        د ـ ال يشء مما سبق.
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البيوت  ربات  أن  إال  التجهيز  التامة  المخبوزات  صناعة  وتقدم  انتشار  من  بالرغم   
يفضلن عملها في المنزل وذلك لعدة أسباب منها :

1ـ  الرغبة في عمل أصناف جديدة من المخبوزات، تقدمها ألفراد أسرتها وصديقاتها، 
وما تناله من تشجيع مقابل هذا العمل.

2 ـ ارتفاع سعر المخبوزات التجارية الجاهزة.
3 ـ ضمان جودة الخامات المستعملة في المنزل.

4 ـ  الحصول على مخبوزات أفضل طعمًا، وأكثر إتقانًا من المخبوزات التجارية 
بعد المران والخبرة.

5 ـ توفر األجهزة واألدوات التي تشجع على العمل، واإلنتاج.
ما العجين

)بيض،  السائل  من  ونوع  زيت(،  )زبدة، سمن،  دهنية  ومادة  الدقيق،  من  هوخليط 
حليب، عصير، ماء(.

العجين اللين )المصبوب(:
وهو العجين الذي يمكن صبه، أو وضعه في قالب أو صينية، مثل: الكعك اإلسفنجي، 
ِسم، وبعض عجائن  خميرة البيرة )المصابيب(، أو ُيلقى بملعقة على الصاج، كبعض  والدرّ

أنواع البسكويت ، أو ُيصب في مقلى كعجين )البان كيك(، ولقمة القاضي.
العجين اليابس )المفرود(:

وهو عجين سميك، يابس نوعًا ما، ويمكن فرده وتشكيله، ومـن أمثلـته : البسكويت، 
الفطائر، السمبوسك، و)الكرواسان(.

الـعجـــائــن

أنواع العجائن حسب قوامها :
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العجين األملس : 
وهـو عجـين ذو قـوام وسـط بين اللين واليابس، ومن أمثلته: عجيـن )الشـو(، وبعض  

عجـائن ) البيتي فور(.

1 ـ الدقة في أخذ المقادير، واتباع الطريقة الصحيحة للعجن .
2 ـ استعمال الخامات الجيدة الطازجة .

3 ـ السرعة في العمل .
4 ـ عدم تعريضها لتيارات الهواء الباردة ، أو الساخنة .

5 ـ تركها لتستريح مدة، كي يسهل فردها )في حالة العجائن التي تفرد(.
6 ـ نظافة األواني، وبرودتها.

7 ـ اعتدال حرارة المكان. 

رشوط نجاح العجني :

الـسـمـبـوســك

المقادير : 
كوب دقيق أبيض، كوب دقيق أسمر، ملعقتا زيت، ذرة ملح، 3/4 كوب ماء .

الحشوة :1/2 كليو لحم مفروم، مقـدونس مفروم، ملح، فلفل أسود، كمون، بصلتان 
متوسطتا الحجم.

الطريقة :
1 ـ ُيخلط الدقيق والملح، وينخل، ثم يضاف إليه الزيت، وُيفرك بأطراف األصابع حتى 

يتجانس، وُيعجن بالماء ويترك العجين مدة نصف ساعة.

بعض أصناف المعجنات
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2 ـ ُيقشر البصل ويغسل، ويقطع قطعًا صغيرة.
3 ـ ُيوضع اللحم المفروم في إناء، وُيرفع على 
النار الهادئة مع تقليبه حتى يتم نضجه، وذلك 
بتغير لونه وتفـرق حبيباته وجفافه، ثم ُيضاف 
البصل المقطع، وُيتبل بالملح والتوابل، ثم 
من  رفعه  بعد  المفروم  المقدونس  ُيضاف 

النار.
4 ـ ُيرق العجين بالمرقاق على طاولة مرشوشة 
مستديرة،  أقراص  بشكل  وُيقطع  بالدقيق، 
أو مستطيلة، وُيحشى بخليط اللحم، وُيطبق 

جيدًا بشكل نصف دائرة بعد دهن حوافها بقليل من الماء، أو ُيفرد بالفرادة الكهربائية 
ع بشكل مستدير قطعًا صغيرة، وُيفـرد علـى المراحل التالية:  وذلك بعد أن ُيقطرّ

1 ـ ُيفرد العجين على الفتحة ذات السمك األكبر.
2 ـ ُيفرد العجين على الفتحة ذات األقل سمكًا.

3 ـ ُيفرد العجين على أرق فتحة وهي ذات السمك المناسب. 
5 ـ ُيحشى بخليط اللحم، وُيطبق جيدًا بشكل نصف دائرة أو مربع، مع تزيين أطرافه 

بالعجلة.
ر بالزيت، وُيترك في مصفاة أو على ورق نظيف؛ ليتخلص من الزيت الزائد. 6 ـ ُيحمرّ

7 ـ يمكن أن ُتحشى السمبوسك بخليط من الجبن األبيض ومقدونس مفروم، بداًل من 
خليط اللحم.

8ـ  ُترتب السمبوسك بطبق مفروش بالمقدونس، وُتزين بحلقات الليمون، وُتقدم ساخنة 
مع سلطة خضراء.
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الـمـطـبـق الـمــالـح

المقادير :
كوبان من الدقيق، من )3/4ـ  1( كوب 
ماء، ملعقة صغيرة ملح ، ملعقة كبيرة عصير 

ليمون ، ملعقتان كبيرتان من الزيت.
 الحشو: 1/4 كيلو لحم مفروم، حبة 
طماطم ، بصلة، فصا ثوم، كرات أو بصل 
أسود،  فلفل   ، ملح  2بيضة،  ـ  أخضر،1 

ملعقتان من الزيت.
الطريقة :

إليه  يضاف  والملح،ثم  الدقيق  ُينخل  ـ   1
حتى  األصابع  بأطراف  ويفرك  الزيت 

يتجانس، ويعجن بالماء مع عصير الليمون ويترك العجين مدة نصف ساعة.
2 ـ ُيقشر البصل، وُيغسل ويقطع قطعًا صغيرة.

3ـ  يوضع اللحم المفروم في إناء، ويرفع على نار هادئة مع تقليبه حتى يتم نضجه وذلك 
بتغير لونه وتفرق حبيبـاته وجفافه، ثم يضاف البصل المقطع والثوم المهروس، ويتبل 

بالملح والفلفل، ويترك على نار هادئة لمدة )7( دقائق.
4 ـ ُينظف الكرات، أو البصل األخضر، وُيغسل وُيفرم ناعمًا، وُيضاف للحم بعد 

رفعه من النار.
5 ـ ُتغسل الطماطم وتفرم ناعمًا، وُيضاف للحم ، ثم ُيضاف البيض المخفوق. 

6 ـ ُيقطع العجين بحجم صفار البيض، وُيرق بالمرقاق على طاولة مرشوشة بالدقيق، 
وُيوضع فوقها مقدار مناسب من الخليط السابق، وُيرق عجين آخر، وُيوضع فوق 

السابق، ثم ُتمرر عليها العجلة من األطراف.
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7 ـ قد يحشى العجين بخليط من الجبن المبشور، والبصل المفروم، والمقدونس، أو 
الكرات المفروم، والبيض المتبل بالملح والفلفل.

8 ـ ُترص األقراص في صينـية مدهـونة بالزيت، وُتخـبز في فرن متوسط الحرارة مدة 
ر بملعقة من الزيت، مع التقليب حتى  )20ـ  30( دقيقة حتى تنضج، ويمكن أن ُتحمرّ

ر الوجهان.  يحمرّ
9 ـ ُيرتب بطبق مفروش بورق المقدونس أو الخس، ويزين بشرائح الليمون وعروق 

المقدونس ويقدم ساخنًا.
       مالحظة : 

1 ـ يمكن استخدام العجين الجاهز )الرقاق( في عمل المطبق.          
المالحة  السابق نفسه، مع استبدال الحشوة  بالعجين  الحلو  المطبق  ـ  يمكن عمل   2

بحشوة حلـوة، كالفاكـهة، أو األجبان الحلوة. 

عجائن الكعك )الدسمة واإلسفنجية(

الكعك من األصناف الراقية المحببة لدى جميع الشعوب، ويمكن تقديمه في كل 
الدقيق، والسكر، والبيض،  المناسبات. والمواد األساسية المستعملة في صنعه هي : 

والحليب أو العصير، والفانيليا، أو غيرها.
خبزه،  وجودة  عمله،  وإتقان  األساسية،  مواده  ضبط  على  الكعك  نجاح  ويتوقف 

والمهارة الشخصية في صنعه.
والكعك ثالثة أنواع :

البسيط ، الدسم ، اإلسفنجي. 
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الكعك البسيط : 
وتكون فيه المادة الدهنية )سمن ، زبدة ، زيت( أقل من نصف مقدار الدقيق. 

ما الطريقة العامة في صنعه 
الكعك الدسم :

وتدخل في تركيبه كمية من الدهن )سمن ، زبدة ، زيت( أكثر من نصف مقدار الدقيق، 
أو مساوية له، والينبغي أن تقل عن ذلك أبدًا.

وإذا  أبيض،  لونه  يصبح  حتى  الخشب  من  بملعقة  جيدًا  الزبدة  أو  السمن  ُيخفق  ـ   1
استعملت الخفاقة الكهربائية فاألفضل أن نبتدئ بالسرعة الخفيفة، ثم نحولها تدريجيًا 

إلى العالية لمدة دقيقة واحدة.
وعند  كالكريمة.  المزيج،  يصـبح  حتى  الجيد  الخفق  استمرار  مع  السكر  ُيضاف  ـ   2
ونوقفها  دقيقتين  لمدة  العالية  بالسرعة  نبتدئ  فإننا  الكهربائية،  ـاقة  الخفرّ استعمـال 

لجمع الخليط في الوسط بواسطة الملعقة، ثم نديرها لمدة دقيقتين أيضًا.
3ـ  ُيضاف البيضـ  الواحدة بعد األخرىـ  مع استمرار الخفق، وفي الخفاقة الكهربائية، 

نكتفي بدقيـقتين فقط.
4ـ  ُينخل الدقيق مع مسحوق الخبيز والملح، ويخلط بالمزيج السابق بالتبادل مع السائل 

)حليب أو عصير(، حتى تنتهي الكمية .
5ـ  ُيصب في قالب مدهون بالسمن أو الزيت، ومرشوش بالدقيق، وُيخبز في فرن متوسط 

الحرارة، حتى ينضج.
6 ـ ُيقلب على منخل سلك، وُيترك ليبرد.

الطريقة العامة يف صنعه :
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الكعك اإلسفنجي :
تكون نسبة السكر فيه مساوية لنسبة الدقيق تقريبًا، ويندر استخدام الدهن فيه، ويرتفع 
عند الخبز باعتماده على الفقاعات الهوائية الناتجة من خفق البيض، وبذا يكون الكعك 

إسفنجيًا.

1 ـ ُينخل الدقيق ويكال ، واألفضل أن ينخل مرة أخرى .
2ـ  ُيخفق البيض جيدًا مدة )5( دقائق، ويضاف إليه السكر والفانيليا، مع استمرار الخفق 

بالخفاقة الكهربائية حتى يذوب السكر مدة )5 ـ 6( دقائق.
3 ـ ُيضاف عصير الليمون وقشره المبشور أو الماء طبقًا للمقادير الالزمة، مع استمرار 

الخفق حتى يثقل الخليط ويثخن. 
4 ـ ُيضاف الدقيق تدريجيًا مع التقليب بخفة.

5ـ  ُيصب في قالب مدهون بالسمن السائح أو الزيت، ومرشوش بالدقيق أو مبطن بورق 
اف، وُيخبز في فرن حار مدة )10( دقائق، ثم ُتهدأ النار، وُيترك حتى ينضج. شفرّ

6 ـ ُيقلب على منخل سلك؛ ليبرد.
لنجاح الكعك يتبع ما يلي :

1 ـ ُيعد القالب المناسب للكعك بالطريقة السابق ذكرها.
2 ـ ينبغي إيقاد الفرن قبل البدء بعمل الكعك. 

3 ـ ُيوضع القالب في وسط الفرن قدر اإلمكان، وعند وضع عدة قوالب يجب االنتباه 
من عدم تقارب حوافها  بعضها ببعض أو بأطراف الفرن.

4ـ  يجب عدم فتح الفرن قبل مرور  )15( دقيقة على وضع الكعك في الفرن؛ لئال يهبـط 
العجـين نتيجة تعرضه للهواء البارد.

الطريقة العامة يف صنعه :
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نضج الكعك :
يمكن إخراج الكعك من الفرن : 

1 ـ عندما يصبح لونه بنيًا فاتحًا، وعندما ينفصل عن جوانب القالب.
2 ـ عند الضغط على وسط الكعكة بخفة باإلصبع ترتفع بسرعة، وال يترك اإلصبع أثرًا 

على سطحها.
العناية بالكعك بعد خبزه :

 ُيترك الكعك الكبير في القوالب مدة )5( دقائق بعد إخراجه من الفرن، ثم ُينزع من 
القوالب، وُيوضع على منخل سلك، بحيث يكون سطحه إلى أعلى، وال يوضع على 
صحن أو فوطة؛ حتى ال يتكثف البخار تحته. وإذا ُأريد حفظ الكعك لمدة أطول فال 

ينزع من ورقه، ويوضع في علب من البالستيك أو الزجاج محكمة القفل.

كـعـكـة الـلـيـمـــون
المقادير :

بودرة،  سكر  كوب  دقيق،  كوبا 
 1/2 3بيضات،  حليب،  كوب 
زبدة،  إصبع   1/2 زيــت،  كوب 
الليمون  قشر  من  متوسطة  ملعقة 
من   متوسطتان  ملعقتان  المبشور، 
باودر(،  )بيكنج  الخبيز  مسحوق 

ذرة ملح.
الطريقة :

تبيض  حتى  الضرب  في  وُيستمر  السكر،  إليها  ُيضاف  ثم  الدهنية  المادة  ُتضرب  ـ   1
باستخدام المضرب  الكهربائي أو ملعقة خشب.

2 ـ ُيضاف إليها البيض بعد خفقه، ويضرب قلياًل.
3 ـ ُيضاف قشر الليمون المبشور، وُيخلط قلياًل، حتى يتجانس مع الخليط.
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الـشـــــابـــــورة

المقادير :
الدقيق  من  ،كوبان  سكر  كوب   3/4
األسمر، 1/2كوب زيت، 3بيضات، ملعقة 
حـبة  متوسطة  ملعقة  أنيسون،  متوسطة 
مسحوق  من  متوسطتان  مـلعقـتان  البركة، 

الخبـيز )البكنج باودر(، ذرة ملح.
الطريقة :

حتى  الدهنية  المادة  مع  السكر  ُيخلط  ـ   1
ينعم السكر. 

2ـ  ُيضاف إليه البيض، وُيخلط بالخالط اليدوي حتى يمتزج البيض مع السكر والزيت، 
ثم ُتضاف حبة البركة واألنيسون.

عجين  يتكون  حتى   السابق  للخليط  وُيضاف   ، الخبيز  ومسحوق  والملح  الدقيق  ُينخل  ـ   3
متماسك.

4ـ ُيفرد العجين في صينية مدهونة طولها )30( سم وعرضها  )20( سم ، ثم ُيخبز في 
فرن متوسط الحرارة من )20 ـ 30( دقيقة، ثم ُيختبر النضج.

5 ـ ُتقطع الشابورة إلى شرائح رقيقة بعد نضجها بطول )10( سم وعرض )1( سم، 
ر من الوجهين وُتقدم. وُتوضع في صينـية مسطحـة، وُتحمرّ

4 ـ ُينخل الدقيق والملح ومسحوق الخبيز، ثم ُيضاف إلى الخليط السابق بالتبادل مع الحليب.
5 ـ ُيوضع العجين في صينية مدهونة، أو في أكواب الكعك الصغيرة، وتدخل في فرن 

متوسط الحرارة، حتى ُتنضج. 
               ما عالمات النضج
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كـعـكـة إسـفـنـجـيـة
المقادير :

كوب دقيق ، كوب سكر، )5ـ  6( بيضـات، 
ذرة ملح، ملعقة كبيرة عصير ليمون، قشر ليمون 

مبشور أو قليل من )الفانيليا(.
الطريقة :

1ـ  ُيخفق البيض جيداً، وُيضاف إليه السكر مع 
استمرار الخفق حتى يذوب السكر.

2 ـ ُيضاف عصير الليمون وقشره المبشور 
أو )الفانيليا( ، مع استمرار الخفق حتى 

نصل إلى مرحلة تكون الشريط.
3 ـ ُينخل الدقيق والملح ، وُيضاف إلى مزيج البيض ، مع التقليب بلطف على شكل 

دائرة وخط في الوسط حتى تنتهي الكمية.
اف  الشفرّ بالورق  مبطن  )أو  بالدقيق  الزيت، ومرشوش  أو  بالسمن  قالب مدهون  في  ـ ُيصب   4
المدهون بالسمن السائح(، ويخبز في فرن حار مدة )10( دقائق ، ُثم ُتهدأ النار حتى ينضج 

ويحمر.
5 ـ ُيقلب على منخل سلك، وُيترك ليبرد.

6ـ  ُيمكن أن تشق الكعكة نصفين بالعرض، وُتحشى بطبقة من المربى، وُيرش السطح بالسكر 
الُبدرة، أو ُيدهن بالمربى، وُيرش باللوز المبشور والبندق أو الفستق  )حسب الرغبة(.

7 ـ ُترتب في طبق مفروش بورق )الدانتيل(، وُتقدم.
  تتأثر حاسة الذوق بحاسة الشم، ويتضح ذلك من  إفراز الغدد اللعابية 

عند شم رائحة املخبوزات. إضاءة
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التطبيقات
س1 ـ  اختاري اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات اآلتية :

٭ ُيفضل عمل املخبوزات يف املنزل لألسباب اآلتية :  
  أ ـ  ارتفاع سعر املخبوزات التجارية اجلاهزة.
ب ـ ضامن جودة اخلامات املستعملة يف املنزل.  

ج ـ احلصول عىل خمبوزات أفضل طعاًم وأكثر اتقانًا.   
د ـ مجيع ما سبق.   

٭ من رشوط نجاح العجني بشكل عام :  
أ ـ استعامل اخلامات اجليدة، والدقة يف أخذ املقادير.     

ب ـ وضعه يف الثالجة بعد العجن.  
ج ـ خبزه يف النهار.   

د ـ توفر البيض يف املقادير.   
س2 ـ أكميل الفراغات اآلتية :

      أ ـ العجني: هو......... من الدقيق، و........، مثل:.........، ونوع
     من .........، مثل:.........  

     ب ـ  أنواع العجائن حسب قوامها :
     1ـ................ 2 ـ................... 3 ـ ............... 
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س3 ـ  ضعي إشارة ) ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )x(أمام العبارة
    اخلاطئة مع تصحيح اخلطأ:

أ ـ العجني اللني هو العجني الذي يمكن صبه.                                               )    (
ب ـ من رشوط نجاح العجني عدم تعريضه لتيارات باردة، أو ساخنة.           )    (

ج ـ عند صنع العجني البسيط خيلط الدقيق وامللح وينخالن، ويضاف إليهام املاء،
      ثم يفرك بأطراف األصابع.                                                          )    (

 د ـ العجني اليابس، مثل: عجني )الشو(، وعجني )البتي فور(.                 )    (
هـ ـ الكعك الدسم يدخل يف تركيبة الدهن، بحيث يكون أكثر من نصف الدقيق،

      أو مساويًا له .                                                                     )    ( 
 و ـ الطريقة العامة يف صنع الكعك الدسم خفق السمن بملعقة خشب حتى يبيض.   )     ( 
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سلطة اخلضار مع مكعبات اخلبز

على  الحتوائها  الوجبات؛  في  الضرورية  األطباق   من  السلطات  تعتبر 
)الفيتامينات( واألمالح المعدنية الضرورية لسالمة وصحة الجسم. لذا أدرجنا 
في هذا الكتاب أطباقًا متنوعة من السلطات يجدر بالمعلمة أن تكمل بها األطباق 

الرئيسة لتكون وجبات كاملة.
هل تذكرين القيمة الغذائية للسلطات 

عودي بذاكرتك إلى الوراء قلياًل، واذكري القواعد العامة إلعداد السلطات 

الـــســلـطـات

المقادير :
 3شرائح من الخبز،حبتان من الطماطم، 
الخس،  من  4أوراق  الخيار،  من  حبتان 
1/2كوب   مقدونس، عودان من البصل 
ملعقتا  زيتون،  زيت  4مالعق  األخضر، 
عصير ليمون، ملعقة متوسطة ملح، ملعقة 

صغيرة فلفل أبيض.  
الطريقة :

1 ـ ُتقطع شرائح الخبز مكعبات صغيرة، 
وُتحمص في الفرن جيدًا.

2 ـ ُتغسل الطماطم، وُتقطع مكعبات متوسطة الحجم.
3 ـ ُيغسل الخيار، وُيقطع مكعبات متوسطة الحجم.

4 ـ ُينظف المقدونس، والخس، والبصل األخضر جيدًا، ثم تقطع قطعًا صغيرة.
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5 ـ ُتخلط الخضر السابقة في طبق التقديم.
6 ـ ُيخلط الزيت، والليمون، والملح، والفلفل جيدًا.

7 ـ ُتتبل السلطة بالصلصة عند التقديم.
8 ـ ُيضاف الخبز المحمص إلى الخليط السابق على الوجه قبل التقديم مباشرة.

سلطة الباذنجان باخلبز

المقادير :
3حبات من الباذنجان ، حبتان من الطماطم، 
خبز مفرود واحد، 1/2كوب مقدونس، زيت 

للتحمير.
مقادير الصلصة: 3 مالعق كبيرة طحينة، 
ملح، 3 مالعق كبيرة لبن زبادي، فلفل أبيض، 

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، ثوم.
الطريقة :

مكعبات  ع  وُيقطرّ لباذنجان،  ا ُيغسل  ـ   1
ر بالزيت، وُيصفى. صغيرة،وُيحمرّ

ع مكعبات صغيرة الحجم. 2 ـ ُيغسل الطماطم، وُيقطرّ
3 ـ ُيغسل المقدونس، ويفرم فرمًا ناعمًا.

4 ـ تمزج الصلصة جيدًا حتى تصبح متوسطة  القوام.
5 ـ ُيوضع الباذنجان المقلي في طبق السلطة.

6 ـ ُيوضع الطماطم فوق طبقة الباذنجان.
فوق  وُيوضع  بالزيت،  ر  وُيحمرّ صغيرة،  مكعبات  إلى  المفرود  الخبز  ع  ُيقطرّ ـ   7

الطماطم.
8 ـ ُتصب الصلصة على الوجه، وتجمل بالمقدونس المفروم، وتقدم .
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سلطة الفاصولياء اخلرضاء

سلطة اخليار باللبن الزبادي

المقادير :
الخضـراء  الفاصـولياء  من  كـوبان 
مقدونس  1/4كــوب  بالورب،  مقطعـة 
فص  مفرومة،  كزبرة  كوب   1/4 مفروم، 
عصير  من  كبيرتان  ملعقـتان  مدقوق،  ثوم 
ملعقة  زيتـون،  زيت  ،ملعقـتا  الليمون 

صغيرة ملح.
الطريقة :

1ـ  ُتسلق الفاصولياء مع إضافة الملح، ثم 
د.  ُتصفى بعد اكتمال النضج، وتبررّ

2 ـ ُتوضع في طبق التقديم، وُيضاف إليها المقدونس، والكزبرة، والثوم.
4 ـ ُيخلط عصير الليمون بالزيت، والملح، وُيضاف إلى الفاصولياء.

المقادير :
 ، الحجم  المتوسطة  الخيار  من  4حبات 
1/2كوب مقدونس مفروم، ملعقة كبيرة نعناع 
ناشف، ملعقة صغيرة ملح، كوب لبن زبادي، 

ذرة فلفل أبيض ناعم.
الطريقة :

غ مـابداخله  ع الخيار بالطول، ثم ُيفررّ 1 ـ ُيقطرّ
مـن اللب بالملعقة.
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والفلفل  والملح،  والمقدونس،  الزبادي،  مع  ُيخلط  ثم  اللب قطعًا صغيرة،  ُيقطع  ـ   2
األبيض.

3 ـ ُيحشى قلب الخيار بالخلطة السابقة، وُيجمل السطح بالنعناع الناشف، ثم يرص 
في طبق التقديم. 

الماء نعمة حافظي عليها، وال تسرفي في استخدامها.
إضاءة

سلطة العدس

المقادير :
مقشور(،  )غير  أخضر  عـدس  كـوب 
1/2كوب  خضراء،  كـزبرة  1/2كــوب 
1/4كوب  أخضر،  بصل  أعواد   4 مقدونس، 
زيت  ملح،  ليمونة،  عصير  شرائح،  زيتون 

زيتون.
الطريقة :

واألجسام  الشوائب  من  العدس  ى  ُينقرّ ـ   1
ثم  ُينضج،  ُيغسل، وُيسلق حتى  الغريبة،ثم 

ُيصفى.
2 ـ ُيغسل البصل األخضر، والمقدونس، والكزبرة جيدًا، وُتقطع قطعًا صغيرة.

والكزبرة،  والمقدونس،  األخضر،  والبصل  بعضها)العدس،  مع  المقادير  ُتخلط  ـ   3
وشرائح الزيتون(. 

4 ـ ُتتبل السلطة بعصيرالليمون، والملح، وزيت الزيتون.
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 س1 ـ اسم نوع من أنواع السلطات تبعثرت أحرفه بني الكلامت، امجعي حروفه
        بعد التعرف عىل بعض مكونات السلطات من اجلدول:

ر لألمعاء، ويوقف اإلسهال )امليكرويب(. 1 ـ نوع من اخلرض البصلية ُمطهِّ  
2 ـ من اخلرض الورقية، وغني )بفيتامني ج(، وفاتح للشهية.  

3 ـ من اخلرض الثمرية، غني )بفيتامني  أ(، ويمنح اإلحساس بالشبع دون        
إعطاء سعرات حرارية عالية.

4 ـ الشقيق الثالث للفاصولياء واللوبياء.  
5 ـ نوع من اخلرضاوات، تقوي اإلبصار، وغنية )بفيتامني  أ(.  

6 ـ مادة دهنية مصدرها نبايت.  
7 ـ من مشتقات احلليب، ويساعد عىل النمو احلميد من )البكرتيا( يف اجلهاز

نوميل

سسنودق م

جزرلتي ز

زباديط خ
مةزبخ ي

وبسلةا ا
ثيخخسل ر

رحلما

التطبيقات
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ن بدورها )فيتامني ب( يف األمعاء.  اهلضمي ، والتي تكورّ
8 ـ فاكهة يقبل الناس عىل تناوهلا؛ التقاء )اإلنفلونزا(.

9 ـ نبات ورقي، سهل اهلضم، ويساعد عىل النمو، وهيدئ األعصاب.
10 ـ من املمكن أن يضاف للطعام بكميات بسيطة؛ ليظهر نكهتها، ويكسبها

 طعاًم مستساغًا. 
11 ـ من األغذية اهلامة حلياة اإلنسان، وهو عنرص أسايس يف غذاء مجيع الشعوب،

 وأصله من احلبوب، وقد ورد ذكره يف القرآن الكريم يف سورة )يوسف(.
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