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 علل: اتساع جمال استخدام املواد املضافة للغذاء س:

 بسبب التطور الرسيع يف طرق حفظ األغذية ج:

 أبرز األهداف املراد حتقيقها عند استخدام املواد املضافة إىل األغذيةما  س:

 زيادة مدة احلفظ -3إكساب املنتج مذاًقا حلًوا ولوًنا جذاًبا    -2زيادة القيمة الغذائية   -1 ج:

 وضح املقصود بـ املضافات الغذائية.. أو ما تعريف املضافات الغذائية؟ س:

أو كيميائي صناعي ُتضاف إىل الغذاء يف مراحل حتضـ  األطعمـة فـدف مواد ذات مصدر طبيعي  ج:

 حفظ املادة الغذائية أو حتسني صفاهتا )اللون والطعم والقوام(

 يف تصنيع املواد الغذائية أمهية املضافات الغذائيةاذكر  س:

 حتسني القيمة الغذائية، مثال: إضافة فيتامني د إىل احلليب .1

 ذاء، مثال: إضافة فيتامني هــ إىل الزيوتاملحافظة عىل سالمة الغ .2

 حتسني صفات الغذاء احلسّية، مثال: اللون والطعم والقوام .3

 زيادة مدة حفظ املادة الغذائية، مثل: إضافة املواد احلافظة إىل الطعام املعلَّب .4

 األخطار النامجة عن اإلفراط يف تناول املواد التي حتوي مضافات غذائيةعّدد  س:

: أن املضـافات وسـيلة لتعـويع طعـم  فيـف أو غـ  السببيمة الغذائية للمنتج، وانخفاض الق .1

 موجود أصالً 

تراكم املواد املضافة يف اجلسم عند زيادة نسبة تركيزها يف املادة الغذائية فتسـبب مكـتالت صـحية  .2

 للمستهلك
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 يف املادة الغذائية؟املشكالت الصحية التي تسببها زيادة تركيز املضافات ما  س:

 تسوس األسنان -3التسمم   -2احلساسية   -1 ج:

 ف املضافات الغذائية؟صنَّ كيف تُ  س:

 تبًعا ألغراض إضافتها إىل الغذاء ج:

 ؟أنواع املضافات الغذائيةما هي  س:

 : فيتامني د واليودمثالمضافات لتحسني القيمة الغذائية،  .1

 وحمسنات النتهة واللون املحلِّيات: مثالمضافات لتحسني صفات املنتج احلسّية،  .2

اذكـر متثفـات  س:) كالنكا واجليالتـني: متثفات القوام مثالمضافات ألغراض تتنولوجية،  .3

 قوام؟(

 ما أنواع املواد احلافظة؟( س:) الطبيعية: الستر وامللحعىل  مثال، طبيعية ومصنّعةمواد حافظة  .4

 

 عرف بطاقة البيان للمواد الغذائية س:

 من البيانات املهمة موجودة عىل الغالف اخلارجي للامدة الغذائيةبطاقة حتوي العديد  ج:

 

 )بطاقة املواد الغذائية( البيانات التي حتوهيا بطاقة البياناذكر  س:

 اسم املنتج   .1

 تاريخ اإلنتاج واالنتهاء   .2

 متونات املنتج الغذائية  .3

 املواد احلافظة وامللونات   .4

 ا   رشكة املنتجة وعنواهنبلد املنكأ واسم ال .5

 الوزن .6
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 ملاذا ُينصح بعدم اإلكثار من تناول املواد الغذائية التي حتوي مضافات غذائية؟ :س

حتى ال يتعدى االستهالك اليومي من املواد املضافة املقادير اجلرعة املقبولة يوميًّا، فتحـد  أ طـار  ج:

 ومكتالت صحية كالتحسس والتسمم وتسوس األسنان

 ؟طرائق الوقاية من أخطار املضافات الغذائيةهي  ما س:

رشاء األغذية اخلالية من املضافات الغذائية أو تلك التي حتوي نسبة قليلة منها كام هو مـدّون عـىل  .1

 بطاقة البيان

عدم تناول كميات كب ة من األغذيـة اخلفيفـة املصـنّعة والتـي حتـوي نسـبة كبـ ة مـن األلـوان  .2

 فيفة املعّدة منزليا )كالبواار(، أو الفواك  واخلاراواتواالستعاضة باألغذية اخل

 اذكر أمثلة عىل أغذية  فيفة مصنّعة جيب عدم اإلكثار من تناوهلا س:

 املعجنات -2رقائق البطاطا )الكيبس(    -1 ج:

 تنبيه: املضافات الغذائية غري ضارة يف حدود نسبها الطبيعية

 

 ما املقصود بــ الوجبة الرسيعة؟ أو عّرف الوجبة الرسيعة س:

 الوجبة التي حتوي أطعمة رسيعة التحض  ج:

 أمثلة عىل الوجبات الغذائية الرسيعةاذكر  س:

 قطع الدجاج املقلّية  -4الفطائر    -3الربجر   -2اطائر الكاورما    -1 ج:

 وبات الغازية أو العص رشائح البطاطا املقلّية مع املرش -5    

 تنبيه: تفتقر الوجبات الرسيعة إىل الفاكهة والسلطات ويتم تناوهلا عىل عجل
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 ؟خصائص الوجبات الرسيعةما هي أبرز  س:

 رسعة اإلعداد والتحض  .1

 احتواؤها عىل كميات كب ة من الدهن )سعرات حرارية عالية( .2

مثـل: الفيتامينـات واألمـالا واملعـادن الارـورية مـن  ،افتقارها إىل العنارص الغذائيـة املفيـدة .3

 التالسيوم واحلديد

 افتقارها إىل األلياف الغذائية الالزمة لعمل اجلهاز اهلضمي  .4

 ما هي مضار الوجبات الرسيعة؟ س:

 املشكالت الصحية النامجة من تناول الوجبات الرسيعةأو اذكر     

 تالت الصحيةالسمنة املفرطة التي تسبب التث  من املك .1

ل حركة األمعاء ممـا يـيدي للخمـول السبباإلمساك، و .2 : لعدم احتوائها عىل األلياف التي تسهِّ

 والتسل

 ارتفاع نسبة الدهنيات الضارة باجلسم التي تسبب التث  من املكتالت الصحية .3

د أبرز  س:  .. أو ما هي فوائد تناول األغذية الصحية؟فوائد الغذاء الصحيعدِّ

 سجة الالزمة لنمو اجلسمبناء األن .1

 تعويع التالف من  اليا اجلسم وأنسجت  .2

 إمداد اجلسم بالطاقة الالزمة للدفء واحلركة .3

 وقاية اجلسم من األمراض وزيادة مناعت  .4

 تنظيم العمليات احليوية يف اجلسم من التنفس واإل راج .5

 ما هي أهم حصص الطبق الغذائي؟ س:

 األلبان -5الفواك        -4اخلاراوات    -3الربوتني     -2   احلبوب -1 ج:
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ف احليوانات املنزلية املنتجة س:  ما املقصود بــ احليوانات املنزلية املنتجة؟ أو عرَّ

والبـيع واحلليـب احليوانات األليفة التي تربى  ارج املنزل ونستفيد مـن منتجاهتـا مثـل: اللحـم  ج:

 والصوف وغ ه

 أصناًفا حليوانات منزلية منتجةاذكر  س:

 األغنام )الضأن واملاعز( -2الطيور )الدجاج، احلامم، الديك الرومي(      -1 ج:
 

 علل: يعد الدجاج من أهم الطيور التي تربى يف املنازل واملزارع س:

 يزود األرسة بالبيع واللحم    ألن  .1

 يسهم يف حتسني د لها بتسويق الفائع عن احلاجة .2

 علل: تنترش تربية الدجاج البلدي يف األردن :س

 بسبب تتّيف  للعيش يف الظروف البيئية القاسية .1

 مقاومت  لألمراض    .2

 يمتاز بارتفاع أسعار منتجات  .3

 اج البلدي؟عىل ماذا يتغذى الدج س:

 خملفات املنزل العضوية النباتية )بقايا الطعام( واحلبوب  .1

 املراعي يف املناطق الريفية .2

 عّرف خملفات املنزل العضوية النباتية س:

 خملفات طعام املنازل مثل اخلبز واألرز املطبوخ واخلاراوات ج:
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 ؟أقسام منتجات الدجاج البلديما هي  س:

 البيع -اللحم وأفراخ الدجاج   ب -منتجات رئيسة: أ .1

 َزْرق الطيور -ب                 الريش    -منتجات ثانوية: أ .2

 ما هي فوائد تربية الدجاج البلدي س:

 يوفر منتجات رئيسة ومنتجات ثانوية .. )يتم ذكرها كام يف جواب السيال السابق( ج:

 عّرف َزْرق الطيور س:

 الطيور التي تستخدم يف الزراعة بعد معاملتها بطريقة معّينةخملفات  ج:

د  س:  ، أو ما هي أقسام لوازم تربية الدجاج البلدي؟لوازم تربية الدجاج البلديعدِّ

: بيوت صغ ة جدراهنا من الطوب واألسمنت، سقوف من الصاج املجلفـن البيوت )املساكن( .1

، ويراعـى يف البيـت تخلص مـن الفضـالتوالسبب: ليسهل الـوأرضية من األسمنت ومائلة، 

 فتحات هتوية و لوه من الكقوق

 أعكاش البيع )املبايع( -ب   الفراة  -: أاألدوات والتجهيزات اخلاصة .2

 املعالف -املكارب    د -ج                                                    

 علل: أرضية بيوت الدجاج تغطى باألسمنت وتتون مائلة س:

 التخلص من الفضالتليسهل  ج:

 علل: يراعى أن تتون يف بيوت الدجاج فتحات هتوية س:

 والرطوبة الزائدة -3واحلرارة     -2الروائح    -1للتخلص من:  ج:

 ما هي الفراة يف بيوت الدجاج؟ س:

 نكارة  كب أو تبن توضع يف أرضية بيت الدجاج ودا ل أعكاش البيع ج:
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 ؟ دجاجأمهية الفرشة يف بيوت الما  س:

 أو علل: توضع نكارة  كب أو تبن يف أرضية بيوت الدجاج     

ا    -1 ج:  متتص الرطوبة -2تعزل أرضية البيت حراريًّ

 عّرف أعكاش البيع )املبايع( س:

 متان تضع في  الدجاجة بيضها ويتوزع عىل جوانب البيت وحيوي دا ل  نكارة  كب أو تبن ج:

 عّرف املكارب اخلاصة ببيوت الدجاج س:

 أواين يوضع فيها املاء النظيف وتصنع من البالستيك أو املعدن املجلفن ج:

ف املعالف اخلاصة ببيوت الدجاج س:  عرِّ

 األواين التي يوضع فيها الغذاء وتصنع من البالستيك أو املعدن املجلفن ج:

 ؟ةطرق تربية الدجاج يف املزارع التجاريما هي  س:

 الرتبية يف بيوت مغلقة -2الرتبية يف بيوت مفتوحة    -1 ج:

  ودجاج اللحم من حيث الصفات الشكلية دجاج البيضقارن بني  س:

 حجم الُعرف ولونه احلجم والشكل 

 عرف طويل وأمحر غامق أصغر حجًم  دجاج البيض

 عرف قصري أكرب حجًم  دجاج اللحم

 ؟البيضاهلدف من قص مناقري دجاج ما  س:

 احلد من هدر العلف -3احلد من نقر البيع    -2احلد من العراك واالفرتاس    -1 ج:

 تنبيه: جيب ارتداء األلبسة الواقية كالكممة ولباس العمل واحلذاء املناسب والقفازين عند تنظيف بيت الدجاج
 

 أين تربى األغنام )الضأن واملاعز( يف األردن؟  س:

 الصحراوية واب  اجلافة -2الريفية   املناطق -1 ج:
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 ؟ )يتم ذكر منتجاهتا التي نستفيد منها(فوائد تربية األغنام يف املنازلما هي  س:

 اللحم -5الزبل البلدي   -4اجللود   -3الصوف    -2احلليب    -1 ج:

 علل: حليب املاعز سهل اهلضم ومفيد لصحة اإلنسان س:

 العنارص الغذائيةألن  حيتوي نسبة عالية من  ج:

 ؟املنتجات التي يمكن تصنيعها من حليب األغنامما  س:

 اجلميد -5الكنينة    -4السمن البلدي   -3اجلبن   -2األلبان   -1 ج:

 علل: ال نرشب احلليب إال بعد غلي  جيًدا س:

 لتجنب اإلصابة باألمراض كاحلّمى املالطية ج:

 لوازم تربية األغنامعّدد  س:

 : نوعني:ام )احلظائر(مساكن األغن .1

 حظائر: حتوي مظالت لتقيها أاعة الكمس صيًفا واألمطار والربد اتاءً  -أ

قريب من املنازل: غرف أسمنتية مغطاة بالصاج املجلفن وفيها هتوية مناسـبة وتيـيف  -ب

 للمياه واملخلفات

 : نوعني:األدوات والتجهيزات .2

 يف املراعي الطبيعية: تتغذى باألعكاب -أ

 املعالف -2املكارب    -1يف احلظائر والبيوت: ال بد من توافر:  -ب

ف املكارب اخلاصة برتبية األغنام.. أو بم  س:  ؟متتاز مشارب حظائر األغنامعرِّ

 تصنع غالًبا من الطوب واألسمنت أو املعدن املجلفن -2حجمها كب    -1 ج:

ف املعالف اخلاصة برتبية األغنام س:  عرِّ

 تصنع من املعدن املجلفن أو األسمنت، ويوضع فيها العلف ج:
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 أنواع العلفما العلف الذي تتغذى علي  األغنام؟ اذكر  س:

 )الربسيم والتبن(األعالف املجففة  -4ف اخلاراء   األعال -3النخالة   -2الكع    -1 ج:

 كيف يستفاد من الزبل البلدي )خملفات األغنام(؟  س:

 األرايض الزراعية، وأمهيت :تسميد  ج:

 ؟أمهيته وفوائدهأو ما علل: يستخدم السامد العضوي )الزبل البلدي( يف الزراعة ...  س:

 تقليل استخدام السامد التياموي -3زيادة اإلنتاج   -2زيادة  صوبة الرتبة   -1  ج:

 ؟أمهية تغذية احليوانات املنزلية ببقايا الطعامما  س:

 استمرار فتقل احلاجة لرشاء العلفألن  يتوفر ب .1

 نحصل عىل منتجات ذات قيمة غذائية أكرب .2

 املحافظة عىل البيئة باالستفادة من البقايا وعدم رميها يف النفايات .3
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 ما املقصود بـ بطاقة بيان املالبس؟ س:

 قطعة من القامش أو اجللد مثبتة باملالبس من الدا ل حتوي إراادات للغسيل والتي ج:

 ؟أمهية بطاقة بيان املالبسما  س:

 أو علل: وجود قطعة مثبتة بالالبس حتوي إراادات الستعامهلا    

أو كيِّها فال تتلف، فتل نـوع قـامش لـ  طريقـة  للتعرف عىل كيفية التعامل مع املالبس أثناء غسلها ج:

 عناية  اصة ب 

 طرائق العناية باملالبسعّدد  س:

 تنظيف أي بقعة عىل املالبس فورا وعدم تركها حتى موعد الغسيل .1

 وضع املالبس غ  املستخدمة ملدد طويلة يف اخلزانة أو حفظها بأكياس نايلون .2

 بتعليامت بطاقة بيان املالبسغسل املالبس وكّيها مع االلتزام  .3

 تعليق الزي املدريس عىل عالقة املالبس بعد  لع  مبارشة .4

 غسل اجلوربني بعد العودة من املدرسة .5

 تنظيف احلذاء يوميًّا ووضع  يف متان مناسب جيد التهوية .6

 فوائد خزانة املالبساذكر بعع  س:

 حفظ املالبس وترتيبها يف متاهنا املخصص .1

 ة عىل اتل املالبس من  الل طّيها أو تعليقها يف  زانة املالبساملحافظة والعناي .2

 توف  الوقت واجلهد عند البحث عن املالبس يف اخلزانة .3
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 علل: غسل اجلوربني بعد العودة من املدرسة س:

 حتى ال تبقى الرائحة عالقة فا وتبقى ناصعة اللون  اصة البيضاء منها بسبب العناية املستمرة ج:

 علل: رشاء مالبس نوعيتها جيدة س:

 ألن النوعية اجليدة تبقى فرتة أطول وتتحمل. ج:

 علل: إزالة أي بقعة عن املالبس فوًرا س:

 ألهنا قد تثبت ويصعب إزالتها إذا طال الوقت ج:
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 ما تعريف أو املقصود بــ التعاون؟ س:

إنساين نبيل، يتمثَّل يف قيام جمموعة من األفراد بالعمـل مًعـا إلنجـاز عمـل مـا بغيـة حتقيـق  سلوك ج:

 أهداف مكرتكة بينهم

 )يتم ذكر املظهر مع مثال واحد( صور أو مظاهر التعاون داخل املجتمع األرديناذكر  س:

 :التعاون دا ل األرسة .1

 مساعدهتام -قضاء احلاجات املنزلية عنهام  ج -الوالدين   ب طاعة -أ 

 :التعاون دا ل املدرسة .2

 املحافظة عىل نظافة املدرسة -العالقة احلسنة مع الزمالء  ج -حل الواجبات  ب -أ 

 :التعاون دا ل املجتمع .3

األذى  إبعـاد -املساعدة يف نظافـة املرافـق العامـة ج -مكاركة الناس أفراحهم وأحزاهنم ب -أ 

 عن الطريق

 : ومنها احلتومية واخلاصةاجلمعيات اخل ية .4

 ؟أنواع اجلمعيات اخلرييةما هي  س:

 ميسسات تعاونية  اصة )غ  حتومية( -2ميسسات تعاونية حتومية     -1 ج:

 أسمء املؤسسات التعاونية يف األردناذكر بعع  س:

 مركز سمو األم ة منى احلسني لرعاية املسنني .1

 امليسسة التعاونية األردنية .2

 مجعية سيدات الريف التعاونية .3

 مجعية سيدات النهضة األردنية التعاونية .4
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 ما املقصود بــ املقصف املدريس؟ س:

ق أرباًحا هلم وللمدرسة ج:  ميسسة تعاونية دا ل املدرسة ُتسهم يف توف  الغذاء للطلبة وحتقِّ

 ما هو اعار املقصف املدريس؟ س:

 استثامر – تعاون –اد ار  ج:

 مهام املقصف املدريساذكر أهم  س:

 توف  حاجات الطلبة من الغذاء بأسعار مناسبة ونوعية جيدة .1

 متتني الطالب من ممارسة عملية البيع والرشاء .2

 تعزيز سلوك العمل التعاوين لدهيم .3

 صحيحة يف املقصفتعميق مفهوم االستثامر بالعمل وفق أسس  .4

 تعويدهم الرشاء من دا ل املدرسة حفاًظا عىل سالمتهم .5

 ما قيمة السهم الواحد لالارتاك يف املقصف املدريس؟ س:

 قروش 11 ج:

 ما احلد األعىل املسموا ب  يف أسهم املدرسة؟ س:

 مخسة أسهم ج:

 آلية عمل املقصفكيف يس  العمل يف املقصف؟  س:

للمسامهني أي اهليئة العامة من الطلبة بداية العام الـدرايس، مـن أجـل انتخـاب هيئـة يعقد اجتامع  ج:

 إدارية وجلنة مكرتيات ومبيعات وجلنة مراقبة

 جلان املقصف املدريسعدد  س:

 جلنة مراقبة -3جلنة مكرتيات ومبيعات   -2هيئة إدارية   -1 ج:
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 ؟أمهية أو فائدة املواد والعدد اليدوية الكهربائيةما  س:

 توف  السالمة واألمان للمستخدم -3إنجاز العمل بسهولة   -2توف  الوقت واجلهد   -1 ج:

 

 العدد اليدوية الكهربائية استخدامهايف اجلدول التايل أسمء 

 االستخدام اسم األداة

 تعرية األسالك من دون ضبط مسبق عّراية )ذاتّية الضبط(

ط(عّراية يدوية )ذات برغي ضب  تعرية األسالك مع الضبط املسبق 

 جدل األسالك أو ربطها زّرادّية ذات رأس مدّبب

 جدل األسالك ووصلها زّرادّية عادية

 قطع األسالك  قّطاعة

 قطع األسالك قّطاعة ذات رأس عريض

 نقل التيار الكهربائي أسالك كهربائية

)  قياس اجلهد الكهربائي مفك فاحص )تِْسَتر

 عزل األسالك املعّراة والوصالت رشيط الصق عازل
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ف الدارة التهربائية، التيار التهربائي، اجلهد التهربائي س:  عرِّ

الت(الدارة التهربائية:  -  جمموعة عنارص تتصل فيام بينها بأسالك نحاسية )موصِّ

 التيار التهربائي: انتقال الكحنات التهربائية دا ل موصل -

 اجلهد التهربائي: القوة الدافعة للتيار من البطارية -
 

 ؟نستخدم فيها عدد يدوية كهربائيةالتطبيقات التي ما  س:

 قطع األسالك التهربائية: نستخدم قطاعة يدوية وسلك كهربائي  .1

تعرية األسالك التهربائية: نستخدم قطاعة وعّرايـة سـواء ذاتيـة الضـب  أو ذات برغـي ضـب   .2

 وسلك كهربائي

 يرب  األسالك التهربائية: نستخدم عّراية وزّرادية ورشي  الصق عازل وسلك كهربائ .3

 ما اهلدف من ضب  برغي العّراية اليدوية تبعًا ملساحة مقطع السلك املراد تعريت ؟ س:

 لتعرية الطول املطلوب من السلك ال أكثر وال أقل ج:

 ما اهلدف أو أمهية تغطية األسالك التهربائية بعد ربطها برشي  عزل الصق؟ س:

 دو  صدمة كهربائية أو متاس كهربائيلعزل األسالك التهربائية وضامن سالمة اآل رين بعدم ح ج:
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 علل: يتناول الناس املرشوبات السا نة غالبا يف فصل الكتاء س:

 لالنتفاع بفوائدها -2لالستمتاع بمذاقها    -1 ج:

 ساخنة شائعةأمثلة عىل مرشوبات اذكر  س:

 الكاي -5القهوة    -4اليانسون     -3النعنع   -2منقوع امل مّية   -1 ج:

 ( دقائق ..بدالً من غليها7-5فرس: تنقع أوراق امل مية باملاء السا ن وتغطى ) س:

 وال تغىل كي ال ُتفقد مواد النتهة الطّيارة أو يتغ  طعمهاتنقع الستخالص مواد النتهة منها،  ج:

 فوائد منقوع املريميةاذكر  س:

 طاردة للغازات -4معطِّرة    -3مطهرة   -2مادة قابضة   -1 ج:

 فوائد رشاب اليانسوناذكر  س:

 ختفيف آالم املغص املعوي -2التخلص من البلغم   -1 ج:

 دقائق يف املاء املغيل 1دقيقة ثم يَتك  51تنبيه: يغىل اليانسون 
 

 علل: يتناول الناس املرشوبات الباردة يف فصل الصيف أو بعد أداء التامرين الرياضية س:

 فوائدها املتعددة   -2لنتهاهتا الطيبة   -1 ج:

 فوائد املرشوبات الباردة يف فصل الصيف أو بعد أداء التمريناذكر بعع  س:

 تعويع ما يفقده اجلسم من ماء -2   ترطيب الطعام أثناء تناول  وتسهيل عملية البلع -1 ج:

 أمثلة عىل مرشوبات باردة شائعةاذكر  س:

 عص  املوز باحلليب -4عص  اجلزر   -3عص  الربتقال   -2عص  الليمون   -1 ج:
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 فوائد عصري الليموناذكر  س:

 يقي اجلسم من األمراض ويعاجلها  -2غني بفتيامني ج       -1 ج:

 من اآلالم الناجتة عن احلّمى خيفف -3    

 فوائد رشاب املوز باحلليباذكر  س:

 عالج األمراض مثل فقر الدم والضعف العام  -2طيب الطعم   -1 ج:

 احلليب في  يساعد األطفال عىل نمو العظام الحتوائ  عىل التالسيوم -3    

 فوائد عصري الربتقال الطبيعياذكر  س:

 برتقالة واحدة يوميَّا متد اجلسم بحاجت  من هذا الفيتامني -2     غني بفيتامني ج        -1 ج:

 علل: يفضل رشب عص  الليمون أو عص  الربتقال الطبيعي بعد إعداده مبارشة س:

 ألن القيمة الغذائية لفيتامني ج تقّل مع الوقت ج:

 إرشادات ينبغي مراعاهتا عند إعداد املرشوباتعّدد  س:

 واملحافظة عىل نظافتهاتقليم األظافر  .1

 غسل اليدين وجتفيفهام قبل العمل .2

التحقق من نظافة األواين واألدوات والتجهيزات املستخدمة وغسـلها بعـد االنتهـاء وجتفيفهـا  .3

 ووضعها يف متاهنا

 احلرص عىل نظافة املواد الغذائية املستخدمة يف إعداد املرشوبات .4

 فق  استخدام الستني بإرشاف املعلم أو ويّل األمر .5

 تكغيل اخلالط التهربائي بإرشاف املعلم أو ويّل األمر فق  .6
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