2020

اذكر أىم المكونات األساسية للصلصات مع ذكر أمثلة لكل نوع ؟

الزيوت :مثل زيت الذرة ،زيت الصويا  ،زيت دوار الشمس ،زيت الزيتون ،
زيت الفستق

الخل  :خل التفاح  ،الخل األبيض .

مح البيض ( صفار البيض ) يدخل في عمل المايونيز.

التوابل  :االعشاب الطازجة والجافة مثل صلصة الريحان .


انواع التتبيالت والصلصات  :الخل ،الخردل  ،المايونيز

،االعشاب  ،الليمون ،الجبن الزرقاء ( مكوناتها تكتب الوصفة االساسية +

اسمها ) """""


عدد أىم أنواع الصلصات المشتقة من صلصة المايونيز ومم تتكون ؟
صلصة الكوكتيل  :مايونيز و كاتشب .
صلصة األلف جزيرة  :مايونيز  ،كاتشب  ،خردل صلصة حارة.
صلصة الريموالد  :مايونيز  ،كبَار  ،بقدونس  ،سمكة األنشوجة  ،خردل ،
خل .
صلصة الترتار  :مايونيز  ،كبار  ،بقدونس .

باستثناء الصلصة االيطالية تتكون من (الثوم  /البقدونس /زيت

الزيتون  /الزعتر المجفف )
أذكر أىم المستحلبات المستخدمة في تتبيلة السلطات مع الشرح ؟ ؟؟؟؟؟ ما ىي األمور الواجب مراعتها عند إعداد صلصة المايونيز يدويا ؟ يكرر ؟

المستحلبات المؤقتة  :تتكون من خليط بسيط من الزيوت والخل ويتصف

بأن كل سائل ينفصل عن اآلخر بعد رجهما وخلطهما .

اضافة الزيت على ىيئة خيط .

الخفق لمدة كافية حتى تتماسك الصلصة .

المستحلبات الدائمة  :تتكون من خليط من الزيت والخل ومح البيض وىو استخدام البيض الطازج .

ال ينفصل الن مح البيض يكونطبقة عازلة بسبب احتواءه على مادة

ان تكون درجة حرارة الزيت مماثلة لدرجة حرارة الغرفة .

الليسيثين .
عدد أنواع السلطات المصنفة حسب المكونات مع الشرح وذكر مثال ؟

ذكر أىم األمور الواجب مراعتها للحصول على المواصفات المطلوبة

السلطات البسيطة  :تتكون من نوع واحد من الخضروات مضافا لها نوع

استخدام مواد خام طازجة وسليمة من العيوب .

؟؟؟

واحد من التتبيلة مثل سلطة الخس .

للسلطات ؟

تنظيف المواد جيدا وخصوصا الخضروات الورقية .

السلطات المركبة  :تتكون من انواع عدة من الخضروات و انواع من اللحوم طهي الخضروات اذا كانت بحاجة الى ذلك .

او الماكوالت البحرية مثل السلطة الروسية .

تقطيع الخضروات بحجوم مناسبة .

السطات الخضراء  :تتصف ضمن السلطات المركبة وتتكون من انواع عدة

تبريد االطباق  /تصفية الماء الزائد .

سلطة الفواكو  :تتكون من بعض اصناف الفواكو المقطعة الطازجة ويضاف

تزيينو قبل وقت التقديم بقليل

أذكر أىم األمور التي يجب أن تتصف بها السلطات للحصول على رضا الضيف ؟

مقبالت الخضروات مثل ورق العنب ،متبل الباذنجان

ان تكون ذات منظر جذاب .

مقبالت الحبوب و البقوليات مثل الحمص  ،البرغل في التبولة .

من الخضروات الخضراء مع بعض التتبيالت .

اليها نوع من انواع العصير وصلصات الكريمة.

اضافة الملح والصلصات قبل وقت التقديم بقليل

اذكر أىم تصنيفات المقبالت مع ذكر مثال ؟

ان تكون ذات قيكة غذائية جيدة .

مقبالت اللحوم والماكوالت البحرية والطيور مثل الكبدة  ،البسطرمة  ،ا.

ان تكون ذات طعم ونكهة مستساغو

مقبالت العجائن مثل المعجنات المحشوة باللحم المفروم  ،الخضروات ،

الدجاج والنقانق .

(ميز بين االسئلة المتقابلة )

ما ىي األمور الواجب مراعتها عند استخدم الخبز في إعداد

السندويشات ؟ ؟؟؟؟

صفحح ذىجيهي
فُذلي

استخدام الخبز الطازج

حفظ الخبز في اوعية محفظة االغالق

تخزين الخبز في درجة حرارة الغرفة العادية .

عدم تغليف الخبز المكسو بقشرة ( مثل  :الخبز الفرنسي او الرول )

T.H

بالنايلون

عدد أىم ميزات الشطائر (السندويشات) ؟

.1

لها قيمة غذائية جيدة .

.3

ترضي اكثر االذواق .

.2

سريعة وسهلة االعداد

اذكر أنواع الخبز المتعارف عليها ؟

خبز االرغفة الصغيرة  ،خبز شراك  ،الخبز العربي  ،خبز الرول  ،الخبز
الفرنسي  ،خبز التوست
تـقسم مواد الحشوات الى قسمين رئيسيين اذكرىما وعدد أنواع كل منهما ؟ مالهدف األساسي من استخدام مواد ال َدىن في الحشوات ؟

؟؟؟

-

مواد الدىن  :مثل الزبدة و المايونيز .

الحفاظ على الخبز من الذوبان

 -زيادة القيمة الغذائية للسندويشات

مواد الحشوات االخرى مثل اللحوم والدواجن  ،االجبان  ،االسماك ،

 -اعطاء طعم افضل-

عدد أىم أنواع الشطائر الرئيسية ؟

عدد اىم اقسام السندويشات الساخنة مع الشرح ؟؟؟؟؟

الخضروات  ،مواد اخرى مثل البيض

والمربى .

-السندويشات الباردة البسيطة ( شريحتين من الخبز او نصفين )

سندويشات ساخنة بسيطة تتكون من  :شرحتين من الخبز المحشو

-سندويشات الوربات ( خبز التورتيال )

السندويشات الساخنة شيوعا .

-السندويشات الباردة المركبة ( مثل ) club sandwich

-السندويشات الساخنة

باللحم او السمك المشوي وتعد سندويشات البيف برغر من اكثر

سندويشات ساخنة مفتوحة الوجو تتكون من خبز ممدود يغطى بطبقة من

سندويشات الحفالت ( الكانابيو )( شرائح توست او الفرنسي وتقدم على اللحم الساخن ويغطى بالصلصة .سندويشات الشواية  :تحشى بانواع مختلفة من الحشوات مثل جبنة
صواني ستانلس ستيل )
الكشكوان وتوضع على الجرل او الصاج .

أذكر أىم األجهزة المستخدمة في اعداد السندويشات ؟

الجرل  ،جهاز السلمندر  ،فرن الميكروويف  ،وجهاز تحميص التوست

طشيمح حفظ
انشطائش

مالحظو  :اذا طلب بالسؤال االجهزه واالدوات نذكر السكاكين والشوك

والمالعق وادوات الدىن )

(تحفظ الشطائر لمدة  12ساعة بالتبريد ولعده ايام بالتجميد بعد تغليفها
بالنايلون  /القصدير )
عدد المواد التي يمكن إعداد المرق منها ؟

اذكر األمور التي يجب مراعتها عند تحضير مرق الخضراوات ؟

اللحوم واالسماك والدجاج

،

البهارات والتوابل

عدم استخدام الخضروات التي تؤثر في اللون مثل

العظم

الخضروات

( المكونات الرئيسية للمرق

استخدام الخضروات النشوية عند عدم اىتمام بلون المرق  ،مثل البطاطا

عدم استخدام الخضورات ذات الرائحة القوية مثل الزىرة .
السبانخ .

ىي  :اسماك .لحوم  ،دجاج ،خضار )

المكونات األساسية للصلصات الساخنة ؟
اذكر أىم
ّ

السائل  :مرق ابيض او بني او حليب او زبدة سائلة (.وزاري )
مواد التثخين ( التكثيف )  :الطحين او النشا او عجينة الرو .

ماىي صفات الصلصات الجيّدة ؟
ذات كثافة مناسبة  ،لون جذاب  ،قوام متماسك  ،طعم جيد

مم تتكون عجينة الرو (طحين +زبدة ) الوانها  :االبيض او االشقر او البني .

(ميز االسئلة المتقابلة)

عناصر النكهة ( البهارات والتوابل واالعشاب )

اذكر المكونات األساسية للشوربات مع شرح مختصر لكل مكون؟ ؟؟؟؟؟
المادة االساسية  :الحبوب الخضروات او السمك او اللحوم او الدجاج

أذكر أىم عوامل الجودة للشوربات ؟ ؟؟؟
استخدام المواد الغذائية الطازجة .

المادة الدىنية ىي المادة التي يقلب بها المكون الرئيس كالزيت و السمن  .مراعاة اعداد المرق اعدادا صحيحا .
اضافة كميات مناسبة للبهارات والتوابل .
المرق  :يستخدم في مكونات الشوربات المختلفة الحتوائو على النكهو

والطعم الذي يزيد من لذة المشروبات .
البهارات والتوابل  :تضاف العطاء الشوربات طعما طيبا .
المواد المكثفة  :مثل الطحين او النشا .

اضافة كميات مناسبة من المواد المكثفة .

عدم ترك الشوربات على النار اكثر من الالزم .

تصنف الشوربات الى نوعين رئيسيين أذكرىما مع الشرح ؟ ؟؟
الشوربات المصفاة  :الشوربات الصافية الواضحو

الشوربات الكثيفة  :ىي تتكون من السائل والمادة الغذائية بحيث

يختلطان .

____________________________________________

اذكر أىم أنواع الصلصات الساخنة الرئيسية ؟ سؤال اشتقاقات مهم( او

عدد اشتقاق كل من ؟؟؟؟ )

صلصة البشاميل ( البيضاء ) تصنع من الرو االبيض  ،الحليب الملح ،

اذكر أىم تصنيفات وأنواع الشوربات العالمية ومكون كل نوع ؟مهم

(اشتقاق كل منها )

شوربة الكونسونية ومكوناتها  :اللحم المفروم  ،الخضروات  ،البيض ،

والفلفل  ،ويشتق منها صلصة الكريم  ،صلصة الجبنة  ،صلصة الخردل

المرق االبيض الشفاف  ،وتشتق منها  ،كونسومية برونواز  ،كونسومية

صلصة االسبانيول  :تصنع من الرو البني  ،المرق البني  ،الخضروات .

شوربة الفولتيو  :وتتكون من مرق السمك او الدجاج .

صلصة الفيلوتية  :تصنع من الرو مع مرق السمك او مرق الدجاج .
صلصة الدمي جالس  :تصنع من المرق البني  ،الرو البني  ،رب البندورة ،
الخضروات  ،ويشتق منها  :صلصة البوردليز  ،صلصة الشوسير  ،الصلصة
االيطالية  ،صلصة البصل البنية .
صلصة البندورة  :تصنع من البندورة  ،زيت الزيتون  ،البصل  ،الثوم  ،وورق
الريحان  ،ويشتق منها صلصة نابوليتان البروفينسال .

جوليان .

شوربة الكريم  :تسمى باسم المادة الرئيسية مثل الجاج بالكريم .

شوربة الخضروات المطحونة و تتكون من انواع الخضورات مثل البطاطا ،
الجزر مضاف اليها مرق اللحم او الدجاج مثل شوربة الخضروات

المطحونة او شوربة العدس .

شوربة الخضورات وتتكون من الخضروات وقطع من اللحم او الدجاج
مثل شوربة الجزر او العدس .

الشوربات المحلية  :تتكون من مادة اساسية مضافة اليها المرق

شوربة البندورة  :وتتكون من البندورة والمرق مثل الشوربة البندورة

وضح طريقة تحضير المرق األبيض  /ماألمور الواجب مراعاتها عند تحضير والمينستروني .
المرق األبيض ؟
 -1تقطيع العظام قطعا متوسطة الحجم ( 10-8سم )
-2نقع العظام في ماء بارد للتخلص مما يعكر المرق
 -3اخراج العظام من الماء البارد ثم سلقها

 -4ازلة الشوائب  .5اضافة الخضار

 .6جعل الماء فوق العظم وزيادتو كلما نقص
 .7وضع الطنجرة على نار ىادئة حسب الوقت المطلوب
 .8تبريد المرق

ما ىي خطوات اعداد المرق البني ؟
 .1تقطيع العظام قطعا متوسطة الحجم ( 10-8سم )

 .2وضع العظام في الفرن على درجة حرارة  200مئوية لشويها .
 .3اضافة الماء حتى الغليان

 .4ازالة الشوائب واضافة الخضار
 .5خفض حرارة النار

 . .6جعل الماء فوق العظم وزيادتو كلما نقص
.7

تصفية المرق وتبريده

-------------------------------------------------

---------------

ايأل انجذول انراني تانىلد انًطهىب نرحضيش
كم ٌ اَىاع انًشق انرانيه  :؟؟؟؟

َىع انًــــــــشق
انًـــحضش يــــٍ
ػظـــى

ػظاو انؼجم
وانثمش
ػظاو انذجاج
ػظاو األسًان

انىلــــــــــــد
انــــــــالصو
نهرـــــــحضيش

 8-6ساػاخ
 4-3ساػاخ
 45-30دليمح

اذكر أىم األمور الواجب مراعتها عند حفظ وتخزين األعشاب والتوابل؟

؟؟؟؟

تجفيف االعشاب والتوابل جيدا في الهواء

حفظ االعشاب والتوابل بعد تجفيفها في اوعية زجاجية
حفظ العلب في مكان جاف

كتابة اسم المادة على العلبة

وضع االصناف ذات الرائحة القوية بعيدا عن االطهمة الجاىزة

اذكر أىم األمور الواجب مراعتها عند استعمال واستخدام او شراء

األعشاب والتوابل ؟ ؟؟؟ سؤال استنتاجي ؟

عدم شراؤىا بكميات كبيرة تزيد عن الحاجة
ان تكون من االصناف الجيدة ذات لون طبيعي وخالية من الشوائب

تخزينها بصورتها االولية وطحن الكمية حسب الحاجة اليومية واالسبوعية

يفضل خزنها بظروف مناسبة للحفاظ على مواد النكهة فيها

اركش أَىاع انًكسشاخ وكيف يؤكم كم يُها
واألطثاق انري يذخم في أػذادها ؟ ؟؟؟

انهىص انحهى :ويذخم في اػذاد
انًؼجُاخ وانحهىياخ يثحشىج
انمطايف .
انجىص  :يؤكم َيا او يحًصا
ويسرخذو في اػذاد انحهىياخ
وانًؼجُاخ
انصُىتش  :يؤكم َيا او يحًصا او
يمهيا ويسرخذو في كثيش يٍ
انصهصاخ وانشىستاخ .
انثُذق  :يؤكم َيا ويحًصا نهرسهيح
ويسرؼًم في تؼض انًؼجُاخ
وانحهىياخ .
انفسرك  ( :انفىل انسىداَي ) :
يؤكم يحًصا ذضيٍ انحهىياخ
انفسرك انحهثي  :يؤكم َيا

عدد ىم انواع خلطات التوابل المتعارف عليها عالميا ؟؟؟

الكاري  ،الزعتر  ،التوابل العربية  ،التوابل الخليجية

عدد عشرا من انواع االعشاب والتوابل ؟؟؟؟

ايأل انجذول انراني ( االػشاب انرانيه ركشخ كأيثهه
ساجغ انكراب او انًهخص نهثميه ) ؟ صيغه اخشي
نهسؤال ؟؟؟؟ يهى ؟؟؟

ثوم  /زنجبيل  /كركم  /زعفران  /فلفل اسود /فلفل احمر  /ميرمية  /زعتر

انرىاتم
واالػشاب

اعط تصنيفات والعائلة التي تنتمي لها كل من انواع االعشاب والتوابل

انًهىخيح  ،انفىل
االتصال
انثىو
انًشتياخ  ،انهحىو
انضَجثيم انجزوس
انشىستاخ ،
االوساق
انًيشي
انصهصاخ ،
يه
انًششوتاخ
االسًان  ،انهحىو
انخضايً االصهاس
انًخهالخ ،
انخشدل تزوس
انسهطاخ
نحاء انُثاخ انًششوتاخ  ،انهحىو
انمشفه
 ،انحهىياخ

/شومر  /حصى البان  /شبت

التالية ؟ ؟ او صيغة اخرى ( اذكر طبقين يدخل في اعدادىم كل من )؟؟؟
الثوم (ابصال)
كركم ( جذور )

الخردل ( بذور )

الفلفل ( بذور )

زنجبيل (جذور)
ميرمية ( اوراق )

السماق ( قشور )

زعتر ( اوراق)
خزامى ( ازىار )

الكمون ( بذور )

حب الهال ( ثمار ) القرفة ( لحاء النبات )

ما ىي طرق حفظ كل من المكسرات األتية؟ ؟؟؟

المقشورة  :يجب حفظها مبردة في أوعية محكمة اإلغالق بعيدة عن الحرارة والرطوبة .
غير المقشورة  :تـُعد صالحة للتخزين لفترات طويلة

المكسرات واستعمالها في
ىناك أمران يجب االنتباه لهما عند شراء
ّ
المأكوالت ؟

خلوىا من الترنخ .

/

خلوىا من األصابة بالعفن والحشرات

انؼائهه انري
يُرًي
انيها/انرصُيف

يثال ػهً اطؼًه يذخم
في اػذادها

ذصُف االػشاب وانرىاتم حسة االجضاء انري ذصُغ
يٍ انُثاخ انً:؟يهى ؟

.1

اسئلة علل  /فسر شاملة
تضاف كميّات قليلة من التتبيالت والصلصات إلى السلطات ؟ إلعطاء طعم ونكهة اليؤثران في طعم ومكونات السلطة األساسية .

 .1يجب تقليب السلطات جيّداً ؟ ألن معظم السلطات تحتوي على ماء وزيت وىما اليختلطان ويشكالّن طبقتين منفصلتين.

 .2يجب استخدام البيض المع ّقم والطازج عند إعداد المايونيز ؟ للحفاظ على صحة المستهلك وعدم التسبب بتسمم غذائي.
 .3يجب نقع األعشاب الجافة مسبقاً قبل العمل بها ؟ ألنها تأخذ وقتاً إلعطاء النكهة .

 .4خليط المستحلبات الدائمة ( مثل صلصة المايونيز ) ال ينفصل بل يكون متجانس ؟ الحتواءه على صفار البيض ألنو يحتوي على مادة الليسثين .
 .5يجب فحص البيض عند إعداد المايونيز من حيث الرائحة وعدم امتزاج الصفار مع البياض ؟ حتى اليتسبب في حدوث تسمم غذائي .
 .6يجب استعمال بيض مبستر وحفظ المواد التي تدخل في تحضير الصلصة مبردة ؟ لعدم حدوث تسمم غذائي وبسبب أخطار السالمونيال .
 .7يُتجنّب إضافة كميّة كبيرة من المايونيز إلى السلطات البسيطة ؟ حتى ال تصبح دسمة .
 .8يُزيّن طبق السلطة قبل وقت التقديم بقليل ؟ للمحافظة على نضارة السلطة .

 .9يُراعى تقديم مقبالت الحبوب والبقوليات بكميّات بسيطة ؟ ألنها يمكن أن تعطي شعورا بالشبع .

.11عند استخدام الزبدة كمادة َدىن في إعداد الساندويشات يجب خفقها أوالً ؟ لتسهيل عملية ال َدىن .
 .11يجب ارتداء الكفوف عند تجهيز الساندويشات ؟ للحفاظ على السالمة العامة .

 .12يجب إعداد الساندويشات وتقديمها عند الطلب مباشرة ؟ حتى ال تفسد وتسبب تسمم غذائي .
 .13عدم إضافة البندورة إلى أنواع المرق األبيض ؟ حتى ال تؤثر في لونو .
 .14ينصح بتقطيع العظام إلى قطع صغيرة قبل طهوىا ؟ لتعريض جميع أجزاؤىا للطهو مما يزيد من عصارة المرق وجودتو .
 .15عدم استخدام الخضروات ذات النكهة والرائحة القوية في إعداد مرق الخضروات ؟ حتى ال تؤثر في طعم المرق .
 .16عدم استخدام خضروات ذات الرائحة القويّة مثل السبانخ أو الشمندر عند إعداد مرق الخضروات ؟ حتى ال تؤثر في لون المرق .
.17تجنّب استخدام كميّات كبيرة من البندورة في إعداد المرق ؟ ألنها تضفي لونا ضبابياً على الصلصات البنيّة .
 .18يجب إضافة كميّة من المرق لشوربة الخضروات المطحونة ؟ للتخفيف من كثافة الشوربات .

 .19يجب عدم وضع المرق ساخنا بالثالجة ؟ حتى اليفسد أو يتلف الثالجة والمواد الموجودة فيها .
.21يجب التقليل من المادة الدىنية المستخدمة في الشوربات ؟ حتى التعطي دسماً زائداً للشوربات .
مكونات الشوربات ؟ وذلك إلحتواءه على الطعم والنكهة .
.21يستخدم المرق في ّ

.22عند إعداد الشوربات يجب عدم إضافة التوابل القويّة ؟ ألن ذلك يؤثر في الطعم .
.23تجنّب غلي البندورة لفترة طويلة ؟ حتى اليُصبح لونها غامقاً .

كون كتالً غير مرغوب فيها .
 .24عند استخدام النشا في الصلصات الساخنة يجب حلّو في الماء البارد وعدم إضافتو مباشرة ؟ حتى اليُ ّ
المكسرات سريعة التلف ؟ الحتوائها على نسبة كبيرة من الدىن القابل للفساد .
.25
ّ
ضل استخدام الثوم الجاف على الثوم األخضر ؟ بسبب فاعليتو .
.26يُف ّ
ضل عدم استخدام جوزة الطيب بكثرة ؟ ألسباب صحيّة .
.27يُف ّ

 .28يُراعى خزن األعشاب والتوابل في ظروف مناسبة ؟ للمحافظة على مواد النكهة وخصائصها  ،وأل ّن معظم مواد النكهة تحتوي على مواد طيّارة تحتاج إلى العناية في
عملية تخزينها بصورة صحيحة .

إعداد  :أ  .محمد الحجاوي

الىخضة ألاولى ملاصة بهخاج الُٗام "الٟهل الثاوي "
الضعؽ الاو ( ٫م٨ىهاث العجائً والخلىٍاث )
 اط٦غ م٨ىهاث العجائً والخلىٍاث ؟
الُدين ( الض ، ) ٤ُ٢املىاص الضَىُت  ،البٌُ  ،الؿ٨غ  ،الخميرة  ،مسخى ١الخبيز (البُ٨ىج باوصع)  ،مىاص الى٨هت .
 .1الُدُــً:
 اط٦غ الٗىانغ الٛظائُت لُدين ال٣مذ ؟ الُٟخامُىاث والامالح املٗضهُت والالُا ٝالٛظائُت والاهؼٍماث بيؿب مئىٍت ٢لُلت .الضَىن ،
البروجِىاث  ،ال٨غبىَُضعاث  ،الغَىبت (املاء) .
ً ٠ُ٦ م٨ىىا الخهىٖ ٫لى الُدين  /اط٦غ اهىإ الُدين ؟ ال٣مذ بانىاٞت املسخلٟت  ،الظعة  ،الكٗير  ،ألاعػ .
 اط٦غ اهىإ ال٣مذ ؟
 .1ال٣مذ الهلب )ٌ : (Hard Wheatؿخسضم في نىاٖت الخبز  -2 .ال٣مذ اللين )ٌ :(Soft Wheatؿخسضم في نىاٖت البؿ٨ىٍذ وال٪ُ٨
ٖ ضص ؤهىإ املىاص الضَىُت :
ؤ .الؼبضة (  ) Butterب -املاعحغًٍ () Margarine

ج -الؼٍىث ( ) Oils

 اط٦غ ؤَم الىْائ ٠والٟىائض التي جاصحها املىاص الضَىُت في الخلىٍاث والعجائً ؟
 - 1الى٨هت  -2اُٖاء الُغاوة للخلىٍاث  -3املؿاٖضة ٖلى اهخٟار العجين ووٗىمخه:
البٌُ (  :) Eggsاط٦غ وْائ ٠البٌُ الغئِؿُت:
ؤٖ .امل ع: (Leavening) ٘ٞ
بٖ .امل اؾخدالب ):(Emulsifying
جٌ .ؿخسضم بىنٟه ؾائال في ٖمل ال :٪ُ٨مثل ال ٪ُ٨إلاؾٟىجي .
ص .ػٍاصة الُ٣مت الٛظائُت للمىخجاث
ٌ .بُٖاء اللىن لبٌٗ املسبىػاث ٖىض صًَ ؾُدها
 .الؿ٨غ ).:(Sugar

ما صوع الؿ٨غ في نىاٖت العجائً والخلىٍاث ؟

 .1بُٖاء ال٣ىام والخالوة والُغاوة املغٚىبت ملىخجاث الخلىٍاث .
 .2ػٍاصة حجم ال. ٪ُ٨
 .3بُٖاء اللىن البجي املغٚىب لل٣كغة .
 .4ػٍاصة مضة الخ.(Shelf Life) ٟٔ

صفات البيض الطازج

 -1يكون الزالل متماسكا مع الصفار ولونو ابيض
شفاف عند كسر البيضة .

 -2الصفار يكون على شكل دائري داخل الزالل
منتصف البيضة عند النظر بواسطة الضوء .

 -3الغرفة الهوائية غير موجودة عند كسر البيضة .
 -4الغرفة الهوائية صغيرة عند النظر بواسطة الضوء

الخميرة ):(Yeast
ٖ غ ٝالخميرة ؟ هي هباث ُٞغي مٗ٣ض الترُ٦ب ًخ٩ازغ بالخبرٖم لها ه٨هت خؿىه وهي ٚىُت بُٟخامين (ب) وج٨ىن ٗٞالت في صعحت خغاعة
مً  03 -52ؽ. °
 ما هي الهٟاث الخميرة ؟
 .1ج٣خل بطا اعجٟٗذ صعحت الخغاعة ًٖ 03-52ؽ.°
ً .2خى ٠٢همىَا بطا ٧اهذ الخغاعة مىسًٟت .
 .3لها ٢ضعة ٖلى الخٟاٖل م٘ اليكىٍاث والؿ٨غٍاث ًٖ َغٍ ٤ألاهؼٍماث التي جدخىي ٖليها .
 اط٦غ ألاهىإ الخجاعٍت للخميرة ؟
 .1الخميرة الجاٞت اليكُت  -2الخميرة الؿغَٗت إلاٖضاص  -0 .الخميرة املًٛىَت (الُغٍت)

مسخى ١الخبيز (البُ٨ىج باوصع –ٌُٗ : )Baking Powderض ماصة عاٗٞت لبٌٗ ؤهىإ الخلىٍاث .
 ما هي م٨ىهاث مسخى ١الخبيز:خامٌ الُغَغٍ ، ٪بُ٨غبىهاث الهىصًىم  ،مسخى ١ألاعػ .
مىاص الى٨هت :
ٖ ضص مىاص الى٨هت التي حسخضم لهى٘ الخلىٍاث ؟

الٟاهُال  ،الٟىا٦ه  ،امل٨ؿغاث  ،ال٩ا٧او  ،الخىابل والبهاعاث .

ٖ ضص ؤ٦ثر الخىابل والبهاعاث اؾخٗماال في الخلىٍاث ؟ ال٣غٞت  ،حىػة الُُب ٦ ،بل ال٣غهٟل  ،الها ، ٫الُاوؿىن  ،الكىمغ .

الضعؽ الثالث (ال ـٗـ ـج ــائـ ــً الغئ ــِؿ ــت )
 بلى ماطا ًدخاج جهيُ٘ العجائً وججهيزَا ؟ بلى مهاعة ومٗغٞت حُضة .
 اط٦غ اهىإ العجائً الغئِؿُت ؟
 عجُىتالباؾخا ). (Pasta Dough
 عجُىت الب ٠بِؿتري ). (Puff Pastry Dough
 عجُىت ال٨غوؾان ). (Croissant Dough
 عجُىت الكى ). (Choux
 عجُىت البُتزا ). (Pizza Dough
 ؤهىإ مً العجائً ألازغي .

ّ 
مم جخ٨ىن عجُىت الباؾخا ؟ الُدين  ،البٌُ  ،ػٍذ ػٍخىن .
ُ
 حٗض عجُىت الباؾخا عئِؿت في ججهيز ؤهىإ املٗ٨غوهه والباؾخا اط٦غ ؤق٩ا ٫الباؾخا ؟
ُ
ؤ .الالػاهُا  :حك٩ل ٖلى َُئت مؿخُُالث بىاؾُت آلت بؿِ عجين الباؾخا الخانت .
ب .الؿباٚتي :هي عجُىت الباؾخا التي حك٩ل ُٖضاها اؾُىاهُت َىٍلت
 اط٦غ ؤلىان الباؾخا ؟ ألابٌُ الٗاصي  ،ألازًغ .
 ماؾبب لىن الالػاهُا ا ألزًغ ؟ بياٞت الؿباهش بليها مما ً٨ؿبها ُ٢مت ٚظائُت ٦بيرة .
ُ
 ٠ُ٦ حٗض عجُىت الباؾخا ؟ حٗض مً الُدين والبٌُ وػٍذ الؼٍخىن .
ّ 
مم جخ٨ىن عجُىت الب ٠بِؿتري ؟ الُدين  ،الؼبضة  ،املاء الباعص .
ّ 
مم جخ٨ىن عجُىت ال٨غوؾان ؟ الُدين  ،الؼبضة  ،الخلُب .
 ما هي اؾخسضاماث عجُىت الكى ؟
 .1في بٖضاص الخلىٍاث  -2 .لهىاٖت ؤهىإ ال٩لير املسخلٟت  -3 .حؿخسضم في املُبش لٗمل وحباث ؾازىت .
ُ
 -4حؿخسضم في نىاٖت ؤهىإ مً امل٣بالث بٗض حكُ٨لها وزبزَا وجدش ى باملإ٦ىالث الباعصة .
مم ّ
ّ 
جخ٨ىن عجُىت البُتزا ؟ الُدين  ،املاء  ،الخميرة  ،البٌُ .
ُ
 اط٦غ ؤهىإ العجائً ألازغي التي جهى٘ مً هٟـ امل٨ىهاث ؟
ؤ .الخبز الٟغوس ي ) . (French Breadب  -زبز الغو . (Dough Bread Roll) ٫ج -زبز الٟى٧اقُا ). (Focaccia
 اط٦غ ألامىع الىاحب مغاٖاتها للخهىٖ ٫لى عجائً ومىخجاث طاث حىصة ٖالُت ؟
 .1ازخُاع مىاص زام حُضة .
ُ٦ .2ل امل٨ىهاث ٖلى هدى ص ٤ُ٢وخؿب الىنٟاث .
 .3اؾخسضام ألاصواث وألاحهؼة املىاؾبت .
 .4الاؾخمغاع في العجً بلى ؤن جهبذ العجُىه مخجاوؿت ولُىت .
 .5بخماء الٟغن ّ
حُضا وبزخُاع صعحت الخغاعة املىاؾبت ٢بل بصزا ٫العجُىت .
ٖ .6ضم ٞخذ الٟغن ؤ٦ثر مً مغة للمدآٞت ٖلى صعحت الخغاعة املُلىبت .
 .7ؤن ج٨ىن مضة الخبز ٧اُٞت .

ٖ ضص الخُىاث الٗامت إلهخاج ؤهىإ الخبز املسخلٟت ؟
 .1وػن امل٨ىهاث  -5الخلِ -0 .الخسمغ - 4 .الخضوٍغ (الضخبرة) -2 .الخجلِـ  -6 .لدؿهُل او الدكُ٨ل -7 .بعاخت العجين .
 اط٦غ الخٛيراث التي جدضر للعجُىت ؤزىاء الخبز ؟
 .1بهخٟار في حجم الخبيز هدُجت للبساع والٛاػاث وجمضصَا .
ّ
ً .2خجمض ( ًخجلِ ) البروجين وٍخماؾ ٪اليكا مخدىال بلى حالجين.
 .3الدك٩ل النهائي للعجُىت وا٦دؿابها اللىن البجي و٢ؿىة الؿُذ
 .4الخبرًض ).(Cooling
 .5الخسؼًٍ )(Storing


اط٦غ الهٟاث الجُضة ملىخجاث العجائً ؟

َغاوة املىخج  ،ه٨هخه ولىهه ٢ ،ابلُخه لل ، ُ٘٣ؾهىلت املًٜ

.

الضعؽ الغاب٘ ( الخ ـلــىٍـ ـ ــاث )
 اط٦غ ؤهىإ الخلىٍاث ؟ خلىٍاث ٚغبُت  ،خلىٍاث قغُ٢ت .
 اط٦غ ؤهىإ العجائً الغئِؿت التي جهى٘ منها الخلىٍاث الٛغبُت ؟
 .1عجُىت امللُٟه  -2 .عجُىت ال٨غوؾان  -3 .الضول بِؿتري التي ًهى٘ منها ال٨غوؾان  -4 .عجُىت الكى  -5 .عجُىت الخاعث .
 ؤَم ؤهىإ الخلىٍاث الٛغبُت ال. ٪ُ٨
 اط٦غ ؤهىإ ال ٪ُ٨الغئِؿت ؟
 .1ال ٪ُ٨الضَجي  :ج٨ىن الضَىن في َظا الىىٕ مً ال ٪ُ٨م٨ىها ؤؾاؾُا .
 .2ال ٪ُ٨إلاؾٟىجي :ال ٌؿخسضم الخلُب ؤو الضًَ في َظا ال. ٪ُ٨
ٖ لى ماطا ٌٗخمض هٟش ال ٪ُ٨الضَجي ؟ ٌٗخمض ٖلى بصزا ٫الهىاء ًٖ َغٍ ٤مؼج الضًَ والؿ٨غ وز٣ٟهما مٗا وبياٞت مسخى ١الخبيز
ٖ لى ماطا ٌٗخمض ال ٪ُ٨إلاؾٟىجي ؟ٌٗخمض ٖلى الهىاء وبساع املاء في ٖملُت الىٟش .
ً ٠ُ٦ م ً٨الخهىٖ ٫لى ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً الهىاء الالػم لىٟش ال ٪ُ٨إلاؾٟىجي ؟
ًٟ .1هل البُاى ًٖ الهٟاع ً -2 .س٧ ٤ٟل منهما ٖلى خضة ً -3 .س ٤ٟالبٌُ ٢بل بؾخٗماله مباقغة .

ً
ً
ٖ ضص إلاخخُاَاث الٗامت التي حؿاٖض ٖلى بٖضاص ال ٪ُ٨بٖضاصا حُضا /ؤو ماهي إلاحغاءاث الىاحب مغاٖاتها للمدآٞت ٖلى
ؾالمت ٢ىام ال ٪ُ٨ؤزىاء زبزٍ ؟
ً
٢ .1غاءة امل٣اصًغ حُضا واجباٖها زُىة زُىة خؿب الترجِب املُلىب في الىن. ٠
 .2اؾخٗما ٫املىاص الاولُت مً الىىُٖت الجُضة اي ان ً٨ىن لىن الُدين ابٌُ هاٖما والؿ٨غ مً الىىُٖت الجُضة
ً
 .3ز ٤ٟالبٌُ حُضا في خالت ال٨ٗ٨ت إلاؾٟىجُت .
 .4بزخُاع ال٣ىالب املىاؾبت لدجم العجُىت بدُث ال ج٨ىن ؤ٦بر منها وال ؤنٛغ .
 .5بخماء الٟغن ٢بل مضة مً الخبز ووي٘ ال ٪ُ٨في صعحت خغاعة مىاؾبت .
ٖ .6ضم جغ ٥ال ٪ُ٨صازل الٟغن ؤ٦ثر مً املضة الالػمت .
 .7وي٘ ال٣ىالب في الٟغن ٖلى هدى مىاؾب .

َ

 اط٦غ املغاخل التي ًمغ ٞيها ٢الب ال ٪ُ٨ؤزىاء الخبز ؟
 .1بٗض عب٘ الؿاٖه ألاولى ًبضؤ ال ٪ُ٨باإلهخٟار ؤو الخمضص  -2 .بٗض عب٘ الؿاٖت الثاهُت ًبضؤ ال ٪ُ٨بالخلىن وَؿخمغ في الخمضص .
 -3في جهاًت الغب٘ الثالث ً٨خمل جمضص ال ٪ُ٨وٍهبذ لىهه بيُا ٞاجدا (وَى لىهه املٗخاص) .
 اط٦غ مغاخل هطج ال ٪ُ٨؟  ٠ُ٦حٗغ ٝؤن ال٢ ٪ُ٨ض هطج ؟
ٌٗ .1غ ٝهطج الٖ ٪ُ٨ىضما ًهبذ لىهه ٞاجدا وٖىضَا ًىٟهل ًٖ حىاهب ال٣الب .
 ًٖ .2الًٖ ِٛلى وؾِ ال ٪ُ٨بسٟت باإلنب٘ وزانت إلاؾٟىجُت ٞةجها جغجض بؿغٖت وال ًتر ٥ألانب٘ ؤزغا ٖلى ؾُدها .
 .3بطا وزؼ ال ٪ُ٨بكى٦ت ؤو ٖىص ًسغج زالُا مً ؤي ؤزغ للعجُىت .
 اط٦غ ؤؾـ جؼٍين الخلىٍاث ؟
التزًين بالٟىا٦ه  ،التزًين بامل٨ؿغاث  ،الؼزغٞت بالكُ٨ىالجت  ،الؼزغٞت ب٣م٘ التزًين (ِ٦ـ نب ال٨غٍما) ،الؼزغٞت بالهلهاث ،

 اط٦غ ؤهىإ امل٨ؿغاث املؿخسضمت في جؼٍين الخلىٍاث ؟اللىػ  ،البىض ، ١الجىػ  ،الٟؿخ ٤الخلبي .
 اط٦غ بٌٗ ؤهىإ الخلىٍاث الكغُ٢ت التي حؿ٣ى بالُ٣غ ؟ ال٨ىاٞت  ،الهغَؿت  ،الُ٣ائ ، ٠ال٨الج  ،الب٣الوة ِٖ ،ل الؿغٍا  ،الٗىامت
 اط٦غ ج٣ؿُماث ؤهىإ الخلىٍاث الكغُ٢ت ؟ م٘ ط٦غ مثا: ٫
الخلىٍاث مً زُىٍ العجين  :مثل ال٨ىاٞت البلىعٍت والاؾُىبىلُت
 ،الخلىٍاث مً ع٢ائ ٤العجُىت  :مثل ال٨الج والىعباث والب٣الوة
 ،الخلىٍاث مً الؿمُض  :املٗمى ، ٫الهغَؿت  ،الخلبت  ،الضخضح
 ،الخلىٍاث مً الُدين  :الٛغٍبت ،الُ٣اً ، ٠الٗىامت ِٖ ،ل الؿغاًا  ،ؤناب٘ ػٍيب  ،بلح الكام  ،خالوة الجبن .

الضعؽ الخامـ ( مىاص الخُُٛت والخك ــىاث )
ّ .
مم جخ٨ىن ال٨غٍماث والخكىاث ؟
 .1مؿخدًغاث ؾ٨غٍت -2 .الضَىن -3 .الخلُب والبٌُ  -4 .املىاص امللىهت املى٨هت  -5 .امل٨ؿغاث والٟىا٦ه.
 اط٦غ ؤهىإ ال٨غٍماث ؟
 .1الباعصة -2 .املٛلُت ؤو املُبىزت -3 .ال٨غٍماث املىبؿُت (املؿُدت) -4 .ال٨غٍماث الخُٟٟت .
 اط٦غ ألاصواث التي حؿخسضم لخىػَ٘ ال٨غٍماث ال٣كضًت ؟

الضواعة  -4اَبا ١ال٨غجىن ّ
 .1ألاُ٦اؽ ؤو ال٣غاَِـ -2 .ال٣مم (عئوؽ التزًين) ٢ -3ىاٖض التزًين ّ
امل٣ىي.

 -5ؾ٨ين ج ُُ٘٣ال٨ٗ٨ت  -6 .ؾ٩ا٦ين جؼٍين
ً
 اط٦غ الكغوٍ الىاحب مغاٖاتها إلٖضاص ال٨غٍماث بٖضاصا هاضجا ؟
 .1جىسُل الؿ٨غ الىاٖم صائما .
 .2بؾخسضام املىسل ٚير املٗضوي (هاًلىن) .

ّ
 .3بؾخٗما ٫وٖاء طي حىاهب مؿخضًغة وٍيبغي ؤال ً٨ىن مً ألاملىُىم .
 .4بؾخمغاع الخ٣لُب بملٗ٣ت زكبُت ختى جبرص ال٨غٍمت في خالت ال٨غٍمت الضاٞئت .
ً
 .5ج٣لُب امل٨ىهاث حُضاؤزىاء بياٞتها بىؾاَت مًغب ؾل. ٪
 .6وي٘ ال٨ٗ٨ت ٖىض جلبِـ حىاهبها ٖلى َبُ٢ ٤غٍ مؿاو لل٨ٗ٨ت ؤو ؤنٛغ ٢لُال منها .
 اط٦غ مىانٟاث ال٨غٍماث الجُضة ؟
 .1ؤن ج٨ىن ؾهلت الخىػَ٘ ٖلى ال -2 .٪ٗ٨جب٣ى ملخه٣ت بؿُذ ال ٪ُ٨ختى بؾتهال ٥املىخج - -3.ال جخهلب بؿغٖت.
 -4جٓهغ صعحت حُضة مً اللمٗان واللىن امل٣بى -5 . ٫ال ج٨ىن زكىت ال٣ىام ٖىض الا٧ل ؤو بٗض زؼجها ٨ً -6ىن َٗمها مؿدؿاٚا
* -اط٦غ الى٣اٍ التي ًجب مغاٖاتها ٖىض بؾخسضام الكى٦ىالجت ؟
 .1بزخُاع الكى٦ىالجت التي ج٨ىن وؿبت ال٩ا٧او ٞيها ٦بيرة .
 .2بؾخسضام َغٍ٣ت الخمام املائي لخظوٍب الكى٦ىالجه .
 .3في خالت ٖضم طوبان الكى٦ىالجه جًا ٝماصة صَىُت لدؿهُل الظوبان .
ُ
 .4جد ٟٔالكى٦ىالجت في م٩ان حا ٝوباعص .
 .5بؾخسضم الكى٦ىالجت الظائبت مباقغة .
 .6ال جتر ٥الكى٦ىالجه في الخمام املائي مضة َىٍلت ختى ال جخ٨ىن ٞيها الخبِباث .

الضعؽ الؿاصؽ ( املثــلج ـ ــاث )
 اط٦غ ٞائضة املثلجاث في جدؿين مؼاج الاوؿان ؟
.1

ػٍاصة قٗىعة بالؿغوع واليكىة  -2 .جيكِ مغا٦ؼ الؿغوع والؿٗاصة في الضما -3 . ٙحٗض مً ؤهىإ الخلىٍاث الهُُٟت
 مما ًخ٨ىن زلُِ املثلجاث (البىْت ) ؟
 .1مىاص صَىُت -2 .البٌُ -3 .مىاص الخدلُت -4 .مثبخاث ؤو مؿخدلباث -5 .الخلُب -6 .ه٨هاث مسخلٟت.
 اط٦غ ألاصواث واملٗضاث املؿخسضمت في بٖضاص املثلجاث ؟
 .1حهاػ زلِ املثلجاث  -2 .مًاعب ؾل -3 . ٪مجمضة  -4 .ؤوُٖت مد٨مت إلاٚال ١للخ -5 . ٟٔؤصاة لخ٨ىٍغ املثلجاث
 اط٦غ ؤهىإ املثلجاث ؟
 -1ألاهىإ مً امل٨ىهاث الغئِؿت -2 .ألاهىإ التي جضزل في م٨ىهاتها ه٨هاث.
 -3ألاهىإ التي جضزل في م٨ىهاتها الٟىا٦ه الُبُُٗت ؤو املجٟٟت  -4 .ألاهىإ التي جضزل في م٨ىهاتها الكى٦ىالجت بإهىاٖها .
 -5ألاهىإ التي جضزل في م٨ىهاتها الغئِؿت املؿخ٨ت وحؿمى البىْت الٗغبُت .
 اط٦غ الامىع الىاحب اجباٖها ٖىض جدًير املثلجاث ؟
 .1ازتر املىاص ألاؾاؾُت طاث الجىصة الٗالُت .
 .2جإ٦ض مً ؾالمت املىاص ٢بل اؾخسضامها .
 .3اؾخسضم ألاصواث الىُٟٓت املهىٗت مً الؿخاهلـ ؾدُل ؤو الؼحاج .
ً
 .4زلِ املىاص حُضا .
 .5خ ٟٔاملىخج في ؤوُٖت مد٨مت الاٚال. ١
 .6خ ٟٔالبىْه في املجمضة في صعحت خغاعة 81-صعحت مئىٍت .
ٖ ضص َغ ١ج٣ضًم املثلجاث ؟
 .1في ؤ٦ىاب ؤو صخىن مؿُدت .
ٖ .2لى َُئت ٦غاث بى٨هاث مسخلٟت وويٗها في بؿ٨ىٍذ زام باملثلجاث .
ٖ .3لى َُئت ٦غاث وويٗها في صخىن زانت .
 .4جؼٍين املثلجاث بالهلهاث الخانت مثل نلهاث الٟغاولت ؤو املاهجا .
ٖ .5مل َب٣اث مً املثلجاث م٘ البؿ٨ىٍذ ؤوال٨ٗ٨ت الاؾٟىجُت .
 متى جهبذ املثلجاث زُغة ٖلى الصخت ؟ ٖ -1ىضما ً٨ىن البٌُ ٚير نحي ٖ -2 .ىضما ً٨ىن الخلُب ٚير مبؿتر .

اؾئلت ٞؿغ ٖ /لل  /قاملت الىخضة ٧املت

ّ
٧ لما ٧اهذ املاصة الضَىُت مىدكغة ٖلى نىعة خبِباث هاٖمت ٧ان املىخج هاٖما ؟ ألن املاصة الضَىُت في َظٍ الخالت جدُِ بدبِباث
الُدين وجمى٘ ونى ٫املاء اليها مما ًمى٘ ج٨ىن الجلىجين مً املعجىاث الٗالُت الضًَ .
ً يبغي ٖىض بٖضاص ال ٪ُ٨الضؾم ز ٤ٟاملاصة الضَىُت م٘ الؿ٨غ ز٣ٟا جاما ؟ ختى ًدك٩ل زلُِ مخجاوـ ال٣ىام مثل ال٨غٍما ألن
الىٗىمت ٖىضئظ ج٨ىن مُلىبت زم ًًا ٝبليها باقي امل٨ىهاث .
 للبٌُ ؤَمُت في اؾخسضامه في العجائً ؟
ٌٗض ٖىهغا اؾاؾُا في نى٘ ٦ثير مً اهىإ الخلىٍاث
ٌٗض ٖىهغا اؾاؾُا في حىصة املىخجاث وػٍاصة ُ٢متها الٛظائُت

 مً الهٗب مؼج الضَىن باملاء ول ً٨وحىص ماصة مؿخدلبت ٌؿاٖض ٖلى ٖملُت املؼج ؟ إلخخىاء الهٟاع ٖلى ماصة اللِؿِثين الظي ٌُٗض
ؤ٦ثر املىاص املؿخدلبت ٞاٖلُت في املىاص الُبُُٗت .
 بخخٟاّ الؿ٨غٍاث بالغَىبت واحخظابها لها ؟ وطلٌٗ ٪ىص بلى َبُٗت الؿ٨غٍاث املدبت للماء .





ال ًيبغي حٗغٌٍ الخميرة لضعحاث خغاعة اٖلى مً °03-52ؽ ؟ ألن طلًً ٪غ بها وٍ٣خلها .
ً
ٖىض بؾخٗما ٫الٟىا٦ه الُاػحت ًجب ؤن جًا ٝبٗىاًت وزانت بلى العجين ؟ زىٞا مً جًغعَا ٖىض العجً ؤو ٣ٞضاجها للٗهير
ً
اؾخسضام الؿىائل ألازغي بضال مً املاء والخلُب في العجائً ؟ إلُٖاء ه٨هاث مسخلٟت .
ًُ ّ
ًٟل اؾخسضام حهاػ حكُ٨ل الباؾخا ؟ للخهىٖ ٫لى الك٩ل املُلىب .

ً جب جدًير الب ٠بِؿتري (عجُىت الُب٣اث ) في م٩ان باعص ؟ ختى ال جظوب الؼبضٍ و٧ي الجازغفي حىصة املىخج .
ُ جتر ٥عجُىت ال٨غوؾان مضة عب٘ ؾاٖت ؤو ؤ٦ثر بٗض ع٢ها في ٧ل ّ
مغة ؟ إلُٖاء َب٣اث حُضة .
ًًُ ا ٝالبٌُ بلى زبز (الغو )٫ؤو الخبز الٟغوس ي؟ للمؿاٖضة ٖلى بهخٟازه .
 ججىب بَالت مضة العجً ؤ٦ثر مً الالػم ؟ ألن طلً ٪اصي بلى مىخج س يء .
ٖ ضم ٞخذ الٟغن ؤ٦ثر مً مغة ؟ للمدآٞت ٖلى صعحت الخغاعة املُلىبت .
 بٗض حكُ٨ل العجُىت ٖلى َُئت ٦غاث جىي٘ ٖلى الٟغف مضة 82-83ص٣ُ٢ت ؟ إلعاخت الجلىجين ول٩ي حؿخمغ ٖملُت الخسمغ .
ً جب وي٘ ألاعٟٚت ؤو اللٟائ ٠في ألاؾٟل ؟ ملى٘ اهٟالتها في ؤزىاء الخبز .
 الخباػون ًميزون بين ٖملُت الخسمير وٖملُت بعاخت العجين بٗض الدكُ٨ل ٢بل بصزا ٫العجُىت في الٟغن ؟ ألن خغاعة َظٍ الٗملُت
ؤٖلى مً خغاعة الخسمير .
ً يبغي ٖضم جغ ٥العجُىت مضة َىٍلت مً صون زبز ؟ ألن ػٍاصة جسمغ العجُىت ًاصي الى عجُىت عزىة ال٣ىام وؾغَٗت إلالخها. ١
 بٗض بجمام ٖملُت الخبز جبضؤ ٖملُت الخبرًض وطل ٪بىي٘ ألاعٟٚت ٖلى ؾُذ مؿخى ؟ ل٩ي وؿمذ للبساع والخغاعة بالخغوج مً الخبيز.
ً جب ؤن ًُبرص الخبز ٢بل حٛلُٟه ؟ ألن الغَىبت ؾى ٝجخجم٘ صازل ِ٦ـ الخٛلُ ٠وحؿبب ٞؿاص الخبز وحٟٗىه .
 ج٨ىن الضَىن في ال ٪ُ٨الضَجي م٨ىها ؤؾاؾُا ؟ ألجها جُٟض في جثبُذ الهىاء املضزل في ؤزىاء ٖملُت الخ٣كُض .
ً جب ٖضم ٞخذ الٟغن بال بٗض مض ي زلثي مضة الخبز امل٣غعة ؟ ختى ال ًضزل الهىاء الباعص ُٞمى٘ ٖملُت الىٟش .
ً
 ز ٤ٟالبٌُ حُضا في خالت ال٨ٗ٨ت الاؾٟىجُت ؟ وطل ٪إلصزا ٫ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً الهىاء ألن البٌُ ٌؿاٖض ٖلى ٖملُت الىٟش

ٖ ضم جغ ٥ال ٪ُ٨صازل الٟغن ؤ٦ثر مً املضة الالػمت ؟ألن طلً ٪اصي بلى حٟاٞه .
 وي٘ ال٣ىالب في الٟغن ٖلى هدى مىاؾب ؟لًمان ونى ٫الخغاعة بالدؿاوي .
ً جىػ جبُين ٢إ ال٣الب بالىع ١الكمعي زانت في ٖمل ؤهىإ ال ٪ُ٨الاؾٟىجي ؟ ألجها زالُت مً الضًَ لظا ًىحض اخخما٦ ٫بير
اللخها٢ها .







مً املهم مالخٓت ٖضم صًَ ال٣الب بُب٣ت ؾمُ٨ت مً الضًَ ؟ ألجها حٗى ١اهخٟار ال ٪ُ٨او جمضصٍ .
ً
ً
ٌُٗض جؼٍين الخلىٍاث ؤؾاؾُا ويغوعٍا ؟ ألهه ٌؿاٖض ٖلى حؿىٍ٣ها وٍؼٍض وؿبت املبُٗاث وٍٟخذ الكهُت .
ً
ًغاعى ؤن ً٨ىن الُ٣غ ؾازىا والهغَؿت ؤًًا ٖىض بٖضاص الهغَؿت ؟ ختى ٌؿهل امخهام العجُىت للُ٣غ .
ً
ً
ُ
حؿخسضم ألاٚلٟت والخكىاث في بٖضاص بٌٗ ؤهىإ مً ال ٪ٗ٨؟ إل٦ؿابها َٗما زانا  ،ومىٓغا حظابا ،و بزغاء ُ٢متها الٛظائُت.
ُ
جدًغ ال٨غٍماث الخُٟٟت بخ٣كُض الؼبضٍ م٘ الؿ٨غ والبٌُ وًٍا ٝالبٌُ ؟ إلُٖاء ال٨غٍمت ال٣ىام املغٚىب .
ُ
حؿخٗمل الغئوؽ ال٣مت (الٗاصًت) لٗمل الى ِ٣والخُىٍ والخغو ٝوألاع٢ام ولها م٣اؾاث مسخلٟت وٖىض عؾم الخغو ٝوالاع٢ام

ًًٟل ٦خابتها ؤوال بٗىص زكبي ؟ ألن َظا ٌؿاٖض ٖلى بج٣ان التزًين .
جخ٨ىن ٢اٖضة ٢ىاٖض التزًين ّ
ّ
الضواعة مً ٢غم مٗضوي صائغي ًم ً٨بصاعجه بؿهىلت ؟ ٌؿاٖض ٖلى الىنى ٫بلى ؤحؼاء ال٨ٗ٨ت حمُٗها

بؿهىلت في ؤزىاء ٖملُت التزًين .
ً جب جىسُل الؿ٨غ الىاٖم صائما في ال٨غٍماث ؟ ملى٘ الخ٨خل .
 بؾخسضام املىسل ٚير املٗضوي (هاًلىن) في ال٨غٍماث ؟ملى٘ حٛير لىن الؿ٨غ .
ّ
 بؾخٗما ٫وٖاء طي حىاهب مؿخضًغة في جدًير ال٨غٍماث وٍيبغي ؤال ً٨ىن مً ألاملىُىم ؟ ألهه ٢ض ً٨ؿب الخلُب لىها ؤػع ١صا٦ىا.
 بؾخمغاع الخ٣لُب بملٗ٣ت زكبُت ختى جبرص ال٨غٍمت في خالت ال٨غٍمت الضاٞئت ؟ ٧ي ال جخ٨ىن ٢كغة ٖلى ؾُدها .
 ج٣لُب م٨ىهاث ال٨غٍماث ّ
حُضا ؤزىاء بياٞتها بىؾاَت مًغب ؾل ٪؟ ملى٘ ج٨ىن ٦خل
ً
 وي٘ ال٨ٗ٨ت ٖىض جلبِـ حىاهبها ٖلى َبُ٢ ٤غٍ مؿاو لل٨ٗ٨ت ؤو ؤنٛغ ٢لُال منها ؟ للخم ً٨مً جؼٍين الجىاهب .
ً جب ؤن ال جخهلب ال٨غٍماث بؿغٖت ؟ مما ٢ض ًدضر لها بٌٗ الدك٣٣اث بٗض الخسؼًٍ .
ً جب ؤن ال جمخو ال٨غٍماث ؟ الغَىبت مً الجى مما ًجٗلها َغٍت َغاوة ػائضة .
 في خالت ٖضم طوبان الكى٦ىالجه جًا ٝبليها ماصة صَىُت ؟ لدؿهُل الظوبان .
 ال جتر ٥الكى٦ىالجه في الخمام املائي مضة َىٍلت ؟ ختى ال جخ٨ىن ٞيها الخبِباث .
 للمثلجاث ٞائضة في جدؿين مؼاج الاوؿان ؟ ألن الخلىٍاث املثلجت جثير املىاَ ٤الضماُٚت املؿاولت في ًٖ مكاٖغ الؿغوع والبهجت،
وجازغ بهىعة ٞىعٍت ومباقغة في ؤحؼاء الضما ٙاملؿُُغة ٖلى املؼاج .
ً
ّ
ّ
والخؿاؾت حضا .
ً جب بٖضاصٍ البىْت في بِئت صخُت وهُٟٓت ؟ ألن م٨ىهاث البىْت مً املىاص الؿغَٗت الٟؿاص
ً جب ٞدو البٌُ ٢بل اؾخسضامه في بٖضاص البىْت ؟ للخإ٦ض مً ؾالمخه .
 بؾخسضام الخلُب املبؿتر في نى٘ املثلجاث ؟ ٌؿخسضم الخلُب املبؿتر لًمان ؾالمخه مً املُ٨غوباث والجغازُم .

الىخضة الثاهُت ملاصة بهخاج الُٗام "الٟهل الثاوي "
الضعؽ الاو ( ٫بؾخالم املىاص الٛظائُت )


اط٦غ ؤؾـ بؾخالم املىاص الٛظائُت

؟

ً
.1قغاء املىاص الٛظائُت مً مهاصع مغزهت ومىزى٢ت صخُا  .2 .جىاٞغ ألاصواث حمُٗها واملٗضاث الالػمت للٟدو والخىػًٍ .
 .3الخا٦ض مً صعحت خغاعة وؾُلت ه٣ل املىاص .4 .بؾخالم املىاص الٛظائُت يمً املىانٟاث وامل٣اًِـ.
ُ٢ .5اؽ صعحت خغاعة املاصة الٛظائُت املؿخلمت  .6 .الخإ٦ض مً نالخُت املىاص الٛظائُت الُاػحتباؾخسضام الخىاؽ
 .7الخإ٦ض مً جاعٍش الاهخاج وجاعٍش إلاهتهاء للماصة الٛظائُت املؿخلمت  .8 .بعؾا ٫املىاص الٛظائُت خا ٫اؾخالمها الى م٩ان الخسؼًٍ املىاؾب.
 اط٦غ ألاصواث واملٗضاث الالػمت لٟدو وجىػًٍ املىاص الٛظائُت ؟ ميزان الخغاعة الخام باملىاص الٛظائُت  ،مٟاجُذ الهىاصً ٤وٟ٢اٞيز
الُضًً  ،مىاػًٍ ص٣ُ٢ت لألوػان الهٛيرة وال٨بيرة ٖغباث مىاؾبت وهُٟٓت لى٣ل املىاص املؿخلمت الى مؿخىصٖاث الخسؼًٍ ؤو الثالحاث
.

الضعؽ الثاوي ( مىانٟاث املىاص الٛظائُت)
 اط٦غ صوع ماؾؿت املىانٟاث وامل٣اًِـ في املىاص الٛظائُت ؟
.1خماًت إلاوؿان وبُئخه الٛظائُت والخٟاّ ٖلى ؾالمخه  .2 .نىن خ٣ى٢ه  .حٗؼٍؼ الث٣ت بالخضماث واملىخجاث الىَىُت املُغوخت
 اط٦غ املىانٟاث التي ًجب ؤن ٌٗغٞها املؿخلم في اللخىم ؟
 .1ؤن ج٨ىن صعحت الخغاعة الضازلُت للخىم ا٢ل مً (°4.4ؽ) .2 .ؤن ج٨ىن اللخىم عَبت ومخماؾ٨ت ومغهت وزالُت مً الب ٘٣الضمىٍت .
ً
ً
ً
 .3ؤن ً٨ىن اللىن ؤخمغ ٦غػٍا باليؿبت بلى اللخىم الب٣غٍت  .4ػَغٍا ٞاجدا باليؿبت بلى لخىم الخغاٝ
ً
 .5وؤن ً٨ىن لىن ألاحؼاء الضَىُت ؤبٌُ .6 .ؤن ً٨ىن لىن الجلض ؤبٌُ مخجاوؿا وال ًىحض ٖلُه ب ٘٣ملىهت باليؿبت بلى لخىم الُُىع
ً
 .7ؤن ج٨ىن الخُاقُم عَبت ولىجها ؤخمغ المٗا ،والُٗىن باعػة وناُٞت باليؿبت بلى ألاؾما. ٥
 اط٦غ قغوٍ اؾخالم الخلُب ومىخجاث ألالبان ؟
ً
 .1ؤن ً٨ىن الخلُب مبؿترا  .2 .الخإ٦ض مً ؤن وؾُلت الى٣ل مبرصة  .3 .ؤن ج٨ىن الخغاعة الضازلُت للخلُب ؤ٢ل مً (°4.4ؽ) .
ً
ً
 .4ؤن ً٨ىن ال٣ىام مخجاوؿا وزالُا مً الكىائب ومً الخ٨خالث  .5 .ؤن ج٨ىن زالُت مً ُٖىب الُٗم والغائدت
ً
 .6الخإ٦ض مً جاعٍش الهالخُت وؤن ً٨ىن مضوها بىيىح ٖلى الٗلبت .
 اط٦غ املىانٟاث والكغوٍ الالػمت ٖىض اؾخالم البٌُ ؟
 .1ؤن ج٨ىن وؾُلت الى٣ل مبرصة  .2 .الخإ٦ض مً ٖضم وحىص ق٣ى ١ؤو ٦ؿىع في ٢كغة البٌُ .
ً
ً
ً
 .3ؤن ً٨ىن اللىن الخاعجي ناُٞا وهُٟٓا وال ًىحض ٖلُه قىائب وؤوؾار  .ؤن ج٨ىن البًُت الُاػحه مخماؾ٨ت والهٟاع باعػا
ّ
 .5ؤال ً٨ىن َىال ٪ؤلىان ٖ٨غة ؤو ب ٘٣صمىٍت ٚير َبُُٗت ؤو عائدت ٦غحهت.

 اط٦غ املىانٟاث والكغوٍ الىاحب مغاٖاتها ٖىض اؾخالم الٟىا٦ه والخًغاواث ؟
 .1ؤن ج٨ىن مُاب٣ت للمىانٟاث مً هاخُت حجمها وق٩لها الخاعجي ٖ .2 .ضم وحىص ؤي آٞت ؤو خكغة ٖليها .
ٖ .3ضم وحىص ؤي عيىى ؤو حٗ ًٟؤو ؤوؾار ٖال٣ت بها .
 اط٦غ املىانٟاث والكغوٍ الىاحب مغاٖاتها ٖىض اؾخالم املىاص الٛظائُت املجمضة ؟
 .1وؾُلت الى٣ل مبرصٍ وال جؼٍض صعحت خغاعتها ٖلى الهٟغ املئىي  .2 .صعحت الخغاعة الضازلُت لألَٗمت املجمضة (°81-ؽ) .
 .4املىاص الٛظائُت املجمضة هُٟٓت ومٛلٟت بُغٍ٣ت مد٨مت .5 .الخإ٦ض مً ؤن جاعٍش الهالخُت للمىاص الٛظائُت املجمضٍ
 .6مٗاًىت ألاَٗمت املجمضة والخإ٦ض مً ٖضم وحىص بلىعاث زلجُت ٖلى ؾُذ املاصة الٛائُت .


اط٦غ املىانٟاث والكغوٍ الىاحب مغاٖاتها ٖىض اؾخالم املىاص الٛظائُت املٗلبت

؟

ٖ .1ضم وحىص حؿغٍب في املٗلباث ٖ .2 .ضم وحىص اهخٟار ٞيها ٖ .3 .ضم وحىص نضؤؤو جأ٧ل في املٗلباث .
 .4وحىص الن ٤لبُان مدخىٍاث املٗلباث

الضعؽ الثالث ( خ ٟٔاملىاص الٛظائُـ ــت )
 اط٦غ ؤهىإ املىاص الٛظائُت لٛاًاث خٟٓها ؟
 .1املىاص الٛظائُت الُاػحه وهي ؾغَٗت الٟؿاص .2 .املىاص الٛظائُت املجمضة  .3 .املىاص الٛظائُت الجاٞت واملٗلبت.
 اط٦غ ؤَمُت خ ٟٔاملىاص الٛظائُت وجسؼٍنها ؟
 .1الخهىٖ ٫لى املىاص ٖىض الُلب في الٗمل الُىمي  .2 .جىٞير اخخُاَي مً املىاص في خالت اػصًاص حجم الٗمل .
 .3جىٞير الٛظاء في مسخل ٠املىاؾم وبإٖلى ُ٢مت ٚظائُت مم٨ىت  .4 .مى٘ ونى ٫الخكغاث وال٣ىاعى والب٨خيرًا بلى ألاَٗمت.
 اط٦غ ال٣ىاٖض الٗامت التي ًجب مغاٖاتها ٖىض خ ٟٔاملىاص الٛظائُت وجسؼٍنها ؟
 .1جىٞير ٚغ ٝجبرًض ٧اُٞت لخ ٟٔاملىاص الٛظائُتٞ .2 .هل املىاص املُبىزت ًٖ املىاص الىِئت .
ٞ .4هل ألاؾما ٥واللخىم والُُىع والخًغاواث بًٗها ًٖ بٌٗ
 .2حُُٛت املىاص حُضا وٖضم خٟٓها م٨كىٞت .
 .5اؾخسضام ؤوُٖت ؾهلت الخىُٓ ٠لخ ٟٔألاٚظًت  .6 .وي٘ املىاص الثُ٣لت في ؤؾٟل الغٞى ٝواملىاص الخُٟٟت في الغٞى ٝالٗلُا .
 .7مغا٢بت املىاص صازل ٚغ ٝالخبرًض والخسؼًٍ وبػالت ؤي مىاص جالٟت  .8 .مغا٢بت صعحاث الخغاعة لٛغ ٝالخبرًض والخجمُض باؾخمغاع .
 .9خ ٟٔاملىاص ٞى ١عٞى ٝجبٗض ًٖ الاعى 53ؾم  . 10 .خ ٟٔاملىاص بُٗضا ًٖ الًىء 52ؾم ٖلى ألا٢ل ،
ً
ً
 .11اؾخسضام ٢اٖضة (الضازل ؤوال ًسغج ؤوال) (  ) FIFOإلزغاج ؤي ماصة .
 اط٦غ ؤبغػ َغ ١خ ٟٔاملىاص الٛظائُت وجسؼٍنها ؟
الخغاعة املىسًٟت (الخبرًض والخجمُض)  / .الخٗلُب  / .الخج / . ٠ُٟالخجُٟض  / .الخسلُل  / .املدالُل الؿ٨غٍت .

 اط٦غ ألامىع التي ًجب مغاٖاتها ٖىضخ ٟٔاملىاص الٛظائُت بالخبرًض والخجمُض؟
ّ
ٖ .1ضم ج٨ضٌـ املىاص الٛظائُت بًٗها ٞى ١بٌٖٗ .2 .ضم ٞخذ ؤبىاب ٚغ ٝالخبرًض بال ٖىض الخاحت.
 .3حٛلُ ٠املىاص الٛظائُت املدٟىْه وٖضم جغ٦ها م٨كىٞت  .4 .مغا٢بت صعحاث خغاعة املبرص واملجمض باؾخمغاع .
املُهىة في الغٞىُ ٝ
ّ
الٗلُا وألاَٗمت ٚير املُهىة في الغٞى ٝالؿٟلى .
 .2خ ٟٔألاَٗمت
 .3ببٗاص املىاص طاث الغوائذ ال٣ىٍت ًٖ املىاص التي ًم ً٨ؤن جخإزغ بغائدتها .
 اط٦غ الكغوٍ التي البض مً جىاٞغَا في الٗلب املؿخسضمت في ٖملُت الخٗلُب ؟
 .2ؤن ج٨ىن ؾهلت الٟخذ وإلاٚال١
 .1ؤن جخدمل َظٍ الٗلب ٖملُاث الى٣ل والخسؼًٍ .
 .3ؤن ج٨ىن الٗلب هُٟٓت وزالُت مً ؤي بهخٟار ؤو نضؤ  .4 .ؤن جمى٘ َظٍ الٗلب حؿغب الهىاء والغَىبت
 .5ؤن ج٨ىن الٗلب مهىٗت مً مىاص ال جًغ بصخت الاوؿان  .6 .ؤن ج٨ىن الٗلب مهىٗت مً مىاص جخدمل خغاعة الخُٗ٣م .
 اط٦غ ألامىع الىاحب مغاٖاتها ٖىض خ ٟٔاملىاص الٛظائُت بُغٍ٣ت الخج ٠ُٟ؟
ً
 .1جسؼًٍ املىاص املجٟٟت في م٩ان حاّ ٝ
 .2جسؼٍنها ٞى ١عٞى ، ٝبُٗضا ًٖ مالمؿت الخائِ .
حُض التهىٍت .
 . .3جسؼٍنها ٖلى اعجٟإ  20ؾم ًٖ ؤعيُت املسؼن  .4 .وي٘ املىاص الٛظائُت في ؤوُٖت مد٨مت إلاٚال، ١

 اط٦غ مغاخل الخ ٟٔباؾخسضام َغٍ٣ت الخجُٟض ؟
 .1في املغخلت ألاولى ًدؿامى مٗٓم املاء مً ال٨خله املخجمضة .
 .2املغخلت الثاهُت ًؼا ٫ما جب٣ى مً الغَىبه ًٖ َغٍ ٤الخج ٠ُٟالخغاعي املٗخض ٫ومما ًد ٟٔبهظٍ الُغٍ٣ت ال٣هىة الؿغَٗت
الظوبان والخلُب .
 اط٦غ ألامىع التي ًجب مغاٖاتها ٖىض خ ٟٔاملىاص الٛظائُت بُغٍ٣ت الخسلُل ؟
 .1اؾخسضام ٦مُت ملح مىاؾبت . 2 .بػالت الؼَغة مً الخًغاواث إلخخىائها ٖلى زمائغ جٟغػ ؤهؼٍماث جاصي بلى َغاوة املىخج .
 .3حُُٛت املىاص الٛظائُت باملاء وبخ٩ام بٚال ١الىٖاء  .4 .خ ٟٔاملىاص املسلله في صعحت خغاعة بين (°82ؽ °52 -ؽ ) ٖلى ألا٦ثر .
 اط٦غ ألامىع التي ًجب مغاٖاتها ٖىض خ ٟٔاملىاص الٛظائُت باؾخسضام املدالُل الؿ٨غٍت ؟
 .1ازخُاع املىاص الٛظائُت ّ
الجُضة طاث املىانٟاث الٗالُت  .2 .بياٞت ٦مُاث الؿ٨غ املىاؾبت بلى املاصة الٛظائُت املغاص خٟٓها .
ً
ًًٟ .3ل اؾخسضام ؤوُٖت ػحاحُت للخ ٟٔبهظٍ الُغٍ٣ت  .4 .حُٗ٣م الُٛاء وحُُٛت املاصة الٛظائُت حُضا بٗض الخٗبئت مباقغة .
 اط٦غ اَمُت بُا٢ت الهى ٠ازىاء الخسؼًٍ ؟
 .1حٗغ ٝاملاصة الٛظائُت  . 2 .مٗغٞت وػن املاصة الٛظائُت  .3 .بُا٢ت البُان  .4 .مٗغٞت الخض ألاٖلى وألاصوى .

 اط٦غ ؤهىإ املساػن خؿب ازخال ٝصعحت خغاعة خ ٟٔاملىاص الٛظائُت املسؼهت؟
 .1مسؼن الخجمُض (الٟغٍؼع)  .2 .مسؼن الخبرًض (الثالحه)  .3 .مسؼن املىاص الجاٞت  .4 .مسؼن املىاص الُ٨مُائُت .
 ما ألامىع التي ًجب مغاٖاتها ٖىض اؾخسضام مسؼن الخجمُض ؟

ً
 .1الخإ٦ض مً صعحت خغاعة مسؼن الخجمُض مغجين في الُىم.2 .ؤن ً٨ىن مسؼن الخجمُض مؼوصا بميزان خغاعة ًبين صعحت خغاعتها .
ٖ .4ضم وي٘ املىاص الٛظائُت املجمضة ٖلى ؤعيُت الٟغٍؼع
 .3الخإ٦ض مً ٖضم بٖاصة ججمُض املىاص الٛظائُت.
ٖ .5ضم ٚؿل اللخىم او الضواحً وألاؾما٢ ٥بل ويٗها في مسؼن الخجمُض  .6 .حٛلُ ٠املىاص الٛظائُت بةخ٩ام وجٟغَٛها مً الهىاء

 اط٦غ ألامىع التي ًجب مغاٖاتها ٖىض اؾخسضام مسؼن الخبرًض (الثالحه) ؟

ً
 .1الخإ٦ض مً بٚال ١باب مسؼن الخبرًض ٖلى هدى مد٨م وصخُذ  .2 .ؤن ً٨ىن مؼوصا بميزان خغاعة ًبين صعحت خغاعة الثالحت .

ً
 .3الخإ٦ض مً صعحت خغاعة مسؼن الخبرًض مغجين ًىمُا .4 .بػالت ألاوعاٖ ١ىض جسؼًٍ الخًاع والٟىا٦ه في الثالحه.
ٖ .5ضم وي٘ املىاص الٛظائُت في الثالحت ب٣غب مىاَ ٤إلاهاعة ٖ .6 .ضم ج٨ضٌـ املىاص الٛظائُت صازل الثالحاث.
 .7وي٘ املىاص الٛظائُت ٚير املُبىزه في الغٞى ٝالؿٟلى وألاَٗمت املُبىزه في الغٞى ٝالٗلُا .
 اط٦غ ألامىع التي ًجب مغاٖاتها لخجىب الخلىر املخباص ٫بين املىاص الٛظائُت املبرصة في الثالحت ؟
ً
ً .1جب حٛلُٟها بةخ٩ام  .2 .ان ً٨ىن ٚال ٝاملىاص الٛظائُت حاٞاٖ .3 .ضم وي٘ املىاص الٛظائُت ٖلى ؤعيُت الثالحه مباقغة .
 .4ؤن جىي٘ املىاص ٖلى عٞى ٝال ً٣ل اعجٟاٖها ًٖ 82ؾم ًٖ ألاعى  .5 .ؤن ج٨ىن املىاص الٛظائُت بُٗضة ًٖ الجضعان .
 اط٦غ ألامىع التي ًجب مغاٖاتها ٖىض اؾخسضام مسؼن ؤو مؿخىصٕ املىاص الجاٞت ؟

ً
 .1جىٞير ميزان خغاعة صازل مؿخىصٕ املىاص الٛظائُت الجاٞه وجضوًٍ صعحت الخغاعة صازل املؿخىصٕ مغجين ًىمُا
 .2وي٘ املىاص الٛظائُت الجاٞه في ؤوُٖت هُٟٓت مىاؾبت ٚير ٢ابلت لل٨ؿغ ُ ،مد٨مت إلاٚال١
 .3وي٘ عٞى ٝالخسؼًٍ بُٗضا ًٖ ؤحهؼة الخبرًض وإلاهاعة .

 اط٦غ ألامىع التي ًجب مغاٖاتها ٖىض خ ٟٔاملىاص الُ٨مُائُت في مسؼن ؤو مؿخىصٕ املىاص الُ٨مُائُت ؟
 .1ازخُاع م٩ان بُٗض ًٖ املىاص الٛظائُت واملهاصع الخغاعٍت في املُبش .
 .2جغجِب املىاص الُ٨ماوٍت ٖلى عٞى ٝفي مؿخىصٕ مٛل ٤طي تهىٍت حُضة وٖضم وي٘ املىاص الُ٨ماوٍت ٖلى ؤعيُت املؿخىصٕ .
 .3ؤن ج٨ىن مىاص الخىُٓ ٠مدٟىْت في الٗلب ألانلُت وٖليها حٗلُماث إلاؾخٗما. ٫
 .4ؤن جهغ ٝاملىاص الُ٨ماوٍت لألشخام املٗىُين املضعبين ٖلى اؾخسضامها .

الضعؽ الغاب٘ (املىاص الٛظائُت ؾالمتها ومىانٟاتها الصخُت )
ٖضص املباصيء الاؾاؾُت الؿخت لؿالمت املىاص الٛظائُت ؟

()3
فساد المواد الغذائية

()1
تبريد المواد الغذائية المطهوة

()2
إعادة تسخين المواد الغذائية المطهوة .

اذكر األمور الواجب اتباعها عند
تبريد المواد الغذائية المطهوة ؟

اذكر طرق معرفة فساد المواد الغذائية ؟
رائحة قوية سيئة للطعام .

اذكر األمور الواجب مراعاتها عند إعادة
تسخين المواد الغذائية المطهوة ؟

لزوجة الطعام .

استعمال أوعية زجاجية أو ستانلس ستيل
لمنع التسمم .

تلف واضح في أنسجة المادة وخاصة اللحوم
بأنواعها .

عدم خلط المواد الغذائية الخام غير المطهوة مع
المواد الغذائية المطهوة سابقا وذلك لمنع التلوث
المتبادل .

تبريد الطعام والصلصات الثقيلة بوضعها في
أوعية عمقها 5سم أو أقل لتسريع عملية
التبريد .

وجود مادة قطنية وبخاصة على الخضراوات
والفواكه .

عدم إعادة تسخين المواد الغذائية المجمدة أكثر
من مرة والتخلص من الطعام المتبقي وتجنب
تجميده مرة أخرى

تبريد الصلصات الخفيفة والطعام السائل
بوضعه في أوعية عمقها 7.5سم أو أقل .

اخضرار في أنواع الخبز المختلفة .

الطعم غير المستساغ أو الحامضي .

يُترك األرز حتى يبرد خارج الثالجة .
تقطيع اللحوم الكبيرة إلى قطع أصغر لتسريع
عملية تبريدها.

لون غير طبيعي وخاصة في أنواع األجبان
المختلفة .

استعمال حمام مائي للتبريد السريع .

األسباب الجرثومية  ،الكيميائية  ،الميكانيكية  ,الحشرات والقوارض ،العوامل الطبيعية •.
العفن
البكتيريا
الخمائر

هواء
ضوء
حراره
رطوبة

مبيدات حشرية جروح
مواد تنظيف خدوش
انخفاض رطوبة

•
•
•
•

()4
أسباب فساد

المواد الغذائية

 اذكر األمور التي يجب مراعاتها
لتجنب اإلصابة بالمرض ؟

طبخ الطعام في درجة (°72س مدة دقيقتين أو في

( )5كيف تنتقل األمراض عن طريق الطعام ؟
.1

الملوثة بالبكتيريا .2 .الطفيليات المسببة للمرض .
األطعمة ّ

 .3السموم الطبيعية الموجودة في بعض النبات كالفطر .

 .4بعض الحيوانات  .5 .المأكوالت البحرية كالمحار .

درجة °75س مدة دقيقة

تقديم الطعام المطبوخ مباشرة .
حفظ الطعام خارج نطاق درجة الحرارة الخطرة
(°5س –°60س) .
التأكد من تغليف األطعمة ووضع التاريخ واليوم على
الغالف قبل التخزين .
تجنب تلوث األطعمة النيئة واألطعمة المطبوخو
.

.

()6
االضرار الناجمة عن فساد المواد الغذائية

التسممات الناجمة عن االسباب
الكيميائية واعرضها :
وجود حكة  ،ضيق حدقة العين  ،سرعة التنفس ،
سرعة ضربات القلب  ،تعرق  ،غثيان وقيء  ،ألم في
البطن  ،زوغان في االبصار ،صداع وتشنجات

التسممات الناجمة
عن االسباب
الجرثومية وتقسم :

المكورات العنقودية :
ما هي أكثر األغذية التي تنتقل
المكورات العنقودية
عن طريقها
ّ
؟اللحوم والدواجن واألسماك
واإلنسان المريض الحامل
للميكروب .
كيف يصل ميكروب المكورات
العنقودية إلى الطعام ؟عن طريق
السعال أو العطس أو مالمسة
الطعام أثناء تحضيره وتقديمه.
ماهيأعراض التسمم عن طريق
المكورات العنقودية ؟ قيء حاد
وإسهال وآالم في البطن

التسمم السالمونيلي
كيف ينتشر التسمم
السالمونيلي ؟
بوساطة الذباب والقوارض .
من شخص مريض أوحامل
للميكروب .
كيف تنتقل عدوى التسمم
السالمونيلي ؟
تنتقل من اللحوم واألسماك
والدواجن والحليب ومشتقاته
نتيجة عدم الطهو الكافي أو
تلوثها بعد طهوها .
ّ
غياب اإلجراءات الصحية
السليمة .
ماهيأبرز أعراض التسمم
السالمونيلي ؟ مغص حاد ،
إسهال  ،قيء  ،إرتفاع في
درجة الحرارة  ،صداع وآالم
في األطراف .

التسمم البتيوليني :
أين يحدث عادة التسمم
البوتيوليني ؟في أطعمة
المعلبات قليلة األحماض
وغير المعقمة جيداً خاصة
معلبات اللحوم واألسماك
والدواجن .
كيف يمكن الوقاية من
التسمم البوتيوليني ؟
حفظ األطعمة مجمدة .
مراقبة صناعة المعلبات .
ماهي أبرز أعراض
التسمم البوتيوليني ؟
مغص  ،قيء  ،صعوبة
في البلع والتنفس  ،شلل
العضالت

تسمم الحمى المالطية
(داء البروسيال )
أين تعيش جرثومة البروسيال التي
تسبب الحمى المالطية ؟ تعيش في
أنسجة المواشي .
كيف تنتقل جرثومة البروسيال إلى
اإلنسان ؟ عن طريق تناوله لحوم
المواشي المصابة أو ألبانها .
ماهيأعراض جرثومة البروسيال
المسب ّبة للح ّمى المالطية ؟ إرتفاع
درجة الحرارة  ،آالم في المفاصل ،
قيء  ،شعور باإلعياء .
كيف ُيمكن الوقاية من جرثومة
البروسيال المسببه للحمى المالطية ؟
معالجة المواشي المصابة .
غلي الحليب ومنتجاته قبل تناولها

ً .1جب ٞدو البٌُ ٢بل اؾخسضامه في بٖضاص البىْت ؟ للخإ٦ض مً ؾالمخه .
 .2بؾخسضام الخلُب املبؿتر في نى٘ املثلجاث ؟ ٌؿخسضم الخلُب املبؿتر لًمان ؾالمخه مً املُ٨غوباث والجغازُم .
ًًُٟ .3ل ٖمل بغهامج إلؾخالم املىاص الٛظائُت في ؤؾغٕ و٢ذ مم ً٨؟ مً ؤحل جسؼٍنها بؿغٖت  ،الخٟاّ ٖليها مً ؤقٗت الكمـ
وزانت املىاص الٛظائُت الؿغَٗت الخل. ٠
ُ
ُ
ّ
الخؿاؾت ؟ ألجها ٖالُت الغَىبت وٚىُت باملىاص البروجُيُت التي حك٩ل البِئت املالئمت لخ٩ازغ
 .4جهى ٠اللخىم بإجها مً ألانىا ٝالٛظائُت
الجغازُم لظا حٗض مً ألاٚظًت الؿغَٗت الٟؿاص .
ً .5جب الخإ٦ض مً قغوٍ إلاؾخالم ومٗغٞت مىانٟاث ٧ل هىٕ مً ؤهىإ اللخىم ؟ ألن وحىص ؤي مغى في اللخىم ال ًيخهي بمجغص الُهي
ً
بل ٌك٩ل زُغا ٖلى صخت املؿتهل. ٪
ً
ً
 .6الخلُب ومىخجاث ألالبان مً املىاص الٛظائُت التي حٗض وؾُا مىاؾبا لخ٩ازغ الجغازُم واملُ٨غوباث ؟ لخىاٞغ املىاص البروجُيُت
 .7ووؿبت الغَىبت الٗالُت التي ّ
ج٨ىن بِئت مىاؾبت لىمى ؤٚلب ألاخُاء الض٣ُ٢ت .
ً .8جب ٖضم الخإزغ في وي٘ الخلُب ومىخجاجه صازل الثالحاث ٞىع اؾخالمها ؟ لىمى ؤٚلب ألاخُاء الض٣ُ٢ت وزانت ب٨خيرًا البروؾُال
ملُخيؿيز املؿببت للخمى املالُُت .
ّ
ً .9جب ؤال ً٨ىن َىال ٪ؤلىان ٖ٨غة ؤو ب ٘٣صمىٍت ٚير َبُُٗت ؤو عائدت ٦غحهت ٖىض ٦ؿغ البًُت ؟ ألن طل ٪صلُل ٖلى ٖضم نالخُت
البٌُ .
ً .11يبغي إلاهدباٍ وبسانت للخًغاواث وبٌٗ ؤهىإ الٟىا٦ه ل٣غبها مً التربت ؟ ألجها جدخىي ٖلى ٦ثير مً الجغازُم والب٨خيرًا
ً
زهىنابطا وحضث ألاؾمضة الًٗىٍت .
ً
ً .11يبغي إلاهدباٍ وبسانت للخًغاواث وبٌٗ ؤهىإ الٟىا٦ه زهىنابطا وحضث ألاؾمضة الًٗىٍت ؟ ألجها جؼٍض جلىثها بالجغازُم املؿببى
لألمغاى ؤو املؿببت لٟؿاصَا .
 .12مٗاًىت ألاَٗمت املجمضة والخإ٦ض مً ٖضم وحىص بلىعاث زلجُت ٖلى ؾُذ املاصة الٛائُت ؟ ألن طل ٪صلُل ٖلى ؤن املاصة الٛظائُت
مظوبت ومٗاص ججمُضَا مما ًازغ في حىصتها وؾغٖت ٞؿاصَا .
 .13حٗغٌٍ املىاص الٛظائُت املغاص ججُٟٟها ألقٗت الكمـ ؟ ل٩ي ج٣ٟض ّ
٦مُت ٦بيرة مً الغَىبت املىحىصة ٞيها .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ًخم ً٨الٗضًض مً ال٩ائىاث ّ
ّ .14
ألاولُت للٛظاء
املُ٨غوبُت
والىمى في املىاص الٛظائُت املجٟٟت ؟ ألن الخمىلت
الخُت الض٣ُ٢ت مً اليكاٍ
٢بل ججُٟٟه مغجٟٗت  ،ؤو بؿبب ٖضم ٟ٦اًت بخضي زُىاث ٖملُت الخج. ٠ُٟ
ّ
ّ
 .15وي٘ املىاص الٛظائُت املجٟٟت في ؤوُٖت مد٨مت إلاٚال ١؟ لخجىب ونى ٫الخكغاث وال٣ىاعى بليها .
 .16ج٩ازغ ألاخُاء الض٣ُ٢ت في املسلل ؟ بؿبب اؾخسضام ّ
٦مُت ٢لُلت مً امللح ٖىض الخسلُل مما ًازغ في حىصة املىخج و٢ض ًخلٟه .
 .17بػالت الؼَغة مً الخًغاواث ؟ إلخخىائها ٖلى زمائغ جٟغػ ؤهؼٍماث جاصي بلى َغاوة املىخج .
 .18جىضح بُا٢ت الهىٟإوػان املاصة الٛظائُت وحجىمها ؟ ألن مً قغوٍ الخسؼًٍ ؤن جسؼن املىاص الثُ٣لت في الغٞىُ ٝ
الؿٟلى واملىاص
ألا٢ل وػها في الغٞى ٝالٗلىٍت .
 .19مً الًغوعي ؤن جخًمىبُا٢ت الهى ٠هىٕ املاصة الٛظائُت املىحىصٍ ٖلى الغٞى ٝاو صازل الٗلب ؤو ؤُ٦اؽ الخسؼًٍ ؟ وطل ٪لخسؼًٍ
٧ل هىٕ مً الىىٕ املثُل له.

 .21جىضح البُا٢ت الخض ألاٖلى املؿمىح به للمىاص الٛظائُت املسؼهت والخض ألاصوى ؟ للُ٣ام بُلب املىاص الٛظائُت خؿب هٓام الكغاء .
ُ
ً
ُ
 .21جد ٟٔاللخىم والضواحً وألاؾما ٥املجمضة ٖلى هدى مىٟهل ًٖ ألاهىإ ألازغي ؟ زىٞا مً جإزغ املىاص ألازغي بغوائدها .
 .22بػالت ألاوعاٖ ١ىض جسؼًٍ الخًاع والٟىا٦ه في الثالحت وهؼٕ م٩ان ؤػَاعَا ؟ بط ًخجم٘ في وبغ الؼَغ وألاوعا ١الٛباع وألاجغبت وب٣اًا
املبُضاث ،
ٖ .23ضم ج٨ضٌـ املىاص الٛظائُت صازل الثالحاث ؟ لتر ٥مجا ٫للتهىٍت بين املىاص الٛظائُت .
 .24بؾخٗما ٫اوُٖت ػحاحُت ؤو ؾخاهلـ ؾدُل ٖىض جبرًض املىاص الٛظائُت ؟ ملى٘ الدؿمم الىاجج مً جٟاٖل الُٗام م٘ ألاوُٖت املٗضهُت
مثل ألاملىُىم ؤو الخى ، ٪وزانت م٘ ألاَٗمت الخامًُت .
 .25جبرًض الُٗام والهلهاث الثُ٣لت بىيٗها في ؤوُٖت ٖم٣ها 2ؾم ؤو ؤ٢ل ؟ لدؿغَ٘ ٖملُت الخبرًض .
ًُ .26تر ٥ألاعػ ختى ًبرص زاعج الثالحت زم ًد ٟٔصازلها في ؤوان ال ًؼٍض ٖم٣ها ٖلى 83ؾم ؟ ختى جهل البروصة بلى ألاحؼاء حمُٗها
 .27ج ُُ٘٣اللخىم ال٨بيرة الى  ُ٘٢ؤنٛغ ٖىض جبرًضَا ؟ لدؿغَ٘ ٖملُت جبرًضَا وبػالت الٗٓم مً لخىم الضواحً املُبىزت .
 .28اؾخٗماّ ٫
خمام مائي ؤو ماء مثلج ٖىض جبرًض املىاص الٛظائُت ؟ للخبرًض الؿغَ٘ .
ّ
ُ٢ .29اؽ صعحت خغاعة الُٗام املُهى بميزان زام ؟ لًمان ؤن صعحت الخغاعة الضازلُت والخاعحُت للُٗام مدؿاوٍخان .
ٖ .31ضم زلِ املىاص الٛظائُت الخام ٚير املُهىة م٘ املىاص الٛظائُت املُهىة ؾاب٣ا ؟ وطل ٪ملى٘ الخلىر املخباص. ٫
 .31جىحض الب٨خيرًا في َُئاث ٦ثيرة ٣ٞض ج٨ىن هاٗٞت و٢ض ج٨ىن ياعة منها ما ٌؿبب الامغاى ؟ لىمىَا في حؿم الاوؿان وبٞغاػَا مىاص
ؾامت في الٛظاء  ،وبًٗها له ٢ضعة ٖلى م٣اومت الخغاعة واملىاص الُ٨مُائُت .
 .32ألاَٗمت التي جبضو حُضة املٓهغ والغائدت وجخميز بُٗم لظًظ ٢ض حؿبب ل ٪املغى ؟ بؿبب جلىثها .
اهتهذ املاصة
جمىُاحي ل٨م

اهتهذ املاصة ( جمىُاحي ل٨م الىجاح والخى ) ٤ُٞم٨ث ٠ماصة اهخاج الُٗام للٟهل الاو ٫والثاوي للُلبت املُٗضًً 2020

