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الموضوعات

 الجسم يتكون مما نأكل ويبقى فيه . المغذيات الستة ضرورية لصحة الجسم . الفيتامينات من المغذيات الستة التي لها دور هاافي تغذية الجسم :

 اختيااار األمع ااة ال بيااة باااي ماان النيتام ا يبا
التالية  ( :أ  ,ب  ,ج  ,د ) .
 فوائد كي مان النيتاميباا التالياة لصاحة ال ,ام ,
وأعراض نقصها  ( :أ  ,ب  ,ج  ,د ) .

 المعادن من المغذيات الستة التي لها دور ها فيتغذية الجسم :
 اختياااار األمع اااة ال بياااة بااااي مااان ال ع ااا اد
التالية  ( :معد الاال يوم  ,معد الحديد ) .
 الدور الهام ل عد الاال ايوم  ,وأم ياة ال حاف اة
على م تواه في الدم .
 فوائد معد الحديد للدم  ,وأعراض نقصه .

نااي لالفيتامينااات
ـ ا دعااداد طب ا طعااا ث ,و ,ك اار
د ث
التااااااي تعااااااام عنهااااااا ال الاااااا , :
والمعادن  :الحديد الكالسيو لاتباع وصفة مع
مراعاااة حساان التنواايم والترتي ا وظااروط النوافااة
والسااةمة واألصااوص الصااحيحة فااي التقااديم و دا
تناوص ال عا في ,ثناء تناولها في المعمل :
 ال لطة الرينية  ,كعاا ال وز والبخالة  ,البيض
ال خنااو , ,فطياارخ الخاااراوا  ,الخاااراوا
البيئاااة ماااب الاااروب والاري اااة الحامااااة  ,مبااا
الشااااوفا والنواكااااه  ,سلطاااا ة ال,اااا ر  ,أعااااواد
الناكهة ......
 تقياااايم الطباااا الاااالب أعااااده الطالاااا ماااان ياااا
النيتاميبااا أو ال عاااد ال تااوفرخ فيااه  ,والطعاام ,
والشاي  ,ومريقة التقديم .
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ـاااا ترظاااايد امااااتهةر الماااااء وظااااروط السااااةمة
ومعايير النوافة وددارة الوقت والجهد والمحافواة
عااااى صاااحة البي اااة عناااد القياااا لاألعمـاااـاص المن لياااة
التالية :
 جلي أواني الطعام .
 شطف اآلنية .
 ترتي اآلنية في أماكبها .
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 ,نواع المنسوجات وممي اتها . التعرف دلى ,ناواع المنساوجات التاي تصانع منهااالمةل ا لقااراءة الرمااوم المكتول اة عاااى الب اقااة
التعريفية المرفقة معها لكل من :
 البطاقة ال رفقة مب األق شة الطبيعية .
 البطاقاااااة ال رفقاااااة ماااااب األق شااااا ة الص ااااا باعية
الاي اوية .
 البطاقة ال رفقة مب األق شة ال خلومة .

 المحافوة عاى المةل لحالة جيدة . مهارات عماية لاعناية لالمةل .







االها
ال ااي الياادوب لقطعااة ميبااس ل يصاا
بال اااالة الاهربائياااة  ,ك اااا تشاااير لياااه البطاقاااة
التعرينية .
استخدام ال اواخ بالطريقة الصحيحة واآلمبة :
= جاارات ت,ااارب للاااي بطرائ ا مختلنااة ألنااوا
مختلناااة مااان األق شاااة  ( :كاااي بالترميااا  ,كاااي
جاااا  ,كاااي أق شاااة داكباااة اللاااو  ,كاااي أق شاااة
مبيعيااة واااباعية  . ) ..ومراعاااخ شااروم األماان
وال يمة في أثبات الاي وبعد النتهات.
كي قطعة ميبس تبعا ً لباو ن اي,ها  ,ك اا تشاير
ليااااه البطاقااااة التعرينيااااة  ,وب راعاااااخ ال عااااايير
الصااحيحة مثااي  ( :تبااورخ با اارا  ,ببطلااو ,
ق يص  ,ال ب ال درسي ) .
ايح ش في ال يبس .
عادخ تثبيت الحافة ال ائبة لقطعة ميبس .
= بطريقة اللص
= باستخدام رزخ اللقطة اليدوية .
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