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  ماذا سنأكل يف املخيم الصيفي
  

  للمعلّم 
  
    املهمة وصف  .1

 املخيم، أوالد بني.  خميم يف يشتركون أوالد متطلّبات مع تتالءم  طعامقائمة ختطيطاملهمة هي   
 وولد نباتيون أوالد للفستق، حساسية لديهم أوالد هنالك خمتلفة، حضارات إىل ينتمون والذين
 ملصقات خيتاروا أن الطالّب على ،الطعام  قائمةختطيط إىل باإلضافة.  الشباب بسكّري مريض

 على واحلفاظ ةوالصحي ةالصحيح التغذية تشجيع أجل من املطبخ ولعمال لآلكلني وإرشادات
  .النظافة

  
     املفحوصة املهارات  .2

  تصنيف 
 حتليل 

 ختطيط 

 تعليل 

 استدالل  

 تطبيق معرفة  
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    ا املهمة ترتبط نهجامل يف مواضيع  .3
     :حياته وجودة صحته سلوكه، اإلنسان، – مركزي موضوع  

  )6.6.1( اجلسم لبقاء ائيةامل بيئةال 
 )6.7( تغذيةالو الطعام 
 )6.7.1( اهلضمي اجلهاز 
 )6.9.1( ضواملر الصحة 

  
      يف املهمةاألسئلةنوع   .4

  ومغلقة مفتوحة أسئلة  
  
    يلاجل  .5

  ةادسسال - ةامساخل صفوفال  
  
    املطلوب العمل طابع  .6

  فردي عمل  
  
    مدة املهمة  .7

  دقيقة 90  
  
    أساسي نشاط  .8

  طعام  قائمةختطيط أسئلة، على إجابات  
  
9.  مساعدة مواد    

  أدوات كتابة  
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    متوقّعة ائية نتيجة  .10

ته على وقدر هفهم ،معرفة الطالب خالهلا من ظهرت طعامقائمة ختطيط و أسئلة على إجابات  
  النظافة  قواعدعلى واحلفاظ والصحية ةالصحيح لتغذيةا جمال يف تطبيقال

  
    التمرير طريقة  .11

 حسب األسئلة، على مستقلّ بشكل جييب طالب كلّ. على الطّالب املهمة أوراق املعلّم يوزع  
  .املهمة أوراق جبمع املعلّم يقوم العمل اية يف.  األوراق يف التعليمات

  
  :اتمالحظ
كون ول ه أن إالّإىل اعتبارات صحية وتغذية سليمة، تستند  املهم تعليم الطالب كتابة شروحمن

فمن املمكن أن جتماعية،  باحلضارة ونوعا ما باألعراف االاملهمة تتطرق إىل موضوع له عالقة
ة لبعض األسئلةايكتب الطالب شروحة أو نفسيويف نفس  ،جيب قبول تعليالت كهذه.  اجتماعي

   .تعليالت ناجتة عن اعتبارات أخرىبني  بني تعليالت علمية والتمييزالوقت تعليمهم 
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  أسئلة مقابل  مهارات  جدول
    

  أسئلة  مهارات

  5، 2، 1   تصنيف

  16 - 4، 2، 1  تطبيق معرفة 

  6، 3  ختطيط

  5   حتليل

  6  بهاتعريف احتياجات والتخطيط حبس: حتليل واستدالل

  15 - 7  تعليل
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 ماذا سنأكل يف املخيم الصيفي

   
  إجابات

  
  وجبة الفطور: القسم األول

  
يف إطار .  ة القريبةعطلادس يف ال خميم صيفي جديد لصفوف اخلامس والسفتتاحامن املقرر 

بك وقد متّ انتخا. التحضريات متّ انتخاب طاقم مهمته ختطيط قائمة وجبات الطعام يف املخيم
وظيفتك هي مساعدة ".  التغذية الصحيحة"للمشاركة يف طاقم التخطيط بفضل معلوماتك يف جمال 

    .الطاقم على اتخاذ القرارات بشأن األطعمة اليت سيتناوهلا األوالد يف املخيم
ا لني ولدوجست التسجيل، غالبية األوالد املُ حسب املعلومات يف استمارا. ولد100تسجل للمخيم 

 لقد تسجل . معتادين على الطعام يف إسرائيلاآلخرون قادمون من دول خمتلفة، وهم غري.  يف البالد
يحظر (، ولدان لديهما حساسية للفستق )ال يأكلون اللّحم، الدجاج واألمساك( أوالد نباتيني 10

    .باب بسكّري الشمريض وولد واحد) منتج يشتمل على فستقعليهما أكل الفستق أو كلّ 
  :طاقم املطبخ يقترح وجبة الفطور التالية لكلّ األوالد

  
          كورنفليكس( ةالبقول الصباحي ا منغرام 30صحن حيتوي على كأس حليب و       

  .)مثالً                   
  
  

  شوكوالطةو، جبنة صفراء بيضاءجبنة :   شرائح خبز مع اإلضافات التالية4      
  .للدهن      

    
  

  .كأس شوكو      
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  الوجبة؟ عليها تشتمل اليت األساسيةالغذاء  جمموعات هي ما  .1
 

بز ومنتجاته، زيوت  الخمجموعةربوهيدرات أو  الحليب ومنتجاته، كمجموعةليات أو زال  
  . الحلوياتمجموعة أو ياتر وسك،ودهنيات

        
أو  البقول الصباحيةة الّتي تُضاف إلى يتامينات واألمالح المعدنيڤر الالطالب الّذي يذكُ:  مالحظة  
   .على جميع النّقاط يحصل موجودة في الحليبال

  
  الناقصة يف الوجبة؟ األساسيةالغذاء  جمموعةما هي   .2 
 

  .ضروات والفواكهالخمجموعة   
        
 واألمالح تيتاميناڤتمل على الي تش الت الوحيدة المجموعة،نَّه وفقًا لكتاب التّدريسبما أ: مالحظة  

 "يتامينات واألمالح المعدنيةڤال"  يتوجب قبول الجواب،المعدنية هي مجموعة الخضروات والفواكه
  . الصباحيةالبقول أيضا في الحليب ومنتجاته وفي  موجودةيتامينات واألمالح المعدنيةڤرغم أن ال

    
إىل القادمني  األوالد ذوق الئمم ي إذا كان الطعام الّذي سيقدم يف املخي مافحصكيف ميكن   .3

   أخرى؟سرائيل من دول إ
 

 األوالد الّذين تسجلوا إجراء استطالع بين أشخاص من تلك البالد، الفحص في المراجع، سؤال  
  .يلااألهواالستفسار لدى  ،انية التذوقهم إمكللمخيم، إعطاء

    
  .تسجل للمخيم الصيفي ولدان لديهما حساسية للفستق  .4

  وزات من نوع جديد يف السوقع املرشدون على األوالد مسلي.  
ماذا يتوجب على األوالد الّذين لديهم حساسية للفستق أن يفعلوا كي يعرفوا إذا كان بإمكام   

ات؟تناول هذه املسلي    
  .تحتوي على فستقالمسليات  كانت  إنالمسليات أغلفة  على ما كُتبفحص  _  
  .كانت المسليات تحتوي على الفستق إنسؤال المرشدين   _  
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  :التايل ؤالالس على وأجب الشباب، سكّري مرض عن التالية املعلومات قطعة قرأا

  
  
ماذا جيب . سكّري الشبابمرضى  ال يالئم األوالد 1قسم من وجبة الفطور يف صفحة   .5

  سكّري الشباب؟  لتصبح مالئمة لألوالد مرضى  إليهاإضافته من الوجبة وماذا جيب إخراجه
  . إخراجه من الوجبة، ونوعني جيب إضافتهمانوع طعام واحد جيبأكتب   

      
    . الشّوكو، نه للد الشّوكوالطة:  من الوجبةهراجإخ يجب       
 من بقول صباحية ،غير مقشورةخبز من حنطة   منتجات قليلة الدسم،: إلى الوجبة يجب إضافته       

 ر أو عصائمنتَجات للدهن ه، قليالً من الفواكخضروات، ت سكّر،ضافاإ بدون حنطة غير مقشورة
  .وماء للشّرب تحتوي على بدائل سكّر،

  .خراج الخبز العادي من الوجبة، تقبل كإجابة صحيحةإ يجب تقول إنّهإجابة : مالحظة  
  

  سكّري الشباب
  

 أنّ يف املرض ينعكس.  حتت فما 20 سن من الشبان يصيب مرض هو الشباب سكّري
".  ينسولنيإ "تسمى مادة ينتج ال) اهلضم عملية يف يشارك اجلسم يف عضووهو  (الپنكرياس
 دم يف السكّر مستوى. اجلسم خاليا إىل الدم من السكّر نقل عن املسؤولة املادة هي اإلينسولني
 هذا على جيب.  للسكّر" جائعة "جسمه خاليا تبقى بينما عاليا، يكون املرض ذا املصاب
 خاليا إىل الوصول من السكّر كنيمت أجل من يوم كلّ إينسولني حقنة على حيصل أن اإلنسان
 على دائما احلفاظ عليه جيب كذلك،.  الدم يف للسكّر عادي مستوى على واحلفاظ جسمه
  :التالية القواعد على حيافظ وأن معينة، وأطعمة مرتبة وجبات تناول
  .الوجبات يف الدهنيات كمية خفض
  .شحم بدون حلم تناول
  .مقلية أطعمة تناول عدم
  ).دسم 1 % حليب شرب املفضل من (بالدهنيات غنيةال جات احلليبمنت تناول عدم

  .والكعك العصري السكّر، السكاكر، املربى، العسل، تناول عن االمتناع
  .املاء شرب أو سكّر على تشتمل ال مشروبات شرب
غري  حنطة خبز ونة،معكر أرز، ،، رقائقالطازجة من الفواكه القليل ،خضروات تناول احملبذ من

  .سكّر بدون غري مقشورة حنطة من صباحية بقوالت ،مقشورة
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  وجبة الغداء: القسم الثاين
  

  .الغذاء األساسية أمامك قائمة مأكوالت مرتبة حسب جمموعات
  

جمموعة اخلبز 
ومنتجاته 

 )وهيدراتكرب(

جمموعة اللحوم 
وبدائلها 

  )زالليات(

جمموعة 
اخلضروات 
والفواكه 

يتامينات ڤ(
 )وأمالح معدنية

جمموعة الزيوت 
  والدهنيات

  جمموعة احللويات
  

  كعك  وكادوڤأ  بندورة  حلمة دجاج   خبز
  شوكوالطة  زيتون  خيار  حلمة بقر  فطائر
  حلْوى  طحينة  فلفل  مسك  أرز

  عصري مع سكر  فستق  كوسا  طوفو   معكرونة
 )مع بدائل سكر(عصري   جوز  بروكويل  شنيتسل صويا   ذُرة
  مسليات  زيت زيتون  فاصوليا خضراء  بيض  بطاطا

      )زهرة(قنبيط   عدس  
      ملفوف  محص  
      بازيالء    
      برتقال    
      موز    
      تفاح    
      شمام    
      بطيخ    
      عنب    
  
 األوالد : إحدى اموعات التالية، تالئمغداء وجبةل حدةوا  قائمة طعامعليك أن ختطّط  .6

ة للفستق/السكّرياألوالد مرضى  /نيالنباتيجيب أن تشتمل  . أو األوالد الّذين لديهم حساسي 
ستعمل املأكوالت ا. ة من جمموعات الغذاء األساسية على مأكولني من كلّ واحدقائمة الطعام
  . الطعامقائمة لتخطيط اجلدولاملسجلة يف 
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  وجبة الغداءقائمة طعام ل
  

  لنباتينيألوالد ال):        أحط بدائرة( الّيت اخترا هي قائمة الطعام
  السكّريلألوالد مرضى                    

                                                        لألوالد الّذين لديهم حساسية للفستق
  

  

          
     متوازنة وتشتمل على مركبات من جميع مجموعات قائمة الطعامن يجب أن تكو: مالحظة
  .األساسية الغذاء      

      
قائمة طعام نباتي:    

  . دجاج، بقر وسمك على قائمة الطعامملتيجب أال تشمن مجموعة اللحوم وبدائلها 
  

  :قائمة طعام لمرضى السكري
 سكر وقليالً من  عصائر مع بدائل سكر أو حلويات بدونفقطمن مجموعة الحلويات يجوز إضافة 

   .مجموعة الخبز ومنتجاتهمركبات 
                       

  :د الّذين لديهم حساسية للفستق لألوالقائمة طعام
  .   على  فستق أو زيت فستق قائمة الطعاميجب أال تشتملمن مجموعة الزيوت والدهنيات 
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  حي؟ص هو ما:  القسم الثالث
  

 من  وهو يف حرية فيما عليه فعلهةوالصحي ةالصحيح التغذية على األوالد يعتاد بأن معين املخيم طاقم
 اتخاذ على الطاقم أعضاء ساعد.  خمتلفة اقتراحات الطاقم أعضاء مقد .الغاية هذه إىل الوصول أجل
    . حمبذ غريهو  فعله وما حمبذ  هوما بشأن قرار

  .جانب كلّ منها ، وعلّل إىل "غري حمبذ"أو " حمبذ "أحط بدائرة.  حاتاقتراائمة أمامك ق
  
    غري حمبذ / حمبذ     . يرغب يف تناوهلاواحدة أساسية غذاء جمموعة كلّ ولد خيتار   .7
  

                        
   كّل.   األساسيةالغذاء  مجموعاتجميع من مأكوالت ولد كّل يأكل أن المهم من  :تعليل  

  .للجسم حيوية هيالغذاء األساسية  مجموعات    
  ."يختارون الحلوى وهذا ليس صحياسألن األوالد  ": نقاط للتّعليل3إعطاء       

  
  
    غري حمبذ/  حمبذ       .ديهم باملاء والصابوناقبل األكل يقوم األوالد بغسل أي  .8

  . الجراثيمبعدبون ي الصا– بالماء والصابون يمنع التلوثات اليدينغسل   :تعليل  
  
  
    غري حمبذ / حمبذ         .اتيون يستطيعون أكل السلطة فقطاألوالد النب  .9

السلطة ال .   متنوعة إضافة إلى السلطةمأكوالت أن يأكلوا  بحاجة إلىنوياألوالد النّبات  :تعليل  
ين أن يأكلوا على النّباتي.  المطلوبة للجسم األساسية مجموعات الغذاءتحتوي على كّل   
  ا غذاءاللأيضا بالزغني .  
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        لكي على الطاوالت قبل ساعة من األكل، الطعاميتم وضع   .10

  غري حمبذ / حمبذ              .الطاوالت  الطّعام علىيقدم ضطر األوالد االنتظار حتىال ي  
  

    .الضارة والحشرات جراثيملل تعرضا أكثر هو الخارج في الموضوع الطعام   :تعليل  
 التغذيةتعليل صحيح لكن ال عالقة له بعادات   (دالطعام الساخن سيبر  :تعليل جزئيمثال ل  

  ). كما هو مطلوب في السؤالالصحيحة 
  
  

    غري حمبذ / حمبذ     . الوجباتخالليشرب األوالد فقط  ،همن أجل توفري امليا  .11
      لتفادي وذلكيرة من الماء في كّل ساعات اليومى شرب كميات كبمن المهم المحافظة عل  :تعليل  

  . الجفافخطر               
  
  

    غري حمبذ / حمبذ         .يلعب األوالد كرة قدمفورا بعد وجبة الغداء   .12
  جيدا لتمكين الجسم من هضم الطعام، الغداء تناول وجبةستراحة بعدمن المفضل اال  :تعليل  

  .د آخرجهمنشاط  إنهاكه بوعدم    
   هذا التّعليل بشرح إذا أرفق( ؤونيتقيسأو  سيشعر األوالد بآالم في البطن  :تعليل جزئيل       مثال

          ).منح الطالب جميع النقاطي ،لألسباب المؤدية لذلك                           
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    غري حمبذ/  ذ حمب           .يتم تقدمي حلوىيف اية الوجبة   .13
تناول ب يسمح ولذلك ، وتُحسن الحالة النفسية، ومزاجا جيداالحلوى تعطي إحساسا جيدا  :تعليل  

  .الحلوى تزود الجسم بالطاقة.  الحلوى كّل يوم قليل منال
  

  غري حمبذ / حمبذ                     :جابةاإلتقبل أيضا          
                        
 تقديم تم إذا .منةسال إلى يؤدي الحلوى من ركثيال تناول إن .باألسنان تضر لحلوىاإن   :تعليل  

 بحلوى وجبة كّل إنهاء على األوالد فسيعتاد وجبة كّل نهاية  المخيم فيفي حلوى    
 إذا تواجد ر بمرضى السكري، الحلوى تض.ذلك عن التنازل في صعوبة وسيجدون    
هتمام بوجود حلوى  االحبذ ولذلك ي،قد تثير الحلوى شهيتهمف  في المخيم مرضى سكري    
  .تالئمهم    

  
  

  غري حمبذ / حمبذ       يتوجب على األوالد أن يأكلوا بسرعة، لكي يكون يف  .14
    . قبل اية اليومإضافية املشاركة يف نشاطات وسعهم  
 يجب تمكين الجسم من هضم . مالئم لهأكل  لكّل ولد إيقاع .من المهم المضغ جيدا  :تعليل  

 .ختناقاال هنالك خطر  بسرعةعند األكل .بطء وخلق شعور بالشّبع دون إثقالالطعام ب  
  ريع قد يب آاألكل السم في المعدةالسب.  

  
  . نقاط5منح الطّالب كّل واحد من التعليالت المذكورة أعاله ولكّل جواب منطقي آخر يل: مالحظة      
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  امللصقات يف غرفة الطعام:  لرابعالقسم ا
  

  .يف غرفة الطعام يف املخيم يوجد ملصقان يرتبطان بعادات األكل
  

  :1 رقم ملصق     
  

  "وقت الطّعام بطُلَ الكالم، كي ال تشرق فتختنق"
  

  
  

  :2 رقم ملصق     
  

  "جيدا قبلَ ابتالعه هتم مبضغ الطّعاما"
  

  
  .ورد يف امللصق ماذا قد حيدث إنْ مل يتم التصرف حسبما من امللصقني، واشرح واحداختر ا
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  "وقتَ الطّعام بطَُل الكالم، كي ال تشرق فتختنق"   :1لصق رقم م  .15

      
   بتلع الطعام تنغلق القصبة الهوائية بواسطة غطاء الحلق، وينزل نعندما   :رحشال    

    لذلك، .  ى القصبة الهوائية مفتوحة تبق،عندما نتكلّم.  الطعام في المريء               
  عام أيضا عندما نأكل ونتكلّم في نفس الوقت، هنالك خطر في أن يصل الطّ                
  .ختناقسبب اال ويإلى القصبة الهوائية                

  
  "ابتالعه قبَل جيدا الطّعام بمضغ هتما"   :2 رقم ملصق  
      
  لّه بي للطعام يتم في الفم، من خالل طحنه بواسطة الطواحين، وولالتحلُّل األ   :رحشال    
    لذلك من المهم .  يبدأ بتحليل الطعام الّذي يحتوي على إنزيم  اللّعاببواسطة              

               ا ودالمضغ جيإذا ابتلعنا قطع طعام كبيرة قد . ّل الطّعام باللّعاب قبل ابتالعهب   
  .ختنقن               
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  احملافظة على النظافة:  القسم اخلامس
  
 من أجل منع ، يف مطبخ املخيمحتضري الوجبة أثناء قواعد من املهم احملافظة عليها ثالثصغْ   .16

  :تسممو  فساد معدةحدوث
  

 غسل الخضار والفواكه.  غسل األواني بالماء والصابون.  غسل األيدي قبل كّل تحضير طعام  
 أن .هتمام بأن يكون الطعام طازجا ومحفوظًا في البراداال.  والصابون قبل تقديمها لألكلبالماء 

 .رضاأل الحفاظ على نظافة  .لى المطبخ بوسائل نقل ذات أجهزة تبريدينقل الطعام في طريقه إ
عدم .  عماله لم ينته تاريخ استفقط طعام طازج  استخدام.م الطعام قريبا من ساعة الوجبةتقدي

أن  . للهواءاعدم إبقاء طعام معرض.  إبقاء مواد تنظيف على مقربة من الطعام كي ال تحدث بلبلة
متناع اال. ق سلة المهمالتهتمام بإغالاال .ازات على أيديهميعتمر الطباخون قبعات، ويضعوا القفّ

  .عن إعادة استعمال زيت القلي
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   الصيفيماذا سنأكل يف املخيم 
تقييم مرشد  

 
سؤال   عالمة

  وزن  مهارات  رقم
5  4  3  2  1  0  

1* 

تطبيق 
معرفة، 
  تصنيف

x1  
تفصيل أربع  جمموعات 

    أساسيةغذاء
تفصيل ثالث  
  أساسيةجمموعات غذاء

 تفصيل جمموعيت غذاء
  أساسيتني

  
 ذكر جمموعة غذاء

   واحدةأساسية

مل جيب بتاتا أو 
أن كلّ إجابته 

  خاطئة

2  
تطبيق 

معرفة، 
  تصنيف

x1  
خضار وفواكه أو 

   أمالح معدنية وڤيتامينات 

يتامينات فقط ڤذكر 
أو أمالح معدنية 

ذكر فواكه  ،فقط
فقط أو خضروات 

  فقط

    
مل جيب بتاتا أو 
أن كلّ إجابته 

  خاطئة

 وغري  أوإجابة جزئية      صحيحة إجابة  x1  ختطيط  3
      واضحة

مل جيب بتاتا أو 
ه أن كلّ إجابت

  خاطئة

تطبيق   4
           إجابة صحيحة واحدة  x1  معرفة

مل جيب بتاتا أو 
أن كلّ إجابته 

  خاطئة

5  

تطبيق 
معرفة، 
حتليل، 
  تصنيف

x2  
 اقتراحات صحيحة ثالث

قتراحان صحيحان ا    وخمتلفة 
  وخمتلفان  

قتراح ا
صحيح 
  واحد

  
مل جيب بتاتا أو 
أن كلّ إجابته 

  خاطئة
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سؤال   عالمة

  وزن  مهارات  رقم
5  4  3  2  1  0  

6  

تطبيق 
رفة، مع

ختطيط، 
حتليل 

: واستدالل
تعريف 

 احتياجات
والتخطيط 
  حبسبها

x3  
 حتقّق مجيع قائمة طعام

  املطالب 

حتقّق ثالثة  قائمة طعام
 قائمة – أو ،مطالب
مجيع حتقّق  طعام

شتمل املطالب، لكن ت
  على خطأ أو خطأين

حتقّق  قائمة طعام
وال تشتمل  مطلبني

  على أخطاء
حتقّق  قائمة طعام  

  دمطلب واح

مل جيب بتاتا أو 
أن كلّ إجابته 

  خاطئة

14-7 
تطبيق 

معرفة ، 
  تعليل

x1  
صحيحة وتعليل  إجابة
    صحيح

إجابة غري صحيحة، 
 .لكن التعليل مقنع

 إجابة صحيحة :أو
 ولكن التعليل جزئي

  أو غري واضح 
  

  
 صحيحة، إجابة

مع تعليل غري 
  صحيح

مل جيب بتاتا أو 
أن كلّ إجابته 

  خاطئة

  
15  

ق تطبي
معرفة، 
  تعليل

x1  
لواحد من صحيح شرح 
    امللصقني

شرح صحيح، لكنه 
      جزئي أو غري واضح

 أو  بتاتامل جيب
حه غري وأنّ شر
  ةصحيح

  
16  

تطبيق 
  x1  معرفة

صياغة ثالث قواعد 
  صحيحة ومنطقية

صياغة قاعدتني 
     صحيحتني ومنطقيتني

صياغة 
قاعدة 
واحدة 

صحيحة 
  ومنطقية

  
 أو  بتاتامل جيب

ب قواعد كت
  غري صحيحة

 
".خضار وفواكه"إنقاص نقطة ملن كتب *   
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  صفحة فارغة
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