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   من المطبخ

 اـبـــــــــــع

                 خبع ايهٛنٝع 

 

 :املكازٜط 

 5نٛب زقٝل 

 ًَعك١ نبري٠ مخري٠  1  

 ًَعك١ قػري٠ ًَح  1  

 ًَعك١ نبري٠ غهط  1  

 ًَعك١ نبري٠ سًٝب بٛزض٠  1  

 ًَعك١ نبري٠ ظٜت  2  

نٛب َا٤  2 1/4  

 :ايططٜك١ 

 ( ايسقٝل ٚاـُري٠ ٚاملًح ٚايػهط ٚسًٝب ايبٛزض٠ ) تُدًط مجٝع املهْٛات اؾاؾ١ َع بعض ٠يف ايعذإ

 ُٜهاف ايعٜت ع٢ً ايعذني ثِ ُٜهاف املا٤ بايتسضٜر ست٢ ٜتساخٌ ايعذني
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   من المطبخ

 ُٜٛنع ايعذني يف ٚعا٤ ُٜٚرتى يٝتدُط

 ُُٜكطع ايعذني إىل أسذاّ كتًؿ١ سػب ايطغب١ ثِ تُهٛض

4تطف قطع ايعذني باملا٤ ثِ تطف بايػُػِ أٚ سب١ ايربن١ ، ٚترتى يتتدُط ملس٠    زقٝك١ أخط5ٟ

1ؽبع يف ؾطٕ َتٛغط اؿطاض٠  8 2 زضد١ ٚملس٠ 0 5 – 3  زقٝك١ 0

 خبع َبػؼ

 

  

 :املهْٛات

 ؽ مسٝس أضطب500

 ؾاض١ٜٓ ؽ 500

 ( -بػباؽ-دًذ٬ٕ )أؾاح اـبع

 ؾٓذإ ظٜت ظٜتٕٛ

 ْكـ ؾٓذإ مخري٠ خبع

 بٝهتإ

 : ططٜك١ ايتشهري

1نعٞ اـُري٠ يف نٛب َٔ املا٤ ايساؾ٧ ٚغطٝ٘ بكشٔ ملس٠   زقا٥ل ست٢ تتدُط 0
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إخًطٞ ايػُٝس بايؿاض١ٜٓ ٚقًٌٝ َٔ املًح ثِ اـُري٠ ٚقًيب ٚمحٞ ايعٜت ٚاغهبٝ٘ ع٢ً اـًٝط ٚقًيب ثِ اعذٓٝ٘ مبا٤ غاخٔ ست٢ ٜػتٟٛ 

ايعذني  

غطٝ٘ ملس٠ غاع١ ست٢ ٜتدُط ٜٚطتؿع  

1ادعًٝ٘ ع٢ً غطح أًَؼ ٚاعطنٝ٘ سٛايٞ   دٔ زقٝك١ ثِ اْجطٟ عًٝ٘ أؾاح اـبع ٚأْت تٛاقًني ايع5

  ا ؾهٌ اـبع٠ اييت تطغبني ؾٝ٘ع٢ً بح  ثِ إزٖين طبل ايؿطٕ بكًٌٝ َٔ ايعٜت ٚابػطٞ ؾٝ٘ ايعذني يٝل

ثِ دطسٞ اـبع٠ بايػهني يف اؾهاٍ تع١ٜٝٓ ثِ غطٝٗا مبٓسٌٜ ٚضزا٤ ملعٜس ايتدُري ملس٠ غاع١  

 .بعس شيو محٞ ايؿطٕ ٚؾككٞ ايبٝهتني ٚازٖين بايكؿاض ٚد٘ اـبع٠ ثِ ازخًٝٗا يف ايؿطٕ ست٢ تٓهر أخطدٝٗا َٔ ايؿطٕ ٚقسَٝٗا

سٓإ َٔ تْٛؼ .. ططٜك١ ا٭خت 

 َكازٜط عذ١ٓٝ ؾطا٥ط

 

 

 :املكازٜط 

 بٝض 3

 نٛب سًٝب زاؾ٧ 2

 نٛب ظٜت 1

 ْكـ نٛب غهط
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6َا ٜعازٍ ))َهعب مخري٠  1  ((  ٬َعل5اٚ .. غطاّ تكطٜبا0

 نٛب طشني 8

 ايكًٌٝ َٔ املًح

 :ايططٜك١ 

 ؾتشٗا بايطٍْٕٛٚأخص قطع١ نبري٠ َٔ ايعذني ٚ  ْعذٔ نٌ ٖصٙ املٛاز ٚ ْرتنٗا يًتدُط

 ّتاضنني ايططف ايطٛيٞ يٓػًكٗا باسها ٚ ْؿطف عًٝٗا َٔ ايًشِ ٚ ايعٜتٕٛ

 ٚ ْهعٗا يف ق١ٝٓٝ ايؿطٕ..ًْؿٗا 

 ْػطٞ ايٛد٘ بكؿاض ايبٝض ٚ ْطؾ٘ بايػُػِ ٚ سب١ ايربن١

 ْسخٌ ايك١ٝٓٝ ايؿطٕ عطاض٠ َتٛغط١

 (َٛضب)ْكطع ايطٍٚ بؿهٌ َا٥ٌ ..ٚ عٓسَا نطدٗا َٔ ايؿطٕ

ٚ طبعاً ا٫ؾهٌ إ ت٪نٌ غاخ١ٓ 

 

 

 

 خبع قؿٛ بايؿٛن٫ٛت١ 
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 :املكازٜط 

 نٛب زقٝل 

 ًَعك١ نبري٠ غهط  2  

 ًَعك١ نبري٠ مخري٠  1  

 ًَعك١ قػري٠ ًَح  1/2  

 بٝض  2  

 نٛب ظبس  1/4  

 نٛب سًٝب  3/4  

 نٛب قطع ؾه٫ٛت٘  1/2  

بٝض كؿٛم ٚسًٝب يًسٖٔ   

 .ايسقٝل َع ايػهط ٚاـُري٠ ٚاملًح ُٜٚكًب دٝسا - :ايططٜك١ 

 . ُٜدؿل ايبٝض َع ايعبس يف ايعذإ ايهٗطبا٥ٞ ع٢ً غطع١ َتٛغط١، ثِ ُٜهاف خًٝط ايسقٝل َع ا٫غتُطاض يف اـؿل -

 .ُٜهاف اؿًٝب يًدًٝط ايػابل َع ا٫غتُطاض يف ايعذٔ ست٢ ُٜكبح عذني َتذاْؼ -

 . غاع2/1١ُٜػط٢ ايعذني ُٜٚرتى يٝدتُط ملس٠  -

 .ُٜكطع ايعذني إىل مخؼ قطع ثِ ُٜشؿ٢ بكطع ايؿه٫ٛت٘ ُٜٚؿهٌ ع٢ً ١٦ٖٝ نُطات -

4تُطم نُطات اـبع يف قاز ؾطٕ ٚتُرتى يتدتُط ملس٠  -  . زقٝك0١

1ُٜػدٔ ايؿطٕ ع٢ً سطاض٠  - 8  . زضد١ 0١ٜٛ٦َ
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3ُٜسٖٔ ايهٝعض غًٝط ايبٝض ٚاؿًٝب ثِ ُٜدبع يف ايؿطٕ ملس٠  -  . زقٝك5١

 .٠ُٜكسّ َع املطبٞ ٚايعػٌ ٚايعبس -

 ايؿطا٥ط

 ؾطا٥ط اؾب١ٓ: ايٓٛع ا٭ٍٚ 

 

 :املكازٜط 

 :ايعذني 

 "مبكساض نًٝٛ تكطٜباً "  أنٛاب سطني 8

 ؾٓذإ غهط 

 ًَعك١ نبري٠ مخري٠ ؾٛض١ٜ

 ًَح. م.ّ

  ٬َعل نبري٠ سًٝب بٛزض5٠
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  أنٛاب َا٤ زاؾ3٧

 .نٛب إ٫ ضبع ظٜت ْباتٞ أٚ ظبس٠ ملٔ تطغب ع٢ً سػب ايه١ُٝ 

 بٝه١ كؿٛق١ 

 :اؿؿ٠ٛ 

 دب١ٓ بٝها٤ أٚ قؿطا٤ 

 .ؿ١ُ َؿط١َٚ قهط٠ َػبكاً َهاف عًٝٗا ًَعك١ نبري٠ قًك١ 

 غباْذ قهط َػبكاً

 :ايططٜك١ 

 ْهٝـ مجٝع املهْٛات اؾاؾ١ نايطشني ٚاؿًٝب ٚاـُري٠ ٚايػهط ٚاملًح ْٚكًّبٗا ثِ ْهٝـ

 املا٤ ايساؾ٧ ست٢ تتُاغو ايعذ١ٓٝ ثِ ْهٝـ ايعٜت ْٚػتُط بايعذني ست٢ تتُػاغو ايعذ١ٓٝ ٚلعًٗا ع٢ً

 .. ؾهٌ نط٠ ثِ ْػطٞ ايعذ١ٓٝ بك١ٝٓٝ ثِ ْهعٗا يف َهإ زاؾ٧ يتدُط ملس٠ ثًح غاع١ تكطٜباً 

1ٚبعس إٔ ؽُط ْكّٛ بتكطٝع ايعذ١ٓٝ إىل زٚا٥ط ؽُط َس٠   .. زقا٥ل ٚيرتتاح ايعذني ٜٚػٌٗ عًُٗا ٚسؿٖٛا 0

 ْؿطز ايعذ١ٓٝ ع٢ً ؾهٌ زا٥ط٠ ثِ ْهٝـ اؾب١ٓ ْٚؿهًٗا نُا ْطٜس ْٚهع قًٌٝ َٔ ايبٝض املدؿٛم َػح ع٢ً ٚد٘

 ..ايؿطري٠ بؿطؾا٠ خاق١ 

 :ططٜك١ ايًش١ُ املؿط١َٚ ٚايػباْذ  ٚايععرت

 :ايًش١ُ 
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 ٜؿطّ ايبكٌ ؾطَاً ْاعُاً ْٚكًٝ٘ ست٢ ٜبسٚ شٖبٝاً ْٚهٝـ ايًش١ُ املؿط١َٚ ْٚهع املًح ٚايبٗاضات ْٚكًبٗا 

 ..ْٚهٝل ًَعك١ قًك١ ْٚكًبٗا دٝساً ست٢ تٓهر 

 :ايػباْذ 

 

 ٚبعس تكؿٝتٗا ق٬ًًٝ ْطف ًَح ع٢ً سػب ايه١ُٝ..  َطات دٝساً 3ٜؿطّ ايػباْذ ؾطَاً ْاعُاً ثِ ْٓكعٗا باملا٤ ْٚػػًٗا 

 ثِ ْكّٛ بؿطى ايػباْذ بايٝسٜٔ ست٢ تعٍ املا٤ ٚتؿطى قطع قطع بايتسضٜر ست٢ تكؿ٢ نا٬ًَ ثِ تكًب ع٢ً ْاض َتٛغط١

 ثِ ْطف عًٝٗا املًح ٚايبٗاضات ٚايػُام ٚايؿط١ أٚ ايؿًؿٌ ا٭محط ملٔ..  بكٌ أٚ ع٢ً سػب ايه١ُٝ ست٢ تٓهر ق٬ًًٝ 3ٚ

 .. ٜطغب ثِ سؿٖٛا يف ايعذ١ٓٝ 

 :ايععرت 

 .. ْهع ًَعكتني ظٜت ظٜتٕٛ ع٢ً ًَعك١ ظعرت ؾاَٞ  ٚتكًّب 
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 .. ثِ ْكّٛ بتؿهٌٝ ايعذ١ٓٝ ع٢ً ؾهٌ زٚا٥ط ْٚسٖٔ ايععرت ع٢ً ايعذ١ٓٝ 

 

 :ايبٝـــــــــتعا : ايٓٛع ايجاْٞ 

 

 :املكازٜط 

 عذ١ٓٝ نايططٜك١ ايػابك١

 ؾًؿٌ أخهط بٝباض َكطع ؾطا٥ح

 طُاطِ َكطع ؾطا٥ح

 بكٌ َكطع ؾطا٥ح

 ظٜتٕٛ أغٛز داٖع َعًب أٚ َكطع ؾطا٥ح 



 

194 
 

   من المطبخ

 ظٜتٕٛ أخهط إٕ تٛؾط

 .. دب١ٓ أٟ ْٛع ٜٚؿهٌ دب١ٓ َاظٚض٬ٜ 

 :ايططٜك١ 

 .. ٜكًب ايطُاطِ ٚايبكٌ ٚايبٝباض ع٢ً ْاض ٖاز١٥ به١ُٝ ظٜت ق١ًًٝ نايتشُٝل 

 (ملٔ تطغب  ).. أٚ تٛنع املهْٛات ع٢ً ْاض ٖاز١٥ يف ايؿطٕ ٚتػط٢ ست٢ تٓهر ق٬ًًٝ 

 ..ْؿؼ ططٜك١ ايعذ١ٓٝ ايػابك١ يهٔ تهاف بٝه١ يف ايعذ١ٓٝ 

 ..ٚبعس تؿهٌٝ ايعذ١ٓٝ ع٢ً ؾهٌ زٚا٥ط ْسٖٔ ع٢ً غطشٗا قًك١ ٚناتؿب ملٔ تطغب 

 ..ْٚهٝـ ؾطا٥ح ايبٝباض ٚايطُاطِ ٚايعٜتٕٛ ا٭غٛز أٚ ا٭خهط إٕ تٛؾط 

 ٚبعس ؼُري ايعذ١ٓٝ َٔ ا٭غؿٌ يف ايؿطٕ نطز ايك١ٝٓٝ قبٌ ؼُريٖا َٔ ايػطح ْٚطف دب١ٓ بٝها٤ أٚ َاظٚض٫ أٚ

 .. دب١ٓ َجًجات َربٚؾ١ َػبكاً ثِ مُطٖا بايؿهٌِ اـؿٝـ 

 

 

 :ططٜك١ أخط٣ يًبٝتعا 
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 : املهّْٛات

 

 َا٤ زاؾ٧ نٛب

 ًَعكتإ نبريتإ+ زقٝل نٛبإ 

 مخري٠ ًَعكتإ قػريتإ ٚضبع

  ٬َعل قػري4٠ظٜت ظٜتٕٛ 

 ًَح ضؾ١ّ

 ضشاش طبذ ضؾ١ّ

 زقٝل شض٠ أقؿط ايًٕٛ ًَعك١ نبري٠

 دي َٛظاض٬ٜ ؾطا٥ح نٛب ٚضبع

 ضوإ طاظز ثًح نٛب

 : يتشهري قًك١ ايبٝتعا ا٭غاغ١ٝ

 ظٜت ظٜتٕٛ ًَعكتإ نبريتإ

  ؾكٛم5ثّٛ َؿطّٚ 

8طُاطِ َعًّب١  0   غطا0ّ

 ًَح ْكـ ًَعك١ قػري٠
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 أٚضٜػاْٛ فؿّـ ْكـ ًَعك١ قػري٠

 :ايططٜك١ 

 .يف قسض، محّٞ ايعٜت ٚقًّٞ ايجّٛ يسقٝك١ َع ايتشطٜو باغتُطاض: يتشهري ايكًك١ -1

 .يف ٚعا٤، أؾطغٞ عًب١ ايطُاطِ َع عكريٖا ٚبٛاغط١ ؾٛن١، إٖطغٞ ايكطع -2

 .أنٝؿٞ ايطُاطِ َع عكريٖا ؾٛم ايكسض َع املًح ٚا٭ٚضٜػاْٛ ٚاتطنٞ املعٜر ٜػًٞ -3

3خؿّؿٞ ايٓاض ٚاتطنٞ املعٜر سٛاىل  -4  . زقٝك١ َع ايتشطٜو َٔ ٚقت آلخط0

 .، نعٞ ث٬ث١ أضباع نٛب املا٤(أٚ ايعذا١ْ)يف ٚعا٤ اـ٬ط ايهٗطبا٥ٞ : يتشهري ايبٝتعا -5

 .أنٝؿٞ ايسقٝل تسضهٝاً َع اـًط باغتُطاض ست٢ تتذاْؼ املهّْٛات -6

 . زقا٥ل أٚ يًشكٍٛ ع٢ً عذ١ٓٝ َتُاغه5١نعٞ اـُري٠، ايعٜت ٚاملًح ٚاعذين يـ -7

2نعٞ ايعذ١ٓٝ يف ٚعا٤ ٚضؾّٞ عًٝٗا ضشاش ايطبذ ثِّ غطّٞ ايٛعا٤ بهٝؼ ب٬غتٝهٞ ٚأزخًٝٗا إىل ايج٬د١ يـ -8  . غاع4١

 .أخطدٞ ايعذ١ٓٝ َٔ ايج٬د١ ٚاتطنٝٗا َػًّؿ١ يػاع١ أٚ ست٢ تكبح ع٢ً سطاض٠ ايػطؾ١ -9

 .َسّٟ ايعذ١ٓٝ ع٢ً غطح َطؾٛف بايسقٝل ع٢ً ؾهٌ زا٥طّٟ زٕٚ قٓع ساؾ١ هلا -10

 .ضؾّٞ زقٝل ايصض٠ ا٭قؿط ع٢ً ٚد٘ ايبٝتعا ثِّ بأقابعو ساٚيٞ قٓع ساؾ١ يًبٝتعا -11

 .غطّٞ ايعذ١ٓٝ بهٝؼ ب٬غتٝهٞ ٚاتطنٝٗا داْباً يبعض ايٛقت -12

2محّٞ ايؿطٕ ع٢ً سطاض٠  -13 2  . زضد١ 0١ٜٛ٦َ

3محّٞ ق١ٝٓٝ ايبٝتعا أٚ ق١ٝٓٝ ؾطٕ عاز١ٜ زا٥ط١ٜ يـ -14  .زقٝك١ قبٌ ٚنع ايعذ0١ٓٝ

 .أظًٜٞ ايهٝؼ ايب٬غتٝهٞ ٚضؾّٞ َكساض ضبع ًَعك١ قػري٠ َٔ املًح ع٢ً ايعذ١ٓٝ -15

 .ٚظّعٞ قًك١ ايبٝتعا ع٢ً ايعذ١ٓٝ َع تطى َػاؾ١ غٓتُرت ٚاسس ؾاضغاً -16

 .ٚظّعٞ ؾطا٥ح اؾي ع٢ً ايٛد٘ -17
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1نعٞ ايعذ١ٓٝ يف ايك١ٝٓٝ ٚاخبعٜٗا يـ -18  . زقٝك١ أٚ ست٢ تكبح شٖب١ّٝ اي1ًٕٛ

1قطّعٞ ايبٝتعا إىل  -19  . قطع ٚظّٜٓٝٗا بايطوإ ثِّ قسَّٝٗا غاخ0١ٓ

 َؿه١ً ْاتَعر

 
 

 :املكازٜط

  نٛبات طشني 4

 نٛب سًٝب بٛزض 1

 ٬َعل قػري٠ مخري٠ ؾٛضٜ٘ 4

 نٛب َا٤ 2

 ًَعك٘ نبري٠ غهط 2

 ًَعك١ قػري٠ ًَح 2/1

 :اؿؿ٠ٛ

 دي نٝـــــــطٟ

 دي ابٝض َع سب٘ ايربن٘

 (ظعرت بطٟ-بكٌ-دي َٛتعض٬ٜ- ظٜتٕٛ-طُاطِ-ؾًؿٌ ضَٚٞ-ْكاْل)سؿ٠ٛ بٝتعا 

 ثّٛ+دعض َكطع ْاعِ +دي ؾسض َع ؾًؿٌ ضَٚٞ 
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 : ططٜك١ ايتشهري

 تعذٔ ايعذٝٓ٘ ٚؽُط ملس٠ غاع٘

ٚؼؿ٢ باؿؿٛات املصنٛض٠ غابكا ٜٚسٖٔ ايٛد٘ باؿًٝب ٚؽبع يف ايؿطٕ ست٢ تتشُط 

 َعذٓات س٠ًٛ         

 

 

 

 :املكازٜط

 سًٝب زاؾ٧. ٌَ 200

 ظبس٠. غطاّ 35

 بٝه١ 1

 غهط. ًَعك١ نبري٠ 2

 قًٌٝ َٔ ايؿاًْٝٝا

 ًَح

 ًَعك١ قػري٠ َٔ اـُري٠ اؾاؾ١ 1

2= نٛب )نٛب طشني  2.5 – 2 5 0ٌَ ). 
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 ”… نطمي١أٚ ٣ َعذٕٛ ايتُط بايكطؾ١، َطبأٚؾٛنٛ، “سػب ايصٚم، :  اؿؿ٠ٛ

 :ايططٜك١

 .يف اؿًٝب ايساؾ٧ تصٚب اـُري٠ ثِ تٛنع داْبا -

 .، تكب يف ٚعا٤، ٜهاف ايبٝض ٚايػهط ٚاملًح ٚايؿاًْٝٝا، اخًطِٝٗ دٝسا بايؿٛن١ تصٚب ايعبس٠ -

 أنٝؿٞايعبس٠ ٚايػهط، ٚسطنٞ،   خًٝط ايبٝض ٚأنٝؿٞ نٛب طشني َٓدٍٛ، ٚسطنٞ، ثِ 1 أنٝؿٞيف اؿًٝب َع اـُري٠  -

تسضهٝا َا تبك٢ َٔ ايسقٝل املٓدٍٛ، تعذٔ ايعذ١ٓٝ ْاع١ُ تٛنع يف ٚعا٤ َسٖٕٛ بايعٜت ايٓباتٞ، ٚغطٝٗا، ٚاتطنٝٗا يف َهإ زاؾ٧ ملس٠ 

 . غاع1١

 أدعا٤، ؾطز نٌ قطع١ بٝها١ٜٚ ايؿهٌ، ٚنع ق٬ًٝ َٔ اؿؿ٠ٛ ع٢ً ططف ايعذ١ٓٝ، ٚتػطٞ اؾع٤ ايعًٟٛ َٔ 9ىل إقػُٞ ايعذ١ٓٝ  -

 . ايعذني، اقؿًٞ دٝسا ست٢ ٫ تتػطب اؿؿ٠ٛ

 . ٚؾهًٝٗا نُا بايكٛض٠، ثِ نعِٝٗ يف ايك١ٝٓٝاآلخطؾطّسٞ ايططف  -

1ٚاتطنٝٗا ملس٠ ” ا٭ملّْٛٝٛ“تػطٝتٗا بٛضم ايؿٌٜٛ  - 1 زقا٥ل، غدين ايؿطٕ إىل 0 8  . زضد0١

 .ازٖٓٝٗا بايبٝض، ثِ ٚنعٗا يف ايؿطٕ ٚؽبع ست٢ ٜكبح يْٛٗا بٓٝا شٖبٝا -

ايهعو ايرتنٞ 

 

 :املكازٜط 

 أنٛاب زقٝل 5
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 ًَعك١ طعاّ َٔ ايػهط 1

 ًَعك١ طعاّ اـُري٠ 1

  ًَعك١ قػري٠ ًَح 11/2

 (يًدُري٠)نٛب َا٤ زاؾ٧  1/2

 (يًعذني)نٛب َٔ املا٤  1/2

 ٬َعل طعاّ َٔ ايعٜت ايٓباتٞ 2

 "َطب٢ ايتُط "زبؼ

 مسػِ

 ْكـ نٛب َا٤ يًدًط َع ايسبؼ

  زقا٥ل١٠تٛنع اـُريٙ َع ْكـ نٛب َا٤ ٚترتى 

  ايعذٝٓ٘ ًَػا٤بح زقا٥ل ْهع ايػهط ٚاـُريٙ ٚؼطى ثِ ايعٜت ٚايسقٝل ٚتعذٔ َع اناؾ١ املا٤ بايتسضٜر ست٢ تل١٠بعس 

ترتى يتتدُط تكطع ايعذٝٓ٘ يكطع َتػاٜٚ٘ ٚتؿهٌ سػب ايطغب٘ تٛنع بايسبؼ ثِ تطف بايػُػِ ٚترتى يتتدُط  

  .. َٔ َتٛغط٘ يعايٝ٘ ست٢ ايٓهر٠ سطاضىل ع ٚؽبع

   ايؿٝه٫ٛت١غإنطٚ
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 : َكازٜط ايعذ١ٓٝ

 

 أنٛاب ْٚل زقٝل3

 نٛب ْٚل يي باضز غا٥ٌ

 ضبع نٛب يي باٚزض

 ضبع نٛب غهط ْاعِ

 ضؾ١ ًَح

 ًَعك٘ نبريٙ مخريٙ

 ًَعك٘ نبريٙ بٝهٓر باٚزض

نٛبني ظبسٙ 

  :ايططٜك١ 

 تعذٔ ايعذٝٓ٘ باملكازٜط ايػابك٘ َاعسا ايعبسٙ

 ايعبسٙ بؼ يًؿطز

 خًٞ ايعذٝٓ٘ ؽُط ٚبعس َاؽُط ْبسأ بع١ًُٝ ايؿطز

 0  ايؿطز زقٝل٠ هب إٔ ٜهٕٛ  يوِ ايعذٝٓ٘ ٖـبسٚت٠  ست٢ ايؿطز ٖٓا أِٖ خطٛ

  .  نٛبفخص ْلأ اقػاّ ٜعين نٌ قػِ 4ٟعٓسْا نٛبني ظبسٙ ططٜ٘ قػُٝٗا اىل 

 تؿطزٟ ايعذٝٓ٘ ٚتسٖٓٝٗا بعبسٙ ايٓل ا٫ٍٚ ْٚطبل ايعذٝٓ٘ ْٚؿطزٖا تاْٞ ْٚهع طبك١ ايعبسٙ ايجاْٝ٘ ٚنًٝٗا ْل غاع٘ يف ايج٬د٘

 نطز ايعذٝٓ٘ ْٚؿطزٖا ثاْٞ ْٚهطض ْؿؼ اـطٛٚات ٚنًٝٗا نُإ ْل غاع٘ يف ايج٬د٘

 ًْٚؿٗا بعسٜٔ خطدٝٗا َٔ ايج٬د٘ ٚقطعٝٗا َػتط٬ٝ ٚمؿٝٗا بايؿٝه٫ٛت١ اٚ َطب٢ اٚ اٚ سؿ٠ٛ تؿه١ًٝ

1 َعايل يي غا٥ٌ ٚضؾ١ ؾاًْٝا ْٚرتنٗا تطتاح ملس٠ غاع١ ثِ ؽبع ملس٠ غاع١ ا٫ تًت ع٢ً زضد١ سطاض٠ 3 بٝهات 3ْٚٚسٖٓٗا بكؿاض  8 0  
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  .. ست٢ ؼُط دٝساً

 

 خ١ًٝ ايٓشٌ

 

  :  املكازٜط

 نٛب زقٝل  ٣،٥

  ٬َعل سًٝب بٛزضٙ ٣

 B.B ًَكع٘ نبريٙ

  ًَعك٘ قػريٙ ًَح ، ًَعك٘ قػريٙ غهط

  ًَعك٘ نبريٙ مخري٠

  ضبع نٛب ظٜت

 عًب٘ ظبازٟ اٚ نٛب يي

 : اؿؿٛٙ
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 ٟدي نري

  : ايٛد٘

  ْػتً٘ بٝه٘ ٚسًٝب

 :ايططٜك١ 

   َع ضؾ٘ غهط١٥زافَا٤  نٛب فبايبساٜ٘ ْاخص اـُريٙ ْصٚبٗا بٓل

  ٚاـُري٠٠ نًط املٛاز اؾاؾ٘ بعسٖا ْهٝـ ايػا٥ٌ

  .  انجط٫  فتتدُط َٔ غاع٘ يــ غاع٘ ْٚل

 اسس٠ا غاع٘ ٚٙىْرت ايعذٝٓ٘ بعس ايتدُري ٙ ٖص

 

 ٠  ايكٕٗٛ طبعاً اْا اغتدسَت ؾٓذا.. نُا ٖٛ ٚانح يف ايكٛض٠ قطعٝٗا يسٜوِ ْؿطزٖا بػُو َتٛغطَ ٚبأٟ قطاع٘ َتٛؾطٙ 

  

 .. ييت ْطغب بٗاٚمؿٝٗا باؾب١ٓ اٍ
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  َس١ْٖٛ بعٜت أٚ أٟ ق١ًْٝٓٝؿٗا ْٚهٛضٖا ْٚطقٗا بكٝٓٝ٘ تٝؿاٍ 

 

  ق٬ًًٝؽُريٙ خؿٝؿ٘ ٚاْتؿدت ت م يــ ضبع غاع٘ ؾُٝا ٜػدٔ ايؿطَٕ تهٕٛ ؽُط٨ٚاتطنٗا عؿط زقا

 . ٙ اَػشٗاااَػح ٚدٗٗا بـ قؿاض بٝه٘ ًَٚعك٘ سًٝب ٚبايؿطف

 .ست٢ تتؿطب َباؾط٠ بعس إخطادٗا َٔ ايؿطٕ غكٝٗا ْػتًَ٘ ٕ
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 ..ٚؼؿ٢ ظي أٚ ٫ ؼؿ٢ ؾتأنٌ بايعػٌ .. تػتطعٞ اغتدساّ ططٜك١ ايؿطا٥ط ايػابك١ يف قٓع خ١ًٝ ايٓدٌ 

 .. ٫ٚ ٜؿرتط  غكٝٗا بٓػت١ً ع٢ً سػب ضغبتوِ 

 ايسْٚات

 

 :املكازٜط 

 :ايعذ١ٓٝ 

 ظبازٟ 1 -

 ا نٛب يي -

 ضبع نٛب ظٜت -

 ًَح -

 ٬َعل نبري٠ غهط -3 

 ًَعك١ نبري٠ مخري٠ -

 ًَعك١ نبري٠ بٝهٓر باٚزض -

  اخًطٞ مجٝع املكازٜط ايػابك١ ثِ انٝؿٞ هلا

 ٚ ْكـ نٛب طشني -3 
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1ض ّاتطنٝٗا يتذ  .  زقٝك١ ثِ أعذٓٝٗا َط٠ أخط٣ ٚ اتطنٝٗا ست٢ ٜتهاعـ سذُٗا5

 . قَٛٞ بؿطزٖا ٚ تكطٝعٗا ثِ غطٝٗا ٚ اتطنٝٗا ملس٠ عؿط زقا٥ل

  ..ثِ تك٢ً يف ظٜت غعٜط

 :ايسْٚات يف ايؿطٕ 

 املكازٜط

 نٛب زقٝل يهٌ ا٫غتعُا٫ت

  ضبع نٛب غهط

 ث٬خ اضباع ًَعك١ قػري٠ بٝهٝٓؼ باٚزض

 ث٬خ اضباع ًَعك١ قػري٠ بٝهٝٓؼ قٛزا

 ضؾ١ ًَح

 بٝه١

2عًب١ ظبازٟ  2   ؽ7

 ًَعك١ نبري٠ ظبس٠ َساب١

 ًَعك١ قػري٠ َٔ ايؿا٬ْٝ

 ًَعكتإ قػري٠ َٔ عكري ايًُٕٝٛ اؿاَض

 قًٌٝ َٔ ايعٜت يصٖٔ ايك١ٝٓٝ

 ًَعك١ غهط بٛزض٠ يطف ايك١ٝٓٝ
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  :ايططٜك١

1ؾػًٞ ايؿطٕ ع٢ً زضد١ سطاض٠  8 0 

 ٚ ضؾٝٗا بايػهط ايبٛزض٠ ازٖين ايك١ٝٓٝ بكًٌٝ َٔ ايعٜت

 نعٞ املٛاز اؾاؾ١ ٚ َع بعض ٚ اَعهِٗ

 نعٞ ايبٝض ٚ ايعبس٠ املساب١ ٚ ايعبازٟ املدؿٛم

 ٚ اخؿكٞ املعٜر دٝسا

 انٝؿٞ ايػٛا٥ٌ اىل املٛاز اؾاؾ١

 ٚ اَعدٞ ست٢ تتذاْؼ نٌ املٛاز

 .زٕٚ املبايػ١ يف اـؿل

قيب اـًٝط بٛاغط١ ًَعك١ يف ق١ٝٓٝ املٝين زْٚات 

 

 : ٚاخبعٜٗا ع٢ً ْاض َتٛغط١ يف ايؿطٕ يتبسٚ نُا يف ايكٛض٠ 
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ٚإٕ ضغبيت بٛنع َعٜر ايؿٛن٫ٛ ايبٝها٤ اّ .. ٖٚٓاى أٜهاً قٛايب بأؾهاٍ أخط٣ يف ايػٛم يًكًٞ ٚايتشُري ٜٚؿهٌ اغتدساَٗا 

 .. أٚ تهتؿٞ بطف ايػهط ايبٛزض٠ عًٝٗا .. ايػٛزا٤ اٚ اناؾ١ بعض ايع١ٜٓ ع٢ً ايسْٚات ؾتبسٚ طعُٗا أمجٌ 

 .. ٚمت ؾطح ططٜك١ قٓع قٛم ايؿٛن٫ٛ يف باب اؿًٜٛات

 

 طبـــــــل ايهـــــــــطٜـــــــب

 ايهطٜب املاحل: ايٓٛع ا٭ٍٚ 

 :املكازٜط 

 "املكازٜط تعتُس ع٢ً سػب ايه١ُٝ "
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 ..ممهٔ اغتبساٍ ايعبس٠ بايعٜت : ٬َسظ١ 

 :ايططٜك١ 

 انًٞ ايسقٝل يف إْا٤ نبري ثِ أنٝؿٞ ي٘ املهْٛات اؾاؾ١ ٚاَعدُٝٗا دٝسا قاْع١ ثكب يف املٓتكـ

انػط٣ ا٫ضبع بٝهات ٚأخؿك٢ ايبٝض َع شضات املًح دٝسا 

ثِ ْهٝـ ايسقٝل ـًٝط ايبٝض بايتسضٜر ٚنًط 

عٓس خؿل ايبٝض ٚايسقٝل قس ٜتهتٌ ٫ تٓععذ٢ ٚان٢ًُ اـؿل 

نٝؿ٢ ن١ُٝ اؿًٝب بايتسضٜر يًدًٝط ايػابل َٔ ايسقٝل ٚايبٝض 

 .ٚأنٝؿٝ٘ (زٕٚ إٔ تػدٓٝٗا يسضد١سطاض٠ َطتؿع١ )اعذين املعٜر دٝسا ست٢ ٜكبح َتذاْػا ثِ أشٜيب ايعبس  -2

 ظَٔ اـؿل ٫ ٜاخص انجط َٔ زقٝكتني

اتطنٞ ٚ ايعذني ق٬ًٝ يٝتُاظز قبٌ عٌُ ايهطٜب ع٢ً . اعذين املهْٛات ايػابك١ دٝسا ست٢ ؼكًٞ ع٢ً عذني قٛاَ٘ خؿٝـ ْٛعا َا

 ايٓاض

 ..٠  قكري٠ ٚغط٢ ا٫ْا٤ بطبك١ ب٬غتٝو ٚضوٝٗا ؾ٢ ايج٬د٘ َس
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 .:  ايهطٜب ع٢ً ايٓــاضٟط٘

  . ازٖين غطح َك٠٬ ٫ ًٜتكل بٗا ايطعاّ ٚتهٕٛ قػري٠ اؿذِ بكًٌٝ َٔ ايعبس ثِ غدٓٝٗادٝساع٢ً زضد١ سطاض٠ َتٛغط١ -1

 زقا٥ل ست٢ ٜتُاغو ايعذني تكبح 3اغهيب ْكـ َػطؾ١ عذني عًٞ غطح املك٠٬ أٚ َػطؾ٘ قػريٙ ؾ٢ سذِ ايؿٓذإ ٚاقًٞ ملس٠  -2

 .ؾطري٠ شٖب١ٝ ايًٕٛ ٚاقًبٝٗا ع٢ً ايٓاس١ٝ ا٭خط٣

 عٓس قب ايعذٝٓ٘ تسٚض املك٬ٙ ست٢ تهػ٢ نهٌ بايعذني ٚاشا مل ٜػط٢ ايعذني املكبٛب نٌ قاع املك٬ٙ ْكب املعٜس ست٢ من٬ ايؿطاغات

 ٬ْسظ بس٤ ْهر ؾطا٥ط ايهطٜب ؾؿ٢ اؾٗ٘ ايٝػط٣ تبسٚ داؾ٘ ٚايٓاس١ٝ اي٢ُٓٝ َاظايت ضطب٘ٚ
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 عٓسَا تٓهر ؾطا٥ط ايهطٜب تٓعيل بػٗٛي٘ َٔ املك٬ٙ

 ثِ ْكًب ايؿطريٙ ايهطٜب ع٢ً اؾٗ٘ ايتاْٝ٘ ست٢ تٓهر ايػطح نُا ؾع٬ ؾ٢ ا٫غؿٌ

  .عٓس ٚنع ايعذني عًٞ املك٠٬ إشا ٚدست ايهطٜب داؾ١ أنٝؿٞ املعٜس َٔ ايعبس ٚاؿًٝب يًدًٝط ٚاعذين َط٠ أخط٣

 .أَا إشا ناْت طط١ٜ ٫ٚ تتُاغو بػٗٛي١ أنٝؿٞ ق٬ًًٝ َٔ ايسقٝل ٚاعذين َط٠ أخط٣
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  ..ٖٚصٙ ٢ٖ ؾطريات ايهطٜب بعس إ مت قًٝٗا نًٗا

 

 .. ٚتػتدسّ يف قٓع ايػٓسٚتؿات املٓٛع١ نايؿٛضَا ٚاؾي ٚغريٖا 

 

 ايهطٜب اؿًٛ :ايٓٛع ايجاْٞ 
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 : املكازٜط 

  نٛب زقٝل2

  بٝهات4

  ْٚكـ نٛب سًٝب2

 ًَعك١ غهط

 ضبع نٛب ظبس٠

 ؾاًْٝٝا

 ضؾ١ ًَح

 :ايططٜك١ 

 .ْهع ايسقٝل يف إْا٤ نبري ثِ ْهٝـ ي٘ املهْٛات اؾاؾ١ ٚمنعدٗا دٝساً ْٚكٓع ثكب يف املٓتكـ 

 .ْهػط أضبع بٝهات ٚنؿكٗا َع املًح دٝساً 

 .. ْهع ايسقٝل ع٢ً ايبٝض بايتسضٜر ٚنؿل دٝساً ْٚهٝـ اؿًٝب 

 ْٚهٝـ ايعبس٠ يف املك٠٬ ست٢ ػـ ْٚهع ٚد٘ ايعذني.. ٜػط٢ ٜٚرتى ملس٠ غاع١ أٚ ْكـ غاع١ 

 .. ْٚكًب٘ يٝتشُط َٔ ايٛدٗني 

 ...ٜٚكسّ َع نطمي١ أٚ قؿط١ أٚ ؾٛان٘ َٓٛع١ نايؿطٚاي١ ٚاملٛظ 
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 ايهطٜب بايؿطاٚي١ 

 

 :املكازٜط 

 نطٜب سًٛ 

 ْكـ نٛب ضقا٥ل ايؿٝه٫ٛت١

 نٛب ؾطاٚي١ َكطع١ ؾطا٥ح

 ث٬خ أضباع نٛب نطمي١ سًٜٛات كؿٛق١

 :ايططٜك١ 

  اسهطٟ قسضا قػري٠ ٚنعٝ٘ ع٢ً ايٓاض ، شٚبٞ ؾٝ٘ ضقا٥ل ايؿٝه٫ٛت٘ َع ايتكًٝب ثِ اضؾعٝ٘ عٔ ايٓاض ٚاتطنٝ٘ داْبا

نعٞ قٛم ايؿٝه٫ٛت٘ ع٢ً اؾاْب ايصٖيب يًهطٜب ٚاؾطزٜ٘، ثِ نعٞ ايؿطاٚي١ املكطع١ ٚقَٛٞ بجٓٝ٘ ع٢ً ؾهٌ كطٚطٞ ثِ نعٞ 

  ايهطمي١ املدؿٛق١ ع٢ً ايػطح

  .. نعٞ ايهطٜب يف طبل ايتكسِٜ

 ..ممهٔ اغتبساٍ ايكؿط١ بايؿٛن٫ٛ ٚنًُّ٘ ع٢ً ضغبتوِ : ٬َسظ١ 
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 :بٓت ايكشٔ 

 

 :املكازٜط 

  نٛب زقٝل 2ٚ 1\4

 نٛب مسٔ زاؾ٧ 1\2

  بٝه٘ 1

  ًَعك١ طعاّ غهط 1

  ًَعك١ س٢ً مخريٙ ؾٛض1ٜ٘

  ًَح ضؾ١

 . َٔ سب١ ايربن٘ ضؾ١ بٝه١ يسٖٔ ايٛد٘ َع قؿاض

  زاؾ٧ يًعذٔ َــا٤

 . يًتشًٝ٘ عػٌ
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  : ايططٜك١

 . ْهع ايسقٝل ٚايبٝه٘ ٚاملًح ٚايػهط ٚاـُريٙ يف ٚعا٤ ايعذٔ

 

  ْعذٔ املكازٜط باملا٤ ايساؾ٧ ست٢ تتذُع ايعذٝٓ٘ ع٢ً بعهٗا دٝسا ٚتهٕٛ ٚغط ٫ ثكًٝ٘ ٫ٚ خؿٝؿ٘ بعس

 . نباض َٔ ايػُٔ ًَعكتني شيو ْهع عًٝٗا

 

  َػطاٙ زقا٥ل 10 ْػتُط يف ايعذٔ ست٢ مكٌ ع٢ً عذٝٓ٘ ْاعُ٘ ٚططٜ٘ ْٚرتنٗا

 

 .. ْٚػطٝٗا ْكػِ ايعذٝٓ٘ اىل نٛض عذِ سب١ ايًُٕٝٛ تكطٜباً
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  ْٚؿطزٖا قسض نطٙ َتٛغط٘ بايػُٔ يف ايكاع ٚع٢ً اؾٛاْب ْٚاخص قٝٓٝ٘ ْكّٛ بسٖٔ

 . زٕٚ َا تتكطعب  املػتطاع

 

 .  ْٚطف عًٝٗا قًٌٝ َٔ اؿب١ ايػٛزا٤ ايٛد٘ بايػُٔ ْٚسٖٔ ْؿطز ايطقاق٘ يف ايكٝٓٝ٘

 

 .. ٠ ايهٛض ْهطض ايططٜك٘ َع بكٞ
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 ..  اٚ سػب اؾ٠ٛ ملس٠ ضبع غاع٠ أخط٣ َط ؽُط زٖٔ ٚدٗٗا بايػُٔ ْٚرتنٗا زٕٚ طبك٘ نًٝٗا َٔ ٚاخط

  َع٘ قًٌٝ َٔ اؿًٝب ايػا٥ٌ كًٛط ٚد٘ بٓت ايكشٔ بكؿاض بٝه٘ ْسٖٔ بعس َهٞ ٚقت ايتدُري

 . اؿب١ ايػٛزا٤ ْٚطف

 

 . ٚدٗٗا تػدٝٓ٘ ٚنًٝٗا اىل إ تػتٟٛ َٔ ؼت ٚمُط غبلٚقس  ؾطٕ اٍْسخًٗا

 

 



 

220 
 

   من المطبخ

ــــــــل  املطبَـّ

 :املطبل املاحل : ايٓٛع ا٭ٍٚ 

 

 :املكازٜط 

 نٛب طشني 3

 ًَعك١ ظٜت

 بٝه٘

 ًَح

٨نٛب َا٤ زاف  

 :اؿؿ٠ٛ  

 "ملٔ تطغب"٠ ؿُ٘ َؿطّٚ

 بٝض 

 ضؾ٘ ًَح ٚنُٕٛ 

 طُاطِ 

 (نطاخ)٠بٝع

 .. ؽًط املهْٛات ست٢ تتذاْؼ َع بعهٗا 
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:ايططٜك١   

ظٜت ْٚػطٝٗا ْٚرتنٗا  قًٌٝ َٔ اٍ نٛض ٚتٛنع يف طبل ؾٝ٘ ظٜت ْٚكب ع٢ً ايٛد6٘ نٛض قػريٙ عذِ ايٝس تكطٜباً إىل ٚتهٛض ٠تعذٔ ايعذني

3 تطتاح ملس٠ . زقٝك١ 0  

  ْٚهع اؿؿ٠ٛ املصنٛض٠ غابكاً  بكًٌٝ َٔ ايعٜتايعذ١ْٓٝبسأ بؿطز 
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 َٚٔ ثِ ْػًكٗا نُا ٖٛ َٛنح يف ايكٛض٠

 

: ْٚكًٝٗا مبك٠٬ تٝؿاٍ بكًٌٝ َٔ ايعٜت ْٚكًّبٗا ست٢ تبسٚ ايٓتٝذ١ نُا يف ايكٛض٠   

 

 

 ..ٚت٪نٌ َع يُٕٝٛ َكطع ؾطا٥ح 

 :املطبل اؿًٛ : ايٓٛع ايجاْٞ 

 :املكازٜط

 ظعذني َطبل داٙ

 َٛظ أٚ دب١ٓ س٠ًٛ سػب ايطغب
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 غهط ٜهاف سػب ايطغب١ ٚيهٔ اشا نإ ايػهط ظٜاز٠ ٜهٕٛ أيص

 بٝض

 زقٝل كًٛط باملا٤ يتكؿٌٝ ا٭ططاف 

 : ايططٜك١

 ٜٗطؽ املٛظ بايػهط ٜٚهاف ايبٝض أٚ اؾي بسٍ املٛظ سػب ايطغب١ 

 تؿطز عذني املطبل ٜٚٛنع أططاؾ٘ َٔ ايعذني ايػا٥ٌ 

 ٜكب اـًٝط زاخٌ ايعذ١ٓٝ 

 ُٜهاف ايبٝض ٚؽًط املكازٜط ٚ ُٜٗطؽ املٛظ بايػهطٚ

 تُؿطز قطع١ ايعذني ٜٚٛنع يف أططاؾٗا َٔ ايعذني ايػا٥ٌ 

 ُٜكب اـًٝط زاخٌ ايعذ١ٓٝ 

  ..تكًب املطبل ع٢ً اؾ١ٗ ا٭خط٣ يتتشُط ٚتٛنع بايكاز ٚ ٜهػط ع٢ً ا٭ططاف يهٞ تتجبت ايعذني 
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 :ايػُبٛغــــــــ١ ٚايػُبٛغـــــو 

 

  :ايػُبٛغ١ 

 :٠ ملكازٜط يًعذنيا

 .. ييت تطغبنيَ بٗا  ايهُٝ٘ ا..  أبٝض زقٝل

  ًَحقًٌٝ 

 ظٜت نبري٠  اٚ اضبع ٬َعل ٠ ٚث٬خ
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 َا٤

 .. ٠  تهٕٛ ؾب٘ قاغ٠ٞايططٜك٘ تعذين املكازٜط ايػابك٘ ٚايعذني

 

  :٠ اؿؿٛ

 .. تطغبنيَ بٗا اؿؿٛٙ ايٞ 

 بعٜت ٠  شنطتٗا باملكازٜط ْٚسٖٔ بني نٌ طبك٘ ٚطبلتٞ نُٝ٘ َٔ ايعٜت غري اٍلٗع 

 ٚ ممهٔ اضبع طبكاتأْعٌُ نٌ ث٬خ طبكات ؾٛم بعض 

ْكّٛ بؿطز ايطبكات ايج٬خ 
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  ْكطعٗا ثِ  ٚبعس إ تٓؿـ ق٬ًًٝ ْكًبٗا ٠نع ايطبك٘ املؿطٚزٕ..  ع٢ً ايكاز أٚ َك٠٬ ايتٝؿاٍ 

 

 ..ْكػِ ايعذ١ٓٝ إىل َػتط٬ٝت ًْٚؿٗا ناملعتاز ْٚكًٝٗا بعس سؿٖٛا 

 

 :سؿٛات كتًؿ١ يعذ١ٓٝ ايػُبٛغ١ 

 :ٚميهٔ اغتدساَٗا اٜها ؿؿٛات ايؿطا٥ط٠ اْٛاع سؿٛات ايػُبٛغ٘ ملٔ ؼب ايتٜٓٛع يف سؿٛات ايػُبٛؽ
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 سؿ٠ٛ ايبٝتعا

  نٛب دي َٛظاض٬َٜبؿٛضٙ

 دي نطؾت اظضم عًب١ ٚغط َبؿٛضٙ

 نٛب ظٜتٕٛ اخهط ايؿطاٜح بؼ ْؿطَ٘ خؿٔ

 بكً٘ َتٛغط٘ َؿطَٚ٘ ْاعِ

 سب١ ؾًؿٌ اخهط َؿطَٚ٘ ْاعِ

 عًب١ َؿطّٚ َؿطَٚ٘ خؿٔ 

 .. اختٝاضٟ  .. ضؾ١ اٚضٜػاْٛ

   ..        ٚؼؿ٢ ٠ؽًط َع بعض َجٌ ايػًط

 سؿ٠ٛ مسبٛغ١ ايًشِ

  نًٝٛ ؿِ َؿطّٚفْل

 بكٌ نبريٙ َؿطَٚ٘مثطات  5 

 ؾكٛم ثّٛ َؿطَٚ٘ ْاعِ 4

 ضؾ١نُٕٛ ْاعِ

  ضؾ١ نعبطٙ ْاعُ٘

 ضؾ١ قطؾ٘

 ؾًؿٌ اغٛز ًَٚح

 نعبطٙ خهطٙ َؿطَٚ٘نبري٠ ًَعك١ 

 ايبكٌ ٚايجّٛ  ٚنع٫ٞ ٜٓؿـ إٔ  ٜٚتبدط قبٌ ست٢ تٓعٍ ن١ُٝ املا٤ َٓ٘ ٠ع٢ً ْاض قٟٛاتطنٝ٘  ايًشِ ع٢ً ايٓاض يف َك٠٬ ٚاغع٘ ٚنعٞ 

  ٚايبٗاضات
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1 ٜتػبو ٣  َػطاتطنٝ٘خؿؿٞ ايٓاض ٚ  .. ا٥ل  زم0

 .. ٠ يتأخص ضوتٗا  ايهعبطنعٞ عًٝ٘  ايٓاضَقبٌ ٫ تطؿٞٚ

 سؿ٠ٛ مسبٛغ١ اؾي

 عًب١ نبريٙ دي نطؾت َبؿٛضٙ

  نٝؼ دي َاظاض٫ٚ

 ؽًط ٚؼؿ٢ ..  نٛب بكٌ اخهط َؿطّٚ ْاعِفْل

  ٚايبعايٝااسؿ٠ٛ مسبٛغ١ ايبطاط

  تػًل زقٝكتني ٚتطؾعانٛبني َهعبات قػريٙ َٔ ايبطاط

 ٠نٛبني بعايٝا َػًٛم

 بكٌ َؿطّٚ ْاعِ

 نُٕٛ سب

 نٛب٠ نعبطٙ خهطا٤ َؿطَٚ٘ نُٞ

 َادٞ َهعبني

 سب١ ؾًؿٌ اخهط ساض َؿطّٚ

  ظلبٌٝ اخهط َبؿٛضٙقًٌٝ

  نبري٠ ناضٟ ًَعك١ فْل

 . مثطات بكٌ  7ايبكٌ تكطٜبا 

 ٜتؿطب  ست٢  املادٞ ٚايبعايٝا ٚايؿًؿٌ ٚايعلبٌٝ ٚقًبٝ٘ نعٞٚ..  ايبطاط ٚقًيب نعٞ نُٕٛ سب ٚنبري٠ظٜت َٚع٘ ًَعك١ قًٌٝ محطٜ٘ ب

   ..  ايهاضٟ ٚايهعبطٙ ٚشٚقٞ املًح ٚايؿًؿٌ  ٚاسؿٞنعٞ ٤خط ؾٞآٚ .. َٔ بعض
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 مسبٛغ١ اـهاض بايؿبٓت

 (٠ شض-ؾاقٛيٝا-بعايٝا-دعض)نٝؼ نًٝٛ خهاض َؿهً٘ 

 ٠ ؾكٛم ثّٛ َؿط5َّٚؿطَٚ٘ َعٗا  بكٌ   مثطات 5

  ؾبٓتقًٌٝ

 َهعبني َادٞ

 (نطنِ-ؾًؿٌ اغٛز -نُٕٛ-نعبطٙ-نُٕٛ )ٖاضات بًَعك١ َؿهً٘ َٔ اٍ

 .. ست٢ تٓهر ق٬ًًٝ اغًكٞ اـهاض 

  .. نٝؿٞ اـهاض ٚقًبٝ٘ ٜؿطب َٔ بعه٘ٚأ .. ايبكٌ دٝساً َع املادٞ ٚايبٗاضات ٚايؿبٓتمحكٞ

 سؿ٠ٛ مسبٛغ١ ايسداز

 زداد٘ َػًٛق٘ َؿتت٘

  بكٌ َؿطَٚ٘  5

 ؾكني ثّٛ نباض َؿطَٚني

 سب١ ؾًؿٌ اخهط ساض َؿطَٚ٘

 عًب١ َؿطّٚ ؾطاٜح َؿطَٚ٘ خؿٔ

 َهعبني َادٞ

 ًَح ٚؾًؿٌ

 ٠ظبس نبري٠ ًَعك١ 

 ظٜت ست٢ ٜصبٌ  قًٌٝمحطٟ ايبكٌ ب
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 ٜتػبوقًٌٝ ٍ انٝؿٞ ايسداز ٚغطٝ٘  ٚ ٜتشُط َع ايبكٌ ست٢  ٜصٚب بايبكٌ انٝؿٞ املؿطّٚ ٚقًبٝ٘ٚبعس إٔنٝؿٞ املادٞ ٚأ

 

 ..  ٚاسؿٞ  دٝساًٖايًشؿٛٙ ٚقًبٝ٘ َعا  انٝؿٝ٘ست٢ تٓهر ٚ َع ايجّٛ ٚايؿًؿٌ اؿاض ٠نعٞ ايعبسٙ يف َك٠٬ قػري

 مسبٛغ١ ايؿآٜٝع

 نٛبني ًَؿٛف َؿطّٚ ؾطاٜح

  نٛب دعض َؿطّٚ ؾطاٜح

 سب١ ؾًؿٌ اخهط َؿطّٚ ؾطاٜح

 َٚجًٗا سب١ ؾًؿٌ امحط َٚجًٗا سب١ ؾًؿٌ اقؿط

 انٛاب بكٌ ؾطاٜح 3

 ضبع نٛب قًك١ قٜٛا اٚ اقٌ قًٌٝ

 َٟهعبني َاز

م ٨ خؿؿٞ ايٓاض ٚغطٝٗا بؼ مخؼ زقاثِ  .. تػد٠ٔ ست٢  انٝؿٞ باقٞ اـهاض ٚقًبٝٗا ع٢ً ْاض قٟٛ ٚمحطٟ ايبكٌ اىل إ ٜصبٌ قًٌٝ

 .. قًبٝٗا دٝساً ٚاغًكٞ عًٝٗا ست٢ تربز ٚاسؿٞ  انٝؿٞ ايكٜٛا ٚست٢ ٫ تٓؿـ ٚ ٫ تصبٌ ٚانؿؿٝٗا ٚقًبٝٗا ست٢ 

  ..طبعا املادٞ ٜٓهاف َع ايبكٌ 

 ٠سؿ٠ٛ مسبٛغ١ املؿطّٚ بايصض

  انٛاب بكٌ َؿط3ّٚ

 عًبتني َؿطّٚ ؾطاٜح َٚؿطّٚ خؿٔ

 نٛب شضٙ َػًٛق٘

 ْل نٛب نعبطٙ خهطٙ َؿطَٚ٘

 ؾكٛم ثّٛ َؿطَٚ٘ 5
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 َهعبني َادٞ

 ًَعك١ قػريٙ نعبطٙ ْاؾؿ٘ َطشْٛ٘

محطٟ ايبكٌ َع املادٞ ٚايهعبطٙ ايٓاؾؿ٘ ٚبؼ تطًع ضوتٗا انٝؿٞ املؿطّٚ ٚقًبٝ٘ دٝسا انٝؿٞ ايجّٛ ٚقًيب ٚبؼ تٓؿـ انٝؿٞ ايصضٙ 

 .. ٚاغًكٞ عًٝٗا ست٢ اإلغتدساّ ٚايهعبطٙ 

  ..سؿ٠ٛ ايػُبٛغ١ زداز بايًُٕٝٛ

 نًٝٛ قسض زداز كًٞ َٔ ايعظِ 2

  يُْٝٛات َعكٛض٠ 6

 ًَعك١ ْٚكـ بٗاضات َؿه١ً

 ًَعك١ ْٚكـ ًَح

 َهعب َطق١ ايسداز 2

  ؾًؿٌ سطام2ؾكّٛ ثّٛ َسقٛق١ َع قًٌٝ َٔ ايعلبٌٝ ٚ 4

 سع١َ ؾبت َؿط١َٚ ؾطَا ْاعُا 1

 سع١َ بكسْٚؼ َؿط١َٚ ؾطَا ْاعُا 1

 دعض َكطع قطعا قػري٠ 3

 ؾًٝؿ١ً باضز٠ َكطع١ قطعا قػري٠ 4

 بك٬ت َؿط١َٚ ؾطَا ْاعُا 3

 قًٌٝ َٔ ايعٜت

 :ايططٜك١

 .تكطع قسٚض ايسداز قطع َتٛغط١ اؿذِ

ٜطؾع ع٢ً ْاض َتٛغط١ ٜٚهاف ي٘ َػشٛم ايجّٛ ٚايعلبٌٝ ٚايؿًؿٌ اؿطام ٚايبٗاضات املؿه١ً َٚهعيب َطق١ ايسداز ٚاملًح ٜٚرتى ست٢  
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3ٜػتػطم تكطٜبا)ٜٓؿـ َا٩ٙ َع ايتكًٝب بني اؿني ٚاآلخط  5 - 4 ٚبعس شيو ٜهاف عكري ايًُٕٝٛ ٜٚرتى ست٢ ٜتؿطب . ( زقٝك5١

 .ايسداز متاَاً

 .يف ٖصٙ ا٫ثٓا٤ ٜٛنع ايعٜت يف َك٠٬ ثِ ٜهاف ايبكٌ ٜٚكًب ق٬ًٝ ٜٚهاف اؾعض ٚايؿًٝؿ١ً ايباضز٠ ٚتطف بكًٌٝ َٔ املًح ٚايؿًؿٌ ا٭محط 

يٝؼ ع٢ً ايٓاض )ٜٛنع ايسداز يف ايؿطا١َ ايهٗطبا١ٝ٥ ثِ ٜٛنع يف اْا٤ ثِ تهاف ي٘ اـهاض ٚايؿبت ٚايبكسْٚؼ ٜٚكًب ست٢ متتعز املكازٜط

  . طبعاً

 : سؿ٠ٛ مسبٛغ٘ ايسداز ٚايؿبح

 بكً٘ َؿطَٚ٘- ؾًؿٌ اغٛز ًَح - ؾبح - زداد٘ َكطع٘ قػريٙ دسا 

 ٙ ٚانٝؿٞ ايسداز ٚاتطنٝ٘ ع٢ً ايٓاض ٚثِ انٝؿٞ باقٞ املٛاز ٚقَٛٞ عؿٞ ايػُبٛغ٘ بٗا ٚاملُٝع بٗصاً ؾؿافقبحاقًٞ ايبكٌ ست٢ ٟ

  .. ٖٛ عٓس ايتكسِٜ ايػُبٛغ٘

  ..  قَٛٞ بتكطٝع ؾطا٥ح يُٕٝٛ ٚقسَٝٗا

  :سؿ٠ٛ مسبٛغ٘ دبٓ٘ ؾٝتا

  قًٌٝ َٔ ايؿًؿٌ ا٫غٛز- دبٓ٘ َٛظٚض٬ٜ -  ؾٝتا ٠ دي

٫ؼتادني يًًُح ٫ْ٘ ايؿٝتا َاؿ٘ ٚعٓس خًطٗا ٚسؿٖٛا بايػُبٛغ٘ عٓس ايكًٞ ٚقهِ ٖصٟ ايػُبٛغ٘ تكبح دبٓ٘ املعٚض٬ٜ شا٥ب٘ 

  ..َٚطاط٘ َجٌ ايبٝتعا 

 :سؿ٠ٛ مسبٛغ٘ ايسداز باؾي

 - ؾًؿٌ اغٛز- ًَح - دعض َبؿٛض - دي نطاؾت غا٥ٌ - شضٙ - زداد٘ َػًٛق٘ َٚؿطَٚ٘ 

  .. ىًط ايهٌ تتُٝع ٖصٟ ايػُبٛغ٘ بطعِ ايسداز َع اؾي ٚايصضٙ ٖٚٞ ممتاظ٠ يًهباض ٚايكػاض
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 ايػُبٛغو 

 

 :ى ططٜك١ ؼهري ايػُبٛؽ

مسبٛغ١ اٍ

. ىًط ايسقٝل ٚاملًح ٜٚؿهٌ ع٢ً ١٦ٖٝ ٖط١َٝ ٜكٓع بٗا ؾذ٠ٛ بايٛغط- 

.  ٜهاف ايعٜت ٚاملا٤ تسضهٝاً إىل ايؿذ٠ٛ ٜٚعذٔ بأططاف ا٭قابع غؿ١ ست٢ ٜتهٕٛ عذني َتُاغو ٚططٟ ْٛعاً َا- 

1عٓس اغتدساّ عذا١ْ نٗطبا١ٝ٥ ٜٛنع ايسقٝل ٚاملًح ثِ ٜهاف إيٝ٘ ايعٜت ٚاملا٤ ع٢ً غطع١ َتٛغط١ ملس٠ -  .  زقا٥ل0

. ٜكػِ ايعذني إىل نطات قػري٠ َتػا١ٜٚ يف اؿذِ- 

. ٜطف قًٌٝ َٔ ايسقٝل ع٢ً غطح أًَؼ ٚميس ايعذني إىل زٚا٥ط قػري٠ ضقٝك١- 

. تٛنع ًَعك١ نبري٠ َٔ اؿؿٛ يف داْب ايسا٥ط٠- 

. ٜبًٌ ساؾ١ ايعذني بططف اإلقبع بكًٌٝ َٔ املا٤ ٚتػًل ع٢ً ؾهٌ ْكـ زا٥ط٠ ٜٚهػط عًٝٗا بططف ايؿٛن١- 

3تك٢ً يف ظٜت غاخٔ سطاضت٘ -  5 .   زضد١ ؾٗطْٗٝت ٜٚطاع٢ عسّ ٚنع ن١ُٝ نبري٠ يف إٓ ٚاسس0

. تطؾع َٔ ايعٜت ع٢ً ؾٛط١ ٚضق١ٝ يٝتؿطب. ؼُط َٔ اؾٗتني سٛايٞ ث٬خ زقا٥ل يهٌ داْب- 

. بعس ايكًٞ ُُٜهٔ سؿظ ايػُبٛغ١ يف نٝؼ َػًل بإسهاّ بايؿطٜعض ملس٠ ؾٗط، ٚتػدٔ بٛنعٗا يف ايؿطٕ- 

.  (دٛظ ايطٝب، نعبط٠، نُٕٛ، قطْؿٌ، قطؾ١، سبٗإ، ؾًؿٌ أمحط)ايبٗاضات املطش١ْٛ ٖٞ - 
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   :اؿؿ٠ٛ 

. ٜٛنع ايًشِ ع٢ً ْاض َتٛغط١ ست٢ ٜتػري يْٛ٘- 

. ٜتِ ايتدًل َٔ أٟ زٖٕٛ تٓتر عٔ طٗٞ ايًشِ- 

.  ٜهاف ايبكٌ ٚايعٜت ٚتتبٌ باملًح ٚايؿًؿٌ ٚايبٗاضات ٚتكًب ع٢ً ْاض َتٛغط١ ملس٠ مخؼ زقا٥ل أٚ ست٢ ٜٓهر ايبكٌ- 

. ٜكطع ايبٝض املػًٛم يكطع قػري٠ ثِ ىًط َع ايًشِ ٚايبكسْٚؼ- 

.  ترتى داْباً ست٢ تربز- 

 :ططٜك١ أخط٣ َبػط١  

   :يًعذني املكازٜط

 نٛب زقٝل 1 1/2 

 نٛب ظٜت 1/4 

 نٛب َا٤ 1/2 

ًَح  

ظٜت يًكًٞ  

 : ٚ يًشـ 

 (نإ أٚ بكطٟ) نًٝٛ َٔ ايًشِ املؿطّٚ 1/2 

 بكٌ َتٛغط َؿطّٚ 1 

 ًَعك١ نبري٠ ظٜت  1 

 ًَعك١ قػري٠ ًَح 1/2 

 ًَعك١ قػري٠ ؾًؿٌ أغٛز َطشٕٛ 1/4 

 ًَعك١ قػري٠ بٗاضات َطش١ْٛ 1/2 
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 بٝض َػًٛم 1 

 نٛب بكسْٚؼ َؿطّٚ 1/4 

  :3ايططٜك١  

 

 

 

 

 .غدين ع٢ً ْاض َتٛغط١ اىل إ ٜصٚب ايػُٔ، زعٝ٘ داْبا اىل إ ٜكبح زاؾ٦ا. يف قسض قػري نعٞ املا٤ ٚايػُٔ.1

 زقٝك١ إىل إٔ 5-4يف ٚعا٤ اـ٬ط نعٞ ايسقٝل، املًح ٚ ايؿًؿٌ، انٝؿٞ ايػُٔ ٚاملا٤، ثبيت َهطب ايعذني ٚؾػًٞ ع٢ً غطع١ بط١٦ٝ  .2

 .تكبح يسٜو عذ١ٓٝ ْاع١ُ

2قطعٞ ايعذ١ٓٝ اىل  .3  . قطع١، ٚؾهًٝٗا نطات َتػا0١ٜٚ

 .نعٞ قطع ايعذ١ٓٝ َتباعس٠ يف ق١ٝٓٝ َطؾٛؾ١ بايسقٝل، غًؿٝٗا بايٓاًٜٕٛ ٚاتطنٝٗا تطتاح ملس٠ غاع١ تكطٜبا أٚ اىل إ ٜتهاعـ سذُٗا .4

 .نعٞ ايعٜت يف قسض َتٛغط اؿذِ،نعٝ٘ ع٢ً ْاض َتٛغط١، أنٝؿٞ ايبكٌ ٚقًيب اىل إ ًٜني :اؿؿٛ .5

 . نٛب َا٤ ٚقًيب2/1انٝؿٞ اـهطاٚات، ايبٗاضات، املًح، ايؿًؿٌ، انٝؿٞ . أنٝؿٞ ايجّٛ ٚايعلبٌٝ ٚقًيب اىل إ ٜصبٌ ايجّٛ .6

 .غطٞ ايكسض ٚزعٝ٘ ع٢ً ْاض َتٛغط١ يبهع زقا٥ل اىل إ تًني اؿهطٚات .7
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  .ابعسٟ ايكسض عٔ ايٓاضأنٝؿٞ ايهعبط٠، قًيب ٚزعٝٗا داْبا يتربز .8

 بٛاغط١ ْؿاب١ اٚ باغتعُاٍ َان١ٓٝ ؾطز املعهط١ْٚ،اؾطزٟ ايهطات اىل َػتط٬ٝت  .9

أغًكٞ ايٓكـ ايجاْٞ ع٢ً اؿؿٛ ٚثبيت اؿٛاف يتشكًٞ ع٢ً . نعٞ قًٌٝ َٔ اؿؿٛ ع٢ً ْكـ املػتطٌٝ،بًًٞ اؿاؾ١ بكًٌٝ َٔ املا٤ .10

 .َػتطٌٝ قؿٞ

 .انػطٞ ع٢ً اؿٛاف بططف ؾٛن١ يعٌُ ظخطؾ١ يف املػتط٬ٝت ٚاٜها يًتانس َٔ تجبٝت ا٭ططاف دٝسا .11

نعٝٗا َباؾط٠ ع٢ً ٚضم ْؿاف يتتدًل  .غدين ظٜت غعٜط يف َك٠٬ عُٝك١ ٚاقًٞ ؾطا٥ط ايػُبٛغو ع٢ً زؾعات اىل إ ٜكبح يْٛٗا شٖيب .12

 .َٔ ايعٜت ايعا٥س

 .. ب قسَٞ ؾطا٥ط ايػُبٛغو زاؾ١٦ َع املد٫٬ت ٚايًي ايطا٨ .13

 (اـُري٠) ؾطا٥ط ايع٫بٝا اي١ُٝٓٝ

 

  : املكازٜط 

 انٛاب زقٝل ابٝض  3

 نٛب زقٝل بط 

 َا٤ زاؾ٧ 
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 ًَعك١ مخري٠ ايعذني 

ًَح سػب ايطغب١ 

  : ايططٜك١

ْكّٛ بعذٔ املكازٜط ايػابك١ دٝسا ست٢ تتهٕٛ عذني َتُاغه١ ٚضطب١ َـ قاغ١ٝ عؿإ تهٕٛ َكطَؿ١ 

ْهع َكساض نايف َٔ ايعٜت يف ايكاز ٚن١ًٝ و٢ُ قٟٛ عؿإ إشا نإ باضز قًٌٝ ايع٫ب١ٝ  .. بعس َا ؽُط ٜٚتهاعـ سذُٗا 
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 ْبسأ بٛنع ايعذني يف ايعٜت  ٚبعس تػدني ايعٜت 

 

 : ؾٝ٘ ططٜكتني

 ٟ ؼبٝ٘ شا٭ٚىل إْو تاخصٟ قطع١ قػري٠ َٔ ايعذني ٚمتسٜٗا يف ٜسى ِبؿهٌ زا٥ط٠ قػريٙ اٚ ايؿهٌ اٍ

..  خصٟ قطع١ ايعذني ٚع٢ً طٍٛ ع٢ً ايعٜت ٖٚٞ بٓؿػٗا تتؿهٌ يف ايعٜت .. اٚ إشا َػتعذ١ً 

 :َع اؿًٝب ايعسْٞ " احمل٢ً"املكككل ايُٝين 
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  : املكازٜط 

   ؾٓذإ مسٔ ْبات2ٞ

 ( ع٢ً سػب ضغبتوِاٚ )٬َعل غهط 3

 ًَعك٘ قػري٠ ًَح 

 ًَعك٘ قػري٠ مخري٠ ؾٛضٜ٘

  .٠ شض٠ قطؾ٘ َطشْٛ٘ ٚضبع ًَعك١ قػري٠ ٌٖٝ َطشٕٛ ٚق١ًًٝ سب١ ايربى

 .  اٚ اعذٓٝٗا باؿًٝب ايػا٥ٌ بسٍ املا٤ ٠ ٬َعل سًٝب بٛزض3زقٝل بط ٚنٛب زقٝل ابٝض ٚ نٛب

   :ايططٜك١ 

 .٠  املًح ٚايػهط ٚاهلٌٝ ٚايكطؾ٘ ٚسب١ ايربىيف ٚعا٤ ٚأنٝؿٞ انًٞ ايسقٝل 

.  ايسقٝل َع ٙٚسطنٞ.. قبٝ٘ ع٢ً طٍٛ ؾٛم ايسقٝل ٖٚٛ غاخٔ  ٚ.. غدين ايػُٔ ع٢ً ايٓاض اىل إ ٜصٚب

  ٜهٕٛ املكككل َكطَـ ست٢ ٖٚصٙ اِٖ خط٠ٛ ..  اٟ تهت٬ت َٙٚاٜهٕٛ يف  ٜتذاْؼ إٔاىل..  دٝساًؾطنٞ ايػ١ُٓ  َع ايسقٝل اٚ

..  طط١ٜ  غري  ايعذٝٓ٘ تهٕٛ قاغ١ٝ ٚ ... ا٤دٓٝٗا مباعنٝؿٞ اؿًٝب ٚاـُري٠ ٚأبعس ٖصا 

 .. ايعذ١ٓٝ نُا ٖٛ َٛنح غابكاً قًٞ ع٢ً احاً ٜٚسمتطٟ بايعذٔ زاؽٚ

 .. ٚططٜك١ ايكًٞ نُا ايػابل .. ٠  تطتاح ٚؽُط سٛايٞ ايػاعاتطنٝٗا ٚدٝساً غطٝٗا 

  :ٟ ططٜك١ ايؿاٟ ايعسٕ

 

 + سبتني ث٬ث١ قطْؿٌ  + سبتني اىل ث٬خ سبات ٌٖٝ + ٠ أٚ أنٝاؽ ٬َعل نبري٠ ؾاٟ بٛزض 2+٬َعل نبريٙ غهط 2+ َا٤ نٛب 2

 .. ملٔ تطغب ) ظعؿطإ + ظلبٌٝ + ؾ١ ضؾ٘ قػري٠ قط) 

يٝب َطنع  ثِ نعٞ عًٝ٘  ح ..ٚخؿؿٞ ايٓاض عًٝ٘ بعس شيو ست٢ ٜػًٞ دٝساً ٜٚجكٌع٢ً ايٓاضاىل إ ٜػًٞ إبطٜل ايؿاٟ  َع بعض يف نعِٝٗ



 

240 
 

   من المطبخ

 .. َكساض عًب١ أٚ بانٝت قػري 

 ايربٜو ايُٝين

 ططٜك٘ ايربٜو

 :٠ ايعذني

 ْؿؼ ططٜك٘ عًُٗا ٚتؿتٝشٗا نصيو ايػٛزا٠ٚ٤ ْؿؼ ططٜك٘ بٓت ايكشٔ بسٕٚ اؿب

1م ٖٚهصا ست٢ تهٔ  ٚبعسٖا مخؼ طٛاب٠مخؼ طٛابل ثِ اؿؿٛيهٔ ايؿطم اعًُٞ ٚ  ..  طبكات أٚ أنجط إٕ أَهٔ 0

  :٠ اؿؿٛ 

 ؿِ َؿطّٚ َطبٛر فٗع َع ايبكٌ ٚقًٌٝ ثّٛ ٚايبٗاضات ْؿطؾ٘ ؾٛم ايطبك٘ اـاَػ٘ تكطٜباً

 ملٔ تطغب .. بٝه٘ َػًٛق٘ َبؿٛضٙ

 دبٓ٘ نطاؾت َبؿٛضٙ

 دبٓ٘ بٝها٤ َبؿٛضٙ

 َؿطّٚ (ططٚط٘)بكسْٛؽ ٚ مشط 

  ؽُط ثِ تكطع َجًجات٣بعس إ ْٓتٗٞ َٔ عًُٗا ْرتنٗا ضبع غاع٘ ستٚ

 

 :ٚمُطٖا يف ايؿطٕ 
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  بٓت ايؿٝذ

 
 

 املكازٜط

 نٛب زقٝل ابٝض 2

  ( ايه١ُٝ سػب ساد١ ايعذ١ٓٝ نُا غأٚنشٗا يف ايططٜك١)َا٤ يًعذٔ 
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 ًَح

  .يًكًٞ ظٜت 

 :٠ َكازٜط اؿؿٛ

  ٬َعل زقٝل4+ ْكـ نٛب مسٔ 

 .َٛنش١ يف باب اؿًٜٛات  .. ايكطط أٚ ايؿري٠

  :ايططٜك١

  .. ؼهط ايؿري٠ بايططٜك١ املعتاز٠ ٚترتى يتربز

وهط اؿؿٛ ٚشيو بتػدني ايػُٔ ٚاناؾ١ ايسقٝل ٚؼطٜهِٗ دٝسا ع٢ً ْاض ٖاز١٥ ٚا٫غتُطاض بايتشطٜو ست٢ ٜكبح اـًٝط َجٌ ايهطمي١ 

 .ايػًٝظ١ ٜٚهٕٛ يْٛ٘ اؾكط َا٥ٌ يًبين ثِ ٜٓعٍ َٔ ع٢ً ايٓاض ٜٚرتى يٝربز

ؼهط ايعذ١ٓٝ باناؾ١ املا٤ اىل ايسقٝل املٓدٍٛ َع املًح ٜهاف املا٤ تسضهٝا اثٓا٤ ايعذٔ يًشكٍٛ ع٢ً عذ١ٓٝ َتُاغه١ ًَػا٤ ٫ تًتكل 

  .. بايٝس اٚ بايٛعا٤

  . تكػِ ايعذ١ٓٝ اىل قػُني نٌ قػِ ٜهٛض اىل نط٠ َتٛغط١ اؿذِ ٚترتى يرتتاح سٛايٞ ْكـ غاع١

 .زاً تؿطز ايعذ١ٓٝ اىل قطم زا٥طٟ َجٌ قطم اـبع ٫ مسٝو ٫ٚ ضقٝل ز

 

 .اً ع٢ً غطح قطم ايعذ١ٓٝ ٚميًؼ ست٢ ٜػطٞ ٚد٘ ايكطم تكطٜب٠ ٚنع دع٤ َٔ اؿؿٛت
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 . ًٜـ اٚ ٜط٣ٛ ايكطم بؿهٌ اغطٛاْٞ

 غِ ٫2 ٜتعس٣ طٛهلا  (٠ٜطاغطٛاْات قؼ)٠ ٜطتكطع ا٫غطٛا١ْ اىل قطع قؼ

 

 زقا٥ل  5تهػط ٖصٙ ا٫غطٛاْات َٔ ططؾٝٗا يٝكبح ؾهًٗا زا٥طٟ مت ترتى 

 

 ( غ4ِقططٖا سٛايٞ )اىل زا٥ط٠ انرب  ابسأٟ ا٫ٕ بؿطز نٌ زا٥ط٠ 
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  .غدين ايعٜت يًكًٞ يف َك٠٬ عُٝك١ ٚعٓسَا ٜػدٔ ايعٜت اغكطٞ ا٫قطام ؾٝ٘ ْٚككٞ ؾع١ً ايٓاض ق٬ًٝ ً

 . اً خطدٝٗا عٓسَا ٜكبح يْٛٗا شٖيبأ ا٫خط٣ ٠ٚٚعٓسَا ٜؿكط يْٛٗا اقًبٝٗا ع٢ً اؾ٘

  .. ٚاخطدٝٗا َباؾط٠ اىل َكؿا٠ ست٢ تتكؿ٢ ٠ ايكطط قؿٝٗا َٔ ايعٜت َٚباؾط٠ اغُػٝٗا يف ايؿري

 بايؿطٕ ايعسْٞ ايصَٛاٍ     

 :ض املكازٟ

 غبع بٝهات .1

 نٛبإ ظبسٙ .2

 اضبع٘ انٛاب زقٝل .3

 نٛب سًٝب .4

 ًَعك١ مخري٠ .5

 ًَعكتإ سب٘ غٛزا٤ .6

 ًَعكتإ ًَح .7

ًَعكتإ غهط  .8
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  :٠ ايططٜل

 ٜصٚب اؾُٝع٣ ٚاملًح ٚىًط اؾُٝع ست ٜٚهاف ايػهط  ؾ٧ يف قٝٓٝ٘ ٜٚهاف ايٝ٘ ًَعك١ اـُري٠اٜػهب نٛب اؿًٝب ايس .1

   .. تربز٣ تػًٞ ٚوُط يْٛٗا ٚترتى ست٣تٛنع ايعبس٠ يف ٚعا٤ٚؼ٢ُ ؾٛم ايؿطٕ ست .2

 ٜٚهاف بٝاض ايبٝض يف ايكٝٓٝ٘ ا٫ٚىل ٜٚرتى قؿاض ايبٝض يف قٝٓٝ٘ قػريٙ ٜٚهاف ي٘ اؿب٘ ٠بعس شيو تهػط ايبٝهات ن٬ ًع٢ً سس .3

  .. ايػٛزا٤ يط٤٬ ايصَٛاٍ بعس شيو

 . ض دٝساً ٜهاف ايسقٝل ٚايعبس٠ ٚىاط اؾُٝع ٚتعذٔ ايعذٝٓ٘ دٝساٚترتى يتدِ .4

  .بعس إ تطٟ ايعذٝٓ٘ ايًٝٓ٘ تهاعـ سذُٗا تكطع يف قشٕٛ َسْٖٛ٘ بعبس٠ ٚترتى يًتدُط َط٠ اخط٣  .5

 

  . ايؿطٕ يف زضد١ سطاض٠ اضبع َا٥٘ ؽبعايصَٛاٍ سيت ؼُط َٔ اؾٗتنيغدنيعٓس تهاعـ سذُٗا َط٠ اخط٣ يف ايكشٕٛ ٜتِ ت .6

 

  .ؽطز َٔ ايؿطٕ ٚترتى يتربز ٚتكساّ َع ايؿاٟ ٚايكٗٛٙ .7
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 اـبع ايعطبٞ ٚايطٚتٞ 

1 قّٛ بعٌُٖصٙ ايه١ُٝ ت: املكازٜط    تكطٜباً  ضغٝـ2

 نٛب َا2٤

(سػب ساد١ ايعذ١ٓٝ) نٛب زقٝل 4 إىل 3   

 ًَعك١ قػري٠ مخري٠

 ًَح

: ٠ ايططٜل  

 شٚبٞ اـُري٠ يف املا٤ ٚاتطنٝٗا مخؼ زقا٥ل .

ٟ ايعذٔ ٚاغتُطٟ باناؾ١ ايسقٝل سػب اؿاد٨١انٝؿٞ املًح ثِ ايسقٝل ٚابس .  

.ا قطاب١ ايػاع١ يتشكًٞ ع٢ً عذ١ٓٝ َتُاغه١ غري ي١ٓٝ ثِ غطٝٗا ٚاتطنٝٗا َس٠ اىل إ ٜعٜس سذُ٘  

 يف قطعٞ ايعذ١ٓٝ اىل نطات قػري٠ اٚ َتٛغط١ ع٢ً سػب ضغبتوِ عذِ ايطغٝـ اييت تػتدسَٝٗا ٚضقٞ ٖصٙ ايهطات .

  . ق١ٝٓٝ َطؾٛؾ١ بايسقٝل

.  ٚع٢ً ايطا٠ٚ أٚ ايتٝؿاٍ ٚبسٕٚ ٚنع ظٜت   

ٚيف ٖصٙ  )نٞ ٫ ورتم ٙ ع٢ً ايتٝؿاٍ ٚضاقيب ايؿع١ً ست٢ تٓاغب اـبٝعٟ بؿطز ايهط٠ ا٫ٚىل ع٢ً ١٦ٖٝ قطم زا٥طٟ ٚنع٨ٞابس

..ؾذ نُا يف ايكٛض٠ ٚضاقبٝ٘ يٝتشُط َٔ ايٛدٗني  عٓسَا ت٬سظني إ ايطغٝـ اْت..(ا٫ثٓا٤ قَٛٞ بؿطز ايكطم اآلخط ٖٚهصا  
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 :ططٜك١ أخط٣ 

 نٛب زقٝل

م ًَح /ّ 4  

ى مخريٙ/ّ 1  

ى سًٝب غا٥ٌ /ّ 4  

ى ظٜت /ّ 1  

ى ظبازٟ اٚ ضٚب/ّ 1  

 بٝه١  1

   (سٛايٞ نٛب )َا٤ يًعذٔ اىل إ تتُاغو ايعذ١ٓٝ 
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   : ايططٜك١

 ٠نًط ايسقٝل َع اـُريٙ ٚاملًح ، ثِ ْهٝـ باقٞ املهْٛات ْٚعذٔ بإناؾ١ املا٤ اىل إ تتُاغو ايعذ١ٓٝ عٝح تهٕٛ يني

   .ٚيٝػت قاغ١ٝ

1ٜرتى ايعذني ست٢ ىتُط ملس٠ غاع١ ْٚكـ اٚ غاعتني ، ثِ ْكػ١ُ اىل نطات قػري٠ سٛايٞ   نط٠ ٚممهٔ اقٌ اٚ انجط سػب 2

   .اخط٣ سٛايٞ ضبع غاع٠١  ايطغب١ يف سذِ ايطغٝـ ، ٚتٛنع ؽُط َط

تًٛ ا٫خط٣ ، ٚيف ٖصٙ ا٫ثٓا٤ ْهٕٛ قس اؾعًٓا ايؿطٕ يٝػدٔ ع٢ً ٠بعس شيو ْؿطز ا٫قطام ع٢ً ناْٚرت َطؾٛف بايسقٝل ٚاسسٙ

2زضد١ عايٝ٘ سٛايٞ  5 1 زضد١ ٚيٛ نإ ايؿطٕ غاظ 0 8 0-2 0 .. ٚغطٝٗا بكُاف  . ٠  زضز0  

 

 ٖس١ٜ ايباب

 نٝؿ١ٝ قٓع ايبٝتعا يف مخؼ زقا٥ل ؾكط

 

 
 

 ايططٜك١ غ١ًٗ دسا ٚغطٜع٘ ٚاؾهٌ َٔ ايبٝتعا اؾاٖع٠

 

:املهْٛات   

 خبع عطبٞ 

 قًك١ً  طُاطِ 

 ناتؿب
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سػب ايطغب١ ..  ظعرت   

  ظٜت ظٜتٕٛ 

سػب ايطغب١ ..  ثّٛ  

  (ت١ْٛ اٚ زداز اٚ ؿِ َؿطّٚ اٚ غذل) سػب ايطغب١ 

أٚ دب١ٓ َجًجات أٚ بٝها٤  إٕ مل ٜتٛؾط..  َعٚض٬ٜ دي ايبٝتعا  

بكٌ ، َكطع١ ؾطا٥ح مجٝعٗا+ طُاطِ + ؾًؿٌ أخهط بٝباض   

 

: ايططٜك١   

  ٚايهاتؿب ٚنًطُٗا ْٚهٝـ ايت١ْٛ أٚ َا ٜتٛؾط يسٜوِ إٕ ضغبيت بصيو ْهع َكساض َٔ ايكًك١

ْسٖٓٗا ع٢ً قطع١ اـبع .. أٚ ممهٔ إ تهتؿٞ ايكًك١ ٚايهاتؿب    

 ثِ ْهع َهْٛات اـهاض املتٛؾط٠ أٚ اييت تطغبنيَ بٛنعٗا

  َكطع َهعبات قػري٠ ع٢ً  ايٛد٘ثِ ْهع اؾي

 ْٚطف ق٬ًًٝ َٔ ظٜت ايعٜتٕٛ

  ثِ ْػدٔ ايؿطٕ زقا٥ل

   ْٚهع عًٝٗا أضغؿ١ اـبع ظٜت ظٜتٕٛقًٌْٝسٖٔ ايك١ٝٓٝ ب

 أٚ تهتؿٞ بٛنع  اـبع ع٢ً ؾبو ايؿطٕ

..ض َٔ ايٛدٗني ؼُري خؿٝـ با٫خري ْسخًٗا يًؿطٕ تتشِ  

 

 ٚباهلٓا٤ ٚايؿؿا٤


