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الوحدة الح�دية ع�صرة

https://hulul.online/


71

غذائي

الحليب
راوات الَخ�صْ

قيمته الغذائية

اأنواعه

اأ�صن�ف منه

منتج�ته

أهداف الوحدة
يتوقع من المتعلمة في نه�ية الوحدة:

�أن  ُت�ضّمي �أنو�ع �لحليب �لمعرو�ضة �أمامها.

�أن ُتقارن بين �لحليب �لطازج و �لمعقم من حيث �لقيمة �لغذ�ئية.

�أن  ُتعّد م�ضروب �لحليب �ل�ضاخن من �أحد �أنو�ع �لحليب.

�أن  ُتعّد م�ضروبات متعددة �لنكهات من �لحليب �لطازج .

�أن  ُتحّلل �لقيمة �لغذ�ئية للحليب �لطازج.
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 ≈∏Y  ∫óJ  kÓ nª oL  »f uƒc  á«JB’G  ∫Éµ°TC’G  ≈∏Y  áHƒàµªdG  äÉª∏µdG  øe

 :Ö«∏ë∏d á«FGò¨dG áª«≤dG




.Ö«∏ëdG   
.¬YGƒfCG   

.á«FGò¨dG ¬àª«b   
 É«©«ÑW  AGòZ  Ö«∏ëdG  qó©j
 ∫hC’G  AGò`̀ `̀ ¨`̀ `̀ dGh  ,Ó`̀`eÉ`̀ `c
 øe ¬`````fCG É``ª``c ™`̀«`̀ °`̀Vô`̀∏`̀ d
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀ Hhô`̀ °`̀ û`̀ ª`̀ dG
 º°ùL  áë°üd  Ió`̀«`̀Ø`̀ª`̀dGh
 ≈∏Y ¬`̀FGƒ`̀à`̀M’ ;¿É`̀°`̀ù`̀ fE’G
 ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀©`̀dG ø```e ó`̀`jó`̀`©`̀`dG
 ¬`̀d á````eRÓ````dG á`̀`«`̀`FGò`̀`¨`̀`dG
 ,¿OÉ```©ªdGh ,äÉæ«eÉà«ØdÉc
 π`̀ qã`̀ª`̀ jh ,äÉ`̀ `æ`̀ `«`̀ `Jhô`̀ `Ñ`̀ `dGh
 äÉéàæªd »°SÉ°SC’G ¿ qƒµªdG
 ,…OÉHõdG ,ø````Ñ∏dÉc  ¿ÉÑdC’G
                                                                                                                                      .Égô«Zh ,Ió°û≤dG






πeÉc - ø«JhôH - »fGƒ«M - Ö«∏ëdG

(CG) ø«eÉà«ØH - Ö«∏ëdG - º°SódG - »æZ - πeÉc

 AÉæÑd pør« ne pRÓdG - Qó°üe Ö«∏ëdG - Ωƒ«°ùdÉµ∏d
¿Éæ°SC’Gh ΩÉ¶©dG - QƒØ°ùØdGh -







............................................

............................................

............................................

       

 Ö«∏ëdG ´GƒfCG É¡«a º∏©JCG IójóL IóMh á°SGQO nΩ rƒn«dG oCG nó rHnCG :nIõj põ n©dG » pJ nô r°SoCG

. rº oµoànæ rHpG / uÖ oëdG pô paGh n™ ne ,É©e √ò«ØæàH ó©°ùæ°S •É°ûf Gògh .¬àª«bh

?Ö«∏ëdG óFGƒa ∫ƒM ´ƒ°Vƒe áHÉàc ≈∏Y ∂àæHG óYÉ°S  :•É°ûf

الحلیب بروتین حیواني كامل

الحلیب مصدر للكالسیوم و الفوسفور الالزمین لبناء 
العظام و االسنان

كامل الدسم غني بفتامین أالحلیب
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وو الحليب الحديُ الَحْلِب ومنه:
  �أ. �لحليب �لمÑ�ضتر ومدة حüb ¬¶Øضيرة مãل �’ألÑان.

اأنواع الحليب:

1

 1 ن�صــ�ط

 2 ن�صــ�ط

�أLيÑي Yن �ل�ضوB’� ∫�Dتي م�ضتعينة بالمن¶م �لتîطيطي �لمüضاحب:

�YEد�د حليب لل�ضرب من �لحليب �لطازج:

�ضعي �لحليب Yل≈ نار gادئة.

bلÑي¬ بملعقة �أKناA �لت�ضîين و�ترcي¬ jغلي مدة 3-5 دbائ≤.

ماj �Pحدç لو �أgملنا Tضرب �لحليب.

 :الحليب الط�ز 

�لحليب  ن�ضرب  �أن  Ñbل  نØعل  �أن  éjب   �Pما  ∂jر�أ aي 

?�Pضورة �أمام∂, ولماüي �لa íو مو�ضg ماc لطازج�

ب. �لحليب �لمعّقم ومدة حW ¬¶Øوjلة مãل �لحليب �لطوjل �’أLل. 

النتيجةال�صبب
قل الكالسیوم

یجب أن یغلیھ لكي یقضي على المیكروبات
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Aلما� تîÑير  jتم  حيث  �لطازج  �لحليب  تØéي∞  Yن   èلنات� �لحليب  وgو 

�Eل≈ م�ضحو¥ وjعÑاأ aي ÑYو�ت Zير منØذة لل†ضوA و�’أc�ضéين  من¬ ليتحو∫ 

و�لرWوبة. 

الحليب المجفـف:1

  ن�صــ�ط

 4 ن�صــ�ط

:∞Øéد�د حليب لل�ضرب من �لحليب �لمYE�

بالتعاون م™ زميÓتي aي �لمéموYة:

�أbترì �أSضاليب aّعالة لت�ضéي™ من ’ jرZب بتناو∫ �لحليب �لطازج?

. kÓليb ردÑي¬ ليcو�تر Aي �لماpل rZnأ�

 k�ي̀`د`̀L ¬`̀ي`̀c uوح̀`ر Aل̀`م̀`ا� ≈`̀ �أ�̀`ض̀`ي̀`Ø̀`ي �لحليب �Eل`

بملعقة ن¶يØة. 

۱ - أجلب لھا الحلیب بالشكوالتة و أدعھا تجربھ
۲ - أھدیھا كتاب عن الحلیب و ان الرسول صلى هللا علیھ وسلم كان یشربھ

۳ - أناقشھا في سبب عدم بالحلیب و أصحح لھا ما یدور في ذھنھا من شكوك 
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د�Äaا ن�ضتمت™ وUضنعâ ل`نا ,âÑد حلb  ر تكونcاÑل� Yندما ن�ضتيقa ßي

بطعم¬ �للذjذ Ñbل �لتوE� ¬Lّل≈ �لمدرSضة, وaي �ل¶هيرة تكون bد �أYّدت Wعاما Tضهيا تنÑعث من¬ 

ت¬ بقوة  بعد �أن Lمعت¬ aي �EناA وخ†ضّ ر�ئحة  �لطازLة �لتي Uضنعتها من حليب 

. Kم bامâ بتüضØيت¬ للحüضو∫ Yل≈ 

م¬ لعائلتنا من WعاΩ وTضر�ب, aتارة تüضن™  uيما تقدa ™jل≈ �لتنوY ¢Uرة, تحرgاخة ماÑW  نE�

ر√ بترa ¬cترة من �لõمن ليéود Wعم¬, Kم  uمîم �لحليب وت uبعد �أن تعق kمنع�ضا لنا من �لحليب 

 ßغلjن وîãj ≈حت AاYي وa ¬م ت†ضعK  نîّوتارة ت�ض ,Ω�دîضتS’� ة لحينLÓãي �لa ¬¶Øتح

aتحüضل Yل≈ �للÑن  وتقّدم¬ ل`نا aي �لم�ضاY Aندما تéتم™ Yائلتنا تحâ نور�لقمر مØترTضة 

�لع�ضب �’أخ†ضر �لرWب.

وتحرY  ¢Uل≈ وÑLة �لØطور, aترa†¢ �أن نت``وE� ¬`Lّل≈ مد�رSضن``ا Ñbل تناول``ها, ولهذ� ن�ض``رب 

و�ضع¬  بعد  �للÑن   من  Uضنعتها  �لتي  �لطعم  �للذjذة  ونتناو∫   �لطازج,   

و�لحüضو∫ Yل≈  �لõ�ئد  �ل�ضائل  للتîّلü¢ من  بارد;  وتعليقها aي مكان  �أcياb ¢SماT¢ ن¶يØة  aي 

 �õÑخ حقائÑنا  aي  ت†ض™   âانc cما  jتذّوbها,   rن nم منها   ™Ñض�j jكاد   ’ و�لتي   

تح�ضو√  Wرjّة WّيÑة �لطعم ُتعّدgا من  �لم†ضا± �Eلي¬ بع†¢ �لمو�د �لتي تعمل

 �لتي ت�ضاألني Uضدjقاتي Yن مكان Tضر�ئها لطيب ر�ئحتها, 
 

Yل≈ تكتل   aتتكّون 

 ¢U�رbا ومنها �أgاj�دg اربنا تحمل  معهاbور بع†¢ �أõندما نYعمها �ل�ضهّي. وWو

�أحéاماk مت�ضاوjة Kم تعر�ض¬  لa ≈nتّكون من¬ éYيناk ت�ضكل¬  rلُمغ� �لتي تüضنعها من   ة  sله�ض�

.∞éضعة  ليTأ’

الحلیب مشأ قوتي.........................................
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.á°ü≤∏d ÉÑ°SÉæe ÉfGƒæY »©°V .1¢S

:á≤HÉ°ùdG á°ü≤dG øe »éàæà°SG .2¢S

:Ö«∏ëdG äÉéàæe

 .........................    .........................

 .........................     .........................

 .........................     .........................

.á`æÑ∏dG áYÉæ°U

..............................................................












 ™e ¬«dhÉæJh ,§  ∫ƒ°SôdG AGòZ ƒ¡a ôªàdG πcCG  ≈∏Y »°UôMG
 lπeÉµàe lAGòZ Éª¡a á°SQóªdG ≈dEG ÜÉgòdG πÑb É°Uƒ°üN Ö«∏ëdG

 .ájƒ«ëdGh áë°üdGh ƒªædG ≈∏Y óYÉ°ùj




 ≈dhC’G áYƒªéªdGá«fÉãdG áYƒªéªdG

 äGò`̀«`̀ª`̀∏`̀à`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e »`̀`̀a å`̀ë`̀Ñ`̀J

 πÑb Qƒ£ØdG áÑLh ødhÉæàj »JÓdG

.á°SQóªdG ≈dEG ÜÉgòdG

 äGò`̀«`̀ª`̀∏`̀à`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e »`̀`̀a å`̀ë`̀Ñ`̀J

 Qƒ£ØdG áÑLh ∫hÉæJ ø∏ª¡j »JÓdG

.á°SQóªdG ≈dEG ÜÉgòdG πÑb

الزبادي

الجبن

الزبدة

أقراص خبز ھشة

جبنة طریة

اللبنة

۱ - یتم وضع اللبن في أكیاس قماش غیر متسخة
د ۲ - تعلق األكیاس في مكان بارد للتخلص من السائل الزائ

۳ - یكون الناتج بعد التخلص من السائل الزائد ھو اللبنة
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  ن�صــ�ط
bوuمي نØ�ض∂:

 ?Ωليو� ∫Óات¬ خéو�ب من �لحليب �أو منتcة �أKÓK ل تتناولينg

لي مقد�ر ما تتناولين aي �لéدو∫ �لذ… �أمام∂: uéضS
Ωليو�

ما ” تناول¬
cوب حلي`ب

�ل`مقد�ر
cوب لÑ`ن
�ل`مقد�ر

ملعقة ÑL`نة
�ل`مقد�ر

ملعقة لÑ`نة
�ل`مقد�ر

ملعقة b�ض`طة
�ل`مقد�ر

cوب زب``اد…
�ل`مقد�ر

�ل�ضâÑ�لéمعة�لîمي�¢�’أربعاA�لKÓãاK’�Aنين�’أحد                         

اأ�ْصَرِتَي الَعِزيَزَة
aو�ز: نورة gل تعلمين ماP� حدç لõميلي üYضاa Ωي �لمدرSضة?

نورة: ’, ماP� حدç ل¬?
.≈Øل≈ �لم�ضE� ل pضة وُنقSلمدر� Aناa يa ¬Ñلع AناKدم¬ �أb âÑضيUُو�ز: �أa

نورة: ماb �Pا∫ ل¬ �لطÑيب?
aو�ز: bا∫: �Eن¬ مüضاب به�ضاTضة �لع¶اΩ ’أن¬ ’ j�ضرب �لحليب.

نورة: ما aائدة Tضرب �لحليب?
aو�ز: jحتوY iل≈ �لكال�ضيوΩ �لمØيد للع¶اΩ, وjمكن∂ �’ÓWع Yل≈ cتاب LرYة وYي.

نور√: معلومة مØيدة �أTضكر∑ Yليها .
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شكل (٥)

 cوب حليب.

 ملعقتان Uضغيرتان من م�ضحو¥ �لكاcاو.

 ملعقتان Ñcيرتان من �لع�ضل.

îjُل§ م�ضحو¥ �لكاcاو م™ bليل من �لحليب.

jُغل≈ �لحليب وjُ†ضا± �Eلي¬ خلي§ �لكاcاو, وjُقلsب Lيد� حت≈ jغلي. 

S Ωضاخنا. sقدjُو ∑ sحرjُلي¬ �لع�ضل, وE� ±ضا†jُوب وc يa tضبüjُ

المق�دير:

الطريقة

1

2



حليب ب�لك�ك�و

اأ�صن�ف من الحليـب

aي حا∫ YدΩ توaر �لع�ضل ماP� نØعل?

قلsب Lيد� حت≈ jغلي. 

S Ωضاخنا. sقدjُو ∑ sحرjُي¬ �لع�ضل, و

یستبدل العسل بسكر مع تفضیل وجود العسل
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شكل (٥)

نüض∞ cوب من رbائ≤ �لقمí (�لقرUضان), �أو رbائ≤ 

�لذرة (cورن aليك�¢).

cوب من �لحليب.

ملعقة من �لع�ضل. 

 jُ†ضا± �لع�ضل �Eل≈ �لحليب للتحلية.

 ُتو�ض™ �لرbائ≤ aي Y ≥ÑWمي≤. 

.Ωقّدjُو ,¬bوa لحليب� tضبüjُ 

المق�دير:

الطريقة
1

2



حليب مع رق�ئق الحبوب

تحتو… �لنîالة Yل≈ ن�ضÑة Yالية من �لØيتامينات و�لمعادن �لمهمة; 

 ,Ωو�لع¶ا �’أSضنان  و�لدΩ وcذل∂  �ل�ضعر  �’Eن�ضان, aهي تقو…  لüضحة 

وتØيد �’أليا± �لتي تحتوjها �لنîالة aي معالéة �’Eم�ضا∑ ’حتو�ئها 

Yل≈ �أليا± �ل�ضيليلوز.
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 1 ن�صــ�ط
د مم� ي�أتي الة اأمور تودين توفر� عند اختي�ر �صنف جيد  حد

من رق�ئق الذرة:

Wعم �لرbائ≤ لذjذ.

’ تحتو… �لرbائ≤ Yل≈ مو�ّد حاa¶ة.

.èذ� �لمنتg ل منcوبة تاأÑضيات محüîضT

�أن تكون �لرbائ≤ aي ÑYو�ت Uضغيرة �لحéم Uضالحة لSÓضتعما∫ مرة و�حدة.

بد�خل �لعÑوة gدjة مéانية.

اأ.
ب.
جـ.

د.
ـ.

أ.
ب.
جـ.
د.
هـ.

اأ�ْصَرِتَي الَعِزيَزَة

SضاYد… �بنت∂ aي �بتكار Uضن∞ من �لحليب jقدΩ بطرjقة LاPبة لطØل ’ jرZب 

ب�ضرب �لحليب?
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        تطبيق�ت ع�مة

1

2

 :ب م� ين��صبه من العمود اأ ِلي من العمود   �صِ

عللـي ملـ� ي�أتـي:

(ب)(أ)
jُوDخذ �◊ليب من

∞`ØّéŸ� لي`ب◊�

jُ`مكن تقدË �◊لي`ب

ُتعت`È �لّلÑ`نة و�÷Ñ`نة

من منتé`ات �◊لي`ب.

.√ÒîÑوت ¬ØيØŒ ” ضائلS حليب

�لÑقرة - �ل�ضاة - �لناbة.

Sضاخنا �أو بارد�.

حليب Wازج  ⁄ تنت¬ مدة UضÓحيت¬.

 jُحّر∑ �◊لي`ب باŸلع`قة Yن`د Zلي¬. 

............................................................................

 jُحß`Ø �◊لي`ب �ØّéŸ`∞ بعي`د�Y kن �لرW`وبة. 

............................................................................

اأ

ب

حتى یغلي جیداً و یقضي على المیكروبات

حتى ال ینتزع
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......  ......          ......  ......   ...... SضلÑ`ي

 ......  ......   ......  íي`Ñb

Sضرj™ �لغ`†ضب      ......   ......  ......

ن`ه`ار ......   ......

Wوj`ل ......   ......         ...... 

Uضغ`ي`ر ......         ......   ......

.ÊضناSامي و�أ¶Y …uوbا; ’أv jوم`ي` ........... �أTضرُب

1

2

4



......
كلمة  منه�  املربع�ت، وكوين  االآتية، م اجمعـي حروف  الكلم�ت  اأصداد  اكتبي 

صعيه� يف الفرا لتكتمل اجلملة يف امل�صتطيل:

اأعيد اأجزاء ال�صورة الن�ق�صة بكت�بة رقمه� يف مك�نه� ال�صحي لتكت�صفي منتج 
احلليب الذ  ت�صنعه اأمي يف الق�صة ال�ص�بقة:



4

يج        ا      ب ا              ي
ي      لج            م

ح       ا       ن             ي

ل           ي         ل

ق            ص      ي      ر
ك            ب    ي            ر

الحلیب

٥

٤

۳

۲

۳
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j�ضاYد �لكال�ضيوΩ ‘ �◊ليب Yل≈ تقوjة Y¶امنا.

تØيد �لÑكjÎا �ŸوLودة ‘ �للÍ �لõباد… ‘ معا÷ة بع†¢ �’�ضطر�بات �Ÿعوjة.

jتوaر aيتامÚ (�أ) ‘ �◊ليب ومنتéات¬ و�لذ… jعمل Yل≈ رa™ مناYة �÷�ضم �ضد �’أمر��¢.

اقرئي اجُلَمل االآتية، م ا�صتخل�صي ال�صبب والنتيجة ودوين اج�بتك: 

اأ
ب

جـ

اأ

ب

جـ

:املجموع�ت الثال حدصعي كل نوع يف افي االأطعمة االآتية و صن� 

النتيجةال�صبب

منتج�ت احلليبخ�صراواتفواكه

الكالسیوم
الباكتیریا التي في الزبادي

فیتامین أ

تقویة العظام
معالجة بعض االضطربات المعویة
زیادة المناعة الموجودة في الجسم

٥
٦
۱۰

٤
۹
۳

۳
۸
۱۱
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