
 

بني أحمد وأبو أابو باسل وخي أخواتي وأمي وأھدي ھذا الكتاب ألبي وأ  

ناصر یمان إسماء الحیح وصدیقتي العزیزة أختي المتألقة  أ ابنةو, طالب 

 . الشرعة 

  

  اربعین معلومة تھمك 

  المؤلفة ایمان اصبیح 

    المقدمة 

فجعلتھا منوعة وھي  وتھّمك وتھّم كل اسرة قیمة االربعین ھذه معلومات
  .في ھذا الباب لإلفادة 

  والماجي  االندومي اضرار

  

  

  یعمل على  بانتظامان استخدام الماجي 

  یتلف خالیا الدماغ لدى االطفال خاصة عندما یتناولونھا في
 .اكیاس الشیبس لوضعھا على شكل نكھات  



 

  تضعف البصر. 
  االصابة بداء الشقیقة. 
  والزھایمر. 
  وفشل الكلوي. 

   وإضراره  ندومياأل

   یلحق الضرر بخالیا الدماغ. 
  یساعد على االصابة بالسرطان الرئة والدماغ. 
 النسیان . 
 االعصاب  وإثارةلتوتر ا. 
  التشنجات العضلیة. 
  االصابة باالرتعاش. 
  الصداع. 
  ارتفاع بالكولسترول الضار في الجسم. 
  امراض القلب. 
  ارتفاع في ضغط الدم. 
  یؤثر على الكلى. 
 االصابة بالتقیؤ. 
 1. ( التھاب في الجھاز الھضمي( 

 

  المعكرونة  فوائد ومضار

  

  الفوائد 



 

  تمد الجسم بالطاقة لوجود الكربوھیدرات بوفرة فیھا. 
  تخفض السكر بالدم. 
  تشعرك بالشبع لتواجد السوائل بھا. 

  اما المضار ھي 

 تزید في الوزن بسبب تواجد الصلصات الدسمة كالمواد الدھنیة 
 .او الكریما التي تضاف علیھا في اعدادھا 

 في االسواق ھذه تسبب  تتواجد معكرونة سریعة التحضیر
ي الجھاز الھضمي وتدمیر البدانة ومشاكل في الكلى وقرح ف

 )2. (الكبد

    

  طبق السلطة فوائد 

  

  تزیل السموم من الجسم. 
  تنظم السكر في الدم. 
  الضار   الكولسترولتقي من. 
  الضغط الدم العالي تحمي من. 
  مضادة لألكسدة. 
  تعمل على تحسین المزاج. 
 على الشعور بالشبع  عملت. 
  وخاصة اذا اضیف زیت  واألعصابومفیدة لصحة القلب

 )3.( الزیتون او زیت بذرة الكتان علیھا 



 

  

   وأضرارھا ةالتونفوائد 

  

 الفوائد ھي 

 ھا یقي من االصابة بالسرطان لتناو. 
  ھم على تنقیص الوزن بسبب قلة البدانة لتساعدمفیدة لذوي

 .ربوھیدرات فیھا لكنھا غنیة بالبروتین المتنوع الك
  واألوعیةحة القلب صعالج للكولسترول الضار وتعمل على 

 .الدمویة 
 تفید الجسم وتحمیھ من االمراض باعتدال ةان تناول التون 

 

  االضرار 

  تتغذى  انھا الملوثة بسبب  يالزئبقتحتوي التونة على مادة
خطرا  بكثرة  على الملوثات في میاه البحر ویصبح تناول التونا

 .في االسبوع  اكثر من علبتینان على االنس
 ال تحتوي على القشور والحرافیش مما  ةوألن سمك التون

االسماك التي  یجعلھا عرضة لعملیات التلوث والمبیدات عكس
وان وظیفة الحرافیش والقشور تحمي االسماك  عندھا قشور

من التلوث لذا یوصى العلماء بعدم االكثار من االسماك التي 
  .تخلو من الحرافیش 



 

  .والشیوخ  واألطفالیضر الحوامل  – السام على االنسان  يالزئبقوتأثیر 

 .یسبب السرطان  - 
 .وتسمم في الجھازین التنفسي والعصبي  - 
اما االكثار منھا مما یجعل الجسم عرضة لألمراض المزمنة   - 

 )4.( والمستعصیة 

    

   وأضرارهفوائد اكل الثلج 

  

    فوائده

 .یوفر الرطوبة للجسم  - 
 .یفید لمن یشعرون بالقيء والغثیان   - 
 .یھدئ المعدة خاصة لمرضى السرطان  - 
 .ینقص الوزن لذوي السمنة  - 
 .الضار في الجسم یزید في الكولسترول الجید ویخفض  - 
 .یحمي من علل القلب  - 
 .یعمل على نضارة البشرة من الشوائب  - 

  .اضرار تناول مكعبات الثلج 

 .اذا افرط في تناولھ  باألسنانیضر  - 
 .االسنان  سفي تسو ساعدی - 



 

 .نزیف اللثة  و  - 
 )5.( یسبب في الم الفكین  - 

  

  فوائد العالج بالثلج 

  

  ویمنع التجاعید ویفیھا من یعالج البشرة الدھنیة ویشد المسام
  .البقع واالحمرار 

  ویحسن الدورة الدمویة  عالج التھابات. 
   ازالة التورم تحت العینین. 
  یعالج المشاكل الجلدیة. 

 )33(  

  

  

  ؟ ما ھي فوائد النوم في الظالم  



 

  

یعمل على تنشیط جھاز المناعة ویفرز الجسم ھرمون  - 
المیالتونین والذي بدوره یحارب الخالیا السرطانیة مثل سرطان 

 .  ویتعطل ھوجود الضوء وقت النوم یعیق ةوالبروستاتالثدي 
 ویحمياعة لتقوي المن خرآ ھرمونوفي ضوء النھار ینشط  - 

 .الجسم من عدة امراض 

  اضرار قلة النوم 

 

 6على توقف المئات من الجینات اذا كان النوم اقل من یعمل  - 
 .ساعات 

 .تسبب القلب والسكري والسمنة وخلل في وظائف الدماغ   - 
 .خلل الساعة البیولوجیة  - 
 . وان النوم یعتبر عقار طبي وشفاء كامل للجسم  - 

 

  كیف تتم عملیة النوم 



 

 

 ھرمون السرتونین یرسل اشارات محبطة من جذع الدماغ الى - 
مركز االنتباه التحفیز في االنسان وھذا المركز عندما یوجد بھ 

 خلل یصاب الشخص بالغیبوبة 
 .النوم یزداد تركیز ھرمون المیالتونین لمواصلة النوم  وأثناء  - 
خالیا موجودة في  عند اشراق الشمس الضوء یعمل على تحفیز - 

شبكیة العین عملھا ھو ارسال اشار ات للدماغ إلحباط افراز 
 .رمون الھ

 :دقیقة وھناك مراحل عدة ھي  120مدة دورة النوم  - 

  دقائق  10الى  5تستغرق بین : النعاس. 
   وتبدأ العضالت باالسترخاء %  50تستحوذ على : النوم 
  دقیقة  30الى  –  10تستغرق من : النوم العمیق. 
  حیث تزداد ضربات القلب ومعدل التنفس : مرحلة االحالم

 .الت الجسم وضغط الدم وتتوقف عض

  فوائد النوم 

  .لنمو الجسم وتقویة الذاكرة وراحة للبدن  

  

  ساعات   9اضرار النوم اكثر من 



 

  

  مرض القلب. 
  جلطات دماغیة. 
   اضطراب الجھاز التنفسي. 
  رھاقواتعب . 
  البدانة. 
  ترھل الجسم. 

  :وللنوم ثالثة شروط 

  الراحة البدنیة. 
  الراحة العاطفیة. 
 الراحة الفكریة . 

 - )6( .اذا النوم استوفى ھذه الشروط  فقد اخلد صاحبھ للنوم 
)12( - )23( - )34(  

  فوائد المضمضة بزیت الزیتون 

 

  دقیقة لھا فوائد جمة   10ضة مدة المضم



 

  التھاب اللثة وتقرحاتھا ویقویھایقي. 
 البكتیریا والفطریات  والجراثیم  یزیل. 
  لألسنانمبیض طبیعي . 
 والشفاه  یزیل اسوداد اللثة. 

 نصیحة 

  7. (ملوثا بالبكتیریا ویجب بصقھ عدم بلع الزیت ألنھ یكون( 

 

  التفاح المغلف بمادة شمعیة 

 

  ان التفاح المغطى بمادة شمعیة یأتي من الوالیات المتحدة
 االمریكیة

  :ولوضعھ اھداف اقتصادیة اولھا 

 .من اجل لمعان التفاح  - 
 .ووقایتھا من ھجوم الحشرات علیھا   - 
 .وتحفظھا من التعفن  - 
 .  امشتھ وقر ماءھا  وتحفظ - 

  



 

ویجب  ةسرطنموھذه المادة الشمعیة 
على من كل المستھلكین یتم تقشیر 

  )8.( او ازالتھا بالسكین  فاح الت

  

  عادات تدمر الصحة والدماغ 

 

  الیومي  الفطورعدم تناول. 
  في تناول الطعام  االفراط. 
  التدخین. 
 كثرةتناول السكریات ب. 
  تلوث البیئة والھواء. 
 المستمر االرق . 
  غطاء للرأس اثناء النوم. 
  بذل مجھود عملي اثناء المرض. 
 ویجدد خالیاه  تمارین للدماغ  التفكیر ھو  - الجید  عدم التفكیر

 .  -  ویبعد شبح الزھایمر 
  فھذا من یحب الوحدة تجد دماغھ قد تقلص , فقدان الحوار

 )9.(خالیاه  وأتلفت

  

  ما أسباب كثرة التجشؤ 



 

  

دة عن طریق الفم ولھ صوت مزعج التجشؤ ھو اخراج غازات المع
 .حة كریھة ائور

 اسبابھ 

  تناول الطعام بسرعة. 
  الغازیة  المیاهتناول. 
  تناول كمیات كبیرة من الطعام. 
  التأثیر الجانبي لبعض االدویة. 
  التدخین. 
  التھاب الجھاز الھضمي. 
  ادخال طعام على طعام 

    

  العالج 

  االبتعاد عن المشروبات الغازیة. 
  مضغ الطعام جیدا. 
  تناول عدة وجبات خفیفة خالل النھار. 
 ثل البوظة التخفیف من تناول الطعام الذي یحتوي على الھواء م

 )10.(لمخفوقة أوالكریمة 

 

  فاخ المعدة األسباب وطرق العالج انت



 

 

 االسباب 

 .الطعام بشكل مفرط فیسبب االنتفاخ في المعدة تناول  - 
 .القولون المتھیج ھو سبب االنتفاخ  - 
 .السمنة  - 
 .بلع الھواء اثناء الطعام  - 
 .االمساك  - 
 .صعوبة ھضم السكریات في الجسم  - 
 .تواجد البكتیریا في االمعاء الدقیقة  - 
ب االعراض لبعض االمراض الخطیرة تكون سببھا والتي اصی - 

وقصور في البنكریاس و , وسرطان المبیض  الشخص مثل االورام 
 .االستسقاء  

 ".اكابوز" بعض االدویة تسبب االنتفاخ مثل دواء السكري  - 
 .علك العلكة او اللبان لفترة طویلة  - 
 .صحیة في االمعاء والمعدة  كلاتواجد مش - 
 .تناول الطعام بشكل سریع  - 
لیات مثل العدس والفول تناول االطعمة التي تحتوي على البقو - 

 .والبصل والثوم والملفوف والحمص
 .تناول المشروبات الغازیة  - 
 .تناول االطعمة الحریفة  - 
 .شرب االرجیلة  - 
 .والتدخین  - 
 .تناول الماء اثناء االكل   - 
 .اضطرابات الطمث عند النساء یسبب االنتفاخ  - 
 .تناول الفاكھة بعد وجبة دسمة  - 



 

  العالج ھو  

  االبتعاد عن كل ما ذكر من اسبابھ 
  والوقایة خیر من العالج. 
 15.(طعام عادات السیئة الخاصة بتناول الواالبتعاد عن ال( 

  

  كیفیة تخفیف تقلصات المعدة 

 

 اسباب تقلصات المعدة 

 التوتر - 
 الضغط العصبي  - 
 القولون العصبي من اعراض - 
 او عرض المقترن بالدورة الشھریة او االمساك  - 
  .ل الالكتوزعدم تحّماو  - 

  العالج 

 .یجب االسترخاء  باألمعند الشعور  - 
 لتریح اعصابك, اضحك   - 
 التنفس العمیق  - 
 ضع قربة الماء الساخن على الظھر لتلیین االعصاب المعدة  - 
 .وعدم وضعھا على البطن ألنھ سوف یحدث القيء - 
 .اذا شعرت بتواجد الغازات فأخرجھا لكي تخفف االلم المعدة  - 



 

 .االدویة المسكنة لتخفیف حدة االلم تناول  - 
 .تناول البابونج والینسون والنعناع والشمر وھو ساخن  - 
 )16.(المشي یحد من االوجاع  - 

  

    حموضة المعدة وعالجھا

  

  االسباب 

  سرعة في تناول الوجبة. 
  االكل الدسم. 
  تناول الوجبات الحریفة كالبھارات والتوابل الحارة. 
 تناول االطعمة المقلیة . 
  تناول الطماطم والشوكوال. 
  النوم بعد االكل. 
  شرب القھوة او الشاي والمشروبات الغازیة. 
  البرد. 
  الحمل. 
  التدخین. 
  شرب الكحول. 
  البدانة. 
  ارتداء االحزمة الضیقة. 
  االفراط في تمارین الریاضیة.  



 

  العالج من المنزل 

 ّریفةتجنب االطعمة الح . 
 والمشروبات الغازیة  التخفیف من القھوة والشاي. 
  التخفیف من االطعمة المالحة والحامضة. 
  ان یخفف من تناول الشوكوال والكعك والمعجنات. 
  ان یخفف المقالي في وجباتھ. 
  بانتظامتناول الماء . 
 الراائب تناول الحلیب واللبن . 
 یس كریم تناول اآل. 
  استخدام القرنفل. 
  تناول اللوز. 
  32.(ان ینام بشكل الرأس اعلى الجسم( 

  

  ستعماالت ملح اللیمون في المنزل ا

  

لبیاض ناصع  ,ملح اللیمون في الغسالة وضع عدة مالعق من  - 
 . للغسیل

  .ائط المطبخ زیتیة على حإلزالة البقع ال - 
 . والماء الساخنلتنظیف حوض المطبخ بفركھ بملح اللیمون  - 
  .تنظیف البوتاجاز والموقد  - 
التخلص من بقع االخرى المستعصیة مثل الدم والشوكوالتة على  - 

 .المالبس 



 

ظیف توالیت الحمام یعمل نالمطبخ ولت كالسیرامییعمل على ابقاء  - 
 .كمفعول الفالش للتنظیف 

  المقادیر ھو عمل خلطة وتتكون من كوب ملح اللیمون 

  كوب من الخل 

  وكوب من سائل الجلي

  .وقلیل من ماء ساخن 

 إلزالة اثر الماء المغلي في االواني المعدنیة  - 
ازالة اثار حرق الطعام بوضع على اآلنیة قلیل من ملح اللیمون  - 

 وماء بارد في االنیة وجعلھ یغلي فتجدین ان آثار الحرق قد ازیلت 
).11( 

  قشر اللیمون في المطبخ  استخدامات

 

 تي فوائد قشر اللیمون في المطبخ سید الیك

  تنظیف الدھون المتراكمة على البتوجاز وذلك لتقسیم اللیمونة
الى نصفین ووضع ملح على كل قسم ثم فرد المنطقة الدھنیة 

لدھنیة المستعصیة افضل من اي منظف یخطر التفكیك المادة 
 .على بالك 

  لنظافة غالیة الشاي بوضع قشر اللیمون والماء وغلیھا ثم
م تغسل ھذه الطریقة إلزالة یترك لمدة ربع ساعة حتى یبرد ث



 

ونفس الطریقة لغالیة القھوة ھو وضع , ترسبات الموجود فیھا 
الثلج والملح واللیمون وقشور اللیمون  الى الوعاء الفارغ 

 .وغلیھ مدة دقیقتین ثم یغسل 
  وذلك بوضع وعاء فیھ ماء وقشر اللیمون  فالمیكروویلتنظیف

لماء احتى یتبخر  فالمیكروویدقائق في  5وجعلھ یغلي لمدة 
داخل  مبلولة على جدرانھ ثم اخراجھ ومسح بمنشفة  فویتكاث

  . فالمیكرووی
  للتخلص من روائح الكریھة بوضع قشور اللیمون في انحاء

  .زوایا المطبخ 
  لتلمیع الحنفیات المصنوعة من الكروم وثم مسحھا بقطعة

 )27.(جدي اللمعان واختفاء الرواسب التي علیھا تقماش ل

 

  استخدامات القھوة 

  
وذلك بخلط ملعقة من زیت الزیتون مع كوب من  تولیالسلتعالج  - 

مرات في  4 تولیبالسلالقھوة الجافة وتدلك المناطق المصابة 

 .االسبوع 

للتخلص من الحشرات بوضع القھوة في الشقوق التي تخرج   - 

 .منھا 

ویجب  إلنھاء من رائحة الیدین المزعجة علیكم بفرك ایدیكم بھا - 

 .ان تكون مبردة 



 

القھوة تطرد الدبابیر من المنزل ممكن القاء فضالت القھوة في  - 

 .اماكن تجمع الدبابیر 

وقت زراعة البذور في حدیقة المنزل یجب خلطھا بالقھوة لكي  - 

 .تحمیھا من التلف ویسرع في نموھا 

حن مكشوف في الثالجة فیھ قھوة لتمتص كل روائح صوضع  - 

 .الثالجة 

قناع على البشرة من القھوة واللیمون والعسل لیجعل صنع  - 

 .البشرة ناعمة ونضرة 

 .صبغ بعض االقمشة باللون البني بالقھوة   - 

 .سلیمة   وإعادتھالصباغة الخدوش ألثاث المنزلي بالقھوة  - 

 .قدرة على ازالة البقع المستعصیة في السجاد  االقھوة لھ - 

 .  سماد طبیعي  العتبارھالوضع فضالت القھوة في التربة  - 

لجعل الشعر اكثر لمعانا علیك بوضع مسحوق القھوة علیھ مدة  - 

 )22.(دقیقة  20

  

 

  فوائد ماء الورد 

  

  .ماء الورد ھو ینتج من خالل زیت الورد عن طریق تقطیر بتالت الورد 



 

  فوائده 

ویعالج حب  , یس لھ اثار جانبیة علیھا یستخدم لعنایة بالبشرة ول - 
 .الشباب  والبثور 

 یستخدم في تنكیھ الحلویات والمشروبات - 
یفید الجلد في حاالت التھابات او الجروح او حروق الشمس او  - 

 ما یكزالجلد مثل األ ضامرا
انھ یدھن مكان لدغ الحشرات فال یجعل مكانھا الشعور بالحكة  - 

 .وتبرید الجلد والحد من االلتھابات 
 .استخدامھ على العیون المتعبة والمرھقة   - 
انھ یقوي الشعر ویحمیھ من التقصف والجفاف ویقیھ من  - 

 )25.(التھابات فروة الرأس  

 

  ماء الزھر  وفوائده واستعماالتھ 

  

یستخلص من زھر الحوامض مثل زھر اللیمون وزھر الزفیر 
  .وزھر البرتقال 

  مھدئ لألعصاب. 
  یطرد الغازات. 
  یقي من التشنجات. 
 نضرة البشرةجعل ی . 
 مغص االطفال  عالجی. 
 37.(كھ للحلویات مّن( 



 

  

  اسباب الشعور بالوخز والدبابیس في األطراف؟

 

 

 ا ھو الخدران  م

ھو الضغط على العصب فتعیق وصول الدم الى الدماغ فتشعر 
  .وخاصة في الید والقدم والكاحل یحدث فیھما  بالخدران

   اما االسباب ھي  

 .ھو الجلوس الطویل في اوضاع غیر مریحة  - 
 .السكري - 
 . الذئبداء  - 
 .التصلب اللویحي  - 

  را وة الخدران فعلیك مراجعة الطبیب فوعند استمراری

)13(  

  

  اضرار العطش الشدید 



 

 

 اء اذا عطش المرء بالعطش الشدید انھ یسبب الغب

 ان تناول الماء لھ فوائد جمة ھي 

 .یقي من الجفاف   - 
 .یمنع امراض الكلى  - 
 .الحبل الشوكي ویحارب الصدمات حول العیون  - 
یومیا في  من الماء عن طریق البول والعرق لترات 4 ان فقدیتم  - 

لذا فعلیھ تناول كمیات من الماء في النھار لتعویض الماء في ,  الصیف 
 .الجسم 

 .   اب تئالماء یعالج االك - 
 .الضغط الدم العالي  یعالج - 
 .حموضة المعدة  یحارب  - 

 ویتم عالج االمراض التالیة 

 .االرجل  وألم, الصداع , الم الظھر , الروماتیزم  - 
 .یقي من االصابة من االنفولونزا   - 
 )14.(یساعد على خسارة الوزن  - 

  

  التخاطر عن بعد   



 

 

مثال  , ھو وصول افكار او حلم  عندما احد ما یفكر بك في نفس اللحظة 
لم تكن تفكر بھ اصال وبعد ذلك  وأنتان یأتي على افكارك شخصا معینا 

كتابة  تشعر باالنجذاب اتجاھھ واالشتیاق مما یجعلك تتصل بھ ھاتفیا او
رسالة او زیارتھ ولكن لم یكن من العقل الباطن ألنھ العقل الباطن اذا 

  اشتیاق تكون عادیة وتمر سریعا جاءت افكار منھ تكون ال حرارة بھا وال

الشخص  سریع جدا وفعال وعندما یكون ویكون ایضا عند االزمات یكون
 في  وأنتل افكاره لك تصوكان یفكر بك , لك االخر محتاج لك ومحب 

 .  د ویبعد عنكم مسافات شاسعة بیتك وھو بعی

  

  قانون الجذب 

  

  ما ھو قانون الجذب 

ھو جذب االمور السلبیة اذا كانت افكارك شریرة واالیجابیة حسب افكارك 
  .الخیرة 



 

  :ما یلي  وأمثلةي یجدد فینا التفاؤل ماالسالوالدین 

في حدیث قدسي ان ظن عبدي بي فیظن بي ما " الحدیث القدسي  - 
 شاء 

ال تتمارضوا " وحدیث شریف یقول علیھ الصالة والسالم  - 
 " .فتمرضوا فتموتوا 

عندما سئل وھو في المدرسة  نكلینتوواكبر مثال على ھذا ھو بل  - 
 ما طوحك في المستقبل ؟

ارید ان اكون رئیسا على الوالیات المتحدة لھذا ھو جذب قال  - 
 .تفكیره الى مستقبل زاھر 

 )17  ( - )24( 

  

  فوائد صیام ایام البیض 

  

و  13ھي االیام التي یتكامل بھا الھالل الى بدر من كل شھر وھي االیام 
الدھر ري ومن صامھن احتسابا فكأنھ صام الھج ھرمن الش 15و  14

 .كلھ  

  :صیامھ فوائد 



 

تأثیر لھ  وأیضایؤثر على االرض فیحدث المد والجزر القمر ان  - 
جسم االنسان وانھ یكون دمھ متھیج لذا یتصرف تصرفات  ىعل

من ذلك ھو ان االنسان یكون متقلب في المزاج  غیر محمودة
 .السبب 

فأمرنا رسول اهللا بصیام ھذه االیام لكي یكون 
فیتجنب  قلیلتأثیر القمر على الصائمین 

فیشعره بالطمأنینة , المشاكل والحوادث 
ویكسبھ الصفاء الذھني والروحي ,  واألمان

 .واالستقرار 

وبالصیام تقل نسبة السوائل في جسم االنسان لذا تأثیر القمر  - 
شاكل العنف والحوادث وقت مویتجنب حدوث  قلیلة  كونتعلیھ 
 ذاك 

  

  بشكل عام فوائد الصوم 

  

الموجودة في الشحوم بإذابتھا والتخلص  انھ یخلص من السموم - 
 .منھا 

ویرفع مستوى  تحسین مستوى االندروفین الذي ینقي التفكیر - 
 .االستیقاظ 

یقلل افراز المعدة من العصارة الھضمیة وتحافظ االمعاء على  - 
 .حركة منتظمة كل اربع ساعات

 ناك ارشادات صحیة لصوم افضل وھي ھ



 

والشوفان والحنطة والفول  تناول البذور والحبوب مثل الشعیر - 
 .وھذه توفر للصائم الطاقة لساعات الصیام الطویلة 

للجسم ان لم  السحور ضروري لصیام صحي اذ  انھ یوفر الطاقة - 
 .فأنھ یفقد التوازن في الطاقة فیشعر بالخمول والكسل  الشخص ھیتناول

تناول الفاكھة بعد االفطار بساعتین او قبل االفطار مما یوفر  - 
االلیاف الضروریة للجسم الذي یجعلھ یتخلص من الفضالت وطرحھا 

 .خارجا 
یجب عدم االكثار من الحلویات والمقالي لتفادي االصابة  - 

 .بالكولسترول وتخزین الشحوم 
 .التقلیل من المشروبات الغازیة والقھوة  - 
 .تناول الماء بین الوجبات لتفادي الجفاف في نھار الصیام  - 
مرضى السكري  مثلاض مزمنة لدیھم امرمن المرضى الذین  - 

فیجب علیھم استشارة الطبیب  ةوالمرضعالحامل  واألموالضغط والكلى 
 .قبل البدء بالصیام 

 -  )18( - )19( -  )41( 

 

:ح خاصة لمرضى السكر نصائ              

 

  

  

  

  

  

  

  



 

مریض السكري ان یحمل معھ دوما الجھاز الخاص لقیاس نسبة على  - 

  .اي وقت من االوقات السكر بالدم في 

  .التعرف على مرضھ وكیفیة التعامل معھ  یھیجب عل - 

  . ر بدوخة ومریض ھبوط السكر علیھ بحمل قطعا من السكر كلما شع - 

علیھ ان یحمل بطاقة شخصیة او ھویة للتعرف على اھلھ اذا اصابھ  - 

  اغماء ویستطیعوا من حولھ ان ینقذوه في الوقت المناسب 

  .یل من النشویات والسكریات والدھون یجب علیھ تقل - 

  یصاب بجروح  ال  انحرص على عتني بقدمیھ ویتفادى ویان ی - 

  .علیھ ان یراجع الطبیب ویحرص على زیارتھ  - 

  )20.( بعد قدر االمكان عن التوتر ال - 

   

  تأثیر االلوان على الشخصیة 

  

  اللون األخضر 

  اللون االخضر یبعث البھجة والسرور والذي یحب ھذا اللون
 ویكون ذو ثقةوبسیط وواضح یكون متسامح ومتفاھم وحلیم 

 .من االخرین 



 

 

  اللون االصفر 

  .سیطر علیھ الغیرة والحسد تمن یحب ھذا اللون ھو الذي 

 اللون البنفسجي

 

  من یحب ھذا اللون یكون مبدع وخّالق وخیالي  - 

 اللون االحمر

ھذا اللون ھم من كون عندھم النشاط والحیویة والشجاعة من یحب 
  .وحساس ویھتمون بالجانب الحسي والمادي اكثر من الجانب المعنوي 

  

 اللون االزرق

  .یتمتع بشخصیة جادة وحساسة ومحافظة  بھمن یح

   

 اللون البرتقالي

, ھم من تكون لدیھم شخصیة اجتماعیة من الدرجة االولى ھ من یحب
  .ومحبوبة من الجمیع 

 اللون البني

من یحب ھذا اللون تكون شخصیتھ صلبة ومتماسكة وھادئة وبناءة 
  .ومجتھدة ومثابرة 

  

 اللون األسود 

  .من یحب ھذا اللون تكون شخصیتھ غامضة ومنطوي 



 

  

  اللون االبیض 

  )21.(ن شخصیة راجحة وعاقلة ومتزنة من یحب ھذا اللون تكو

  

  عشرة نصائح تھمك للمطبخ 

 

  رائحتھ    المتصاصھاالرز یجب وضع قطعة خبز فیھ  الحتراق
 .المحروقة  

 علیك بعدم  اتل الخضار في السلطیللمحافظة على عدم تذب
 .عند التقدیم  إالوضع الملح واللیمون علیھا 

  احلى مذاق اضیفي القشطة  لالباش میلجعل مذاق الصلصة
 .السائحة الیھا  والجبن

  لجعل السمبوسك مقرمشة ھو تبلیل الید والمسح علیھا عند
 .القلي 

  للحصول على باذنجان حلو ھو نقعھ بماء وملح قبل القلي بربع
 .ساعة 

  ضعي الملح علیھ  اسرع طریقة لجعل ماء سلق البیض یغلي . 
 طاطس ھو تقشیرھا  من جانب واحد  للحصول على استواء الب 
  قال واللیمون زكیة في الثالجة ھو توزیع قشور البرتلرائحة

 .زكیة  وائح ر تعطي
  یفضل شوي الدجاج مع جلده. 



 

  االفضل للمحافظة على طعم الدجاج ھو طبخھ على البخار افضل
 )28.(من سلقھ 

  

  لتوفیر المیزانیة طول الشھر

قطعة من الدجاج  في تخزین المواد التموینیة واللحوم ھو ان تأخذي 
واللحوم وتضعیھا في فریز الثالجة لكي تجدي طول الشھر متواجدة 

  .وعدم شراء جدید من تلك المشتریات 

)42(  

 

 

  طباخة ماھرة  نلتصبحینصائح 

 

  للحفاظ على نظافة الموقد عند سلق المعكرونة علیك بدھن
لكي یمنع من خروج الماء من  بالزبدحواف وعاء السلق 

 .الوعاء وتساقطھ داخلھ 
  عند اذابة الشوكوال یضاف لھا الزبد او السمن لعدم تكتلھا 
  ان تغمسیھا  علیكعند وضع الفاكھة المجففة في التورتا ما

 .في القاع  تغوصبالدقیق لكي ال 
  لجعل الدجاج المشوي اكثر طراوة ھو دھنھ بعصیر اللیمون

 .ھ مما یجعل اللحم یصبح طریا ولذیذا ورش الملح فوق



 

  ع السمك قحة السمك المزعجة عند القلي ھو نللتخلص من رائ
 .باللبن الرائب 

  اضافة الخل للحم یزداد طراوة واستواء. 
  إلضافة الحلیب او القشدة للحساء ولعدم تكتلھ اضیفي القلیل من

 .الدقیق علیھ 
 ا ال تتشقق فترة سلقھا مما یجعلھ ساضافة الخل للبطاط. 
  بوضع البصلة في الفریزر او  علیكلتقطیع البصل بدون دموع

 .في الماء البارد المثلج قبل التقطیع 
  عدم اضافة الملح لسلق الخضراوات حتى ینضج تماما  ألنھ

 )30.(یعمل على تأخیر النضج 

 

  كیف نحول الطعام القدیم ان یصبح جدیدا ؟ 

  

 لصلصة  تھبإضاف فعلیك سیدتي  اللحم المشويمن ي اذا بق
 .مع المعكرونة وتقدم مع المقبالت الخضار والطماطم 

 

  اضافة البیض علیھ  علیك , توفر لدیكي مقلي البطاطس او
 , ویصبح وجبة شھیة ألفراد االسرة 

 



 

  او كان لدیكي خبز یابس فال ترمیھ بل اجعلیھ في الفرن 
البلدي واجعلي افراد  عترززیت الزیتون وال علیھ  وأضیفي

 )38.( وجبة صحیة یبس اسرتك بتناولھ كبدیل للش

 
  

  توجیھات وإرشادات للطالب 

  

 .المحافظة على الصلوات فھي خیر مھدئ نفسي  - 
 . واإلرھاق عدم السھر المتواصل مع بذل الجھد  - 
 .التزام بالغذاء السلیم وقواعد الدراسة الصحیحة  - 
 .االبتعاد عن الضوضاء  - 
 .بالتلخیص والحفظ اول بأول  االھتمام - 
 الفجر مغذي للمخ ویحفز الذاكرة  ھواء قم صّل الفجر وادرس ألن - 
  )26.(اكثر من ذكر اهللا  - 

  

    الصحةطفال یتمتع بكامل  إلنجابنصائح 



 

  

 سیدتي ان تتناولي خبز القمح االسمر فترة الحمل  علیك. 
  اذا تناولتي اللحوم ركزي على القلب والكبد والسمك. 
  تناولي اللبن الرائب. 
  تناولي العسل. 
  اكل بیضة یومیا. 
  تناولي الفاكھة. 
  والخضار متعدد االشكال والفوائد. 
  تناولي المكسرات. 
  تناولي الماء على الریق كوبین. 
  29.(تناولي الحمضیات مرة یومیا( 

  

  

  فوائد للزنك 

  



 

  یقوي الالعبین الریاضیین. 
 الجنسین على تقویة الخصوبة لدى ساعد ی. 
  یحارب السرطان. 
  یقوي المناعة. 
  یقي من امراض القلب. 
  یقي من مرض السكري. 
  یحمي من الزھایمر. 
  یعزز وظائف الدماغ. 
  یحسن المزاج. 
  یعمل على تحسین ویزید في الطول. 
  ة وتؤذي ملكي ال یتحول الى سموم متراك باعتدالیجب تناولھ

 )35(.الجھاز الھضمي والبولي 

  نصائح سریعة وھامة لجسمك 

  

 ویمكن استبدالھ  خفف من تناول السموم البیضاء ھي السكر
بالعسل او التمر والملح والطحین االبیض وممكن استبدالھا 

 .بالطحین االسمر 
  والملفوف والقرنبیط جیدا یزید  يوكلالبرمضغ الخضار امثال

لذا  باإلشباع من مكافحة االصابة بالسرطان ویتم الشعور
 .ینصحوا ذوي السمنة من اتباع ھذه الطریقة 

   لمعالجة السكري وللحصول على قوام رشیق ولعدم اصابة
 .الجسم بالسرطان علیك المشي نصف ساعة یومیا 

  تناول اللوز بین الوجبات.  
  لعالج   وأیضالخفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم

في فنجان  تھاوإضافالسكري ھو اضافة نصف ملعقة من القرفة 
  .القھوة الیومي اذا استمروا علیھ 



 

  العجلة الزائدة تسبب ارتفاع في ضغط الدم , ال تعجل.  
  متكاملة  صیدلیةحافظ على تناول الثوم في وجباتك فھو.  
 حتى  یتم  الستیقاظ حافظ على نظافة االسنان قبل النوم وعند ا

  % . 60 لبالكازالة 
  تناول الزیت الزیتون في وجباتك.  
  النوم بشكل منتظم.  
 استخدام الخل دائما.  
  تناول التفاح.  
  تناول الشاي االخضر.  
  تناول السمك مرة اسبوعیا.  
   تناول الشوكوالتة قطعتین یومیا ألنھا تحسن المزاج.  
 ال تحمل االشیاء الثقیلة حتى ال تؤذي العمود الفقري.  
 انتبھ للون لسانك 

واللون  نفسياللون االحمر على الجوانب للسان یؤشر على مجھود  
  فراط في الطعام والشراب واللون االصفر اال, االبیض ضعف في المناعة 

  واألصدقاءالحرص على النزھات الخارجیة مع االھل . 
  40(.نظافة الجسم مرة كل اسبوع(  

  

  وملمع الشفاه   الشفاهاضرار احمر 

  



 

  

  یحتوي على الرصاص والمعادن السامة مثل الكادمیوم
اذا تعرض جسم االنسان لھ  . ، والمنغنیز والكروم  واأللمنیوم

 .یسبب مشاكل في الكلى 
   م یسبب بب تسمم في الجھاز الھضمي والكرووان المنغنیز یس

  السرطان وورم في المعدة 

  )36.(تخدامھ والحد منھ قدر االمكان لذا حذر االطباء من اس

 
  اإلعجاز العلمي في  البسملة 

  

  ان البسملة تجعل جزیئات الماء تتشكل بأشكال ھندسیة ثمانیة
الشكل او سداسیة لذا ان نطق الشخص بالبسملة في بدء الطعام 

الموجود في خالیا الجسم وخالیا  ھذا یعمل على ترتیب الماء
الطعام مما الطعام مما یتم التفاعل والتطابق لخالیا الجسم و 

یساعد على الفائدة اكثر منھ وكسب الطاقة منھ بھذه الطریقة 
لة من طعامنا بطریقة البسملة لذا نحصل على االستفادة الكام
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