
ا�نشطة  التعليمية 
لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

ADAFSA’s Educational Activities

zadnaزادنا



اختبار السالمة الغذائية
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اختر ا�جابة الصحيحية

1- يجب غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة
ثواني                       ثانية                    دقائق 

اللــــوح  على  السلطــة  تقطيع  ا�مــــن  من  هــــل   -2
المستخدم سابق� لتقطيع اللحم النيء

نعم                       ال 

3- يجب عدم ترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة 
الغرفة أكثر من 

ساعات                ساعتان                      ساعات 

4- يجب حفظ ا�غذية المبردة في درجة تقل عن

الغسل

الفصل 

الطبخ

 

التبريد 



 

 

  

  

نشاط المنطقة الخطرة

المنطقة الخطرة: 
تتكاثر بها البكتيريا سريع� (فوق 5 درجة مئوية إلى 70 

درجة مئوية)

منطقة الطبخ:
البكتيريا تموت (فوق 70 درجة مئوية)

المنطقة المتجمدة:
(تحت  تموت  ال  قد  ولكن  النمو،  عن  تتوقف  البكتيريا 

الصفر)

المنطقة الباردة: 
البكتيريا تتوقف عن التكاثر (أقل من 5 درجة مئوية)

صل بين الصورة والتعريف المناسب:

نصيحة للوالدين
تنمو البكتيريا وتتكاثر في درجات الحرارة المعتدلة (منطقة الخطر) وتتوقف 
العالية، فحافظ  الحرارة  الباردة، تموت في درجات  الحرارة  النمو في درجات  عن 

على الطعام ساخن� أو بارد¬   
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لون معنا

لون مناطق نمو وتكاثر وموت 
البكتيريا با�لوان التالية:

المنطقة الخطرة
 اللون ا�حمر

المنطقة المتجمدة
اللون ا�زرق الداكن

المنطقة الباردة
اللون ا�زرق الفاتح

منطقة الطبخ
اللون البرتقالي



       

       

رتب الكلمات للحصول على جملة مرتبطة بالسالمة الغذائية 

كلمات في السالمة الغذائيةكلمات في السالمة الغذائية

بين ا�غذية                لتنجنب                والمطبوخة                النيئة

التلوث التبادلي                في الثالجة                يجب الفصل 



طابق الكلمة 
مع الصورة الصحيحة

تقنين المشتريات

ترشيد استهالك المياه  

فصل ألواح التقطيع

التخلص من البكتيريا

تاريخ الصالحية 



       

       

تحدي الكلمات

يجب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللحم النيء بعيد¬ عن اللحوم المطبوخة

يجب حفظ المتبقي من ا�طعمة لحين استخدامها في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يجب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليدين قبل وبعد تناول الطعام

جميع  من  التخلص  من  للتأكد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لمدة  اليدين  غسل  يجب 
الميكروبات

يجب حفظ ا�طعمة المطبوخة في الثالجة بعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من وقت إعداد 
الطعام لضمان عدم فسادها

يمكن تقليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المياه باستخدام تقنية التنقيط لري الزرع.

من  السفلي  الرف  في  بوضعها  المجمدة  اللحوم  عن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يفضل 
الثالجة 

لضمان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من  أقل  يكون  أن  يجب  للثالجة  المثلى  الحرارة  درجة 
الحفاظ الجيد على ا�غذية 

 -1
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الثالجةساعتان5 درجة مئويةهدر  

غسل20 ثانيةفصلإذابة



ملصقات التخزين
Food Storage Labels

تاريخ االستخدام:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تاريخ التجميد:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تاريخ االستخدام:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تاريخ التجميد:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تاريخ االستخدام:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تاريخ التجميد:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تاريخ االستخدام:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تاريخ التجميد:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تاريخ االستخدام:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تاريخ التجميد:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Date of use: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Date of freeze: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Date of use: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Date of freeze: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Date of use: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Date of freeze: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Date of use: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Date of freeze: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Date of use: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Date of freeze: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 مرايم تحتاج تغسل يديها، حوط ا�دوات التي تحتاجها مرايم 
لغسل يديها 

ماذا تحتاج مرايم ؟



القواعد 
ا�ربعة لسالمة الغذاء

ساعد اليدين للوصول إلى رغوة الصابون للمحافظة على 
نظافتها

(         )    من ا°من شراء ا�غذية من البائع المتجولين (غير مرخصين)

 

 أو



FOOD SAFETY QUIZ

 

 

 

  

1- Hands should be washed with warm water and soap
at least
A) 5 seconds B) 20 seconds C) 5 minutes

3- Food should not be left at room temperature for more
than
A) 4 hours

 

B) 2 hours C) 10 hours

2- It is safe to cut salad on the board previously used for
slicing raw meat
A) Yes B) No

4- The refrigerator temperature should be less than
A) °18-C B) °10C C) °5C

 Circle the correct answer

Clean

Separate

Cook

Chilling 



 

 

  

  

THE DANGER ZONE 

Danger Zone: 
Allow rapid growth of bacteria (above°5C - °60C)

Cooking Zone:
Bacteria die(°70C and above)

Frozen zone:
Bacteria stop growing, but may not die (below 0 °C)

Cold Zone: 
Bacteria stop grow (°5C and below)

Match the correct definition with the image below:

Parents Tip
Bacteria grow quickly in warm temperatures. (i.e. danger zone). 
When they get very cold they stop growing, and when they get very 
hot they are killed, so keep food either hot or cold.
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Color the areas of growth, rapid and 
death of the bacteria with the following 
color codes:

Danger Zone
Red

Frozen Zone
Dark blue

Cold Zone
Light blue 

Cooking Zone
Orange

COLORING ZONE



       

       

Arrange the words to get useful sentence related to food 
safety

 FOOD SAFETY WORDS كلمات في السالمة الغذائية

should be                  food                  fresh                  to avoid

 and cooked           cross contamination           separated in



MATCHING ACTIVITY 

Match the correct words with the Image

Reduce your purchases

Rationalized use of water

Separation of cutting boards

Cleaning 

Expiry date



WORD CHALLENGE 

       

       

.raw meat from cooked meat ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Food Leftovers should be stored in theــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

.your hands before and after handling food ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Wash your hands forــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ to remove all germs.

.food in the refrigerator not on the counter ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Food should be stored in the refrigerator withinــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ or else 
it will begin to spoil.

Water Consumption can be ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ using the drip irrigation 
technique while planting in the garden.

The ideal temperature of the refrigerator should be lower than 

 .to ensure good preservation of the food ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

reduced5°Chours 2refrigerator

defrostSeparateseconds 20Wash



Maryam needs to wash her hands, circle the items she 
needs to use:

HAND WASHING



Help the hands find the bubbles so they can get clean

FOUR RULES OF 
HOME FOOD SAFETY   

(                ) It is safe to buy food from unknown sources

 

Or


