
 
 

 (2 )مستوى  املؤقت مطعمي

إعداد وجبة لعائلتك مثل املطعم، بما يشمل التخطيط للوجبة، وإعداد خطة التكاليف، وطهي الوجبة، وتنفيذ   الوصف

 أعمال الديكور. ومشاركة الوجبة مع العائلة! 

 جميع املطاعم مغلقة، هل يمكننا إنشاء مطعم مؤقت خاص بنا وتقديم الوجبات إلى ضيوفنا في املنزل؟ بما أن  السؤال التحفيزي 

 أيام   6ساعات على مدار  10إلى  7من  إجمالي الوقت املطلوب   

 كتب الطهي، والورق، وأقالم الرصاص، واأللوان، وأدوات املطبخ، واملكونات   اللوازم املطلوبة 

 إعداد خطط العمل  .1 مخرجات التعلم

 إلعداد الوجبة    املطلوبةفهم الخطوات  .2

    ةإعداد امليزاني .3

 

 

  األول  اليوم

 اليوم ستتعلم كيف تنش ئ مطعمك الخاص وتكتب خطة عمل! 

 النشاط والوصف   املدة املقترحة 

تحدث مع املتعلم بشأن الطعام وأبلغه بأنه نظًرا إلغالق معظم املطاعم سوف يتسنى لهم إنشاء مطعم   ● دقائق  5

 مؤقت خاص بهم يقدم الوجبات في املنزل.  

سوف يستكشف املتعلمون نموذج خطة العمل أدناه من خالل قراءة وفهم فكرة النموذج واألسئلة   ● دقائق  5

 التوجيهية املقترحة.  

 مل نموذج خطة الع 

 ما الذي سيجعل هذا املطعم مميًزا؟ القسم األول: فكرة املطعم املؤقت: ●

 من هم الضيوف؟ ومتى وأين وكيف سيتم تقديم الوجبة؟ القسم الثاني: الخطة اللوجستية: ●

ما هي األطباق التي ستقدمها؟ وما هي املكونات؟ وكيف ستشتري املكونات؟  القسم الثالث: خطة الطعام: ●

 وكيف ستجهز األطباق؟ 

 ما هي التكاليف اإلجمالية؟ وما هي أسعار الوجبات؟   القسم الرابع: خطة التسعير: ●

ما هو اسم املطعم؟ وكيف ستتواصل مع الضيوف  القسم الخامس: خطة التسويق والديكور واالتصاالت: ●

 وتشارك املعلومات؟ وكيف ستبدو قائمة الطعام؟ 

 اللوجستية(.    خطةوال فكرة يبدأ املتعلمون بتعبئة القسمين األول والثاني من خطة العمل )ال  ● دقيقة  30

 وفهم تفضيالتهم.    ملهمة يمكن للمتعلمين إجراء مناقشات ومقابالت مع أفراد العائلة للحصول على أفكار  ●

معلومة إرشادية: من األهمية أن يتولى املتعلم املسؤولية ويفكر بشأن جميع األقسام املختلفة الالزمة إلعداد   ●

 وجبة املطعم املؤقت.  

إجراء مقابالت مع  بعد قسمم الثالث الخاص بخطة الطعام وأن يكملوا هذا ال يجب أن يبدأ املتعلمون بالقس ● دقيقة  20

والبدء في البحث عن األطباق التي  الخاصة بهم أفراد العائلة ملناقشة األطعمة املفضلة والتفضيالت الغذائية 

 قد يرغبون في تقديمها.  

 األطباق مع أفراد العائلة.   معلومة إرشادية: في حالة عدم توفر كتب طهي، يمكن للمتعلمين مناقشة ●



 
 

   الثاني اليوم

 اليوم ستواصل كتابة خطة العمل الخاصة بمطعمك 

 النشاط والوصف  املدة املقترحة 

 يستكمل املتعلمون القسم الثالث من خطة العمل )خطة الطعام(. ● دقيقة  45

عن  الخطوات الالزمة إلعداد األطباق  و يوضحون الطهي ويكتبون العناوين وصفات يبحث املتعلمون عن  ●

 .طريق الرسم

 يضع املتعلمون قائمة بجميع املكونات الالزمة إلعداد األطباق ويتحققون من توفرها في املنزل.    ●

 املتعلم أطباق بسيطة يستطيعون إعدادها من البداية إلى النهاية.  يختار معلومة إرشادية: يجب أن   ●

الطهي بناًء على املقابالت مع أفراد العائلة في حالة عدم  وصفات معلومة إرشادية: يمكن للمتعلمين كتابة  ●

 وجود كتب طهي. 

 الشيف الرئيس ي في منزلهم(.  من خالل مراقبةاملتعلمون طريقة الطهي ويجربون بعض الخطوات ) يقرأ ● دقيقة   15

   الثالث اليوم

 اليوم سَتنتهي من كتابة خطة العمل واالستبيان 

 النشاط والوصف  املدة املقترحة 

   .و نموذج االستبيان يعمل املتعلمون على القسم الرابع من خطة العمل )خطة التسعير(  ● دقيقة  45

 ُيِعد املتعلمون ميزانية بسيطة تشمل جميع تكاليف املكونات ومواد التسويق "وتكاليف املوظفين"، إلخ.  ●

 فرد من العائلة(.    لعن طريق سأيحدد املتعلمون تكاليف املكونات )بناًء على بطاقات األسعار والفواتير أو   ●

 خاص بهم(. نموذج  أو تصميم    لتاليا  النموذج)يمكنهم االعتماد على    االستبياناتيصمم املتعلمون نموذج   ● دقيقة  15

( حتى يستخدمها الضيوف للتعبير عن  emoticonنموذج االستبيان: يوص ى برسم ثالثة وجوه تعبيرية )

للتعبير عن حبهم للوجبة ووجه مبتسم للتعبير عن اإلعجاب مدى رضاهم. يمكن استخدام وجه ضاحك  

 بها ووجه حزين للتعبير عن عدم إعجابهم بها(. 

  

   الرابع اليوم

 اليوم سُتنش ئ مطعمك!

 النشاط والوصف  املدة املقترحة 

 يفكر املتعلمون في اسم جذاب لوجبة املطعم املقترحة ويصممون الفتة لها.   ● ساعة واحدة 

 يصمم املتعلمون شعاًرا لوجبة املطعم.   ●

لكل طبق    رسمةكل طبق بما يشمل  سعر  يصمم املتعلمون قائمة الطعام التي تحتوي على جميع األطباق و  ●

 )إذا أمكن(. 

 الدعوة الخاصة بالضيوف.  اقةتصميم بط ●

 تخطيط الديكور وأدوات تناول الطعام.  ●



 
 

  

  الخامس  اليوم

 اليوم ستطبخ وتقدم الوجبات في مطعمك املؤقت! 

 النشاط والوصف  املدة املقترحة 

   يعد املتعلمون كل األغراض الالزمة ويحضرون وجبات مطعمهم املؤقت. اليوم هو اليوم الكبير!  ● ساعات   4ساعتان إلى 

 .هايمكن للمتعلمين إعداد األطباق أو مساعدة "الشيف" في إعداد ●

 يقوم املتعلمون بتصميم وتنفيذ الديكور وتجهيز املطعم.   ●

 األموال.  يستلم املتعلمون يستمتع الضيوف بالوجبة مًعا و  ●

  .االستبيانيقدم املتعلمون  ●

 

 

   السادس اليوم

 اليوم ستكتشف آراء ضيوفك! 

 النشاط والوصف  املدة املقترحة 

جوانب النجاح والجوانب التي يجب تقديمها بشكٍل   يفكرون في، و   االستبيانُيِعد املتعلمون رسم بياني بنتائج   ● دقيقة   30

 مختلف في املرة القادمة.

 

 

  التقييم معايير

 وضوح خطة العمل.   ●

 ، إلخ. واالستبيانشمولية البحث عن طرق تحضير الوجبات وخطط التسعير  ●

 اإلبداعية في مواد التسويق.   ●

 االجتهاد في الطهي. ●

 


