
 

 طفلك على  تعريف
 األطعمة الصلبة

  

 حليبالإعطاء طفلك أكثر من مجرد 

ستة أشهر، سيكون عمر عندما يبلغ طفلك حوالي  

إلى جانب صلبة ال طعمةاألمستعدا لتناول بعض 

عند بلوغ . حليب الرّضع الصناعيحليب األم أو 

سيكونون بحاجة إلى الستة أشهر تقريبًا ، األطفال 

على النمو  مصادر تغذية أخرى لمساعدتهم

 .والتطور

تم بطريقة ت طعمة الصلبةاألإدخال عملية 

من عن اآلخر، لذا ف ختلفيتدريجية. كل طفل 

 .طفلكمعدل ومستوى  مواكبةالمهم 

يتمكن معظم األطفال من واحدة ، السنة الفي عمر 

وجبات خفيفة  3 - 2وجبات يوميًا و  3تناول 

واسعة من  تشكيلةأن تشمل ، والتي ينبغي مغذية

ت ونكها في المنزل بمكونات رةحضّ الماألطعمة 

  مشابهة لباقي أفراد األسرة. 

 

معظم   إلى طعام الطفل. الصلبة طعمةإدخال األفي ظل وجود نصائح متضاربة،  تتسائل العديد من األسر عن بداية 

يكون  يمكن أنأشهر. إذا شعرت أن طفلك  6في عمر  ونعندما يكوناألطعمة الصلبة  يكونون مستعدين لتناولاألطفال 

إرشادك. إن قيام الطفل  بإمكانها تيال ةالصحي ةألطعمة الصلبة في وقت أبكر من هذا، فتحدث مع الزائرتناول اجاهًزا ل

عالمات قد توحي ب، والرغبة في تناول المزيد من الحليب واالستيقاظ في الليل أكثر من المعتاد، قبضتي يديهمضغ ب

، أشهر 6في عمر عندما تظهر معًا والتي عالمات واضحة،  3خاطئة على إستعداده لتناول األطعمة الصلبة. هناك 

 :يكون باستطاعة الطفل، وذلك عندما لتناول األطعمة الصلبة طفلك مستعد توحي بأنفإنها 

 ، مع االستمرار في تثبيت رؤوسهم.سالبقاء في وضعية الجلو •

 يتمكن من النظر إلى طعامه والتقاطه ووضعه في فمه.بحيث  وفمه يديهو عينيهالتنسيق بين  •

 ابتالع الطعام. •

 .األطعمة الصلبةتناول البدء ب دموععن  ةالصحي يرجى اإلستفسار من الزائرةإذا كان طفلك قد ولد قبل األوان، 

 

 

 



 

 

 كم هي كمية الطعام  التي يحتاج األطفال لتناولها؟ 

مقدار الطعام الذي يحتاجه. توقف عندما يظهر لك طفلك أنه قد حصل على ما يكفي. إذا عن إسمح لطفلك بإرشادك 

 تجبرهم على إنهاء طعامهم.أداروا وجوههم بعيدا أو أبقوا على أفواههم مطبقة أو بدوا غير مكترثين، فال 

 تناول المزيد من األطعمة الصلبة ، ستنخفض كمية الحليب الذي يشربه.بعندما يبدأ طفلك تدريجيا 

  

 

 تعّودومع  في اليوم،أو جائعًا. ابدأ بتقديم الطعام مرة واحدة  كثيراوغير متعب  ويقظاختر وقتًا يكون فيه طفلك هادئًا إ

 ثالثة.وجبة طفلك على تناول كميات أكبر، يمكن إدخال وجبة ثانية ثم 

 عمر . في حواليرطبة على شكل أصابع ، مهروس و / أو أطعمةطعام سائلعلى شكل يمكن أن تكون األطعمة األولى 

تم إعطاء األطفال  . إذامباشرة الرطبة على شكل أصابع طعمةواألالعديد من األطفال األطعمة المهروسة أشهر، يتقبل  6

  .أن يكونوا مستعدين لذلكبمجرد  اكبر حجماأطعمة ذات قوام تناول ، فمن المهم أن ينتقلوا إلى سائلعلى شكل األطعمة 

 12 – 10 عمر األطعمة أقل هرًسا بشكل تدريجي، ويمكن إعطائهم وجبات عائلية مقطعة في حواليتكون يجب أن 

 شهًرا.

 والكثير من النكهات المالحة والمرة.مختلف  وقوامذوق متنوعة من األطعمة ذات  مجموعةيبنغي إدخال 

 مثل القرنبيط، والبروكلي والسبانخ. كثيراتشمل الخضروات التي ليست حلوة كما ينبغي أن 

وال يعني دائًما أن طفلك ال  إعتياديا، اأمر يعتبر ! بعض البصقجديدةمهارات تعلم ر أن تناول الطعام ينطوي على تذكّ  

 يحب هذا الطعام.

 لطفلك. أنواع األطعمة التي يمكن تقديمها نعامة ع فكرةم الجدول في الصفحة التالية يقدّ 

 

 

 

 

 

 

 



 

to introducing your baby to solid food 

 األطعمة التي يتم إدخالها تركيبة وقوام األطعمة العمر 

 األطعمة األولى

 أشهر 6في عمر 
  

 سائلطعام  •

 طعام مهروس  •

 رطبع بصاطعام أ •
•  

  مكتسبةمهارات الال

لطعام من تناول ا •
 الملعقة 

تحريك الطعام من  •
مقدمة الفم الى مؤخرة 

 الفم لبلعه
 التعامل مع األطعمة •

 ذات القوام المهروسة
، والمهروسة غلظاأل

وأطعمة األصابع 
 الرطبةا

 كأسالشرب من  •
 لكأساتاألطفال أو ا

 العادية 
 

مثل القرنبيط، الجزر سهلة المضغ خضروات مطهية  •
 األبيض، البطاطا الحلوة، اليام، الجزر، الكوسا

مثل الموز، الخوخ، األفوكادو، التفاح  لرطبةالفواكه ا •

 المطبوخ والكمثرى ،

 الرطبة المطبوخة  العدس والفاصوليا •

ل، األرز اطف، أرز األالرطب، األرز المطبوخ عصيدةال •
 الذرة، الدخنالمطحون ، 

والجبنة  الجبنةكريمة الزبادي العادي كامل الدسم،  •
 البيضاء "القريش"

 البطاطا •

 وتشمل األطعمة التي تحتوي على الحديد كل يوم: •

 اللحوم الحمراء) البقر، الخروف، الخنزير( •

الخضروات الخضراء) على سبيل المثال البروكلي،  •

 واللفت البازالء،

السلمون، والماكريل، والرنجة،  )مثل األسماك الزيتية •

  والساردين والسلمون المرقّط(

 البيض •
 الفاصوليا، العدس والبقوليات •

المدعمة بالحديد، والتي تحتوي  حبوب اإلفطار الغذائية •

على نسبة منخفضة من الملح والسكر )مثل بعض 

والشوفان الجاهز غير  )ويتابيكس( ماركات حنطة القمح

 (المحلى

 الناعمة والمكسرات المطحونةزبدة الجوز  •

الماء الصافي أو حليب األم أو حليب  - المشروبات •

 الرضع اإلصطناعي

 

 

 تالية:الخطوات ال

 9 – 7في عمر 

 أشهر

 

متنوعة في زيادة 

قوام وذوق 

 األطعمة

  

األطعمة المفرومة  •
 بلقمةوالمهروسة 

 رطبة

 أطعمة أصابع •

 المهارات المكتسبة 

حول  اللقمةتحريك  •

 الفم 

 للقمةمضغ ا  •

 اإلطعام باألصبع •

 الشرب من الكوب •

مع زيادة في تنوع ثالث وجبات في اليوم الوصول إلى 
 : األطعمة

ذات المذاق  الخضروات تشمل الفواكة والخضروات؛ و
المر، مثال، البروكلي، القرنبيط، السبانخ، الملفوف، 

 والفاصوليا الخضراء

)مثل العدس، والعدس األصفر،  البقولياتالفاصوليا،  •
والحمص(، األسماك، البيض، اللحوم، زبدة المكسرات 

 المطحونة

 نشوية األخرىالبطاطا، الخبز، المعكرونة، واألطعمة ال •
قليلة السكر والملح، والكسكس،  اإلفطار ) مثل حبوب

 والشباتي، واليام، والشوفان(

منتجات األلبان كاملة الدسم أو البدائل غير المحالة،  •

 الزبادي والجبن الطازجالحليب والجبن و مثل

 



 

تجربة إطعام أنفسهم  •
 بالملعقة

 

الماء الصافي أو حليب األم أو حليب الرضع  - المشروبات

 اإلصطناعي

A guide to introducing your baby to solid food 

 األطعمة التي يتم إدخالها تركيبة وقوام األطعمة العمر 

اإلنتقال إلى عمر 
 شهر  12 – 10

ينبغي إطعام الطفل 

 البيت غالبا أطعمة

 ةالمغذيالمطبوخة و

أفراد باقي مثل 

   األسرة

الطعام العائلي على  •
       شكل قطع

 أطعمة أصابع أقسى  •

 

 :المكتسبةالمهارات 

 ةمضغ األطعم •
 المفرومة والمقطعة

محاولة إطعام  •
 أنفسهم بالملعقة  

 أسالشرب من الك •

 وجبات في اليوم 3 الوصول إلى

 

من الوجبات الخفيفة المغذية تدريجيا  3 - 2يمكن إدخال 

ويشمل ذلك . شهية طفلكا، بحسب شهر 12 عمر عند بلوغ

تشكيلة واسعة من األطعمة من المجموعات األربع 

 الرئيسية:

 الفواكة والخضروات .1

الفاصوليا، البقوليات، األسماك، البيض، اللحوم،  .2

 المكسرات المطحونةوزبدة 

البطاطا، الخبز، المعكرونة واألطعمة النشوية  .3

 األخرى

 منتجات األلبان كاملة الدسم أو البدائل غير المحالة .4

  

الماء الصافي أو حليب األم أو حليب الرضع  - المشروبات

 اإلصطناعي

سنوات )مالم  5أشهر إلى  6لجميع األطفال من عمر  D و C و A ينصح باستخدام مكمالت تحتوي على فيتامينات
من حليب األطفال يوميًا(. يجب إعطاء األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية  ليترمل 500أكثر من كونوا يتناولون ي

 .لمزيد من المعلومات طاقم الصيدلية المحليةأو ة الصحي ةالزائرمع منذ الوالدة. تحدث  D - دمكمالً بفيتامين 

 الحصول على فيتامينات البداية من حقك  لمعرفة  إذا كان  www.healthystart.nhs.uk تفضل بزيارة

 

 ا!()وقسائم الطعام أيضً  مجانا   Healthy Startالصحية 

 خضريالغذائي النباتي وال النظام

 

. من المهم أن تقدم لطفلك مجموعة متنوعة من األطعمة انباتي اغذائي اطعامطفلها  يتناولان قد تختار بعض العائالت 

 ةمن المجموعات الغذائية المختلفة للتأكد من حصولهم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها. اطلب من الزائر

 غذائي امكنت تفكر في إطعام طفلك نظ "إطعام طفلك حمية نباتية". إذاالنصائح الحصول على نسخة من ورقة  ةالصحي

.إحالته إلى اختصاصي تغذية أطفال أن تطلب عليكب فيج ضريخ

http://www.healthystart.nhs.uk/


 

 

للطبخ عند إعداد األطعمة العائلية لطفلك ويمكن تقديمه كمشروب رئيسي  قليلة يمكن استخدام حليب البقر بكميات  •

 .شهًرا 12 عمر إبتداًء منلطفلك 

 .في ذلك يرغبانيمكن أن تستمر الرضاعة الطبيعية ما دامت األم والطفل  •

وليس  )ما لم يوصى به أخصائي صحي(.  الصناعي حاجة إلى حليب األطفاليست هناك ل، شهرا 12عند عمر  •

 ." growing up - " و "النموtoddler -الرضع " و "Follow-on حليب "المتابعةضروريا تناول أنواع 

 .من الكالسيوم تضمن حاجة الطفلاأللبان يوميًا  منتجات حصص من أطعمة 3تقديم شهًرا،  12  عمر نمإبتداًء  •

 .وجبات الطعامفي يقلل من شهيته قد يشعره بالشبع وبالتالي إعطاء طفلك الكثير من الحليب  إن 

 

. غالبًا ما يطلق عليها لهم التي قد تسبب الحساسيةوألطفال ل أطعمةبشأن إعطاء  بالقلق لعديد من العائالتا تشعر

 ،ثمار البحرو ،واألسماك ،" وتشمل: منتجات حليب األبقار والبيضallergenic foods - "األطعمة المثيرة للحساسية

لوتين. عند البدء في جعلى الوالقمح واألطعمة التي تحتوي  ،والبذور ،والفول السوداني ،والمكسرات ،وفول الصويا

 3 - 2واحدة كل مرة مرة ) كل واحدة فيمرة ل األطعمة المثيرة للحساسية ، ادخينبغي إالصلبة ،  طعمةإعطاء األ

، استمر في تقديم تقبله بمجرد تقديمه وإذا تملدى الطفل.  بحيث يمكنك اكتشاف أي رد فعل، أيام( وبكميات صغيرة

من النظام الغذائي المعتاد لطفلك )للمساعدة في تقليل فرصة اإلصابة بحساسية تجاه ذلك  هذه األطعمة بانتظام كجزء

 (.الطعام

 )قد تشمل واحدة أو أكثر من ردات الفعل التالية(: عالمات الحساسية الغذائية

 االسهال أو التقيؤ •

 السعال •

 أو ضيق في التنفس  األزيز •

 حكة في الحلق أو اللسان •

 طفح جلدي حكة في الجلد أو ظهور •

 توّرم الشفاه والحلق •

 سيالن أو إنسداد في االنف •

 ألم، وإحمرار وحكة في العينين •

. إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من ةالصحي ةذا أظهر طفلك أيًا من هذه األعراض، فتحدث إلى طبيبك أو الزائرإ

 .999الحساسية الشديدة ، اتصل دائًما بالرقم 

 

 

 

 

 بيلحلا



 

 ألطعمة التي يجب التقليل منها أو تجنبها  ا

 لماذا؟ ماالذي يجب التقليل منه أو تجبنه

مرقة لالملح إلى طعام طفلك. وهذا يشمل مكعبات ا إضافة عدم

 وحبيبات المرق

لحم الخنزير المقدد،  مثل األطعمة المصنعة طفلكعدم إعطاء 

 فطائرالصلصات المعكرونة، الحساء، 

رقائق خفيفة مثل ال اتوجبال في لمملحةاألطعمة ا عدم إعطاء طفلك

 البطاطا.

تحّمل الكثير من تالطفل ال ين كليتإل
 الملح

  

 إلى أطعمة طفلك السكر عدم إضافة

 ،والحلويات ،مثل الشوكوالته األطعمة الحلوةال يحتاج األطفال إلى 

 بالسكر والدهون ، فهي مشبعةوالمعجنات ،والكعك،والبسكويت 

 وجبات الطعام فقط فيعلى تناولها  إلقتصارا - المجففةالفواكه 

المشروبات الوحيدة التي يحتاجها طفلك هي  - طبيعيةعصائر الفاكهة ال

في حالة إعطاء الماء العادي وحليب األم أو حليب األطفال الصناعي. 

 كأسفي وتقديمه بالماء يتم تخفيفه عصير الفاكهة، فمن المهم أن  طفلك

 .بات فقطفي أوقات الوج

 

ليست محليات التي تحتوي على السكر أو ال المشروبات األخرى

 مثل:ضرورية 

 ،والمشروبات السكرية ،والمشروبات الغازية ،مشروبات العصائر •

 ةالمنّكه والحليب والمياه عصير الفواكة المرّكز،و

أو  مشروبات الحمية الغذائيةالمشروبات مع المحليات، و •

 المشروبات منخفضة السعرات الحرارية

 مشروبات األطفال، شاي األعشاب •

 الشاي والقهوة •

ألطعمة والمشروبات السكرية )بما في ا
ذلك الشراب والعسل والعصائر( يمكن 

 أن تؤدي إلى تسوس األسنان
 
 

يمكن لهذه األطعمة والمشروبات أن 
شهيتهم من ، وتقلل بالشبع األطفالتشعر 

 المزيد من األطعمة المغذيةفي تناول 
 
 

أن يتعلموا حب مذاقات يحتاج األطفال 
 الحلوالمذاق ليس فقط متنوعة و

 
 
 
 
 
 
 
كما إنها ؤثر على امتصاص الحديد ت
 الكافيينمادة حتوي على ت

قد يحتوب على البكتيريا والتي قد تتسبب  في السنة األولى من العمر العسل إعطاء بيجب تجنّ 

و نوع من هفي تسمم غذائي. العسل 

 .نانالسكر وقد يتلف االس

لألطفال دون الخامسة من العمر، يمكن  المكسرات الكاملةإعطاء  عدم

أو المكسرات المسحوقة بدقة عند  ناعمةزبدة المكسرات ال إعطاء

 األطعمة الصلبة تناول إدخال

 قليلة الملح العالمات التجاريةإبحث عن   -

قد تتسبب المكسرات الكاملة في حدوث 

 إختناق

في السنة األولى من  لقرش، وأبو سيف والماريناأسماك يجب تجنب 

 العمر

والذي قد يؤثر  - تحتوي على الزئبق

 الجهازالعصبي لدى الطفل  نمو على



 

 خطر اإلصابة بتسمم غذائي في السنة األولى من العمر ثمار البحر النيّةيجب تجنب 

 قد تحتوي على الكثير من الزرنيخ  الخامسة لمن هم دون ليست مناسبة كمشروب رئيسي مشروبات األرز

مباشرة من   لسائلةاألطعمة ا. مص أطعمة األطفال المعلبة ليلتق جبي

أن يتمكن األطفال من  يُحبذيمكن أن يضر بأسنان األطفال.  علبال

إن تقديم األطعمة  ويلمسونها. رؤية األطعمة التي يتناولونها ويشمونها 

 علب الكرتونبةوال علب البالستيكيةلطفلك بدالً من ال المحضرة منزليا

موعة واسعة من النكهات سيساعدهم على االستمتاع بمج برطماناتوال

 !الطعام الحقًاتجاه ون أقل مزاجية ويكون

أكثر كلفة  تكون كثير من األحيانفي 

وأعلى في السكر من فائدة غذائية وأقل 

 المحضرة منزليااألطعمة 

 

 !أفضل النصائح

 ا.مع األطعمة تجربة ممتعة لك ولطفلك إدخال كونييجب أن لتجربة. استمتع با •

 صة.الخاوتيرتهم  وفق يتطورونوتيرة طفلك. جميع األطفال مختلفون وسوف  تماشى مع •

، يقظيناألطفال  جب أن يكون. يإختناقه بالطعامدائًما مع طفلك الصغير أثناء األكل للتأكد من عدم  ىمعهم. ابق ىبقإ •

 وتأكد من ربط ثابتةعند تقديم الطعام. استخدم مقعدًا مرتفعًا ذو قاعدة عريضة و لألمام ناظرينوالجلوس  يةفي وضعو

 ن.بأما طفلك

األطفال  للتعامل مع سلوكالطعام. إن استخدام الطعام كمكافأة أو ب مكافأتهم بدالً منن احضكافئ طفلك باالبتسامات واأل •
 ن.يشجع األطفال على تناول الطعام عندما ال يكونون جائعي

 أطعمة األصابع قدّم لهمملعقة وب باالمساكلهم  إسمحمن البداية.   الذاتي اإلطعام على  دع طفلك يطعم نفسه. شجع طفلك  •

 . لرطبةا

، ربما ومايدريك -. إذا كنت ال تحب الطعام ، فال يزال من المهم تجربته مع طفلك يعجب طفلك بالتجربة بشكل رائعقد  •

 !هيعجب

لطعام أمر طبيعي. إنها الطريقة التي يتعلم بها تناول افوضى مع التسبب في الطعام وتناول ! اللعب مع كن فوضويا •

لتغطية األرضية. حاول  اطاولة بالستيكي كبير ورخيص مفيد غطاءأن ن يجدو جديدة. بعض اآلباء الشياء األاألطفال 

 .أال تمسح وجه طفلك أو يديه حتى نهاية الوجبة

. أظهر لهم أنك تحب تناول الكثير من األطعمة الصحية المختلفة أيًضا. انهم يحبون مشاهدة تناولوا الطعام مع بعض •

 التلفاز والشاشات.مشاهدة حاول إبقاء أوقات وجبات الطعالم بدون  اآلخرين. تقليد و

دون أي ضجة وجربه مرة أخرى في يوم  بإبعادهحاول التحلي بالصبر والهدوء. إذا رفض طفلك تناول الطعام ، فقم  •

  .مزاجيسلوك عندما يأكلون جيدًا أو يحاولون تناول أطعمة جديدة. حاول أن تتجاهل أي  هممدحاو إعطهم إنتباهآخر. 

 مقطع/  مهروسة -لجميع أفراد األسرة  المحضرة منزليا. قدم نفس األطعمة المغذية المحضرة منزلياألطعمة العائلية ا •

 .حسب الحاجة وال تضيف الملح أو السكر للطفل مخلوطة /



 

قبل أن يعجب طفلك.  ةمر 15 - 10طعام الفي بعض األحيان تحتاج إلى تقديم  الوقت ألحب األطعمة الجديدة.  إمنحني •

لقرنبيط البروكلي على شكل أصابع، والقرنبيط المهروس  فمثال قدمجرب نفس الطعام بطريقة مختلفة في يوم آخر، 
 بالجبن، قرنبيط بالجبن والبطاطس

 .تذكر أن تبتسم. يبحث طفلك معك عن االطمئنان •

 .لثوم أو التوابل الخفيفةا واالبصل، وألطفال النكهات القوية. حاول استخدام ، األعشاب، يحب   • •

تعلق في األطعمة السائلة. ينبغي اإلنتقال من األطعمة السائلة إلى األطعمة المهروسة الناعمة بمجرد أن يكون طفلك ال  •

 مستعدا لذلك. 

. الكثير من األطفال يفضلون إطعام أنفسهم. أطعمة األصابع تساعد على تطوير أصابععلى شكل طعمة األتقديم  •

 ضغ.ت العض والممهارا

من تعلم كيفية  اطبيعي جزءً ذا في العادة عند األكل، وه يشعرون بتقيؤ ويبصقونكثير من األطفال  . الشعور بالتقيؤ •

 .واالختناقلشعور بالتقيؤ عن الفرق بين ا ةيالصح ةزائرالطمأن طفلك بهدوء. تحدث إلى  تناول الطعام. 

صحية ووجبات خفيفة ودعهم يقررون كمية الطعام. دع طفلك يخبرك  وجباتقدّم لهم   دعهم يقررون كمية الطعام. •

 .ال تجبره على االنتهاء من كل شيء - هعندما يكون لديه ما يكفي

، يمكن أن تختلف شهية طفلك من يوم بالضبططعام. مثلك الأو  الحليب زجاجة في إكمالدائًما غب األطفال ال يرقد   •

 .آلخر

 في الروضة المحلية.رضة ممالالصحية أو  زائرتكلمزيد من المعلومات حول إرضاع طفلك ، تحدث إلى 

 :زيارةب تفضلات وجبللوأفكار  الطعام صفاتوللحصول على نصائح ، و

www.everychildwales.co.uk   

www.firststepsnutrition.org  www.nhs.uk/start4life   

Llywodraeth Cymru 
Welsh Government 
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