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ٖٓ  اُزـز٣خ ٢ٛ ػِْ ٝكٖ رٌٖٔ أ٤ٔٛزٚ ك٢ أٗٚ ػِْ رطج٤و٢ ُٚ  ػالهخ ٝص٤وخ ثظؾخ اإلٗغبٕ ٝٝهب٣زٚ        

األٓشاع ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ عالٓزْٜ اُظؾ٤خ ٝاُ٘لغ٤خ .٣ٝؼزجش ػِْ اُزـز٣خ ٖٓ اُؼِّٞ اُؾذ٣ضخ اُز٢ روذٓذ 

ثغشػخ ؽز٠ أطجؾذ ٖٓ اُؼِّٞ األعبع٤خ ٝأُشرجطخ ثبُؼِّٞ األخشٟ ًؼِْ ا٤ٔ٤ٌُبء . ٝرؼذ دساعخ ػِْ 

بكظخ ػ٠ِ طؾخ االٗغبٕ ٝرٔزؼٚ اُزـز٣خ ٖٓ أُٞاط٤غ اُٜبٓخ عذا ُلْٜ اُذٝساُز١ ٣ِؼجٚ  اُـزاء ك٢ أُؾ

ا فً حٌاة اإلنسان فً مراحلها جد   ةالتؽذٌة أهمٌة كبٌر.ولمعرفة علم ثبُ٘شبؽ ٝاُؾ٣ٞ٤خ ٝا٤ُِبهخ اُجذ٤ٗخ 

ولذلن ٌتوجب على الفرد التعرؾ على مكونات ؼذابه من العناصر الؽذابٌة ووظابفها المختلفة  ،كافة

٣ؤصش اُطؼبّ اُز١ ٗزبُٝٚ ٤ٓٞ٣ب ثشٌَ ًج٤ش ك٢ طؾز٘ب ؽ٤ش إٔ .إر  ومعرفه ما هو ضار وما هو مفٌد له

ٗٞع ٤ًٔٝخ اُـزاء ُٜب رأص٤ش ًج٤ش ك٢ أُؾبكطخ ػ٠ِ طؾز٘ب أٝ رلبهْ اُؼذ٣ذ ٖٓ االٓشاع ًأٓشاع اُوِت 

 ٝرظِت اُششا٤٣ٖ ٝٓشع اُغٌش١ ٝاُغشؽبٕ ٝأٓشاع اُجذاٗٚ أُلشؽخ .

بالؽذاء التً توضح للمارئ الكثٌر  ةالمفردات المرتبطٌتناول هذا الكتاب أساسٌات علم التؽذٌة من حٌث 

سري الذي ٌناسب دخله الُ على نحٍو من المفاهٌم التً تفٌده فً الحصول على الؽذاء المالبم كما  ونوعا  

 الناحٌة الصحٌة له. فًٌؤثر ذلن سلبا   أندون من ٌؤثر فً مدى اختٌاره لألؼذٌة المتاحة بأسعارها 

ٌسلط الضوء  الثانٌة ،المرحلة  الفندلة والسٌاحة لطالب كتاب منهجً فً أنهلكتاب هذا ا ةتأتً أهمٌو

عداد إفادة منه فً تمكنهم من اإل رسٌعلى ما هو ضروري فً التوجٌه والتوعٌة الؽذابٌة بأسلوب م

 .بعض الوجبات الؽذابٌة التً تلبً حاجات الفرد الٌومٌة
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 الفصل األول                                            

 الغذاء وعاللته بالصحة                                     

 

 :الهدؾ العام

بعض  من بهاٌتعلك  علم التؽذٌة السلٌمة ومابأساسٌات  لى تعرٌؾ الطالبإٌهدؾ هذا الفصل 

 .التؽذوٌةمصطلحات ال

 

 هداؾ التفصٌلٌة:اإل

 كون لادر على معرفة:ٌن أٌتولع من الطالب بعد دراسته هذا الفصل 

 .الحفاظ على الصحةدور الؽذاء فً  -1

 .خرىالعلوم الؼٌرها من والكٌمٌابٌة و ى كالعلوم الطبٌعٌةخرعاللة علم التؽذٌة بالعلوم ال -2

 

 

 :الوسابل التعلٌمٌة

 .فالمأو ،CDوعرض  ،صور توضٌحٌة
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ن دور إذ إ ،ً الولات المناسبة الطرٌمة المثلىى للحفىاظ علىى الصىحةختٌار الؽذاء المتوازن وفاعدّ ٌ  

مثل. كما ال نحوالجسم وأسلوب التؽذٌة الصحٌة ٌسهل الحفاظ على استمرارٌة الحٌاة بال فًالؽذاء وأثره 

ن تناول الكمٌة والنوعٌة الجٌدة من الؽىذاء وفىً أولىات معٌنىة ٌسىهم فىً الولاٌىة مىن المىراض وكىذلن إ

 عالج حاالت مرضٌة كثٌرة.

علىىى المسىىتوى االجتمىىاعً مباشىىرا  علىىى نمىىط الحٌىىاة وؼٌىىر مباشىىر مسىىتوى الصىىحة دلىىٌال   عىىدّ وٌُ 

وااللتصىىادي والثمىىافً لىىدى المجتمعىىات، وان النمىىو الطبٌعىىً والبنٌىىة السىىلٌمة وحىىاالت اإلنجىىاب السىىلٌمة 

جمعهىا علىى عاللىة وثٌمىة بىالوعً أمىراض وسالمة الفرد خىالل مراحىل حٌاتىه المختلفىة وشىفاءه مىن ال

 الؽذابً لدى الفرد ومدى إدراكه لمتطلبات التؽذٌة السلٌمة.

العدٌىد مىن  سىلوب التؽذٌىة فىًأولوحظ فً السنوات االخٌرة من المرن الماضىً تؽٌٌىرا  واضىحا  فىً 

العالٌة  الؼذٌةالوجبات السرٌعة وكذلن  وأؼذٌةالمصنعة  الؼذٌةستهالن اذ زاد االهتمام بإ ،العالمبلدان 

مسىىتوى  وكىىذلن تراجىىع ،والعناصىىر المعدنٌىىة باللٌىىاؾفىىً محتواهىىا مىىن السىىكرٌات والىىدهنٌات والفمٌىىرة 

 بىالمراض اإلصىابةسىهم بدرجىة كبٌىرة فىً ارتفىاال معىدالت أ كلىه هىذا ،والخضىروات الفواكىهاستهالن 

 إالوؼٌرها،  ،والسرطان ،الدماغو الكبد، أمراضو ،الفشل الكلويو السكري،و المزمنة كأمراض الملب،

االهتمىام بأسىلوب التؽذٌىة وتطبٌىك  عىن طرٌىك هىاو تملٌلأ المىراضهذه  مكان منع فرص حدوثاإلبنه أ

 ،مثىىل العمىىر عىىدة أمىىور،حسىىب بالسىىلٌمة وتحدٌىىد النوعٌىىات والكمٌىىات التىىً تالبىىم كىىل فىىرد  السىىالٌب

 وؼٌرها. ،والظروؾ االلتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة والنفسٌة ،والحالة الصحٌة ،ونوال العمل ،الجنسو

 :ًٌأت بماالتً تتلخص  واصفاتهمولجل تحمٌك الؽذاء المتوازن ٌجب التعرؾ على 

 

، فٌتامٌنىاتوالالبروتٌنىات، والمتمثلة بالكاربوهٌىدرات،  الساسٌةه على العناصر الؽذابٌة ؤاحتوا -1

كالؼذٌىىة النباتٌىىة ر مختلفىىة مىىن مصىىاد اوهىىذا ٌعنىىً ؼىىذاء متنوع ىى ،المىىاءو ،معدنٌىىةالعناصىىر وال

 .والحٌوانٌة

ض نمىض وكىذلن االبتعىاد الفردٌة لتفادي ظهىور أعىرا لسد الحاجات ةلكافٌاأخذ الؽذاء بالكمٌات  -2

   اإلفراط فً تناول الؽذاء وما ٌصاحبها من مشاكل صحٌة ونفسٌة واجتماعٌة. عن تفادي

توفٌر الشروط الصحٌة فً الؽذاء لضمان االبتعىاد عىن الحىاالت المرضىٌة الناجمىة عىن التلىوث  -3

وهىذا ٌتطلىب  ،عن طرٌك الطعام والشرابن العدٌد من المراض تنتمل الى اإلنسان ل ،الؽذابً

 مصانع الؼذٌة والعاملٌن فًوفً ( الخامولٌة )ال من المواد ااالهتمام بتوفٌر شروط صحٌة بدء  

 :دناه ذلنفً أ( 1.1) وٌوضح المخطط  .هاوتمدٌم هاوتحضٌر عداد الؼذٌةإ

 اٌفظً األٚي

 ةــه بالصحـــتــذاء وعاللــــالغ
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 ( شروط صحٌة الغذاء1.1مخطط )     

 

 

 

 

ن الؽىذاء الصىحً إإذ  ؛ٌعد الؽذاء من الركابز المهمىة لدٌمومىة الحٌىاة وللحفىاظ علىى الصىحة العامىة

ومىن الجىدٌر بالىذكر أن ٌكىون  .ا على المٌام بوظابفه المختلفة على أكمل وجهالجسم لادر  نوال ٌجعل موال

 وزٌىادة كمٌتىهالؽىذاء المتنىاول نوعٌىة ن إا، إذ ا ونوع ىا لسد متطلبات الجسم الحً كم  الؽذاء المتناول كافٌ  

لىى إمما ٌىؤدي حٌوٌة حاجة الجسم ٌعود بالشعور بالتخمة والتعب وتملل من كفاءة فعالٌات الجسم ال لىع

لى ضعؾ الجسم إالجسم ٌؤدي  ة، ومن جهة أخرى إن الؽذاء المتناول بكمٌات ألل من حاجزٌادة الوزن

متىوازن لٌحمىك الفابىدة  وعلٌه ٌتوجب على الفرد تنىاول ؼىذاء .والهزال وللة مماومته لألمراض المختلفة

 ً:أتٌجازها بما ٌإفوابد ٌمكن عدة  للؽذاءوة المرجو

الفكرٌة  ولدراتهالجسم  الؽذاء ضروري الستمرار حٌاة اإلنسان والمحافظة على نشاطاتإن  -1

 .والعضلٌة

 .نسجةلنمو وتعوٌض ما ٌتلؾ من الخالٌا واللة طلوببناء النسجة الم -2 

 .ة للمٌام بفعالٌاته المختلفةطلوبتزوٌد الجسم بالطالة الم -3

 .المختلفةالمراض صابة باإلحماٌة الجسم من  -4

 ،هاوانبساطتملص العضالت والمختلفة فً الجسم كتنظٌم دلات الملب،  العملٌات الحٌوٌة تنظٌم -4

 .وؼٌرها ،والتنفس

 

 

 طحٍخ ِٛاز اٌربَ

طحٍخ اٌّطجد  ِؼسّي اٌغصاءطحٍخ 

 ِٚظبٔغ األغصٌخ

 ِٚربظٔٙب

طحٍخ اٌغصاء أٚ ؼالِخ 

 رظٍٕؼٗ ٚإػسازٖ

 طحٍخ اٌغصاء

 ذاءـغـف الـوظائ
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 ةسلٌمالالتغذٌة السلٌمة و غٌر 
 

 بهاوسوالجسم من العدوى وأعراض نمص التؽذٌة فً ولاٌة  اهم  مالتؽذٌة السلٌمة جزء ا عالجٌا   دعتُ 

 بالموة البدنٌة والعملٌة والنفسٌة واالجتماعٌة. ٌتمتع اإلنسان استعمال الدواء مما ٌجعلكما تملل من 

نة بٌن التؽذٌة السلٌمة والتؽذٌة ؼٌر وازما ٌلً م التؽذٌة السلٌمة والصحٌحة. وفً وتظهر علٌه مظاهر

 .السلٌمة

 

 ةالتغذٌة السلٌم مظاهر

 .(1.1)كما فً الشكل  والجنس العمرحسب بطول الجسم  مع ان ٌكون الوزن متناسم  أ -1

 الصدر مرتفع.و للداخل، ةالبطن مشدودو الطراؾ مستمٌمة،و ولفة أوجلسة منتصبة، -2

 عضالت صلبة لوٌة مؽطاة بطبمة معتدلة من الدهن. -3

 أؼشٌة مخاطٌة سلٌمة وردٌة اللون.و صافٌة اللون،و ة مشدودةربش -4

 .وسلٌمة الفن جٌد التكوٌن والسنان منتظمة -5

 .ولوي ناعم مصمول شعر -6

 ا بالضوء.تتأثر سرٌع   ال عٌون صافٌة لها برٌك -7

 نشاط وفٌر ولوة تحمل كبٌرة.-8

 مناعة ومماومة لألمراض. -9

 المدرة على التركٌز طوٌال . -10

 هتمام بالعمل.اال المرح،و ٌجابٌة،المشاركة اإلو التعاون، -11

 

 
 

 تؽذٌة سلٌمةشخاص ٌتؽذون أ( 1.1شكل )

 

 

 



 8 

 

 سلٌمةالالتغذٌة غٌر  مظاهر

 

 مفاجا فً الوزن.ان فمدو ،ءنمو بطًو زٌادة أو نمص فً الوزن، -1

كما فً الشكل  ،ةالبطن بارزو االكتاؾ متهدلة،و عظام الصدر بارزة،و ولفة أو جلسة مرتخٌة، -2

(2.1). 

 بطبمة زابدة من الدهن.عضالت ضعٌفة مرتخٌة تفتمر إلى طبمة من الدهن أو مؽطاة  -3

 أؼشٌة مخاطٌة باهتة اللون.و شاحبة اللون،و بشرة مرتخٌة -4

 الفن ضعٌؾ التكوٌن والسنان ؼٌر منتظمة. -5

 شعر جاؾ ممصؾ ؼٌر المع. -6

 هاالت واحمرار تحت العٌن.و ملتهبة محمرة،و شدٌدة الحساسٌة للضوء، عٌون خابٌة -7

 الهضم.شكوى من سوء و شهٌة ضعٌفة، -8

 لوة احتمال ضعٌفة.و سرعة التعب،و فتور، -9

 ة النماهة من المرض.مدل اطو كثرة التعرض للعدوى -10

 ة طوٌلة.مدعدم المدرة على االنتباه ل -11

 الخمول.و االكتباب،و الملك،و حدة الطبع، -12

 

   
 

 ( أطفال تؽذٌهم ؼٌر سلٌمة2.1شكل )
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 أسئلة الفصل األول

 

 .نسانما أهمٌة التغذٌة السلٌمة لإل – 1س

ذكررر ثالثررة فرولررات بررٌن أشررخاغ ٌتغررذون تغذٌررة سررلٌمة وأشررخاغ ٌتغررذون ا -2س

 .ة غٌر سلٌمةٌتغذ

 .تحمٌك غذاء صحً متوازن ألسرتن ٌمكنن   فكٌ – 3س

 ح الخطأ إن وجد:بكلمة صح أو خطأ وصّح   بجأ – 4س

 .الغذائٌةا ٌجب عدم تنوٌع الغذاء فً الوجبات صحٌ   -أ 

ٌجب توفٌر الشروط الصحٌة فً الغذاء لضمان االبتعاد عن الحاالت المرضٌة  -ب

 .الناجمة عن التلوث الغذائً

 .خرىذاته ولٌس له عاللة بالعلوم األ علم التغذٌة علم لائم بحدّ   -ج 

 عدد العناصر الواجب توافرها للحصول على الغذاء الصحً – 5س
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 الثانًالفصل 

 مكونات الغذاء 

 

 

 الهدؾ العام:

 لى تعرٌؾ الطالب على مكونات الؽذاء الساسٌة ومصادرها.إٌهدؾ هذا الفصل 

 

 هداؾ التفصٌلٌة:اال

 كون لادر بجدارة على معرفة:ٌن أهذا الفصل  ٌتولع من الطالب بعد دراسته

 تركٌب الؽذاء من العناصر الؽذابٌة. -3

كل ؼرام  كسدة )احتراق(افابدة كل عنصر من مكونات الؽذاء للجسم وممدار الطالة الناتجة من  -4

 .منها

 .العناصر الؽذابٌة مصادر -5

 

 

 

 الوسابل التعلٌمٌة:

 .فالمأو ،CDوعرض  ،صور توضٌحٌة
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والبناء وتنظٌم العملٌات الحٌوٌة  ؼراض النمول اؼذابٌ  ا عنصر   45حو نٌحتاج جسم اإلنسان إلى 

الفواكه والخضروات ومكانه الحصول علٌها إذا تناول أطعمة متنوعة كاللحوم والبٌض إوب ،المختلفة

سمى ها على عدد محدود من المكونات تُ جمعُ أتحتوي  إذ ،خرىصناؾ الؽذابٌة الوؼٌرها من ال

 .العناصر الؽذابٌةب

 :ؾ العناصر الؽذابٌةٌتصن

 :لىعنسان فً المادة الؽذابٌة وفً جسم اإلتصنؾ العناصر الؽذابٌة 

 وتشمل: ،Macronutrientالعناصر الربٌسة  -1

 .الكاربوهٌدرات - أ

 .البروتٌنات - ب

 .الدهون -ج

 .الماء -د

 :وتشمل ، Micronutrientصر الثانوٌة االعن -2

 .الفٌتامٌنات - أ

 .العناصر المعدنٌة - ة

 

 

 Carbohydratesالكاربوهٌدرات أوالً: 

 

بلػ نسبة الهٌىدروجٌن فٌهىا إلىى تعضوٌة تتكون من الكاربون والهٌدروجٌن والوكسجٌن هً مواد 

 وتصنؾ الكاربوهٌدرات بحسب عدد الذرات الداخلة فً تركٌبهاالى: ،ءالوكسجٌن كنسبتها فً الما

، وهىىً مكونىىة مىىن وحىىدة والكىىاالكتوز( الفركتىىوز،و)الكلوكىىوز،  وتشىىمل ،حادٌىىةأو أسىىكرٌات بسىىٌطة  -أ

 واحدة من السكرٌات البسٌطة.

، وهىً مكونىة مىن انىدماج وحىدتٌن مىن السىكرٌات المالتوز(والالكتوز، وٌات ثنابٌة )السكروز، سكر-ب

 العدٌدة.

 أوتشىىمل النشىى مىىن السىىكرٌات البسىىٌطة، وحىىدات 10كثىىر مىىن أ انىىدماج سىىكرٌات متعىىددة مكونىىة مىىن -ج

 .لوزوالسٌلٌ

 وللمواد الكاربوهٌدراتٌة فوابد عدٌدة للجسم منها :

ونمصىه  ،جزاء الجهاز العصبًأكوز( مصدر الطالة الربٌس للدماغ وبمٌة والكاربوهٌدرات )الكل تعد -1

 لى ضعؾ عملٌات التفكٌر والتركٌز الذهنً.إفً الدم ٌؤدي 

 سعرات حرارٌة. 4الجسم منه عند احتراله فً  ذ ٌعطً ؼرام واحدإمصدر رخٌص للطالة،  -2

 الثانًالفصل 

 ذاء ـــغــــات الـــمكون
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وتعىوٌض  ةنسىجفً الؽذاء ٌساعد الجسم على توفٌر البروتٌن لؼراض بناء ال ةفره بكمٌات كافٌاتو -3

 التالؾ منها.

ن وجود الكاربوهٌدرات فً الؽذاء ٌمنع تىراكم المركبىات الكٌتونٌىة إإذ  ،ٌنظم عملٌات تمثٌل الدهون -4

 . التام للدهونكسد ؼٌر أفً الدم التً تنتج من الت

 ربوهٌدراتاالجسم من الكات حاج

والجهد المبىذول. وتحسىب حاجىة  ختالؾ الوزن والعمراتختلؾ الحاجات الٌومٌة من الكاربوهٌدرات ب  

 ساس الطالة.أو على أالفرد بالؽرامات لكل كٌلوؼرام من وزن جسمه 

وتىزداد هىىذه  ،مىن وزن جسىىمه 6g/kg–4الشىىخص البىالػ مىىن المىواد الكاربوهٌدراتٌىىة  ةتمىدر حاجى

ىى 10g/kgلىىى إطفىىال حسىىب نىىوال الجهىىد المبىىذول. وٌحتىىاج البالكمٌىىة  ا تىىزود مىىن وزن الجسىىم. وعموم 

 % من مجموال الطالة المخصصة له.60-50الكاربوهٌدرات الجسم بـ

 الكاربوهٌدرات مصادر

 ،:وب ،أ(  1.2)   كما فً الشكل ،ن للمواد الكاربوهٌدراتٌةاساسٌأن انان مصدره

سىىود والسىىكر والحلىىوى بىىٌض والالسىىكرٌات بأنواعهىىا الموجىىودة فىىً المنتجىىات الؽذابٌىىة كالعسىىل ال -1

 %.100-70وتتراوح نسبة السكرٌات فٌها بٌن  ،والمربى والشراب

 :المنتجات اآلتٌةالنشوٌات الموجودة فً  –2

 %.70ت بها إلى ربوهٌدرااوتصل نسبة الك ،الحبوب: كالممح ومنتجاته والرز والذرة -أ

ربوهٌردات بها إلى اوتصل نسبة الك ،البٌضاء ءالبمولٌات الجافة كالفول والعدس والفاصولٌا -ب

55.% 

( مصادر 1.2الجدول )ٌبٌن و ،%52ربوهٌدرات بها إلى اوتصل نسبة الك ،الدرنات: كالبطاطا -ج

 . من المادة الؽذابٌة g 100المواد الكاربوهٌدراتٌة ونسبة وجودها لكل

 

 

 

 أ                                             ب                         

                              

 ربوهٌدراتٌةا( مصادر المواد الك 1.2  شكل )
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 Dietary Fibersلٌاف األ

انسان ها اإلإلٌ ٌحتاج ،تؤثر فٌها عملٌات الطبخ وال ،مابلة للهضمالوهً الكاربوهٌدرات المعمدة ؼٌر 

حسىب لابلٌتهىا بوتمسىم  ،وتكثىر فىً الخضىروات والفواكىه والحبىوب والبمولٌىات g/day 15-20بمعىدل

 لى:عللذوبان فً الماء 

 

 : وتشمل ،Soluble Dietary Fibers (SDF)لٌاف الذائبة بالماء األ -1

وراق الموجىىود بكمٌىىات كبٌىىرة فىىً الحبىىوب الكاملىىة والنخالىىة والخضىىروات ذات ال الهٌمٌسىىلوز - أ

 جاص والرلً.الخضراء وبعض الفواكه مثل الخوخ وال

وٌسىىتعمل البكتىىٌن فىىً  ،صىىماغلالبكتىىٌن الموجىىود فىىً التفىىاح ؼٌىىر الناضىىج والحمضىىٌات وا –ب  

 صناعة المربٌات والجلً والمرمالد بسبب لابلٌته على زٌادة لزوجة الناتج وتثخنه.

 صماغ ومنها الصمػ العربً.ال -ج

 

 فوائد االلٌاف الذائبة بالماء

 . سترول فً الدمٌخفض نسبة الكول -1

 . صابة بأمراض الملبتملل فرص اإل -2

 . تحسن نسبة السكر فً الدم -3

 . من ضؽط الدمتملل  -4

 . مسانتملل من فرص حدوث اإل -5

 

 وتشمل ، Insoluble Dietary Fibers (IDF)ذائبة بالماءاللٌاف غٌر األ -1

 

 ات وبكمٌات للٌلة فً الفواكه.والسلٌلوز الموجود بكمٌات كبٌرة فً الخضر –أ 

  اللكنٌن وهو مادة مكونة لخشب النباتات.-ب          

 

 ذائبة بالماءفوائد األلٌاف  الغٌر 

 

 . تساعد على الهضم -1

 وتسهم فً تنظٌؾ المعاء .. تساعد على التخلص من العناصر الضارة -2

 

 100gبوهٌدرات محسوبة بالغرام لكل راحتواًء على الكاأكثر المواد الغذائٌة  ( 1.2  جدول )

 

 الكاكاو العدس الذرة التمر الممح الرز العسل المادة الغذائٌة

كمٌة 

 ربوهٌدراتاالك

79 

g 

78 

g 

74 

g 

73 

g 

70 

g 

55  

g 

40  

g 
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 proteinsات ـنـٌـروتــالبثانًٌا: 

 

 فضىال  عىنوكسىجٌن والنتىروجٌن مواد عضوٌة تتكون من الكاربون والهٌىدروجٌن والالبروتٌنات  

توجىد و مٌنٌىة.كبرٌت والفسفور.. والوحىدة البنابٌىة فىً تركٌبهىا هىً الحىوامض الالاحتواء بعضها على 

،وتعىىد البروتٌنىىات مىىن مكونىىات الؽىىذاء  المىىواد البروتٌنٌىىة فىىً جمٌىىع الكابنىىات الحٌىىة الحٌوانٌىىة والنباتٌىىة

 الضرورٌة للجسم كونها :

 . نسجة الجسم وتعوٌض التالؾ منهاأتدخل البروتٌنات فً بناء خالٌا  -1

  .المكون الساسً للبروتوبالزم تمثل -2

نهىىا تىىدخل فىىً تركٌىىب الشىىعر والظىىافر فضىىال  عىىن أٌؾ توجىىد فىىً الىىدم والعضىىالت والؽضىىار -3

  والمرون والجلد والرٌش والصوؾ والحرٌر.

لىىىوبٌن المسىىىؤول عىىىن نمىىىل ؼٌىىىدخل فىىىً تركٌىىىب عىىىدد مىىىن المركبىىىات الضىىىرورٌة مثىىىل الهٌمو -4

ا ٌدخلووكسٌد الكاربون داخل الجسم. أالوكسجٌن وثانً  جسام المضادة التً فً تكوٌن ال أٌض 

 حٌاء المجهرٌة الضارة كالبكترٌا.التحمً الجسم من 

عىن طرٌىك زمىوزي فىً نهاٌىات الوعٌىة الشىعرٌة الدموٌىة الضىؽط ال ىٌسهم فً المحافظة عل -5

 فظة على التوازن المابً فً الجسم.المحا

 

 تصنٌف البروتٌنات

 تصنف البروتٌنات حسب تركٌبها من الحوامض األمٌنٌة األساسٌة الى:

مٌنٌىة الساسىٌة الحمىاض ال جمٌىعوهً تلن البروتٌنات التً تحتوي علىى  ،البروتٌنات الكاملة -1

كما فً البروتٌنات الحٌوانٌة مثل )اللحوم الحمراء والبٌضاء والبٌض والحلٌب وبروتٌنىات فىول 

 الصوٌا(.

مٌنٌىة ن مىن الحمىاض الاو اثنىأالبروتٌنات النالصة : هً تلىن البروتٌنىات التىً ٌنمصىها واحىد  -2

أو ٌنمصها أكثر مىن حامضىٌن أساسىٌٌن كمىا (.ءوالفاصولٌا ،والممح ،)البمولٌات :مثل ،الساسٌة

 فً بروتٌنات الذرة والجالتٌن وهً ال تفٌد فً عملٌات النمو

 

 مٌنٌةالحوامض األ

واصىر بعىض بواسىطة المىع ارتباطها بعضها  وعند ،صؽر وحدة بنابٌة فً تركٌب البروتٌنأوهً 

 .امٌنٌ  أ احامض   22وعددها الببتٌدٌة ٌتكون البروتٌن 

 

 ةتصنٌف الحوامض األمٌنٌ

 هما: ،نٌلى لسمعنسان همٌتها لإلأحسب بمٌنٌة تصنؾ الحوامض ال

 

 

     

 

وبالتالً  ،اداخلٌ   لن الجسم ال ٌستطٌع تصنٌعها ؛مٌت بهذا االسم(. وسُ 2.2)جدول  عددها ثمانٌة و      

البروتٌن إال بوجودها، وكذلن ال  للجسم من الخارج عن طرٌك الطعام. وال ٌمكن تصنٌع ًٌجب أن تأت

 Essential amino acids حوامض أمٌنٌة أساسٌة -1
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فرها فً اٌحصل نمو للجسم إال بوجودها، وعلٌه فإن الحماض المٌنٌة الساسٌة ضرورٌة وٌجب تو

 ولوته . لكبار البالؽٌن للمحافظة على صحة الجسماؼذاء الطفال و

 

 

 

 

  

 

وهذه الحماض المٌنٌة ضرورٌة للجسم من  (.2.2) الجدول فًكما  امٌنٌ  أ احامض   14وتشمل     

لن الجسم لادر على تصنٌع  ٌت "ؼٌر أساسٌة"، مّ سُ  حٌث المحافظة على الصحة وتركٌب الجسم. ولد

 .مواد أخرى داخل الجسمهذه الحوامض المٌنٌة من 

 

 

 

 

 

 نوغٌر األساسٌة فً البروتٌ ( الحوامض األمٌنٌة األساسٌة2.2جدول )

 ساسٌةاأل الحوامض األمٌنٌة غٌر الحوامض األمٌنٌة األساسٌة

لالنٌنا Leucine اللٌوسٌن  Alanine 

 Asparagine السبرجٌن Iso-Leucine الٌزولوٌسٌن

 Aspartate السبرتٌت Valine الفالٌن

ٌنالساٌستا Methionine المٌتٌونٌن  Cysteine 

نٌنالفٌنٌل ال  Phenylalanine الجلوتامٌت Glutamate 

 Glutamine الكلوتامٌن Threonine التٌرونٌن

 Glycine الكالٌسٌن Tryptophan التراٌبوتوفان

 Arginine الرجنٌن Lysine الالٌسٌن

 Proline البرولٌن  

 Histidine الهستٌدٌن  

 Tyrosine التٌروسٌن  

 Serine السٌرٌن  

 

 

 

 Non- Essential amino acids غٌر أساسٌة حوامض أمٌنٌة -2
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 مصادر البروتٌنات    

مٌنٌىة البىروتٌن منهىا الجٌىدة ومنهىا المتوسىطة تبعىا للحىوامض المصىادر للحصىول علىى عدة هنان 

 :ومن هذه المصادر ،الموجودة فٌها

المصادر الحٌوانٌة )الجٌدة(: وتشمل اللحوم الحمراء والبٌضاء والحلٌىب ومنتجاتىه والبىٌض   -1

للبروتٌنات كونها تحتوي علً جمٌع  وتعد المصادر الحٌوانٌة من المصادر الجٌدة ومنتجاته،

هذه المصادر بارتفاال معامل الهضم لها الذي ٌصل إلى  وتتمٌز. الساسٌةالحوامض االمٌنٌة 

 (.2.2% )شكل 98

النباتٌىىىة مىىىن البروتٌنىىىات وتعىىىد المصىىىادر النباتٌىىىة : وتشىىىمل البمولٌىىىات بأنواعهىىىا والحبوب،- -2

مثل  ،الساسٌةمٌنٌة ن من الحماض الاو اثنأٌنمصها واحد  المصادرالبروتٌنٌة النالصة كونها 

ومعامىىل  ن .بروتٌنىىات الىىذرة والجٌالتىىٌأو أكثىىر مىىن إثنىىان (.ءوالفاصىىولٌا ،والممىىح ،)البمولٌىىات

  (.  3.2 )شكل .%84-78ٌصل إلى  هضمها

 

        
 ( المصادر الحٌوانٌة للبروتٌنات 2.2شكل ) 

 

 

 

 
 ( المصادر النباتٌة للبروتٌنات 3.2شكل ) 
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مىن  g100حتىواء  علىى البروتٌنىات محسىوبة بىالؽرام لكىل اأكثىر المىواد الؽذابٌىة ( 3.2وٌمثل الجدول )

 المادة المتناولة.

 g 100حتواًء على البروتٌنات محسوبة بالغرام لكلاأكثر المواد الغذائٌة  (3.2جدول )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 للبروتٌنات الٌومٌة الحاجات

 

 عوامل منها: عدة تتولؾ الحاجات الٌومٌة للبروتٌن على

ادٌىىة تٌعكبىىر مىىن الشىىخص البىىالػ مىىن المىىواد البروتٌنٌىىة االأالعمىىر: الطفىىل ٌحتىىاج إلىىى كمٌىىات  -1

مىىن وزن  kg بىىروتٌن/g1.5– 2.5 g مىىنفالرضىىٌع ٌحتىىاج  ،النسىىجةلؼىىراض النمىىو وبنىىاء 

 . ٌوم من وزن جسمه/ kg بروتٌن/ g 0.9الشخص البالػ إلى ٌحتاج فً حٌن  ،ٌوم جسمه/

من وزن جسمها  g/kg 1.5الحالة الفسٌولوجٌة )الحمل والرضاعة( تحتاج المرأة الحامل إلى -2

 .ٌوم من وزن جسمها/ 2g/kgم المرضع إلى الوتحتاج  ،ٌومٌا  

ختالؾ اوب، ختالؾ طبٌعة العمل الذي ٌموم به الشخصاختلؾ حاجة الجسم إلى البروتٌن بوت -3  

 النماهة.أثناء وكذلن عند اإلصابة بالمراض وفً  ،درجة حرارة المنطمة التً ٌعٌش فٌها

 

 

 

 

وكسجٌن وبعضها ٌحتوي على تتكون من الكاربون والهٌدروجٌن وال ةمركبات عضوٌالدهون 

 هما: ،ساسٌٌنأالفسفور تتكون الدهون من مركبٌن 

 الكلٌسرول المعروؾ بالكلسرٌن. -1

  نواال أمن إما وعادة ٌكون عددها ثالثة أحماض دهنٌة إما من نوال واحد و ،أحماض دهنٌة -2

واحد من  يءاتحاد جز( والتً تتكون عند  سرٌدات الثالثٌةٌالكل) مختلفة تتمثل الوحدة البنابٌة للدهون

 لى:عحسب الروابط فٌها بوتمسم الحماض الدهنٌة   ،الكلٌسرول مع ثالثة أحماض دهنٌة

ا ربونٌة تمام  اتمتاز بتشبع السلسلة الك saturated fatty acidالدهنٌة المشبعة  الحماض-1

.والدهون المشبعة تكون صلبة  ومعظم الدهون الصلبة تحتوي على أحماض دهنٌة مشبعة .بالهٌدروجٌن

 .أ ( 4.2كما فً الشكل ) الحٌوانٌة بدرجة حرارة الؽرفة كالدهون 

 

.وهً تلن التً تحتوي فً سلسلتها un-saturated fatty acidمشبعة الالحماض الدهنٌة ؼٌر  -2

على  تحتوي الدهون السابلةومعظم ،مشبعةالزوجٌة ؼٌر ال  واحدة أو أكثر من الروابط ربونٌة على االك

المادة 

 الغذائٌة
 الفستك العدس

اللحم 

 األحمر
 البندق األسمان الدجاج

صفار 

 البٌض

 15.5 17 18.5 21 20.7 22.3 27.5 البروتٌنات

 fatsالدهون ثالثًا: 
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كما فً الشكل سابلة فً درجة حرارة الؽرفة الدهون ؼٌر مشبعة فتكون و . أحماض دهنٌة ؼٌر مشبعة

 وتكون من المصادر النباتٌة.ى بالزٌوت سمّ فتُ ب (   4.2)

 على هٌبة شحوم تحت الجلد وفً مناطك معٌنة من الجسم الدهون بخزن الفابض منوٌموم الجسم 

ولد أثبتت الدراسات أن تناول كمٌات كبٌرة من الدهون فً الؼذٌة ٌسبب العدٌد من المراض منها 

 أمراض الملب وتصلب الشراٌٌن وؼٌرها .

 

      
 )أ (                                                     ) ب (                  

 الرٌوت النباتٌة –ب   الدهون الحٌوانٌة -أ  ( 4.2شكل )

 

 -:ٚظبئف اٌسْ٘ٛ فً اٌغؽُ
 

 حرارٌة. اتسعر 9ٌعطً ؼرام واحد منه عند احتراله  إذ ،بالطالةمصدر ؼنً  -1

 ل الشعور بالجوال.ا ٌملّ ة أطول ممّ مدإذ ٌبمى فً المعدة والمعاء  ،شباعٌة عالٌةإلها لٌمة  -2

( وكىذلن بالحمىاض الدهنٌىة A, D, E, Kتىزود الجسىم بالفٌتامٌنىات الذاببىة فىً الىدهون وهىً ) -3

 الضرورٌة للجسم.

الحفىىاظ علىىى درجىىة حىىرارة  علىىىتسىىاعد والداخلٌىىة مىىن المىىؤثرات الخارجٌىىة، تحمىىً العضىىاء  -4

 الجسم.

 

 ِظبزض اٌسْ٘ٛ
 -:لى لسمٌنإمصادر الدهون تمسم إن 

، كما توجد فً هاوشحوم كالزبد والسمن الطبٌعً ودهون الحٌوانات والطٌور :المصادر الحٌوانٌة -1

  .بنسبة كبٌرة وتوجد عادة بصورة صلبة إلحتواءها على الحوامض الدهنٌة المشبعة السمن الطبٌعً.

: وتشمل الزٌوت المستخرجة من جوز الهند والسمسم وبذور المطن والكتان وعباد المصادر النباتٌة -2

الشمس والفول السودانً وتكون هذه الدهون سابلة بدرجة حرارة الؽرفة إلحتواءها على الحوامض 
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كبٌرة فً صحة االنسان لنها ال تساعد على تكوٌن  نٌة الؽٌر مشبعة.وللزٌوت النباتٌة أهمٌةالده

 الكولٌسترول .

 

 

 دهون حٌوانٌة دهون نباتٌة

 بالحوامض الدهنٌة المشبعة ةغنٌ المشبعة رٌبالحوامض الدهنٌة غ ةغنٌ

 تتجمد فً جو الغرفة اسائلة غالبً 

 سترولٌنسبة من الكلتحتوي على  سترولٌمن الكل ٌةخال

 تسبب انسداد الشراٌٌن اال تسبب أمراضً 

 

 ٌة( أهم الفرولات بٌن الدهون النباتٌة والحٌوان4.2جدول )

 

 (100g)بالغرام/  حتواًء على المواد الدهنٌة محسوبةا( أكثر المواد الغذائٌة 5.2جدول )

 

المادة 

 الغذائٌة
 الفستك الجوز البندق الزبدة

جوز 

 الهند

 الفول

 السودانً

صفار 

 البٌض
 الكاكاو

لحم 

 الخروف

 85 66.8 64.4 54 50.6 39 33.3 26.8 20 (gالدهون)

 

 

 3زٌوت أومٌغا 

لذا ٌجب تناولها ضىمن  ٌستطٌع الجسم تصنٌعها، من الحوامض الدهنٌة التً ال 3ا كومٌأزٌوت  تعد

الكتىىان، والٌمطىىٌن، والسىىردٌن( والتونىىا، والسىىمن )السىىلمون،  الوجبىىات الؽذابٌىىة، ومىىن أهىىم مصىىادرها

 (.أ، وب، وج 5.2)الجوز واللوز(، كما لً الشكل )  المكسراتو

التىىً تعىىد مىىن الحىىوامض الدهنٌىىة  6ا كىىمىن الضىىروري الموارنىىة بىىٌن هىىذه الزٌىىوت وزٌىىوت الومٌو

 نسان.ن فً النمو الطبٌعً لإلاوكالهما مهم ،ساسٌةال
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 )ب (                                                       ( أ)

 

 

 

 

 

 

   

 

 ) ج (                                                         
 مٌغا( بعض المصادر النباتٌة والحٌوانٌة الغنٌة بزٌوت او 5.2شكل )                         

 
 6و 3المصادر الغنٌة بزٌوت أومٌكا أهم  (6.2جدول )

 
 6 أومٌكا

g/100g 
 

 3 أومٌكا
g/100g 

 نوع الغذاء

 زٌت الكتان 4.9 20.3

 بذور المنب 21.0 7.0

 بذور الٌمطٌن 23.4 3.2

 سمن السلمون 0.7 3.2

 الجوز 30.6 3.0

 سمن الرنجة 0.4 2.0

 فول الصوٌا 8.6 1.2

 الزبد 1.8 1.2

 زٌت الزٌتون 7.9 0.6

 جنٌن الحنطة 5.5 0.5

 بذور زهرة الشمس 30.7 0

 اللوز 9.2 0

 زٌتون 1.6 0
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 6و 3األهمٌة الطبٌة لزٌوت اومٌغا 

 

 اض الملب.رمأصابة بالسكتة الملبٌة وص اإلرتملٌل ف -1

 وبذلن ٌمنع من انسدادها. ،وعٌة الدموٌةزالة الترسبات من الإ -2

 صابة بمرض السرطان.تملٌل فرص اإل -3

 مراض.الجسم على التخلص من التموٌة جهاز المناعة ومساعدة  -4

 تعزٌز صحة الدماغ والولاٌة من مرض الزهاٌمر. -5

 تساعد فً الحفاظ على توازن العملٌات الحٌوٌة فً جسم النسان. -6

 لها أهمٌة بالؽة لألطفال والرضع وذلن بسبب الدور الهام الذي تلعبه فً عملٌة النمو السلٌم للدماغ. -7

 د .لخصر ودهون الكبتملٌل الوزن ومحٌط ا -8

 

 الٌومٌة من الدهونالحاجة 

الشخص السلٌم  نأ الإ دلٌك نحوٍ شخاص بة من الدهون لألطلوبالٌومٌة الم ةٌمكن تحدٌد الحاج ال

التً ٌستهلكها لى اختالؾ كمٌة الطالة إوهذا التباٌن ٌرجع  ،اٌومٌ   g 35-15ٌنصح بتناول بٌن 

جمالً الطالة الكلٌة إ% من 35-30ل الدهون بٌن مثٌنصح بأن تا للجهد المبذول. كما وتبع   ،الشخص

ؼٌرهم.  لىما الذٌن فً دور النماهة والطفال فٌلزمهم استهالن مواد دهنٌة زٌادة عأالمخصصة للفرد. و

من  كبرأفراد فً المناطك الباردة كمٌات ٌتناول الوٌتباٌن استهالن المواد الدهنٌة تبع ا لحرارة الجو، إذ 

 ة بالذٌن ٌعٌشون فً المناطك الحارة.وازنن مالدهو

 

 Vitaminsالفٌتامٌنات رابعًا: 

دورا  مهما  فً  وتؤدي ،النمو الطبٌعً لإلنسانومركبات عضوٌة ضرورٌة الستمرار الحٌاة   

وال  ،تنتج طالة فً الجسم تتمٌز بأنها الوة جدا . للٌلالجسم بكمٌات  اهإلٌ ، ٌحتاجًعملٌات التمثٌل الؽذاب

 منها مختبرٌا . هاصنع بعضٌو، ٌستطٌع الجسم تكوٌن معضمها

 

 تصنٌف الفٌتامٌنات

 على:ستنادا  إلى لابلٌة ذوبانها الفٌتامٌنات اتمسم 

 Water Soluble Vitaminsالفٌتامٌنات الذاببة فً الماء  --1

 Fat Soluble Vitamin الفٌتامٌنات الذاببة فً الدهون-2

 

 Water Soluble Vitaminsالفٌتامٌنات الذائبة فً الماء  -1

 

 وتشتمل على:

 (B6و)النٌاسٌن، والرابٌوفالفٌن،  (B2و)الثٌامٌن،  (B1)ومنها:  (،B)امٌن تمجموعة فٌ -أ

حمض وحمض البانتوثنٌن، وحمض الفولٌن، والكولٌن، والنٌوسٌتول، والبٌوتٌن ، والبٌرٌدوكسٌن ، و

 وٌسمى سٌانوكوباالمٌن. (،B12)وفٌتامٌن  ،بنزوٌن

 سكوربٌن.سم حامض الاالمعروؾ بC) ) فٌتامٌن ج -ب
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 الخصابص العامة للفٌتامٌنات الذاببة فً الماء

 

 .Provitaminsلٌس لها مولد فٌتامٌن  -1

 جمعها تشترن فً هذه الوظٌفة.أو ها،ضرورٌة لعملٌات تمثٌل الطالة ونمل -2

 ٌتركز فً مكان معٌن من الجسم. وخزنها ال ،تخزن بكمٌات كبٌرة فً الجسم ال -3

 فً الوسط المابً. ةسهل صورةتمتص ب -4

ٌسبب  وتناول كمٌات كبٌرة منها ال ،أعراض نمصها سرٌعة الظهور عند االنمطاال عن تناولها -5

 التسمم.

وؼٌر الممتص منه ٌطرح مع  ،ربٌس نحوٍ درار بمع المنها ٌطرح الفابض عن حاجة الجسم  -6

 البراز.

7-  

 Fat Soluble Vitamins الفٌتامٌنات الذائبة فً الدهون -2

 (A, D,E,K) فٌتامٌنات: أ، د، هـ، ن،المن  وتشمل كال  

    

 الخصائغ العامة للفٌتامٌنات الذائبة فً الدهون

 .A, Dٌوجد لها مولد فٌتامٌن كما هو الحال فً فٌتامٌن  -1

 ووحدات بناء فً جسم ولكل منها وظٌفة مستملة وخاصة بها. ةضرورٌة لتصنٌع أجزاء تركٌبٌ -2

 لجسم.اتخزن بكمٌات كبٌرة نسبٌا  فً  -3

 امتصاص الدهون. فًتمتص فً وسط دهنً وٌتأثر امتصاصها بالعوامل التً تؤثر  -4

أعراض نمصها بطٌبة الظهور عند التولؾ عن تناولها واإلفراط فً تناولها ٌسبب حاالت  -5

 التسمم.

 مخلفاتها التمثٌلٌة عن طرٌك البراز.تطرح  -6

7-  

 مصادر الفٌتامٌنات

ؼذٌة الؽنٌة ( ال6.2ٌوضح الشكل )والنباتٌة والحٌوانٌة المختلفة.  ؼذٌةتوجد الفٌتامٌنات فً ال

 ن .الذاببة بالماء والذاببة بالدهو بالفٌتامٌنات
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 ( مصادر الفٌتامٌنات الذائبة بالماء والدهون6.2شكل )

 

 

 نالدهوبالفٌتامٌنات الذاببة 

 A فٌتامٌن -1
ٌذوب بالماء وٌذوب فً المذٌبات  ٌعرؾ بالفٌتامٌن الضروري لسالمة البصر أو المضاد للرمد. وهو ال

 وٌخزن فً الكبد.الدلٌمة معاء كسدة، ٌتم امتصاص هذا الفٌتامٌن فً الوهو سرٌع ال ،العضوٌة

 

 وفوابده Aأهمٌة فٌتامٌن 

  ضروري لسالمة البصر. -1

هم لسالمة الؼشٌة المخاطٌة المبطنة لجهزة الجسم المختلفة كالجهاز الهضمً والتنفسً معامل  -2

 والتناسلً.

 ا بوضع سلٌم.بمابهإٌدخل فً بناء الخالٌا الطالبٌة و -3

 مضاد للعدوى وٌؤدي دورا  حٌوٌا  فً تؽذٌة الجلد والشعر. -4

 .الحمل فً أثناء هضروري فً عملٌة نمو الجهاز العظمً للجنٌن وتطور -5

 Aأعراض نمص فٌتامٌن 

نمصه الشدٌد ٌسبب التهاب ملتحمة العٌن و)العشو اللٌلً(.  الخافت وءصعوبة الرؤٌا فً الض -1

 وتمرحها.

 ال سٌماٌسبب نمصه عند الطفال حساسٌتهم لاللتهابات الجلدٌة ووٌصبح الشعر والجلد جافا  خشنا .  -2

 كزٌما عند الفخذٌن وال

 ضعؾ النمو وتولفه عند االطفال. -3

 طرابات فً وظابؾ الجهاز الهضمً والتنفسً والتناسلً.ضٌسبب نمصه عند الكبار ا -4
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 Aمصادر فٌتامٌن  

 بات اللوان الداكنة ومنها :من المواد الؽذابٌة  فٌتامٌنال هذا ٌمكن الحصول على

حلٌب وال ،حلٌب كامل الدسموال ،ضأنالعجل والكبد و ،زٌت كبد الحوت مثل الحٌوانٌة :المصادر -1

 مشدة.وال ،الجبانو ،زبدوال ،البٌضو ،مجفؾ كامل الدسمال

، والجزر، شماموال ،طازجالخوخ وال ،طازجالمشمش وال ،طماطمالمصادر النباتٌة : مثل ال -1

 والفلفل الخضر.

 

 D فٌتامٌن2-

 

ما عن طرٌك إمكان الحصول علٌه اإلو الفٌتامٌن المانع للكساح، وبأعرؾ بفٌتامٌن أشعة الشمس ٌُ 

لى فٌتامٌن إالموجود تحت الجلد  Dذ ٌتحول مولد فٌتامٌن إ ،شعة الشمسألى إمن التعرض إما الؽذاء و

D لٌه.إمعاء الدلٌمة وٌخزن فً الكبد لحٌن الحاجة الفٌتامٌن فً ال. ٌمتص هذا 

 Dه فٌتامٌن فوائد

ظم تركٌزهما فً الدم نوٌ ،متصاص الكالسٌوم والفسفور من المعاءاعلى  Dٌعمل فٌتامٌن 

وهذا الفٌتامٌن ؼٌر منتشر فً  ،والنسجة وٌرسبهما مع ؼٌرهما من المعادن فً العظام والسنان

 هما  له.مشابعة االستهالن ولذلن كانت أشعة الشمس مصدرا  الطعمة ال

 Dأعراض نمغ فٌتامٌن 

 صابةعراض نمصه واإلأهور ظشعة الشمس ٌؤدي إلى عدم تناوله فً الؽذاء وعدم التعرض ل

و ضعؾ أ الكالسٌوم والفسفور فً العظام طفال وذلن بسبب سوءعند ال وال سٌمابمرض الكساح 

 .هماترسٌب

 Dفٌتامٌن  مصادر

التونة المعلبة وسمان السلمون والسردٌن، وأصفار البٌض، و أهم مصادره زٌت كبد الحوت،

 ؾ.فوالمصنعة من الحلٌب المجبه منتجات اللبان المختلفة  والزبد. كما أمكن تعزٌز

 

 E فٌتامٌن3-
صفر أوهو موجود فً صورة سابل زٌتً لزج  ،بالتوكوفٌرول )فٌتامٌن اإلخصاب( المعروؾ أٌضا  

وثابت تجاه الحوامض والمواعد والحرارة  ،ٌذوب فً الماء اللون. ٌذوب فً المذٌبات العضوٌة وال

 كسدة.لأل امانع   لذلن ٌعد عامال    ،العالٌة

 E فوائد فٌتامٌن

نسجة أوٌحمً خالٌا  اء،فهو ٌفٌد فً منع تحلل خالٌا الدم الحمر ،كسدةنه عامل مانع لألا لنظر  

كسدة والتلؾ. كما ذكرت العدٌد من ال Cو Aٌحافظ على الفٌتامٌنات  كما ،من التحطم والربتٌنالكبد 

 من الجرذان وٌملل فرص همٌة هذا الفٌتامٌن للؽدد التناسلٌة واإلخصاب عند ذكورأمن الدراسات 

 ،ضؽط الدم حاالت عند إناثها، وله أهمٌه فً المجاالت الطبٌة فً عالج جنةاإلجهاض وموت ال

 وؼٌر ذلن. ،وهبوط الكلى الحاد ،وضعؾ العضالت ،تصلب الشراٌٌنو

  E نمغ فٌتامٌن

بهذا  انسان عادة ٌكون ؼنٌ  ن ؼذاء اإلفً حاالت نادرة ل الإنسان عراض نمصه عند اإلأتحدث  ال

 نمصه لدى الحٌوانات كثٌرة كالعمم وتلؾ خالٌا الكبد وؼٌرها.عراض أن أال إ ،الفٌتامٌن
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 E مصادر فٌتامٌن

 ،زٌت فول الصوٌاو ،زٌت بذرة المطنو ،د هذا الفٌتامٌن فً الزٌوت النباتٌة مثل زٌت الذرةٌوج

 .والزبد ،الحلٌبوالبٌض،  :مثل ،والخضروات الورلٌة. كما ٌوجد بكمٌات للٌلة فً المصادر الحٌوانٌة

 Eلى فٌتامٌن إالحاجة 

حماض الدهنٌة ؼٌر المشبعة الموجودة فً الؽذاء لى هذا الفٌتامٌن مع كمٌة الإتتناسب الحاجة 

بحدود  ةالٌومٌ ةوري للجسم. وعلى الرؼم من ذلن فأن الحاجرالض نحامض اللٌنولٌ ال سٌماالمتناول و

الحمل والرضاعة  لٌه فً حالةإوتزداد الحاجة  ،( وحدة دولٌة للمرأة 12و)  ،( وحدة دولٌة للرجل15)

وٌعتمد  ،طفالوحدة دولٌة لأل 10وحدة دولٌة للرضع و 5تتجاوز  وال ،وحدة دولٌة 15لى إتصل  حتى

 العمر والوزن.أساس ذلن على 

 

 K فٌتامٌن -4

وهو شدٌد الحساسٌة للضوء  ،صفر اللون ٌذوب فً الدهون والمذٌبات العضوٌةأهو مركب 

وساط نه ثابت تجاه الحرارة وؼٌر ثابت فً الأال إ ،وٌتأثر بالعوامل المؤكسدة ،فوق البنفسجٌة شعةوال

الذي ٌحصل علٌه من الؽذاء،  K1هما فٌتامٌن أحدٌوجد هذا الفٌتامٌن على نوعٌن  الحامضٌة والماعدٌة.

 .معاءالبكترٌا التً تعٌش فً ال هصنعتالذي  K2 فٌتامتناآلخر و

 

 

 Kفٌتامٌن  مصادر

هذا الفٌتامٌن بكثرة فً االؼذٌة مثل الخضروات كالسبانػ والسلك والخس والطماطم والبسلة  ٌوجد

وٌعد الحلٌب  ،هً كبد الحٌوانات واللحوم وؼٌرهافما المصادر الحٌوانٌة التً ٌوجد فٌها أ ،والدرنات

 والبٌض من المصادر الفمٌرة فٌه.

 

 Kفوائد فٌتامٌن 

لبروثرومبٌن فً الكبد ا بروتٌنلنه ضروري لتكوٌن مادة  ؛الفٌتامٌن بفٌتامٌن التجلطٌسمى هذا 

 ساعد على تخثر الدم.تً تال

 

 Kمن فٌتامٌن  ةالٌومٌ ةحاجلا

نه أعن  كافٌة، فضال   اتؼذٌة بكمٌفره فً الاعراض نمصه لدى البالؽٌن بسبب توأتحدث  ال

للبالؽٌن كجرعات µg 140-70ركٌة بـٌموالتؽذٌة ال توصً هٌبة الؽذاءومعاء. بكترٌا ال  هصنعت

 طفال بعد الوالدة لمنع حصول حاالت النزٌؾ.لألµg  500ولابٌة و

 الذاببة بالدهون ومصادرها وفوابدها وأعراض نمصها لفٌتامٌناتل ا( ملخص  6.2وٌوضح جدول )
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 وفوائدها وأعراض نمصهاالذائبة بالدهون ومصادرها لفٌتامٌنات لملخغ  (6.2جدول )

 الدهونبالفٌتامٌنات المابلة للذوبان 

 الفوائد والمفعول المصادر الغذائٌة الفٌتامٌن
النمغ فً جسم أعراض 

 اإلنسان

 Aتامٌن ٌف

 

الحلب المدعم بالفٌتامٌنات، 

الكبد، والجبن، والبٌض، و

 زٌت السمنو

ٌحافظ على صحة العٌون، 

ساسً لنمو خالٌا وأ

  والجلدعضاء األ

ٌعمل و، وصحتهاوالشعر 

كسدة )ٌحمً كمضاد لأل

 التلف( الخالٌا من

 وءصعوبة الرؤٌا فً الض

 ،)العشو اللٌلً( الخافت

ضعف النمو وتولفه عند و

 طفالاأل

فٌتامٌن 

D 
 الحلٌب المدعم بالفٌتامٌنات

ٌشجع على امتصاغ 

 علىٌساعد و الكالسٌوم،

  تكوٌن العظام واألسنان،

أداء الجهاز  علىٌساعد و

 العصبً والعضالت

 لوظائفهما

وال صابة بمرض الكساح اإل

 طفالاألسٌما لدى 

 Eفٌتامٌن 

مكسرات، والنباتٌة، الزٌوت ال

الممح،  بذور جنٌن حبةو

 ورلٌةالخضروات وال

ٌعمل كمضاد لألكسدة 

التلف(  )ٌحمً الخالٌا من

تكوٌن  ، ٌلعب دوراً فً

 خالٌا الدم

 الكبدالعمم وتلف خالٌا 

فٌتامٌن 

K 

اللبن والبروكولً، والسبانخ، 

وجبات والبٌض، و الحلٌب،

 الحبوب

أساسً إلنتاج البروتٌنات 

 الدم تسمح بتجلط التً

 

 النزٌف الدموي

 

 

 الفٌتامٌنات الذائبة فً الماء

 المركب Bفٌتامٌن 

كل نوال من  وتختلؾ وظابؾ ،ن هذا الفٌتامٌن أكبر مجموعة من الفٌتامٌنات الذاببة فً الماءٌكوّ 

ا مهمة لعملٌات التمثٌل الؽذابً لصحة كلّه هانأال إ ،نواال هذه المجموعة من الفٌتامٌنات فً الجسمأ

عالج حاالت عسر  علىالكبد، كما تساعد والعصاب، والفم واللسان، والجلد، و ،الجهاز الهضمً

( أنواال الفٌتامٌنات  7.2وٌمثل الشكل ) نٌمٌا.لتهابات الجلدٌة والالاوالتعب، و الشهٌة، انفمدو ،الهضم

 التً تضم هذه المحموعة .
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 B ٌن( أنواع الفٌتامٌنات التً تضم مجموعة فٌتام 7.2الشكل ) 

 

 :ٌوجد هذا الفٌتامٌن فً :1B الثٌامٌن -1

وفً  ،والحمص ،والعدس ءالبمول: كالفاصولٌاو ،الفول السودانًو ،كالسمسم المصادر النباتٌة

والكبد  والكلٌةاللحوم والسمان دّ فتع الحٌوانٌةما المصادر أ ،الحبوب الصحٌحة الكاملة كالممح والذرة

من فٌتامٌن ب  اخبز واحدة لسد حاجته كفً لطعةتو ،والملب والبٌض من المصادر الؽنٌة بهذا الفٌتامٌن

 ب.المركّ 

  B1فوائد فٌتامٌن 

 مهم لصحة الجهاز العصبً. -1 

 زٌادة الشهٌة للطعام. -2

 الطالة من المواد الكاربوهٌدراتٌة.ٌدخل كمرافك لالنزٌم فً تحرٌر  -3

 

 B1نمغ فٌتامٌن 

عراضه االكتباب أومن  ،(beri-beri) ٌؤدي نمص هذا الفٌتامٌن الى مرض البري بري

 واضطرابات الجهاز العصبً.

 

 2Bالراٌبوفالفٌن  -2

الحلٌب والجبن والبٌض واللحم  عُدّ ٌ. وٌوجد هذا الفٌتامٌن فً المصادر الؽذابٌة الحٌوانٌة والنباتٌة

 فضل مصادره.أوالبمول كالعدس والفول والخضروات الورلٌة كالسبانخ وؼٌرها 

 

 B2 فوائد فٌتامٌن

 .نتاج الطالةإا فً عملٌة التمثٌل الؽذابً وا مهم  هذا الفٌتامٌن دور   ؤديٌ

 

 :لىإٌؤدي نمصه  :B2نمغ فٌتامٌن 

 التهاب الجلد. -1

 .هاوتشمم وزواٌا الفمالتهاب الشفاه  -2
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 6Bفٌتامٌن  -3

ٌساعد على تعزٌز نظام المناعة فً الجسم، وٌحفظ مستوى السكر فً الدم، وٌصد االستعدادات 

فادة من إلاعصاب ول الوله أهمٌة خاصة لسالمة عم ورام الخبٌثة.و الأمراض السرطان أصابة بلإل

المهمة التً توظؾ الزاللٌات والدهون فً جسم كما ٌعد من الفٌتامٌنات  .الٌض البروتٌن فً عملٌة

 نسان.اإل

 6Bفٌتامٌن  الحاجة إلى

ا لوجوده فً كثٌر من الؼذٌة، ووِجد بأن   2mgمن النادر حصول نمص فً هذا الفٌتامٌن نظر 

 ٌومٌ ا تكفً لمعالجة نمصه، وتشٌر الدراسات إلى أن كمٌة الفٌتامٌن تعتمد على كمٌة البروتٌن فً الؽذاء.

ن أطباء بال فً ؼضون ثمانً ساعات من تناوله، ولذلن ٌنصح الإفعالٌة هذا الفٌتامٌن  ال تتمو

فضل طرٌمة لتناوله تكون أ، و2mgلرجال ولومن لبل  mg 1.8لنساء بحدود لتكون الكمٌة المتناولة 

 .B-complexضمن فٌتامٌن 

 وأهم مصادره

 والحلٌب واللحوم والسمان والخضروات الورلٌة.الخمٌرة وجنٌن الحنطة والبذور الزٌتٌة والبٌض 

 نمصه فً الجسم أعراض

 .عضلً، وفمر الدم وهن فضال  عن، ونمص فً الشهٌة، ولًء ؼثٌان أهم أعراض نمصه حدوث

 

 12Bفٌتامٌن  -4

، كما ٌشارن فً تؽٌٌر اءالحمرالدم فً تكوٌن المزٌد من كرٌات ال سٌما لجسم، وإلى امهم بالنسبة 

خرى مثل طالة خالٌا الحامض الوراثً ألى طالة، فضال  عن بنابه لمواد إٌحوله  إذ إنهتركٌبة الؽذاء 

DNA وRNA. 

 0.002mg بنحولبٌة الرجال والنساء إلى ؼابالنسبة  وتبلػ الحاجة الٌومٌة من هذا الفٌتامٌن

 بأنواعها من أهم المصادر الؽنٌة بهذا الفٌتامٌن.سمان جبان والالبٌض واللحوم وال وٌعدا.ٌومٌ  

 

 (سكوربٌن)حامض األ Cفٌتامٌن 

ٌتلؾ بسرعة بالكسدة بالهواء وبالحرارة المرتفعة و ،وهو عبارة عن بلورات بٌضاء تذوب فً الماء

وٌطرح الفابض  ،نسجة الجسم المختلفةألى إمعاء وٌذهب ٌمتص بسهولة فً الولمدة طوٌلة وبالملوٌات، 

 .درارمنه عن طرٌك ال

 Cفوائد فٌتامٌن 

الرابطة هم فً تكوٌن الؽضارٌؾ والنسجة مفهو عامل  ،ضروري لسالمة النسجة الضامة -1

 بٌن السنان والعظام. الكوالجٌن

 ٌساعد على التبام الجروح والكسور وسهولة تحرٌن المفاصل.  -2

 ٌساعد على سالمة الشعٌرات الدموٌة فٌمنع النزٌؾ.  -3

 ٌفٌد فً تموٌة اللثة.  -4

 ٌساعد على امتصاص الحدٌد وتكوٌن كرات الدم الحمراء.  -5

 .لألمراض ومنها نزالت البرد ةمادة ولابٌة مانع  -6
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 Cأعراض نمغ فٌتامٌن 

الم المفاصل وبطء التحام آٌؤدي نمصه فً الؽذاء إلى نزؾ اللثة وضعؾ السنان والصداال و

الضعؾ وومنها فمدان الشهٌة،  ،أعراض مرض السمربوط فضال  عنكسورالعظام واضطراب الهضم 

 الم المفاصل ونزؾ اللثة وتمرحها.وآ ،والشعور بالكسل ،عٌاءواإل

 

  :Cفٌتامٌن  مصادر

الجرٌب و ،عصٌر اللٌمونو ،الفراولةو ،الجوافةو ،البرتمال:مثل ،ٌكثر هذا الفٌتامٌن فً المصادر النباتٌة

أوراق و ،الجرجٌرو ،الفلفل الخضرو ا،بمشره ةالبطاطس المسلولو ً،الٌوسفو ،البطٌخو ،فروت

. ما المصادر الحٌوانٌة فهً تفتمر لهأالخٌار. و ،البصل الخضرو ،عصٌر الطماطم، والطماطمو ،الفجل

 املخص  (7.2الجدول) وٌوضح من حامض السكوربٌن ٌومٌ ا. 75mg-45وتمدر الحاجة الٌومٌة 

 ومصادرها وفوابدها وأعراض نمصها الذاببة بالماء لفٌتامٌناتل
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 (  ملخغ الفٌتامٌتامٌنات الذائبة بالماء ومصادرها وفوائدها وأعراض نمصها 7.2جدول )     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماء الفٌتامٌنات المابلة للذوبان فً

 النمغ فً الجسمأعراض  الفوائد والمفعول المصادر الغذائٌة الفٌتامٌن

 B1 فٌتامٌن
 ثٌامٌن

البذور، والبمولٌات، 
 الحبوبوالمكسرات، و

 المدعمة بالفٌتامٌنات،
 وجبات الحبوبو

 ٌحول الطعام إلى طالة،
وظٌفة إلى  أساسً بالنسبةو

 العصبً العضالت والجهاز

ومن  ،مرض البري بري
 ،عراضه االكتئابأ

واضطرابات الجهاز 
 العصبً. 

 B2 فٌتامٌن
 رٌبوفالفٌن

 ،اللحومو الحلٌب،
 الخضروات الورلٌة،و
وجبات واألسمر،  الخبزو

 الحبوب

ٌساعد على إطالق الطالة 
 ٌنظمومن الطعام، 

 علىوٌساعد  ت،الهرمونا
الحفاظ على صحة العٌون 

 العصبٌة والوظائف والجلد

التهاب ، والتهاب الجلد
 .هاوتشمم الشفاه وزواٌا الفم

 

  B3فٌتامٌن
 نٌاسٌن

سمان، واأللحوم، ال
مكسرات، والبمولٌات، وال
 ،الكاملة الحبوبو

  والغذاء المدعم
الفٌتامٌنات، وجبات ب

وسمن  ،الحبوب
 السلمون

 ،طالةالتحوٌل  علىٌساعد 
 تكوٌن كرٌات ٌساعد فًو

ضروري والدم الحمراء، 
وانتفاعه  الستخدام الجسم

 الهرمونات ببعض

شعور باإلرهاق، ال
 فضالً عنكتئاب، واال
عصبٌة الضطرابات اال

 .بمرض الحصافواإلصابة 

 B6فٌتامٌن 
 بٌرٌدوكسٌن

سمان، ألاودجاج ، ال
بنً، الرز والبٌض ، وال
حبة  منتجات منوال

 الممح الكاملة

ه الجسم فً تكوٌن إلٌ ٌحتاج
ٌساعد وكرٌات الدم الحمراء، 

 الجسم على صنع
 علىٌساعد والبروتٌنات، 

ولد ٌملل  ،ألمراضامكافحة 
  اإلصابة بتصلب من خطر
 الشراٌٌن

غثٌان، ونمغ فً الشهٌة، 
ضلً، الع وهنفضاٍل عن ال

 وفمر الدم

فٌتامٌن 
B12 

سمان، واأللحوم، ال
بٌض، والدواجن، وال
 حلٌب، واللبنوال

تكوٌن كرٌات  علىٌساعد 
على  ٌحافظو الدم الحمراء،

ٌملل  لدوالجهاز العصبً، 
من خطر اإلصابة بتصلب 

 الشراٌٌن

فمر الدم، والتعب الدائم، 
 ضطرابات العصبٌةواال

 Cفٌتامٌن 

الفواكه الحمضٌة 
 الخضرواتو)الموالح(، 
وجبات والورلٌة، 
المدعمة  الحبوب

 بالفٌتامٌنات

ٌعمل كمضاد لألكسدة، 
 ضروري لجلد صحً،و
 ٌنظم عملٌة التمثٌل الغذائًو

أثناء الضغوط أو فً 
 مراضاأل

 ،وضعف األسنان،نزف اللثة
 ،الم المفاصلآوالصداع و

 ،وبطء التحام كسور العظام
، الهضمب واضطرا

 واالسمربوط
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 ِٓ اٌّبزح g 011/ِحؽٛثخ ثبٌٛحسح اٌسٌٍٚخ Aاألغصٌخ اٌغٍٕخ ثفٍزبٍِٓ 

ٔٛع 

 اٌغصاء

100g 

ظٌذ وجس 

 اٌحٛد

أٚضاق  ؼٍك ؼجبٔد وجس ثمطي

 اٌفغً

اٌّشّش 

 اٌّغفف

 ععض

 A 01111 00111 00511 0051 0111 0511 5551فٍزبٍِٓ 

 

 غُ ِٓ اٌّبزح 011/ِحؽٛثخ ثبٌٛحسح اٌسٌٍٚخ Dاألغصٌخ اٌغٍٕخ ثفٍزبٍِٓ 

ٔٛع اٌغصاء 

100g 

ظٌذ وجس 

 اٌحٛد

طفبض  ظٌذ اٌىبوبٚ

 اٌجٍغ

 اٌىجس اٌعثس اٌٍجٓ

 D 01111 5111 1.0 1.0 1.5 1.5فٍزبٍِٓ 

 

 غُ ِٓ اٌّبزح011/ِحؽٛثخ ثبٌٍّغطاَ Kاألغصٌخ اٌغٍٕخ ثفٍزبٍِٓ 

ٔٛع اٌغصاء 

100g 

 اٌجطبؽب اٌغعض اٌجٍغ اٌجبظالء اٌمطٔبثٍؾ

 K 5 1.5 1.0 1.0 1.0فٍزبٍِٓ 

 

 

 

 

 

 )حبِغ األؼىٛضثٍه( Cأُ٘ األغصٌخ اٌغٍٕخ ثفٍزبٍِٓ 

ٔٛع اٌغصاء 

100g 

 اٌطّبؽُ اٌجطرمبي ٚضق اٌؼٕت اٌفٍفً األذؼط مسٚٔػجاٌ

 Cفٍزبٍِٓ 

mg 

000 001 001 51 01 

 

 

 B1أُ٘ األغصٌخ اٌغٍٕخ ثفٍزبٍِٓ 

ٔٛع اٌغصاء 

100g 

حجٛة اٌمّح 

 وبٍِخ

 اٌجبظالء طفبض اٌجٍغ اٌمٍت اٌجمطي اٌٍٛثٍبء اٌغبفخ

فٍزبٍِٓ 

B1mg 

0.15 1.00 1.0 1.5 1.0 

 ٌفٍزبٍِٕبد اٌصائجخ فً اٌّبءاٌّظبزض اٌغٍٕخ ثب
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 B2األغصٌخ اٌغٍٕخ ثفٍزبٍِٓ 

ٔٛع اٌغصاء 

100g 

 اٌىعثطح اٌجمسٚٔػ اٌؽجبٔد اٌجبظالء اٌغبفخ اٌىالٚي

 B2فٍزبٍِٓ 

mg 

0.55 1.00 1.55 1.5 1.5 

 

 

 B6األغصٌخ اٌغٍٕخ ثفٍزبٍِٓ 

ٔٛع اٌغصاء 

100g 

اٌحٍٍت وبًِ 

 اٌسؼُ

اٌفٛي 

 اٌؽٛزأً

 اٌؽجبٔد وجس اٌجمط اٌغٛظ

 B6فٍزبٍِٓ 

mg 

0.05 00 0 1.0 1.5 

 

 B12األغصٌخ اٌغٍٕخ ثفٍزبٍِٓ 

 011ٔٛع اٌغصاء 

g 

 اٌحٍٍت اٌٍحُ اٌجمطي وٍى اٌجمط وجس اٌجمط

 B12 mg 0011 551 05 0.0فٍزبٍِٓ 

 

 

 ةاألمالح المعدنٌ -5

كمٌات للٌلة للحفاظ على الصحة بنسان ها اإلإلٌ عناصر ؼٌر عضوٌة ٌحتاجالمالح المعدنٌة هً 

 ؼذٌة النباتٌة والحٌوانٌة.دامة الحٌاة. وهً واسعة االنتشار فً الإو

 30ٌمرب من  وهنان ما ،أمالح بسٌطة نحصل علٌها من الؽذاءبصورة توجد معظم المعادن و

عظام ً التركٌزها ففضال  عن أنسجة وسوابل الجسم  بٌنهمة للجسم موزعة معنصرا  من المعادن ال

 والسنان والؽضارٌؾ

 

 مالح المعدنٌةتصنٌف األ    

               

 :مجموعتٌنعلى ٌمكن تمسٌم المالح المعدنٌة 

من  كبرأوهذه توجد بالجسم بكمٌات  ،الكبرى وأوتعرؾ بالعناصر الربٌسة المجموعة الولى:

 الكبرٌت،و الصودٌوم،و البوتاسٌوم،و الفوسفور،و الكالسٌوم، :مثل ،وزن الجسم % من0.005

 كثر فً الٌوم.أو أ 100mgها الجسم بمستوى إلٌ وٌحتاج ،الحدٌدو المؽنٌسٌوم،و الكلور،و

%  0.005لل من أوتعرؾ بالعناصر الصؽرى لنها توجد بالجسم بكمٌات ضبٌلة المجموعة الثانٌة:

ٌوجد بكمٌات  ومنها ما، والفلور ،الزننو ،بلتالكوو الٌود،والنحاس، و المنؽنٌز، :مثل ،من وزن الجسم
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ها إلٌ وٌحتاج ،وؼٌر ذلن ،الزرنٌخ، والنٌكل، والسٌلكون، ومثل: الكروم ،ضبٌلة جدا  تمدر بالمٌكروؼرام

 .ملؽم/ الٌوم100لل من أالجسم بمستوى 

 

 الوظائف العامة لألمالح المعدنٌة

 .السنانو بناء العظام ىعلمساعدة الجسم  -1

 .واإلفرازات والسوابلحفظ كثافة الدم  -2

 . إكساب المرونة لألنسجة .تنظٌم التفاعالت الكٌمٌابٌة فً الجسم -3

 .المحافظة على محتوٌات المناة الهضمٌة من التخمر والتعفن -4

 .نتشار فً الجسم والحفاظ على ضؽطهاكساب السوابل خاصٌة االا -5

 تدخل فً عملٌة تخثر الدم عند اللزوم. -6

 لوبٌن(.ؼالصباؼٌة فً الدم )هٌموتكوٌن المادة  -7

 الكالسٌوم:

ما أ. هاوانبساط تكوٌن العظام والسنان وتخثر الدم وتملص العضالتفً  هذا العنصر ٌدخل

الخضروات الورلٌة ذات اللون ، وسمان السلمون والسردٌن المعلبوأ ،الحلٌب ومنتجاته ًمصادره فه

 السمسم الكامل.و ،الفاكهة المجففةو ،الخضر

 الفسفور

ضروري فً تمثٌل و تكوٌن العظام والسنان، ا فًا مهم  دور   هن لأهم فوابد هذا العنصر أمن 

البروتٌنات بصورة مصادره فهً  ماأ. نزٌماتالكاربوهٌدرات والبروتٌنات، وٌدخل فً تركٌب بعض ال

 .والحبوب( ،البمولٌاتوالمكسرات، واللبان، والسمان ، وعامة مثل )اللحوم، 

 الصودٌوم والكلورٌد والبوتاسٌوم:

والماعدٌة. وٌوجد  زموزي وتوازن الماء وتوازن الحموضةتموم العناصر الثالثة بحفظ الضؽط ال

ملح الطعام المصدر  دعوٌُ  ٌوجد البوتاسٌوم داخل الخالٌا. فً حٌنالصودٌوم والكلورٌد خارج الخالٌا 

الخضروات الورلٌة ذات اللون و ،فً الموز ثركما البوتاسٌوم فٌأ ،الربٌس للصودٌوم والكلورٌد

 الفواكه المجففة.، والبمولٌاتو ،الحمضٌات كالبرتمالو ،خضرال

 الحدٌد:

الخالٌا لى إوكسجٌن ٌعمل على نمل ال، إذ تركٌب كرٌات الدم الحمراءٌدخل فً  أنههم فوابده أ

 صفار البٌض،واللحوم الحمراء، والتمر  ًما مصادره فهأ ،الحٌة للعضالت والنسجة المختلفة

الفواكه و  والحبوب كاملة المشرة كالحمص، ،البمولوالخضروات الورلٌة ذات اللون الخضر، و

 المجففة.

 الٌود: 

تساعد على النمو وتنظٌم العملٌات  ًتركٌب هرمونات الؽدة الدرلٌة الت ًٌدخل ف أنههم فوابده أ

 .الملح المدعم بالٌودوالسمان البحرٌة  الساسٌة ومصادره .الٌضٌة بالجسم

 

 الزنن:

ى تكوٌن الجٌنات والبروتٌن بالجسم. علتساعد  ًنزٌمات التتركٌب ال ًٌدخل فأنه  هم فوابدهأمن 

 .ًوالفول السودان ءاللحوم الحمراء والبمولٌات كالفول والعدس والبزاال ًما مصادره فهأ
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 المغنٌسٌوم:

وٌكثر فً  ،مشاركته فً تمثٌل الكالسٌوم والفسفورب والسنان تكوٌن العظام هم فوابدهأمن 

 .والحبوب كاملة المشرة ،المكسراتو البمولٌات،والخضروات ذات اللون الخضر، 

 السلٌنٌوم: 

 ،والبذور ،الحبوبواللحوم، والكلى، والكبد ، والطعمة البحرٌة، ومصدره  ،)مضاد لألكسدة(

 .وتعتمد الكمٌة على نوال التربة

 :من اهم فوابده الكروم:

اللحوم، ما مصادره فهً أنسولٌن. وهو مرتبط بهرمون ال ،ٌساعد على تولٌد الطالة من الكلكوز

 والمكسرات. ،الحبوب كاملة المشرةو

 الفلور:

السمان المعلبة بالعظام والحفاظ علٌها من التسوس. ومصدره ، تكوٌن العظام والسنان هم فوابدهأمن 

 ومعجون السنان المدعم. ،الماء المدعم بالفلورو، يالشاو كالسلمون،

 

 األغصٌخ اٌغٍٕخ ثبألٔٛاع اٌّرزٍفخ ِٓ اٌؼٕبطط اٌّؼسٍٔخ

 أُ٘ األغصٌخ اٌغٍٕخ ثبٌحسٌس

ٔٛع اٌغصاء 

 غ011ُ

طفبض  اٌؼسغ اٌىجس

 اٌجٍغ

اٌزٍٓ  اٌرٛخ اٌفبطٌٍٛبء

 اٌّغفف

ػسز 

ٍِغطاِبد 

 اٌحسٌس

00 0.0 0.0 0 0.0 0 

 

 

 األغصٌخ اٌغٍٕخ ثبٌىبٌؽٍَٛأُ٘ 

ٔٛع اٌغصاء 

 غُ 011

اٌحٍٍت وبًِ 

 اٌسؼُ

اٌزٍٓ  اٌٍٛظ ٚضق اٌؼٕت اٌغجٓ

 اٌّغفف

حٍٍت 

 اٌّبػع

ػسز 

ٍِغطاِبد 

 اٌىبٌؽٍَٛ

0111 001 501 051 011 001 

 

 أُ٘ األغصٌخ اٌغٍٕخ ثبٌفؽفٛض

ٔٛع اٌغصاء 

 غُ 011

اٌفبطٌٍٛب  اٌؼسغ

 اٌظفطاء

 اٌعثٍت اٌجٍغ اٌىجس

ٍِغطاِبد ػسز 

 اٌفؽفٛض

050 050 505 011 000 
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 أُ٘ األغصٌخ اٌغٍٕخ ثبٌجٛربؼٍَٛ

ٔٛع اٌغصاء 

 غُ 011

اٌّشّش 

 ٚاٌزٍٓ

 اٌّٛظ اٌؽجبٔد اٌزٍٓ اٌّغفف اٌٍٛثٍبء

ػسز ٍِغطاِبد 

 اٌجٛربؼٍَٛ

0011 0511 0111 511 501 

 

 

 أُ٘ االغصٌخ اٌغٍٕخ ثبٌٍٛز

ٔٛع اٌغصاء 

011 g 

 اٌؽجبٔد اٌّٛظ اٌطّبؽُ اٌضَٛ اٌجظً

ػسز ٍِغطاِبد 

 اٌٍٛز

1.10 1.10 1.110 1.110 1.110 

 

 أُ٘ األغصٌخ اٌغٍٕخ ثبٌّغٍٕؽٍَٛ

ٔٛع اٌغصاء 

011 g 

اٌزٍٓ  اٌؼسغ اٌٍٛظ اٌٍٛثٍبء

 اٌّغفف

 اٌزّط

ػسز 

ٍِغطاِبد 

 اٌّغٍٕؽٍَٛ

005 050 00 00 05 

 

 

 األغصٌخ اٌغٍٕخ ثبٌىٍٛض

ٔٛع اٌغصاء 

 غُ 011

 اٌجٍغ اٌّد اٌىالٚي اٌزّط اٌعٌزْٛ

ػسز ٍِغطاِبد 

 اٌىٍٛض

0001 005 000 055 000 

 

( أهم المعادن الضرورٌة لصحة جسم النسان ومصادرها وفوابدها وأعراض 8.2وٌوضح الجدول )

 نمصه 
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 ةأنواع المعادن المهمة ومصادرها وأهمٌتها الحٌوٌ (8.2جدول)

 المعادن

 فوائدالمفعول و ال غذائٌةالمصادر ال المعدن

 الكالسٌوم

خضروات والاللبن ومنتجاته، 

صوٌا(، )ال التوفووورلٌة، ال

السالمون مع العظام، و ،السردٌنو

 عصٌر البرتمال المدعمو

 بالكالسٌوم

 ضروري لتكوٌن العظام واألسنان والمحافظة

ومن بٌنها عضلة ) انمباض العضالتوعلٌها، 

ٌساعد وٌدعم وظائف األعصاب الطبٌعٌة، والملب(، 

لد ٌملل من خطر اإلصابة والدم،  تجلط على

 المولون بسرطان

 الكروم

الحبوب ومنتجات الحبوب الكاملة، 

خمٌرة وإلٌها النخالة،  المضاف

الجبن وكبد العجول، و، بٌرةال

 الممح ركً، جنٌن حبةٌاألم

  ربوهٌدراتاٌعمل مع األنسولٌن على تحوٌل الك

 والدهون إلى طالة

 النحاس

 البذور،والمكسرات، والمحار، 

الحبوب والكبد، و البمولٌات،و

 الكاملة

 مطلوبوضروري لتكوٌن الجلد والنسٌج الضام، 

من التفاعالت الكٌمٌائٌة المرتبطة بالطالة،  للعدٌد

 الملب ضروري لوظٌفةو

 الحدٌد

سمان، األوالدواجن، واللحوم، 

الفاكهة، و وجبات الحبوب،و

منتجات الحبوب و ،الخضرواتو

 الكاملة

 نعكسجٌن داخل تٌار الدم )ونمل األعلى ٌساعد 

ضروري لتكوٌن ولوبٌن(، غالهٌموطرٌك 

 الحمراء لوبٌن كرٌات الدمغهٌمو

 المغنسٌوم

حبوب والبمولٌات، والمكسرات، ال

 خضراء،ال خضراواتوالكاملة، ال

 الموزو

  بالجسم ٌعمل فً مئات من التفاعالت الكٌمٌائٌة

 بالتمثٌل الغذائً ونمل الرسائل بٌن الخالٌاوال سٌما 

 الفوسفور

الدواجن، واللحوم، و، ناللب

الحبوب،  وجباتو األسمان،و

 الفاكهةو البمولٌات،و

 ٌدخل فًومطلوب لتكوٌن عظام وأسنان لوٌة، 

 الجسم على إطالق الطالة معاونة

 البوتاسٌوم
 البمول،والخضروات، والفاكهة، 

 اللحومو

 انمباضوشارات العصبٌة، نمل اإلعلى ٌساعد 

لد ٌساعد وومن بٌنها عضلة الملب(، ) العضالت

 الطبٌعً االحتفاظ بضغط الدم على

 السٌلٌنٌوم
الكالوي، وطعمة البحرٌة، األ

 الحبوبو الكبد،و

 ضروري لصحة عضلةوكسدة، ٌعمل كمضاد لأل

 الملب

 الصودٌوم

العدٌد والخضروات، وملح المائدة، 

بعض والجاهزة،  طعمةاأل من

 المٌاه المعبأة

  نملعلى ٌساعد وٌحتفظ بالسوائل داخل الجسم، 

ٌساعد واإلشارات العصبٌة وانمباض العضالت، 

 التحكم بإٌماع عضلة الملب على

 الزنن

المحار، والدواجن، واللحوم، 

المكسرات، و البمولٌات، البٌض،و

 اللبن الزباديو

 ضروريونتاج الحٌوانات المنوٌة، إٌستخدم فً 

وظائف  علىٌساعد ووإلنتاج الطالة،  للنمو

 الدم المناعة وتجلط
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 الماء -6

 .من دونه طوٌلة ةمد العٌش اإلنسان ٌستطٌع وال وكسجٌن.بعد ال الحٌاةمتطلبات  أهم من ٌعد الماء

ٌحتاج  الباردة المناطك وفً، التعرق طرٌك عن الماء من كبٌرة كمٌة اإلنسان ٌفمد الحارة المناطك فًف

 الجسم فمدوٌ الفعالٌات المختلفة. على للمحافظة ٌومٌ ا الماء من لتر ٢ ال ٌمل عن إلى ما اإلنسان

 من الجسم هٌفمد ما تعوٌض ٌجب بكفاءة وللعمل .جهادواإل والضؽوط والبرودة للحرارة نتٌجة السوابل

% من 65-55ل الماء مثالماء، وٌ من كمٌة كافٌة تأمٌن وأهمها الهداؾ أول من فإن لذا ،السوابل

% من ماء الجسم ٌشعرنا 2ن فمدان أ% من وزن جسم الرضٌع. و80حو ن نسان البالػوزن جسم اإل

% من ماء 20% ٌمثل خطورة على صحة الفرد وتحدث الوفاة عند فمدان 10بالعطش، وفمدان 

 الجسم.

 

 

 نسان:جسم اإل بٌنتوزٌع الماء 

 (8.2الجسم كما فً الشكل ) بٌن أعضاءتتوزال نسب الماء 

 

 نسانأعضاء جسم اإل بٌن( نسب توزٌع الماء 8.2شكل )

 :ٌكون الماء داخل الجسم على هٌبةو

% 20ل مثوٌ ،وهو الماء الموجود خارج الخالٌا Extracellular fluid ماء خارج الخالٌا -1

 من وزن الجسم وٌضم:

 % من وزن الجسم.5حو ن% من وزن الماء خارج الخالٌا و25ل مثٌ وهو ،بالزما الدم - أ
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 وهو الماء الذي ٌحٌط بالخالٌا. ،ماء بٌن الخالٌا  - ب

% من وزن 45ل مثوهو الماء الموجود داخل الخالٌا وٌ Intracellular fluid ماء داخل الخالٌا -2

 ن معظم الفعالٌات ألى إالسبب فً ذلن  اعزوٌُ  ،نه ٌكون ضعؾ الماء الموجود خارج الخالٌاإي أ ،الجسم

 .الحٌوٌة تحدث داخل الخلٌة

 ساسٌة للماءالوظائف األ

وال تستمر الحٌاة من همٌة الفً وكسجٌن وٌأتً بعد ال ،ٌعد الماء ضرورة من ضرورات الحٌاة

فمد ٌعٌش الحٌوان مدة طوٌلة من دون طعام، أو من دون تزوٌده بأحد العناصر الؽذابٌة  دونه،

% من ماء الجسم 10فمدان  أنا، كما ة محدودة جد  مدالضرورٌة، لكنه ال ٌستؽنً عن الماء إال 

 ً:أتلى مخاطر صحٌة جسٌمة. وتتلخص الوظابؾ الساسٌة للماء فً ما ٌإلى الجفاؾ وإٌعرضه 

الماء الوسٌط الذي تتم فٌه جمٌع التفاعالت الكٌمٌابٌة الحٌوٌة فً الجسم كعملٌات الهضم  دعـ ٌُ 1

 واالمتصاص والتمثٌل.

 .ـ الماء ضروري لنمل العناصر الؽذابٌة فً عملٌات الهضم واالمتصاص والتمثٌل2

 العرق.فً طرح الفضالت إلى خارج الجسم عن طرٌك البول والبراز و اا مهم  الماء دور   ؤديٌ -3

ٌعمل الماء على تنظٌم درجة حرارة الجسم بحٌث ال تحدث فروق عالٌة بٌنه وبٌن حرارة الجو -4

 المحٌط، وذلن عن طرٌك بخار الماء الذي ٌخرج فً عملٌة التنفس وفً العرق، 

ٌدخل الماء فً تركٌب جمٌع الخالٌا والنسجة، ٌعمل الماء على حفظ مرونة النسجة  -5 

بذلن حركة العضالت والعضاء والمفاصل، كما ٌحمً الماء النسجة من أثر  ولٌونتها لٌسهل

 الصدمات والرضوض.

 الدم والبول.وفرازات الجسمٌة كالعصارات الهاضمة، ٌدخل الماء فً تركٌب معظم اإل -6

 

 مصادر الماء

والحساء  خرى كالشاي والعصابرٌحصل الجسم على الماء عن طرٌك شرب الماء والسوابل ال

الماء فضال  عن وؼٌرها. وكذلن عن طرٌك الماء الموجود فً المادة الؽذابٌة السابلة والصلبة المتناولة 

لى إنتاج الطالة التً تؤدي حدث فً الخالٌا إلتالمتكون داخل الجسم نتٌجة التفاعالت الحٌوٌة التً 

 . وكسٌد الكاربونأنتاج الماء وثانً إ

 لماءإلى ا ةالٌومٌ ةالحاج

ا لدرجة حرارة ع  بو ٌمل عن ذلن تأولد ٌزداد  ،اٌومٌ   راتلت 3 لىإ 2.5 بٌنٌحتاج الشخص البالػ 

 ةختلؾ حاجتا فً تنظٌم كمٌة الماء داخل الجسم. وم  ا مهٌة دور  الكلْ تؤدي والفعالٌات المختلفة، و الجو

اء خارج خلوي وٌكون الم ،كثر من البالؽٌنأطفال الماء ذ ٌحتاج الإ الطفال من الماء عن البالؽٌن،

. % من وزنه ماء15ـ  10 وحن إلى ا ٌحتاج الطفلمما ٌجعله سهل الفمدان. وعموم   الدى الطفال كبٌر  

 . ةومً من الماء فً الظروؾ المختلف( ممدار الفمد ال9.2ٌوٌوضح الجدول )
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 ( اٌفمس اًٌٍِٛ ِٓ اٌّبء فً ظطٚف ِرزٍفخ0.0عسٚي )

 

 

 حطاضح اٌغٛزضعخ  ؽطٌمخ اٌفمس

 اٌطجٍؼٍخ

 اٌغٛ اٌحبض

 

 ِّبضؼخ اٌزّبضٌٓ اٌطٌبػٍخ

 ح ؽٌٍٛخِس اٌؼٍٕفخ

 

 551 551 551 اٌغٍس زْٚ اٌؼطق

 051 051 551 اٌطئزٍٓ )٘ٛاء اٌعفٍط(

 5111 0011 011 اٌزؼطق

 511 0011 0011 اٌجٛي

 011 011 011 اٌجطاظ

 

 اٌّغّٛع

 

0511 

 

5511 

 

0011 
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 الثانًسئلة الفصل أ

 :جابة الصحٌحةر اإلاختاول: السؤال األ

 ( التفاح.3بٌض )( الخبز األ2) ( اللحوم1): توجد األلٌاف الغذائٌة بشكل طبٌعً فً.1

 م.الطماط (3( الجزر )2) ( البمدونس1) بكثرة فً Aمولدات فٌتامٌن  وجدت -2

 ( البٌض.3( الحلٌب )2( زٌت الكبد )1هً ) D)ن المصادر الغذائٌة الغنٌة بفٌتامٌن )إ -3

 ( العصائر.3( الجبن )2( الخٌار )1على من تركٌب )ل الماء النسبة األمثٌ -4

 ( الخضروات الداكنة3( الذرة )2( البمولٌات )1)بكمٌات كافٌة فً  E))  ٌوجد فٌتامٌن -5

 35( 2% )55( 1ل عن )ٌم ال لذا ٌجب ان تشكل ما ،حد مصادر الطالةأربوهٌدرات االك دتع -6

 % من مجموع الطالة الٌومٌة. 80( %3 )

مثلتها أومن  ،ا على الصحةغذٌة ذات المحتوى العالً من ملح كلورٌد الصودٌوم خطرً ل األمثت -7

 .( السمن3( المخلالت )2( الباسطرمة )1)

( الخضراوات الورلٌة 2( اللحوم )1))البٌروكسٌدٌن( هو:  B6 من المصادر الغنٌة بفٌتامٌن -8

 ( الحمضٌات.3)

لل أنسان فً الٌوم هً: فرها الدهون من الطالة الحرارٌة الكلٌة لإلان توأالنسبة التً بجب  -9

 %. 40( اكثر من 3%      )40-35( 2%     )35( 1من )

 ( المرنابٌط.3( البرتمال  )2( الفلفل الحلو  )1)  Cمن المصادر الغنٌة بفٌتامٌن  -10

 (1) :هم مصادرهأومن  ،منتظم نحوالٌود عنصر مهم لعمل هرمونات الغدة الدرلٌة ب -11

 سمان البحرٌة.( األ3( الفواكه )2) الورلٌة الخضروات

( 2ان )الكط (1) :(3 -أومٌغا)من األسمان التالٌة غنٌة باألحماض الدهنٌة المسماه بـ أي -12

 .( التونا3) الكارب

ثالثة من الفرولات الموجودة بٌن الفٌتامٌنات الذائبة فً الماء  السؤال الثانً: اذكر

 والفٌتامٌنات الذائبة فً الدهون.

الكاربوهٌدرات، وحماض الدهنٌة، األوالبروتٌنات، والسؤال الرابع: اذكر ثالث فوائد لكل من، 

 . نسانلٌاف الغذائٌة،  فً جسم اإلاألو
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 الفصل الثالث

 المجامٌع الؽذابٌة

 الهدؾ العام:

 ٌهدؾ هذا الفصل الى تعرٌؾ الطالب على المجامٌع الؽذابٌة.

 الهداؾ التفصٌلٌة:

 كون لادر بجدارة على معرفة كل من:ٌبعد دراسته هذا الفصل أن   ٌتولع من الطالب

 المجموعة الولى )مجموعة الحبوب(. -1

 المجموعة الثانٌة )مجموعة الحلٌب(. -2

 المجموعة الثالثة )مجموعة الخضروات(. -3

 المجموعة الرابعة )مجموعة الفواكه(. -4

 المجموعة الخامسة )مجموعة اللحوم(. -5

 المجموعة السادسة )مجموعة الدهون والحلوٌات(. -6

 

 الوسابل التعلٌمٌة

 .CDصور توضٌحٌة، وعرض أفالم، و
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ه خالٌاه من الصحة والعافٌة. وكً ٌتمكن اإلنسان من إلٌ تؤمن التؽذٌة السلٌمة للجسم كل ما تحتاج   

ته الٌومٌة من المواد البروتٌنٌة والسكرٌات والدهنٌات حاجابلوغ هذا الهدؾ من الضروري أن ٌأخذ 

خصابٌو لى ما ٌتوجب علٌهم أكله ٌومٌا ، اعتمد اإإرشاد الناس  والمالح المعدنٌة والفٌتامٌنات. ومن أجل

ٌتألؾ من المجموعات الؽذابٌة وٌسّهل تحمٌك هذا المر،  (1.3)شكل  هرما  ؼذابٌا  إرشادٌا   التؽذٌة

 تٌة:اآل

 

 

 ( الهرم الغذائ1.3ًشكل )

 

.وتعد هذه حصة 11لى إ 6الرز. وٌنصح بتناول من و المعجناتو الخبز،و، )الحنطة( وتشمل: الحبوب

 المجموعة من المجامٌع المهمة فً ؼذابنا الٌومً لألسباب التالٌة : 

 تحتوي على نسبة عالٌة من الكاربوهٌدرات وهً أفضل مصدر للطالة التً ٌحتاجها جسم االنسان . -1

خاصة فً لشور الحبوب  المركب Bفٌتامٌنات  تحتوي الحبوب ومنتجاتها  أٌضا على نسبة كبٌرة من -2

 )النخالة (.

 اٌفظً اٌضبٌش

 اٌّغبِجغ اٌغصائٍخ

 : ٓغٔٞػخ اُؾجٞة أُغٔٞػخ األ٠ُٝ
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 تحتوي على نسبة من المعادن كالحدٌد والفوسفور والمؽنٌسٌوم والزنن .-3

تحتوي على نسبة عالٌة من اللٌاؾ الضرورٌة فً حركة المعاء مما ٌساعد على طرد الفضالت من  -4

 الجسم عن طرٌك التبرز .

 .% 31-7 ؽذٝد ك٢ اُجشٝر٤٘بد ٖٓ ٣غ٤ش ثوذس اُغغْ رٔذ -5

 لرخص سعرها تعتبر مادة مالبة تشبع معدة اإلنسان فترٌحه نفسٌا من االالم الجوال . -2

 (  2.3شكل )

 

 

 ( مجموعة الحبوب2.3شكل )

 

 

 (3.3)شكل حصص من هذه المجموعة 3لى إ 2وصى باستهالن من وتضم الحلٌب ومشتماته. وٌُ 

 وتمتاز أؼذٌة هذه المجموعة  بأنها:

 . الكاملة الحاوٌة على كافة االحماض المٌنٌة الالزمة لنمو الجسم اتؼنٌة بالبروتٌن-1

تحتوي على العناصر المعدنٌة المهمة فً نمو وتركٌب عظام الطفال وهما عنصري الفوسفور  -2

 والكالسٌوم .

 مجموعة الحلٌب ومشتماته :المجموعة الثانٌة
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 المهم كمصدر جٌد للكاربوهٌدرات . الالكتوزٌحتوي الحلٌب على سكر -3

 .Aٌناات أهمها فٌتامٌن  تعتبر مصدر للعدٌد من الفٌتام -4

منتجات الحلٌب اختٌار إن دهن الحلٌب ومشتماته تحتوي على نسبة عالٌة من الكولسترول لذا ٌراعى  -5

مع تجنب المنتجات كاملة الدسم وال سٌما لألشخاص الذٌن ٌعانون من مستوٌات عالٌة  الدسم الخالً أو للٌل

 من الكولٌسترول وكذلن أمراض الملب .

 

 

 ( مجموعة الحلٌب3.3شكل )

 

 

     

مجموعة الخضروات التً تستعمل بأجزابها المختلفة فً تؽذٌة اإلنسان، وعادة ٌتؽٌر طعم الخضروات      

ورابحتها عند الطهً، لذا ٌفضل التنوٌع  فً لوابم الطعام الٌومٌة بالخضراوات المطبوخة وؼٌر المطبوخة 

وحامض الفوليك، C و A تمد الجسم بالفيتامينات مثل فيتامين(. وتتصؾ هذه المجموعة بأنها 4.3)شكل 
 وفضاًل عن ذلك فيي مصدر ميم لأللياف الغذائية، ،سيوميمثل الحديد والمغنغنية بالمعادن، وىي 

حصص منيا يوميًّا. ويمكن أن يستخدم من الخضروات أجزاء مختمفة من نبات الى  5-1وينصح بتناول 

 : مجموعة الخضروات المجموعة الثالثة
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والشوندر، والبصيالت كالبصل والثوم أخر مثل األوراق كالسبانغ والخس والميانة ،والجذر كالجزر 
 . ،والبذور كالحمص والفاصوليا ،والثمار كالطماطم واالشجر والبائنجان

 

 

 ( مجموعة الخضروات3.4شكل )
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 اختيار الخضروات: يراعى عند شراء الخضروات إلعداد الوجبات الغذائية ما يأتي:
 اختيار الخضروات الطازجة والخالية من التمف واألتربة. -3
 يفضل شراء الخضروات كاممة النضج ومتماسكة القوام. -2

 المون.اختيار الخضروات زاىية  -1

 ينصح عند تناول ىذه المجموعة مراعاة ما يأتي:
يةا مصةدر ألن   ؛اإلكثار من تناول الخضروات الورقيةة الخضةراء أكثةر مةن مةرة فةي األسةبوع الواحةد -3

 جزئيًّا. كما أن البقوليات تمد الجسم بالبروتينات وتحل محل المحوم ،لمفيتامينات والمعادن
 دهنٌىىة التىىً تضىىاؾ إلىىى الخضىىراوات علىىى المابىىدة أو فىىً أثنىىاءاإللىىالل مىىن اسىىتعمال المىىواد ال -2
 .يابخط

 

 

للفواكه لٌمة ؼذابٌة عالٌة إذ تحتوي على أنواال مختلفة من السكرٌات كالسكروز والفركتوز، لذا فهً 

، وتمتاز بأنها فمٌرة فً محتواها من Cوفٌتامٌن  Aحلوة المذاق، وؼنٌة بالفٌتامٌنات وال سٌما فٌتامٌن 

 (.5.3الدهون، )شكل 

 حصص منها ٌومٌ ا، كما ٌفضل تناول الفواكه الطازجة. 4-2وٌنصح عادة بتناول 

 ٌنصح عند تناول الفاكهة مراعاة ما ٌأتً

 ألن نسبة األلياف فييا أكثر ،من تناول عصائرىا كثر فائدةأ كاممة تناول ثمرة الفاكية  -3
 .% غير مضاف إليو أية عناصر أخرى 311ا عصير الفاكية طبيعيًّ أن يكون   -2

 .Cألنيا غنية بفيتامين  ،منتظم نحوب والحمضيات والتوت بطيخالتناول   -1
 : عند شراء الفواكو يجب مراعاة ما يأتي:اختيار الفواكه

ناضجة يستحسن اختيار الفواكو متوسطة النضج ألنيا ألذ طعًما، أما إذا كانت الفاكية غير  -3
 فيجب حفظيا في درجة حرارة الغرفة.

 يفضل اختيار الموز األصفر الخالي من النقاط السوداء وال يحفظ الموز في الثالجة. -2

 المجموعة الرابعة : مجموعة الفواكه
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 ( مجموعة الفواكه5.3شكل )

 

 

ا للمٌمة الؽذابٌة الكبٌرة لهذه المجموعة نجدها تحتل مكانة ربٌسة فً لوابم الطعام.             وتضم: نظر 

ص منه حص 3-2 وٌنصح بتناول من (   6.3شكل )  والبٌض ،الدواجنوالسمان، والطٌور، واللحوم، 

فال  ٌوم والزنن.سالحدٌد والكالسٌوم والمؽنٌوال سٌما لبروتٌنات والمعادن با ؼنٌة   هذه المجموعة دتعو .ٌومٌ ا

أسلوب الطهً الصحً،  عتماد، منها تناول الؼذٌة اللل احتواء على الدهن، وامورمن الخذ ببعض ال دب

وترجٌح كفة السمان والدواجن على اللحوم الحمراء. أما البٌض فٌجب االعتدال فً تناوله لؽناه 

 سترول، وحبذا لو أكل سلما .ٌكولبال

 لذا ٌنصح عند تناول أغذٌة هذه المجموعة اتباع ما ٌأتً:

 .من الدىون  يتناول المحم الخال  -3
 .جمد الطيور عند تناول لحوميا نزع  -2
 .إعداد المحوم بأقل نسبة من الدىون   -1

 والبٌضاء والبٌض مجموعة اللحوم الحمراء الخامسة: المجموعة
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 .شي المحوم وسمقيا أفضل من تحميرىا  -4
 يويكف ،عمى نسبة كوليسترول عالية وي يحت عدم اإلفراط في تناول صفار البيض ألنو  -5

 .تناول بياض البيضمن تناول صفار بيضة واحدة وال خوف من اإلكثار 
 

 

( مجموعة اللحوم6.3شكل )  

 

 

ال تكون أوٌنصح بتناول كمٌات للٌلة منها تكون فٌها الؽلبة لمصلحة الحماض الدهنٌة الجٌدة شرط       

 على حساب الحماض الدهنٌة المشبعة.

تحتل لمة الهرم الؽذابً، ٌجب تناولها وفً ما ٌتعلك بالزبدة والزٌوت والصلصات والحلوٌات، التً    

 بسبب ؼناها بالسعرات الحرارٌة. ٌنبالتصاد وحذر شدٌد

لى جانب مزاولة الرٌاضة المنتظمة لمدة إأخٌرا ، ٌجب شرب خمسة أكواب كبٌرة من الماء ٌومٌا ، و

 دلٌمة، ثالث مرات أسبوعٌا . 45

 

 

 الحلوٌات والصلصاتوالزٌوت، ووتشمل: الدهون،  السادسة: المجموعة
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 :يمي في النظام الغذائي فر مااعام تو  نحو  ويجب ب

ما بينيا والمواد الغذائية الضرورية، كاألحماض  في كمية مثالية من المواد المغذية المتوازنة  -1
 .والفيتامينات والمواد المعدنية.. إلخ األمينية والدىنية الضرورية

بحيث ال تزيد  الغذائي مع الطاقة المصروفة لجسمك أن توافق القيمة الحرارية من نظامك  -2
 .عمييا

حيث القوام  من الغذائي ذات صفات حسية عالية الداخمة في نظامك أن تكون األغذية  -3
حرارة مناسبة ألن ليذه الصفات كبير األثر في  والرئحة والطعم والشكل الخارجي وذات درجة

 .الغذاء في الجسم فادة منإثارة الشيية واليضم واإل

ية الصحية وال تسبب أي الغذائي الوقا يجب أن تمبي جميع المنتجات الغذائية المكونة لنظامك  -4
 .ضرر لك

ق تجييز تساعد عمى إزالة المواد ائطر  عتمادنظامك الغذائي وا  ع المنتجات الغذائية فينو   -5
 .ةسام الحيوية لألغذية أو تكون مركبات الضارة وال تقمل من القيمة
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 اسئلة الفصل الثالث

 

 : ما الهرم الؽذابً؟ وماذا ٌمثل؟3س

حً الخطأ إن ُوِجد: أجب: 2س  بصح أو خطأ وصّحِ

 شً اللحوم وسلمها أفضل من تحمٌرها.-3

 لنه ٌحتوي على نسبة للٌلة من الكولٌسترول. اإلفراط فً تناول البٌض-2

 تناول الفاكهة ألل فابدة من تناول عصابرها لن نسبة اللٌاؾ فٌها أكثر.-1

 .Dامٌن لنها ؼنٌة بفٌت علٌِن بأكل البطٌخ والتوت بنحٍو منتظم-4

اإللالل من استعمال المواد الدهنٌة التً تضاؾ إلى الخضروات على المابدة أو فً -5

 أثناء طبخها.

اختٌار الطعمة التً توجد بها نسبة دهون وسكرٌات عالٌة ومنها المعكرونة والرز -6

 والخبز.

عند تناول المجموعة الخامسة علٌن بترجٌح كفة السمان والدواجن على اللحوم -7

 ء.الحمرا

: ما المجموعة الخامسة فً الهرم الؽذابً؟ وبماذا تنصح عند تناول أؼذٌة هذه 1س

 ؟ المجموعة
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 الرابعالفصل 

 دور أجهزة الجسم في التغذية

 
 الهدف العام:

عمى دور أجيزة الجسم في جميع العمميات الحيوية التي  ييدف ىذا الفصل إلى تعريف الطالب
 تحدث في الجسم من ىضم وامتصاص وتمثيل وكيفية إفادة الجسم من الغذاء الذي نتناولو.

 األىداف التفصيمية:
 عمى معرفة: اكون قادر يىذا الفصل أن  بعد دراستو بقع من الطاليتو 
 إفادة الجسم من العناصر الغذائية.دور كل عضو من أعضاء الجسم في تسييل عممية  -1
كيفية ىضم كل مكون من مكونات الغذاء وامتصاصو وتمثيمو في الجسم كالكاربوىيدرات  -2

 والبروتينات والدىون.

 

 الوسائل التعميمية:
 ، وأفالم.CDصور توضيحية، وعرض 
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أعٜضح اُغغْ أُخزِلخ ٝاُز٘غ٤ن ث٤ٖ أدٝساٛب ٝٗشبؽبرٜب أُخزِلخ أٓش ػشٝس١ ُج٘بء عغْ إٕ عالٓخ 

ع٤ِْ ٓؼبك٠ ٣غزط٤غ اإلكبدح ٖٓ اُـزاء أُز٘بٍٝ ػ٠ِ أًَٔ ٝعٚ. ٝك٢ ٓب ٢ِ٣ ٝطق ٓٞعض ُذٝس ًَ عٜبص 

 ٖٓ أعٜضح اُغغْ.

 

 

 

ٌتألف الجهاز الهضمً من مجموعة أعضاء تبدأ من )الفم، والبلعوم، والمريء، والمعدة، واألمعاء    

الدقٌقة، ثم تنتهً باألمعاء الغلٌظة(، تقوم بتفتٌت الطعام إلى أجزاء صغٌرة ٌسهل امتصاصها وتمثٌلها 

 ( أجزاء الجهاز الهضمً.1.4وإفادة الجسم منها. وٌبٌن الشكل ) 

 

 
 الجهاز الهضمي وأجزاؤه والغدد الملحقة به( 0.0شكل )

 

 

 

 

ٛٞ رؾ٣َٞ اُـزاء ٖٓ طٞسرٚ أُؼشٝكخ )أُؼوّذح( إ٠ُ ٓشًجبد ثغ٤طخ، هبثِخ ُالٓزظبص ٖٓ اُو٘بح      

اُٜؼ٤ٔخ إ٠ُ ٓغشٟ اُذّ، ٤ُزْ رٞص٣ؼٜب ث٤ٖ ع٤ٔغ خال٣ب أٗغغخ اُغغْ، إر روّٞ اُخال٣ب ثبإلكبدح ٖٓ ٛزٙ 

 الرابعالفصل 

 دور أجهزة الجسم في التغذية

 الجهاز الهضمي

 اٌٙؼُ
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ثؼَٔ  اُجغ٤طخ ك٢ اُؼ٤ِٔبد اُؾ٣ٞ٤خ. ٝٛ٘بى ٗٞػبٕ ٖٓ اُٜؼْ: أؽذٛٔب: ٛؼْ ٤ٌٓب٢ٌ٤ٗ ٣زٔضَأُشًجبد 

األٗض٣ٔبد ك٢ اُو٘بح اُٜؼ٤ٔخ،  األع٘بٕ ٝؽشًخ عذسإ أُؼذح ٝاألٓؼبء، ٝا٥خش: ٛؼْ ٤ٔ٤ًبئ٢ ٣زْ ثلؼَ

 . ٓغبػذح رغشع ٖٓ اُزلبػالد ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝرؼَٔ ٛزٙ األٗض٣ٔبد ًؼٞآَ

 اٌفــُ:اٌٙؼُ فً  1-

٣وّٞ اُلْ ثٔؼؾ اُطؼبّ ثؼذ رغضئزٚ ثٞاعطخ األع٘بٕ إ٠ُ أعضاء طـ٤شح ٣ٝؾز١ٞ رغ٣ٞق اُلْ ػ٠ِ 

اُِغبٕ. ٝاُِؼبة ٛٞ خ٤ِؾ ٖٓ  ؾذٝؿذح ررؾذ اُلي، ؿذح ؿذح ٌٗل٤خ ٝصالصخ أٗٞاع ٖٓ اُـذد اُِؼبث٤خ، ٢ٛٝ 

 إكشاصاد ٛزٙ اُـذد.

 ٝظبئلٚ ٓب ٣أر٢: ُٖٓضط ه١ِٞ ٗٞػبً ٓب.  اُِؼبة ٛٞ عبئَ شلبف ػذ٣ْ إُِٞ ػٌشٚظبئف اٌٍؼبة:

 ٣غَٜ ػ٤ِٔخ اُجِــغ، إر ٣ؼَٔ ػ٠ِ رشؽ٤ت اُطؼبّ اُغبف ٣ٝٔ٘غ ؽذٝس عشٝػ ثبُٔش١ء.  (1)

 ٛؼْ ثؼغ أُٞاد اٌُبسث٤ٛٞذسار٤خ.  (2)

 ر٘ظ٤ق اُلْ ٝٝهب٣زٚ ٖٓ اُشٝائؼ اٌُش٣ٜخ.  (3)

اإلعٜبٍ  اُزؼشم أٝ اُجٍٞ أ٤ًٔٝخ أُبء ثبُغغْ: كؼ٘ذٓب ٣وَ أُؾزٟٞ أُبئ٢ ُِغغْ ٗز٤غخ  ر٘ظ٤ْ  (4)

رشؼش اإلٗغبٕ  ٣ؤد١ إ٠ُ ر٘ج٤ٚ أؽشاف ػظج٤خ ؽغ٤خ ثذٝسٙٗغذ إٔ إكشاص اُِؼبة ٣وَ ٣ٝغق اُلْ، ٝٛزا 

 ثبُؼطش ٝػشٝسح ششة أُبء إلػبدح أُؾزٟٞ أُبئ٢ اُطج٤ؼ٢ ُِغغْ.

اُززٝم ػ٠ِ اُطؼبّ: ٣ؼَٔ اُِؼبة ػ٠ِ إراثخ أُٞاد اُظِجخ، ٝثزُي ٣غبػذ ؽبعخ  اإلؽغبط ثطؼْ  (5)

 اإلؽغبط ثطؼْ اُـزاء.

 ٓؼبدُخ اُؾبٓؼ٤خ ٝاُو٣ِٞخ ك٢ اُلْ.  (6)

 

 : Tonquاٌٍؽــبْ

اُِغبٕ ػؼٞ ػؼ٢ِ ٣زٌٕٞ ٖٓ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُؼؼالد: خبسع٤خ: ٓغؤُٝخ ػٖ ؽشًخ اُِغبٕ ٖٓ عبٗت 

 إ٠ُ عبٗت آخش، ًٝزُي دخُٞٚ ٝخشٝعٚ، ٝداخ٤ِخ: ٓغؤُٝخ ػٖ رؾش٣ي اُِغبٕ ٝػ٤ِٔخ اُجِغ.

 Teethاألؼـٕبْ: 

٢ٛٝ ػجبسح ػٖ اُوٞاؽغ ٝاأل٤ٗبة ٝاُؼشٝط ٝرٌٕٞ ٓغؤُٝخ ػٖ رٔض٣ن ٝ ؽؾٖ اُطؼبّ ٝرلز٤زٚ 

 ُزغ٤َٜ رخَِ اُؼظبساد اُٜبػٔخ ٝاُؼَٔ ػ٤ِٜب.

 Stomachاٌّؼــسح: 

، ٢ٛٝ ػجبسح ػٖ ٤ًظ ػؼ٢ِ ٓ٘زلخ (2.4ًٔب ك٢ اُشٌَ ) ٢ٛ أٝعغ عضء ك٢ اُو٘بح اُٜؼ٤ٔخ ًِٜب

 اُظذس١  رؾذ اُؾغبة اُؾبعض اُز١ ٣لظِٜب ػٖ اُوِت أُٞعٞد ك٢ اُلشاؽٓٞعٞد ك٢ اُزغ٣ٞق اُجط٢٘ 

ٝأُؼذح رؼَٔ ًٔغزٞدع ٣جو٠ ك٤ٚ اُطؼبّ ثؼغ عبػبد، ٝؽغٜٔب ٣خزِق ٣ٝزٞعغ ثؾغت ٤ًٔخ اُطؼبّ 

ً كئٜٗب هذ صٝدد ثؼؼِز٤ٖ: ً ًبك٤ب إؽذاٛٔب: ػ٘ذ ٓذخَ أُؼذح  أُز٘بٍٝ، ٢ٌُٝ ٣جو٠ اُطؼبّ ك٢ أُؼذح ٝهزب

 اُجٞاة. ؤاد، ٝاألخشٟ ػ٘ذ ارظبٍ أُؼذح ثبألٓؼبء ٝرغ٠ٔرغ٠ٔ اُل

٤ٌٓب٢ٌ٤ٗ ثٞاعطخ اٗوجبع عذسإ أُؼذح ػ٠ِ اُطؼبّ، ٝٛؼْ  ٝرزْ ك٢ أُؼذح ػ٤ِٔزب ٛؼْ، ٛؼْ

 األٗض٣ٔبد ػ٠ِ اُـزاء. ٤ٔ٤ًبئ٢ ػٖ ؽش٣ن إكشاص

١ ٣ؼَٔ ػ٠ِ أٗض٣ْ اُججغ٤ٖ اُز اُز١ ٣وّٞ ثز٘ش٤ؾ HCl ٝرؾز١ٞ أُؼذح ػ٠ِ ؽبٓغ ا٤ُٜذسًِٝٞس٣ي

ٛؼْ اُجشٝر٤٘بد ٝرؾِِٜب إ٠ُ ٓشًجبد أثغؾ، ٣ٝؼذ ؽبٓغ ا٤ُٜذس٣ًِٞٝي ػبٓالً ٓطٜشاً ُِٔؼذح ٝرُي 

  .ثوزَ اُغشاص٤ْ أُٞعٞدح ك٢ اُطؼبّ، ٝثٜزا عٞف ال ٣ؾذس أ١ رخٔش أٝ رؼلٖ داخَ أُؼذح
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ب رشرخ٢ ػؼِخ ػ٘ذ اُجِغ رشرخ٢ ػؼِخ اُلؤاد كزغٔؼ ثٔشٝس اُطؼبّ ٖٓ أُش١ء إ٠ُ أُؼذح، ٝػ٘ذٓ

أُؼذح ػ٠ِ دكؼبد إ٠ُ األٓؼبء اُذه٤وخ.  اُجٞاة رغٔؼ ثٔشٝس اُطؼبّ ٖٓ أُؼذح إ٠ُ األٓؼبء. ٣ٝزْ رلش٣ؾ

 ػ٠ِ أُٞاد أُخبؽ٤خ اُز٢ ٣ٝٞعذ ك٢ عذاس أُؼذح ٓال٤٣ٖ اُـذد اُز٢ رلشص اُؼظبسح أُؼذ٣خ، ٝرؾز١ٞ ٛزٙ

 

 
 ٖٓ اُغٜبص اُٜؼ٢ٔ ( ؽجوبد أُؼذح ٝاألعضاء أُشرجطخ ثٜب 2.4 شٌَ )

 

كؼالً ػٖ ؽبٓغ  ػ٤ِٜب رؼَٔ ػ٠ِ ؽٔب٣خ عذسإ أُؼذح ٖٓ رأص٤ش األٗض٣ٔبد اُٜبػٔخ

 ر٤ٜئخ اُٞعؾ أُ٘بعت ُؼَٔ اُججغ٤ٖ ٝرط٤ٜش اُطؼبّ ثٔب ثٚ ٖٓا٤ُٜذسًِٝٞس٣ي اُز١ ٣ؼَٔ ػ٠ِ 

ً ٤ٌٓشٝثبد. ًٔب ٣غبػذ ؽبٓغ  . ًٔب ٣وّٞ ٝأُؼبدٕ األخشٟ رغ٤َٜ آزظبص اٌُبُغ٤ّٞ ٝاُؾذ٣ذ أ٣ؼب

 ثز٘ظ٤ْ رلش٣ؾ أُؼذح ٝرؾ٤َِ عضئ٢ ُجؼغ أُٞاد اُـزائ٤خ ٓضَ اُغٌش٣بد اُض٘بئ٤خ.

)ك٢ ٓؼذح  اُش٤ٖٗ)ك٢ ٓؼذح اُجبُـ٤ٖ( ٝ ٝرؾز١ٞ اُؼظبسح أُؼذ٣خ ػ٠ِ األٗض٣ٔبد، ٝأٜٛٔب اُججغ٤ٖ

 ٝاُال٣ج٤ض أُؼذ١ )ك٢ ٓؼذح األؽلبٍ(.األؽلبٍ( 

اُز١ ٣ؾٍٞ اُجشٝر٤٘بد إ٠ُ ٓشًجبد أثغؾ ٓضَ  ٗض٣ْ اُججغ٣ٖٝ٤جذأ ٛؼْ اُجشٝر٤ٖ ك٢ أُؼذح ثلؼَ أ

 اُججز٤ذاد ٝاُججزٞٗبد.

 

(، ٣ٝ٘ز٢ٜ ثبألٓؼبء  3-٢ٛٝ4 اُغضء اُز١ ٣جزذا ثٜ٘ب٣خ أُؼذح، ًٔب ك٢ اُشٌَ )   األِؼبء اٌسلٍمخ:

 عْ، ٢ٛٝ رزأُق ٖٓ االص٢٘ ػشش١، ٝاُظبئْ، صْ اُِلبئل2.5.٢ّ ٝػشػٜب ٗؾٞ 7-6اُـ٤ِظخ، ٣ٝجِؾ ؽُٜٞب 

 اٌٙؼُ اٌّؼٛي:

٣خؼغ اُـزاء أُزغٚ ٖٓ أُؼذح إ٠ُ رأص٤ش اُؼظبساد اُٜبػٔخ اُز٢ رجذأ أٝالً ك٢ االص٢٘ ػشش١  

ٖٓ )أٗض٣ٔبد اُزشثغ٤ٖ، ٤ًٝٔٞرشثغ٤ٖ، ٝاأل٤ِ٤ٓض ؽ٤ش رلشص ػ٤ِٚ اُؼظبسح اُجٌ٘ش٣بع٤خ أٌُٞٗخ 

 اُجٌ٘ش٣بع٢، اُال٣ج٤ض اُجٌ٘ش٣بع٢(، ًٔب ٣ظت ػ٤ِٚ اُؼظبسح اُظلشاء.
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 زٚض اٌؼظبضح اٌجٕىطٌبؼٍخ فى ػٍٍّخ اٌٙؼُ:

 ,Trypsinرزؾَِ أُٞاد اُجشٝر٤٘٤خ )ؿ٤ش أُٜؼٞٓخ( ٝاُججزٞٗبد ثلؼَ أٗض٣ْ اُزشثغ٤ٖ ٝا٤ٌُٔٞرشثغ٤ٖ     

Chymotrypsin  ٕ ّٞ إ٠ُ ثجز٤ذاد ٝأؽٔبع أ٤٘٤ٓخ. ك٢ ؽ٤ٖ رٔضط أُٞاد اُذ٤٘ٛخ ٓغ أٓالػ اُظلشاء ُزٌ

 ٓغزؾِجًب د٤ً٘ٛب ٣غَٜ ػَٔ أٗض٣ْ اُال٣ج٤ض اُجٌ٘ش٣بع٢ ػ٤ِٚ اُز١ ٣ؾِِٜب إ٠ُ أؽٔبع د٤٘ٛخ+ ٤ًِغشٍٝ.

اُجٌ٘ش٣بع٢ ُززؾٍٞ أٓب أُٞاد اٌُبسث٤ٛٞذسار٤خ )اُذًغزش٣٘بد ٝاُ٘شأ(، ك٢ٜ رخؼغ ُلؼَ أٗض٣ْ أ٤ِ٤ٓض 

 ع٤ٔؼًب إ٠ُ عٌش٣بد ص٘بئ٤خ ٓزٔضِخ ثغٌش أُبُزٞص.

  

 اٌٙؼُ فى األِؼبء اٌغٍٍظخ

عْ، ٝرزأُق ٖٓ األػٞس، ٝاُوُٕٞٞ، ٝأُغزو٤ْ، 6.5ّ ٝهطشٛب ٣1.5جِؾ ؽٍٞ األٓؼبء اُـ٤ِظخ ثؾذٝد 

 (.3.4شٌَ ) 

ً رٔش ثوب٣ب اُطؼبّ ؿ٤ش أُٜؼٞٓخ ٖٓ األٓؼبء اُذه٤وخ إ٠ُ األٓؼبء اُـ٤ِظخ. ٝرزٌٕٞ ٛزٙ اُجوب٣ب   أعبعب

ٖٓ اُغ٤ِِٞص اُزٟ ال ٣ٜؼْ ك٢ اُو٘بح اُٜؼ٤ٔخ ُإلٗغبٕ. ٝأْٛ اُؼ٤ِٔبد اُز٢ رؾذس ك٢ األٓؼبء اُـ٤ِظخ 

 وب٣ب اُطؼبّ.رخٔش ٝرؼلٖ ُج -أ٣ًؼب–ٝآزظبص أُبء. ٣ٝؾذس  ٢ٛFaeces ر٣ٌٖٞ اُجشاص 

وال تحدث على األرجح أٌة عملٌة هضمٌة فً األمعاء الغلٌظة، إذ تختزن األمعاء الغلٌظة فضالت 

الطعام بعد امتصاص كمٌات قلٌلة من الماء والمعادن الموجودة فٌها، فٌبقى الطعام الخشن الذي ٌتخمر 

 خارج الجسم. وٌتعفن بفعل البكترٌا مكونًا الفضالت النهائٌة )البراز( الذي ٌطرح

 
 ( األمعاء الغلٌظة واألمعاء الدقٌقة3.4شكل )

 

 

 

 

 ػٍٍّخ االِزظبص:

رؼشف ػ٤ِٔخ االٓزظبص ثأٜٗب ػ٤ِٔخ ٓشٝس أُٞاد اُـزائ٤خ أُٜؼٞٓخ ٝاُزائجخ ٖٓ رغ٣ٞق األٓؼبء إ٠ُ  

ٖٓ اُؼ٘بطش اُـزائ٤خ رٔزض ػٖ ؽش٣ن  90خال٣ب عذسإ األٓؼبء ٜٝٓ٘ب إ٠ُ اُذّ ٝأُِق ٝإٔ ٗؾٞ% 

ػٖ  10اٍ% ُالٓزظبص( ٝٓب ٣وبسة األٓؼبء اُذه٤وخ )ثغجت ٝعٞد اُخٔالد اُز٢ رض٣ذ أُغبؽخ اُغطؾ٤خ

 اِزظبص اٌغصاء
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( ٓ٘بؽن آزظبص اُؼ٘بطش اُـزائ٤خ أُخزِلخ ػ٠ِ ٣ٝ4.4ٞػؼ اُشٌَ )  ؽش٣ن أُؼذح ٝاألٓؼبء اُـ٤ِظخ.

 اُو٘بح اُٜؼ٤ٔخ.

ٝرزأصش ػ٤ِٔخ االٓزظبص ثٔذٟ ًلبءح ػ٤ِٔخ أُؼؾ )اُز٢ رؼزٔذ ػ٠ِ طؾخ األع٘بٕ ٝػذّ 

 ػ٤ِٔخ آزظبص اُؼ٘بطش اُـزائ٤خ ثطش٣وز٤ٖ:االعزؼغبٍ ك٢ ػ٤ِٔخ ثِغ اُطؼبّ(.ٝر٤زْ 

إؽذاٛٔب: ػٖ ؽش٣ن اُذّ، إر رٔش اُغٌش٣بد األؽبد٣خ ٝاألؽٔبع األ٤٘٤ٓخ ٝأُبء ٝاألٓالػ ٝاُل٤زب٤ٓ٘بد 

 إ٠ُ اُذّ ػٖ ؽش٣ن اُخٔالد ٣ٝؾِٜٔب اُٞس٣ذ اُجٞاث٢ إ٠ُ اٌُجذ.

َِ أُٞاد اُذ٤٘ٛخ ٓغ أٓالػ ٝا٥خش: ػٖ ؽش٣ن أُِق: إر رزغٔغ األؽٔبع اُذ٤٘ٛخ أُزٌٞٗخ ٖٓ رؾ

اُظلشاء ك٠ األٓؼبء اُذه٤وخ ٝرزؾٍٞ إ٠ُ ٓغزؾِجبد عِٜخ االٓزظبص ػٖ ؽش٣ن خال٣ب اُغذاس أُخبؽ٢ 

 أُجطٖ ُألٓؼبء اُذه٤وخ.

 
 ( ِٕبؽك اِزظبص اٌّٛاز اٌغصائٍخ فً اٌغٙبظ اٌٙؼ0.0ًّاٌشىً )                    

 

 االِزظبص فً األِؼبء اٌغٍٍظخ

األٓؼبء اُـ٤ِظخ ٖٓ أعضاء اُغٜبص اُٜؼ٢ٔ أُٜٔخ، إر إٜٗب رؤد١ دٝساً ٜٓٔبً ك٢ ثؼغ اُؼ٤ِٔبد رُؼذّ 

اُؾ٣ٞ٤خ ٝاُؾغبعخ ُغالٓخ اُغغْ، ٝرُي ػٖ ؽش٣ن ػظش اٌُزِخ اُـزائ٤خ ؿ٤ش أُٜؼٞٓخ ٝآزظبص 

 أُبء ٝاألٓالػ، ٝٛزٙ اُخطٞح رُؼذّ أعبع٤خ ك٢ اُزخِض ٖٓ ٗٞارظ اُٜؼْ ٝاُزٔض٤َ اُـزائ٢.

٣ٝ٘ظؼ ثبٌُشق أُغزٔش ػ٠ِ عالٓخ األٓؼبء اُـ٤ِظخ ٝال ع٤ٔب إرا ًبٕ ٛ٘بى أُْ ٝٓـض شذ٣ذ، أٝ 

ًبٗذ ٛ٘بى ؿبصاد ًج٤شح ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ر٘ظ٤ق اُوُٕٞٞ ٝاُؾذ ٖٓ رشاًْ اُلؼالد ٝرُي ثبإلًضبس ٖٓ 

 ر٘بٍٝ األ٤ُبف اُـزائ٤خ ًبُخؼشٝاد ٝاُؾشص ػ٠ِ ششة ٤ًٔبد ًج٤شح ٖٓ اُغٞائَ. ٣ٌٖٝٔ ػَٔ

ٍٞ دٝس١ ُِؾذ ٖٓ رشاًْ اُلؼالد ك٤ٚ، ًٔب إٕ ُِٔش٢ أُغزٔش ُٔذح ٗظق عبػخ  ر٘ظ٤ق ُِوُٕٞٞ ث٘ؾ

 ٤ٓٞ٣بً عٞاء داخَ اُج٤ذ أّ خبسعٚ دٝساً ك٢ عالٓخ األٓؼبء اُـ٤ِظخ ٝطؾزٜب.
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 اٌزّضًٍ اٌغصائً

ٞعٞدح ك٢ ٛٞ ٓغَٔ اُزـ٤شاد اُؾ٣ٞ٤خ األ٣ؼ٤خ اُج٤ٔ٤ًٞ٤بئ٤خ اُز٢ رطشأ ػ٠ِ اُؼ٘بطش اُـزائ٤خ أُ

 اُـزاء ثؼذ آزظبطٜب.

ٝرجذأ ػ٤ِٔخ اُزٔض٤َ اُـزائ٢ ك٢ اإلٗغبٕ ثؼذ ػ٤ِٔخ االٓزظبص، إر ٣ٔزض ٓغشٟ اُذّ اُؼ٘بطش 

اُـزائ٤خ أُٜؼٞٓخ ٣ٝؾِٜٔب إ٠ُ أعضاء اُغغْ أُخزِلخ ٤ُزْ رٔض٤ِٜب ثٞاعطخ اُخال٣ب ٝاإلكبدح ٜٓ٘ب ك٢ 

 ػ٤ِٔبد ٗٔٞ اُغغْ أٝ إدآخ أٗغغزٚ.

 

 ٙب ٚرّضٍٍ ٙبٚاِزظبط اٌّٛاز اٌىبضثٍٛ٘سضارٍخ ٘ؼُػٍٍّخ  

٣ٌٝوٕٞ ٛ٘وبى ٛؼوْ ٤ٌٓوب٢ٌ٤ٗ ٣زٔضوَ ( 5.4ًٔب ك٢ اُشٌَ )٣زْ ٛؼْ أُٞاد اٌُبسث٤ٛٞذسار٤خ ك٢ اُلْ، 

ثؾشًخ األع٘بٕ ٝاُِغبٕ، ٝٛؼْ ٤ٔ٤ًب١ٝ ثلؼَ أٗض٣ٔبد اُِؼبة )األ٤ِ٤ٓض اُِؼبث٢( اُوز١ ٣ؾوٍٞ اُ٘شوأ إُو٠ 

عخ ٛؼْ اُ٘شأ ك٢ اُلْ ػ٠ِ ٓذح ثوبء اُـزاء ك٢ اُلوْ، صوْ ٣ٔوش اُـوزاء ػجوش دًغزش٣٘بد ٝٓبُزٞص. ٣ٝؼزٔذ دس

أُش١ء إ٠ُ أُؼوذح ٤ُخوزِؾ ٓوغ اُؼظو٤ش أُؼوذ١، ٝال ٣ؾظوَ ٛؼوْ ُِ٘شوأ كو٢ أُؼوذح ٗز٤غوخ ُزٞهوق كؼوَ 

األ٤ِ٤ٓض اُِؼبث٢ ثلؼَ ؽٔٞػوخ أُؼوذح، ٝثؼوذ رٌغو٤ش اُغالعوَ اُط٣ِٞوخ ثؼوذ رؾُٜٞوب إُو٠ عوٌش٣بد أؽبد٣وخ 

ٝكشًزٞص، ًٝبالًزٞص( ُزٌوٕٞ عوبٛضح ُالٓزظوبص، ٝثؼوذٛب رؼجوش ٛوزٙ اُغوٌش٣بد ػجوش ه٘وٞاد  )ًًِٞٞص،

شؼش٣خ ٓٞعٞدح ك٢ ثطبٗخ األٓؼبء إ٠ُ اُذّ، صْ إ٠ُ اٌُجذ ٤ُزْ رؾ٣ِٜٞب إ٠ُ عٌش اٌٌُِٞص اُز١ ٣زؾوٍٞ عوضء 

٣ب اُغغْ ًبكوخ ٓ٘ٚ إ٠ُ ًال٣ٌٞع٤ٖ ك٢ اٌُجذ ٝاُؼؼالد ٣ٝ٘وَ اُغضء ا٥خش إ٠ُ ٓغشٟ اُذّ ٜٝٓ٘ب إ٠ُ خال

ُزض٣ٝذٛب ثبُطبهخ ثؼوذ أًغوذرٚ، أٓوب اُلوبئغ ٓوٖ اٌٌُِوٞص كجبإلٌٓوبٕ رؾ٣ِٞوٚ إُو٠ دٛوٕٞ رخوضٕ كو٢ ٓ٘وبؽن 

 ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُغغْ. ٝك٢ ٓب ٢ِ٣ ٓخطؾ ٣ٞػؼ ٛؼْ أُٞاد اٌُبسثٞٛذسار٤خ ٝرٔض٤ِٜب ك٢ اُغغْ.
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 ( ِرطؾ ٘ؼُ اٌّٛاز اٌىبضثٍٛ٘سضارٍخ ٚرّضٍٍٙب5.0شىً )

 

 اٌجطٚرٍٓ ٚاِزظبطٗ ٚرّضٍٍٗػٍٍّبد ٘ؼُ 

، ٣ٌٝوٕٞ اُٜؼوْ ٤ٌٓب٤ٌ٤ًٗوب ُزوط٤وغ اُطؼوبّ إُو٠ هطوغ (6.4ًٔب ك٢ اُشوٌَ ) ٣جذأ ٛؼْ اُجشٝر٤٘بد ثبُلْ

طـ٤شح، ٝال ٣ٞعذ ٛؼْ ٤ٔ٤ًب١ٝ ُِجشٝر٤ٖ ك٢ اُلوْ. ٣٘زووَ اُـوزاء ثؼوذٛب إُو٠ أُؼوذح ؽ٤وش أٗوض٣ْ اُججغو٤ٖ 

ّػغ، إر ٣ؼَٔ ٛوزٙ األٗوض٣ْ ػِو٠ رؾ٣ٞوَ اُجشٝر٤٘وبد ثبُ٘غجخ إ٠ُ ٓؼذح اُجبُـ٤ٖ، ٝأٗض٣ْ اُش٤ٖٗ ك٢ ٓ ؼذح اُشُّ

إُوو٠ ثجز٤ووذاد هظوو٤شح اُغِغووِخ ر٘زوووَ ثؼووذٛب إُوو٠ االص٘وو٢ ػشووش١ ٤ُووزْ ٛؼووْ أُووٞاد اُجشٝر٤٘٤ووخ اُزوو٢ ُووْ ٣ووزْ 

ٛؼٜٔب ثلؼوَ اُججغو٤ٖ، إر رٞعوذ أٗض٣ٔوب اُزشثغو٤ٖ ٝا٤ٌُٔٞرشثغو٤ٖ اُِوزإ ٣ؼٔوالٕ ػِو٠ ٛؼوْ اُجشٝر٤٘وبد 

اد ٝأؽٔبع أ٤٘٤ٓوٚ ٣٘زووَ ثؼوذٛب إُو٠ األعوضاء اُٞعوط٤خ ٓوٖ األٓؼوبء اُذه٤ووخ، إر ٣ظوت ٝرؾ٣ِٜٞب إ٠ُ ثجزذ

ػ٤ِٜب اُؼظ٤ش أُؼ١ٞ اُز١ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ أٗض٣ٔبد رؾَِ اُججز٤ذاد إ٠ُ أؽٔبع أ٤٘٤ٓخ عبٛضح ُالٓزظوبص 

ووب كوو٢ ٛووز اُشا٣جووٞكالك٤ٖ ػووٖ ؽش٣وون اُ٘وووَ اُلؼووبٍ ػجووش خال٣ووب عووذاس األٓؼووبء، ٣ٝووؤد١ ك٤زووب٤ٖٓ ًٔ ٙ دًٝسا ٜٓ

 اُؼ٤ِٔخ، صْ ر٘زوَ ثؼذ رُي إ٠ُ اُذّ، صْ إ٠ُ اُخال٣ب ٤ُزْ رٔض٤ِٜب.
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 ( ٘ؼُ اٌّٛاز اٌجطٚرٍٍٕخ ٚرّضٍٍٙب ٚاِزظبطٙب0.0شىً ) 

 

 

 ٘ؼُ اٌسْ٘ٛ ٚاِزظبطٙب ٚرّضٍٍٙب

ال ٣ٞعذ ٛؼْ ٤ٔ٤ًبئ٢ ُِذٕٛٞ ك٢ اُلْ، ًٝزُي اُؾبٍ ك٢ أُؼذح ػذا ٓؼذح األؽلبٍ، إر ٣ٞعذ اُال٣ج٤ض 

ػ٠ِ ٛؼْ دٖٛ اُؾ٤ِت، أٓب ك٢ اُجبُـ٤ٖ كإٔ ػ٤ِٔخ اُٜؼْ اُشئ٤غخ رزْ ك٢ األٓؼبء اُذه٤وخ اُز١ ٣ؼَٔ 

ٝرؾذ٣ذًا ك٢ االص٢٘ ػشش١، إر ٣لشص اُال٣ج٤ض اُجٌ٘ش٣بع٢ ػٖٔ اُؼظبسح اُجٌ٘ش٣بع٤خ، ك٢ٜ رؼَٔ ػ٠ِ 

خ إ٠ُ رؾ٤َِ اُذٕٛٞ إ٠ُ ٤ًِغش٣ذاد أؽبد٣خ ٝأؽٔبع د٤٘ٛخ، ر٘زوَ األؽٔبع اُذ٤٘ٛخ هظ٤شح اُغِغِ

 اُخال٣ب اُطالئ٤خ ٜٝٓ٘ب إ٠ُ ٓغشٟ اُذّ، صْ إ٠ُ اُٞس٣ذ اُجٞاث٢ ٝإ٠ُ اٌُجذ.

ٕ أٓالػ اُظلشاء رغٔؼبد ًش٣ٝخ ٓ٘زظٔخ ٣طِن ػ٤ِٜب أُب٣غ٤َ  ّٞ ثؼذ ػ٤ِٔخ ٛؼْ اُذٕٛٞ رٌ

Micelles  اُز٢ رؾ٤ؾ ثبُٔٞاد اُذ٤٘ٛخ أُٜؼٞٓخ، ٝثٜزٙ اُطش٣وخ ر٘زوَ أُٞاد ٖٓ رغ٣ٞق األٓؼبء إ٠ُ

 ٝك٢ داخَ اُخال٣ب اُطالئ٤خ رزؾَِ ا٤ٌُِغ٤ش٣ذاد األؽبد٣خ ثلؼَ أٗض٣ْ.ٛب ثطش٣ن اُز٘بكز اُجغ٤ؾعذاس
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اُال٣ج٤ض أُٞعٞد ك٢ اُخال٣ب، كز٘زظ أؽٔبع د٤٘ٛخ ٤ًِٝغ٤شٍٝ، ٣ٝؼبد ٓشح صب٤ٗخ ر٣ٌٖٞ ا٤ٌُِغ٤ش٣ذاد 

ٛزٙ اُشجٌخ رزغٔغ اُضالص٤خ ٖٓ األؽٔبع اُذ٤٘ٛخ ٝا٤ٌُِغ٤شٍٝ ك٢ اُشجٌخ األٗذٝثالص٤ٓخ، ٝك٢ داخَ 

اُلٞعلُٞج٤ذاد ٝاٌُُٞغزشٍٝ ٝا٤ٌُِغ٤ش٣ذاد اُضالص٤خ ٝاألؽبد٣خ ٝاألؽٔبع اُذ٤٘ٛخ اُؾشح صْ رـِق 

أٓبًٖ ٛؼْ أُٞاد اُـزائ٤خ ٝرؾٞالرٜب ٝاألٗض٣ٔبد اُز٢ روّٞ ثزُي ( ٣ٝ1.4ج٤ٖ اُغذٍٝ )ثبُجشٝر٤ٖ .

 ٝأٓبًٖ إكشاصٛب .

 ٚرحٛالرٙب ٚاألٔعٌّبد اٌزً رمَٛ ثصٌه ٚأِبوٓ إفطاظ٘ب( أِبوٓ ٘ؼُ اٌّٛاز اٌغصائٍخ 0.0عسٚي )

 
 

 

 

 

 

 دور جهاز الدوران -0

تقوم الدورة الدموٌة بامتصاص معظم العناصر الغذائٌة الموجودة فً الطعام الذي تمت عملٌة 

ن من نتوءات دقٌقة أشبه  هضمه، وذلك عن طرٌق األمعاء الدقٌقة المبطنة بغشاء مخاطً مكوَّ

باألصابع، تُدعى الزغابات. وتقوم الزغابات بتوسٌع المساحة التً تتم عن طرٌقها عملٌة االمتصاص. 

 فتمر األجزاء السائلة من الكٌموس )الكتلة الغذائٌة( خالل بطانة األمعاء الدقٌقة إلى الدورة الدموٌة، إذ

اُـزائ٤خ أُٔزظخ ٝاألًٝغغ٤ٖ إ٠ُ خال٣ب اُغغْ أُخزِلخ رؼَٔ اُذٝسح اُذ٣ٞٓخ ػ٠ِ ٗوَ اُؼ٘بطش 

 ٝأٗغغزٜب، ًٔب روّٞ ثئػبدح ٗٞارظ اُزٔض٤َ اُـزائ٢ ٖٓ اُخال٣ب ُِزخِض ٜٓ٘ب.

 دور أجهزة الجسم المختلفة في التغذية
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وتقوم األمعاء الغلٌظة بامتصاص ما ٌبقى من الماء، واألمالح. أما البقاٌا الصلبة، وهً البراز،  

 المستقٌم .فٌتم التخلص منها إلى خارج الجسم عن طرٌق 

 دور الجهاز الكلوي  -2

تسهم الكلٌة بالعدٌد من الدوار والوظابؾ الحٌوٌة والساسٌة والمهمة لسالمة الجسم، إذ تموم بما 

 ٌأتً: 

التخلص من المواد السامة وتنمٌة الدم منها تلن التً تنتج من عملٌة الهضم والتمثٌل للمواد الؽذابٌة  -1

البروتٌنٌة مثل )اللحوم، والدواجن، والبمولٌات.. إلخ(، ومن هذه المواد هً المختلفة وال سٌما المواد 

 (.ureaمادة البولٌنا )

الماعدي  -تسهم الكلٌة فً الحفاظ على توازن الماء والمالح فً الجسم وعلى التوازن الحامضً -2

 للجسم عن طرٌك تنظٌم عملٌة أٌض الماء والمالح.

 زٚض اٌغٙبظ اٌؼؼًٍ: -5

ٝٛٞ اُغضء أُزؾشى ك٢ اُغغْ ثؼ٤ِٔز٢ )االٗوجبع ٝاالٗجغبؽ( ُٝٚ ٝظبئق ٜٓٔخ، ٜٓ٘ب رؾ٣َٞ        

ب ُألؽٔبع  ًٔ اُطبهخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ أُٞعٞدح ك٢ اُـزاء إ٠ُ ؽبهخ ٤ٌٓب٤ٌٗخ، ًٔب رؼذ اُؼؼالد ٓظذًسا ٜٓ

اد ٝاُذٕٛٞ األ٤٘٤ٓخ األٓش اُز١ ٣ٔضَ اؽز٤بؽ٢ اُطبهخ ػ٘ذ اعز٘لبد اُغغْ ٓخضٝٗٚ ٖٓ اٌُبسث٤ٛٞذس

 أُخضٝٗخ.

 

 زٚض اٌغٙبظ اٌزٕفؽً:  -0

٣ضٝد اُغغْ ثبألًٝغغ٤ٖ اُؼشٝس١ ُؼ٤ِٔبد األًغذح ك٢ أص٘بء ػ٤ِٔخ اُزٔض٤َ اُـزائ٢، ًٔب ٣زْ           

 ثٞاعطزٚ اُزخِض ٖٓ أُبء ٝصب٢ٗ أًٝغ٤ذ اٌُبسثٕٞ اُ٘برظ ٖٓ ػ٤ِٔبد األ٣غ ػٖ ؽش٣ن ٛٞاء اُضك٤ش.

وٌُعد الجهاز التنفسً أحد أجهزة التؽذٌة المهمة إذ من دون هذا الجهاز لن ٌتمكن الجسم من اإلفادة 

من المواد الؽذابٌة فعن طرٌمه ٌتم توفٌر الوكسجٌن المطلوب لعملٌات الكسدة وإنتاج الطالة المطلوبة 

 ًٔب ٣أر٢:وطرد ثانً أوكسٌد الكاربون، 

 الربتان بامتصاص الوكسجٌن وطرد ثانً أوكسٌد الكربون.عملٌة تنفس خارجٌة: إذ تموم  -1

عملٌة تنفس داخلٌة )التنفس الخلوي(: تموم خالٌا الجسم باإلفادة من الوكسجٌن فً أكسدة الؽذاء  -2

 .وإطالق الطالة، وهً العملٌة الساسٌة فً تأمٌن الطالة للجسم
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 أؼئٍخ اٌفظً اٌطاثغ

 زائطح حٛي اإلعبثخ اٌظحٍحخ فً ِب ٌأرً:اٌؽؤاي األٚي: ػؼً  

 …………..اٌؼظبضح اٌزً رظت فً األِؼبء اٌسلٍمخ ً٘ اٌؼظبضح  -0

 عٍّغ ِب ؼجك  -اٌىجسٌخ          ز -ط       اٌجٕىطٌبؼٍخ -اٌّؼٌٛخ       ة -أ

 

 ٌزُ اٌغعء األوجط ِٓ ػٍٍّزً ٘ؼُ اٌغصاء ٚاِزظبطٗ فً: -0

 األِؼبء اٌغٍٍظخ -األِؼبء اٌسلٍمخ        ز  -ط          اٌّؼسح -اٌفُ          ة -أ

 

 ………………….ٌزُ اٌزرٍض ِٓ اٌفؼالد اٌظٍجخ ػٓ ؽطٌك اٌغٙبظ  -5

 اٌسٚضاْ -اٌزٕفؽً             ز -ط        اإلذطاعً  -اٌٙؼًّ       ة -أ

 

 ٌجٍغ ؽٛي األِؼبء اٌسلٍمخ ...... أِزبض -0

 00 -ز           0 -ط         0 -ة               5 -أ

 

( أِبَ اٌؼجبضح اٌربؽئخ فً ِب хأِبَ اٌؼجبضح اٌظحٍحخ ٚػالِخ ))√( اٌؽؤاي اٌضبًٔ: ػغ ػالِخ 

 ٌأرً:

 . )   ( رزحٛي اٌىبضثٍٛ٘سضاد ثؼس اٌٙؼُ إٌى أحّبع إٍٍِٔخ.0

 . )   ( رزحٛي اٌجطٚرٍٕبد ثؼس اٌٙؼُ إٌى أحّبع زٍٕ٘خ.0

فزحخ اٌفُ اٌساذٍٍخ ٚفزحزب األٔف اٌساذٍٍزبْ ٚفزحزب األشٍٔٓ  اٌّطيء رٍزمً فً . )   (5

 اٌٛؼطٍٍٓ.

ٌٕظُ اٌجٍؼَٛ ِطٚض اٌٙٛاء ِٓ األٔف إٌى اٌمظجخ اٌٙٛائٍخ ِغ ِطٚض اٌطؼبَ ِٓ اٌفُ  )   ( .0

 إٌى اٌّطيء.

 اٌؽؤاي اٌضبٌش: اشوط أُ٘ اٌزغٍطاد اٌزً رحسس ٌٍغصاء فً اٌغٙبظ اٌٙؼًّ.

 ٔٛارظ اٌٙؼُ اٌؼظبضح اٌٙبػّخ ِىبْ ٔٙبٌخ اٌٙؼُ ثساٌخ اٌٙؼُِىبْ  اٌّبزح اٌغصائٍخ

     اٌىبضثٍٛ٘سضاد

     اٌجطٚرٍٕبد

     اٌسْ٘ٛ
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 الفصل الخامس

 أمراض سوء التغذٌة                                       

 

 

 -الهدف العام :

الطالب ببعض االمراض المتعلمة بنوعٌة الؽذاء وطرٌمة التؽذٌة، والطرق ٌهدؾ هذا الفصل إلى تعرٌؾ 

 الصحٌحة والصحٌة لعالج او السٌطرة على المرض.

 

 -األهداف التفصٌلٌة:

بعد دراسة هذا الفصل على فهم العاللة بٌن الؽذاء والتؽذٌة من جهة وبعض  تمكن الطالبٌ -1 

 االمراض المزمنة من جهة اخرى.

، السمنة، تصلب رلى طابفة من االمراض والمشاكل التؽذوٌة مثل )النمرس، داء السكالتعرؾ ع -2

 الشراٌٌن، المولون، سوء التؽذٌة عند االطفال، حصى الكلى، والولاٌة من السرطان(.

 العالج بأتباال نظام ؼذابً متكامل لكل مرض.  -3
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 الخامسالفصل 
 

 سوء التغذٌةمراض أ

 

 

 

 

 فً االصبع الكبٌرللمدم بلورات حامض البورٌنترسبات   (0 -5 )شكل

النمرس "داء الملون". هومرض مزمن ٌؤثر على المفاصل والعظام وٌتصؾ بنوبات متكررة من       

امالح الٌورات فً تبمى لمدة اٌام وٌصاحبها ارتفاال تركٌز حامض الٌورٌن فً الدم وترسب  االلم لد

( ٌبدأ النمرس ؼالبا  بإصابة 1-5) انسجة المفصل وماٌحٌط بها من ؼضارٌؾ وعظام وعضالت شكل

مفصل واحد، وٌكون هذا المفصل ؼالبا  فً اإلصبع الكبٌر لألرجل. ولكن لد ٌسبب النمرس أٌضا  ألما  

وتضخما  فً المفاصل الخرى وتتضمن: مفاصل الرجل، الركبة، الكاحل، الٌدٌن، المرفك والمعصم. 

لمفاصل مع التورم واالحمرار والتصلب وٌزٌد و تأتى نوبات النمرس على فترات من اللم الشدٌد با

هً المسؤولة عن طرد اوحجز  لنهااللم بالصباح. ولمرض النمرس عاللة مباشرة بوظٌفة الكلى 

االمالح فً الجسم. ٌنتشر مرض النمرس بٌن الرجال أكثر من النساء، وٌكون ؼالبا  مرتبطا  بزٌادة 

ب الكحولٌات. ٌظهرأعراض النمرس فً الشخاص الذٌن الوزن واإلفراط فً الكل أو اإلفراط فً شر

مللتر من الدم(اذ ان حامض  100ملؽم/7ٌعانون من ارتفاال فً نسبة حامض الٌورٌن)حوالً اكثر من 

الكسدة مركبات البٌورٌن فً الجسم مثل االحماض النووٌة والزانثٌنات.  الٌورٌن هو الناتج النهابً

الدم ومنها ٌصل الى الكلٌتٌن وٌطرح مع االدرار الى خارج  ٌظهر حامض الٌورٌن بشكل طبٌعً فً

 وفً بعض الحاالت ال تتم هذه العملٌة بشكل طبٌعً وذلن بسبب أحد احتمالٌن: الجسم.

 

 

 Goutِطع إٌمطغ )زاء اٌٍّٛن( 
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 .أوال : لٌام الجسم بإفراز نسبة كبٌرة من حامض الٌورٌن

وفً كلتا للٌلة منه فً البول. ثانٌا :  ٌفرز الجسم النسبة الطبٌعٌة من الحامض ولكن ٌتم التخلص من نسبة

الحالتٌن،ٌتركز حامض الٌورٌن فً جسم اإلنسان وٌصبح على شكل البلورات التى تترسب فً 

 المفاصل وتتسبب فً وجود التهابات ٌنتج عنها تضخم فً المفاصل. 

فً بعض الحاالت ٌتسبب ارتفاال حامض الٌورٌن فً ظهور النمرس وأحٌانا  تكون نسبة هذا       

حامض عالٌة ولكن ال ٌظهر النمرس والسبب فً ذلن ؼامض.وترتفع فرص اإلصابة بألم النمرس كلما ال

زادت فترة بماء حامض الٌورٌن مرتفعا  فً الدم. وٌمكن أٌضا  أن ٌكون حامض الٌورٌن مرتفع جدا  

للكمٌة لدى الفرد لعدة سنوات ولكن لم تالحظ اعراضه لوجود عوامل كثٌرة تتسبب فً إفراز الجسم 

 الزابدة منه. وهذه العوامل تتضمن: 

 الكحولٌات خاصة البٌرة.  

 الوزن الزابد.  

 عدم عالج ضؽط الدم المرتفع. 

 العمالٌر المستخدمة لعالج ضؽط الدم والتً تعمل علً خفض نسبة المالح والماء فً الجسم.  

 عدم تناول السبرٌن. 

 للة النشاط والحركة مثل البماء لفترات طوٌلة فً السرٌر.  

 الجراحات. 

 التعب المفاجا أو اإلصابة. 

 ، وارتفاال نسبة الدهون فً الدم أو ضٌك الشراٌٌن. رالحاالت المزمنة مثل مرض السك  

وتلعب الجٌنات الوراثٌة دورا أٌضا  فً اإلصابة بهذه الحالة حٌث أثبتت اإلحصابٌات أن فردا   

واحدا  لكل أربعة أشخاص ٌصاب بالنمرس عندما ٌكون لدى االسرة االستعداد الوراثً لعوامل 

 االصابة.

 

 ٌهدؾ النظام الؽذابً الى ضبط تمثٌل مادة البٌورٌن فً الجسم وعلٌه

 -ٌجب تجنب الطعمة اآلتٌة:

 الكالت الدسمة والدهون.             

 ووووووووووووووووووووووووو دس والبمول أثناء النوبات الحادة. الع  

 وووووووووووووووووو اللحم والسمن والدجاج أثناء النوبات الحادة.  

 الكبد والكلى والمخ والسالمون والسردٌن والفسٌخ والملوحة والمحار.   

 حساء )شوربة( اللحوم والسمن. 

 والخرشوؾ أثناء النوبات الحادة.الباذنجان والمرنبٌط والبزالٌا والسبانخ  

 وووووووووووووووووووووووووووووووووالمربى المحتوٌة على بذور. 

 ووووووووووووووووووووووووووووالتوت والفراولة والتٌن.   

 التوابل والبهارات والمخلالت أثناء النوبات الحادة.  

 العالج الغذائً لمرضى النمرس:  
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 -عالج مرضى النمرس: فًتفٌد  التًاألغذٌة 

 أثر فعال فً وعصٌر الناناس ذو وعصٌرالعنب وعصٌر التفاح ٌموناللالفواكه كعصٌر عصٌر

 ووووووووووووووووووعالج داء النمرس، إذ ٌذٌب المالح المترسبة فً المفاصل.

   .ززززززززززززززززززززززززززز الكركدٌه مفٌد جدا فى حاالت النمرس 

  .الخٌار ٌفٌد فى عالج النمرس 

 ابات المفاصل. الكراث مفٌد فى عالج النمرس والته 

   .ووووووووووووووووووووووووووأكل الفجل ٌسكن أوجاال النمرس وأالم المفاصل 

   وٌصنع نمٌع الجرجٌر بصب نصؾ لتر من  :عالج النمرس فًشرب نمٌع الجرجٌر المر مفٌد

 ؼم من أوراق الجرجٌر. 20الماء المؽلى على 

  عصٌر الكرفس مفٌد لمعالجة النمرس والتهابات المفاصل، حٌث ٌأخذ ممدار نصؾ لدح ٌومٌا

 ووووووووووووووووووووووووووووووووٌوما.  20 - 15ولمدة 

 .ٌستخدم منموال الزنجبٌل لبل الكل كدواء لوي المفعول فى حاالت النمرس 

النباتٌٌن وؼٌر النباتٌٌن ٌمكن اعتماده كنظام  لألشخاصادناه نموذج ؼذابً  -:اٌغصائًّٔٛشط إٌظبَ 

 ؼذابً ٌومً لمرضى النمرس.

 

 

 

 .السكرمنملعمة مابدة +كوب من العصٌدة + نصؾ كوب من الحلٌب  1- 4/3

 .بٌضتان مسلولتان 2-

 .خبز أو توست بالمربى  - 3

 .برتمالة أو تفاحة4- 

 .أو لهوةشاٌ 5- 

 

 عصٌدة بالحلٌب والسكر أو كوب كورن فلٌكس + كوب من الحلٌب + ملعمة مابدة من السكر. .1

 خبز أو توست بعسل النحل. .2

 برتمالة أو تفاحة. .3

 شاي أو لهوة. .4

5.  

 

 

 األشخاغ غٌر النباتٌٌن: -أ

 االفطار: -أوالً 

 :النباتٌوناألشخاغ  -ب

 اٌغساء: -صبٍٔب  

 األشربص غٍط إٌجبرٍٍٓ: -أ

http://www.feedo.net/Nutrition/NutritionForHealthyPeople/Sugar.htm
http://www.feedo.net/LifeStyle/Gardening/Tea.htm
http://www.feedo.net/LifeStyle/Gardening/Tea.htm
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 .دجاج مشوى.  1

 سلطة خضروات )خٌار.  2

 خس(. –بنجر  -فجل  - 

 .معكرونة فرن أو رز بالحلٌب.  3

 .خبزأو توست.  4

 .ى(مطهجزر) (خضار مطهى).  5

 

  

 .سلطةخضروات.1

  .خضار مطهى. 2

 .. أرز بالعدس )نصؾ كوب(3

 )مخٌض اللبن )الشرشنصؾ كوب من 4. 

 .. خبز أو توست5

 .موز6.

 

 .وبسكوٌت شاي 

 

 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 . كوب من حساء الخضروات.1

 .بٌضتان مملٌتان.2

 . كوسة مطهٌة.3

 . خبز أو توست.4

 . كسترد.5

 

 كوب من حساء الطماطم.  .1

 بطاطس مسلولة أو مهروسة. .2

 راٌب. كوب لبن زبادي أو .3

 األشربص إٌجبرٍْٛ: -ة

 ثؼس اٌظٙط: 0اٌؽبػخ  -صبٌضب  

 األشربص غٍط إٌجبرٍٍٓ ٚإٌجبرٍْٛ: -أ

 اٌؼشبء:     -ضاثؼب  

 االشربص اٌغٍط إٌجبرٍٍٓ -أ

 األشربص إٌجبرٍْٛ: -ة

http://www.feedo.net/LifeStyle/Gardening/Carrot1.htm
http://www.feedo.net/LifeStyle/Gardening/Carrot1.htm
http://www.feedo.net/Nutrition/NutritionForHealthyPeople/FoodComposition-Banana.htm
http://www.feedo.net/Nutrition/NutritionForHealthyPeople/FoodComposition-Banana.htm
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 خبز أو توست. .4

 كسترد.  .5

 

المولون وهو الجزء من المعاء الذي ٌصل بٌن المعاء الدلٌمة والمستمٌم و ٌسمى بالمعاء الؽلٌظة      

( وفً التمسٌم الطبً 2-5) مترشكل 1.5أو )المصران الؽلٌظ(،  ثم الشرج،وٌبلػ طول المولون حوالً 

 الحدٌث ٌتألؾ المولون من أربعة أجزاء ربٌسٌة هً: 

 (.Ascending Colon. المولون الصاعد أو المولون الٌمن )1

 (.Transverse Colon. المولون المستعرض )2

 (.Descending Colon. المولون النازل أو المولون الٌسر )3

 (.Sigmoid Colon. المولون السٌنً )4

 

 أجزاء المولون ( 0.5)شكل                                             

 

وظٌفة المولون الساسٌة هً امتصاص الماء والمالح من بماٌا الطعام المهضوم لبل دفعه إلى      

الخارج على شكل كتلة برازٌة شبه صلبة، وللمولون جدار عضلً ٌتملص وٌنبسط دافعا تلن المواد 

نمو البكتٌرٌا باتجاه الوسط الخارجً وفً المولون تتجمع الؽازات، كما ٌؤمن المولون وسطا  مناسبا  ل

. وعندما ٌحدث خلل فً التملصات (K)المعوٌة والتً لها أهمٌة فً صنع بعض الفٌتامٌنات مثل فٌتامٌن 

الوظٌفٌة التً ٌموم بها المولون فتصبح هذه التملصات لوٌة أو ضعٌفة؛ ٌتسبب هذا فً سرعة أو تأخر 

واإلسهال  (Constipation)حدوث مشاكل كثٌرة منها اإلمسان  فً حتوٌاته مسببا  م حركة

(Diarrhea). 

 

 ؟ِب ً٘ ٚظٍفخ اٌمٌْٛٛ

 Colon Diseaseِطع اٌمٌْٛٛ 
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 االنتفاخ والؽازات. 

 أصوات صادرة من البطن. 

 اإلمسان فً الؼلب أو اإلسهال بعد الطعام أو فً الصباح الباكر أو كالهما معا . 

 الشعور بعدم استكمال اإلخراج بعد الذهاب للحمام. 

 بعد الذهاب للحمام.آالم فً البطن ومؽص تزول  

 ملك والتوتر واالكتباب.لا 

  

 

ٌشٌر العلماء إلى أن العالج الحمٌمً ٌكمن فً إتباال أنظمة ؼذابٌة صحٌة، اما العالج الدوابً فهو      

فً حالة المولون العصبً مجرد عامل مساعد، فاإلنسان المصاب بالمولون العصبً طبٌب نفسه وعلٌه 

المولون هو ممر لما أن ٌختار ؼذابه المناسب بعناٌة. أن الؽذاء له دور كبٌر فً صحتنا بشكل عام و

تبمى من فضالت هذا الؽذاء لذلن فالتركٌز على النظام الؽذابً ٌمٌنا من اإلصابة بالمولون العصبً 

وٌساهم فً تجنب اآللم والمضاعفات المحتملة، وفً حالة اإلصابة بمرض المولون العصبً فأن هنان 

 .ض سوءا  بعض الطعمة التً من الممكن أن تزٌد من شدة الحالة أو العرا

ونظرا  لهمٌة هذا الموضوال لمرٌض المولون العصبً سندرج فً الفمرة الالحمة أهم الطعمة التً لد  

  تضاعؾ من أعراض المولون العصبً.

 

 

والزٌوت الحٌوانٌة والنباتٌة، . الدهون أو الطعمة العالٌة فً محتواها من الدهون كاللحوم الحمراء 1

 وهذه الدهون لها تأثٌر انمباضً لوي على جدران المعاء مما ٌؤدى إلى حدوث التملصات.

 . الكحولٌات والشوكوالتة تساهم فً ازدٌاد الحالة سوءا .2

. وإذا كانت الؽازات تسبب مشكلة للشخص فعلٌه االبتعاد عن الطعمة التً تزٌد من حدتها وخاصة  3

 بمولٌات والكرنب وبعض أنواال الفاكهة.ال

. اللبان ومنتجاتها من الطعمة التً أؼلب الطباء ٌمومون بمنع المرضى منها وهذه من الخطاء 4

الشابعة، فالواجب على الشخص المصاب بالمولون العصبً أن ٌنتبه على تأثٌر اللبان ومشتماتها على 

فهذا  تناولها أم ال؟ فإذا تضاٌك الشخص بعد تناولها مرضه وهل هنان زٌادة فً أعراض المرض  بعد

 أػطاع اٌمٌْٛٛ اٌؼظجً اٌؼبِخ

 ثؼغ اٌّأوٛالد ٚاألؽؼّخ اٌزً لس رضٍط اٌمٌْٛٛ اٌؼظجً

 اٌؼظجً اٌغصاء ٚزٚضٖ فً ِطع اٌمٌْٛٛ
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معناه احتمالٌة وجود حساسٌة من الالكتوز)الحساسٌة من الالكتوز هو أن الفرد ال ٌستطٌع هضمه( 

والالكتوز هو السكر المتواجد فً الحلٌب، ولد تزٌد اللبان ومنتجاتها من حالة المولون سوءا  إذا كان 

ساسٌة، وإذا كان المر هكذا فالبد من الحد من اللبان ومنتجاتها فً النظام الشخص ٌعانى من هذه الح

 الؽذابً. 

. المنبهات أو الطعمة التً تحتوى نسبة عالٌة من الكافٌٌن كالشاي والمهوة، والكافٌٌن له تأثٌر ٌشابه 5

 الدهون حٌث ٌسبب فً انمباض المعاء مما ٌؤدى إلى حدوث التملصات.

 لتوابل الحارة تعد من المهٌجات لمرٌض المولون العصبً وعلٌه االبتعاد عنها.. البهارات وا6

 . بعض العمالٌر الطبٌة لد تزٌد من أعراض المولون العصبً فٌجب االنتباه والتولؾ عن استخدامها.7

 

 

 

ً مجىال التؽذٌىة للتعبٌىر عىن الىنمص اواالفىراط ــىـه المختصىون فـىـلح ٌستخدمــمصط سوء التؽذٌة      

)عدم التوازن( فً تناول المواد الؽذابٌة مما ٌنجم عنه االصابة بىبعض االمىراض. وٌعىانً مىن امىراض 

سىىوء التؽذٌىىة وبىىدرجات متفاوتىىة مختلىىؾ المجتمعىىات وبؽىىض النظىىر عىىن مسىىتواهم المعاشىىً. اذ ٌلعىىب 

نان امراض سوء التؽذٌة بسىبب عىدم اخىذ الكمٌىات الكافٌىة الوعً الؽذابً دورا مهما فً هذا المجال، فه

من الؽذاء الٌومً كما هو الحال فً البلدان او الطبمات الفمٌرة والتً افرادها تعانً مىن ارتفىاال االسىعار 

او انخفاض مدخوالتها الشهرٌة واحٌانا بسىبب الحىروب اوسىوء الظىروؾ المحٌطىة بهىا. وفىً مثىل هىذه 

ر والكبار على حدا سواء من امراض سوء التؽذٌة. وكىذلن الحىال فىً الطبمىات المجتمعات ٌعانً الصؽا

الؽنٌة اذ ان وفرة الؽذاء واالفراط فً تناولىه ٌمىود اٌضىا الىى امىراض سىوء التؽذٌىة وذلىن بسىبب تىراكم 

الدهون فً الجسىم وظهىور اعىراض السىمنة وماٌترتىب علٌهىا مىن امىراض اخىرى كالسىكري وامىراض 

تصىلب الشىراٌٌن وؼٌرهىا. ٌعىانً سىكان معظىم دول العىالم وخصوصىا فىً  أمراضوضؽط الدم العالً 

الدول النامٌة من نمص البروتٌن ) كما ونوعا( والطالة والسٌما االطفىال اذ تظهرلىدٌهم االعىراض اثنىاء 

 االمٌنٌة االساسٌة الضرورٌة لبناء وتجدٌد الخالٌا والحماضالنمو بسبب الحاجة المتزاٌدة الى البروتٌن 

. كما تظهراعراض امىراض نمىص البىروتٌن والطالىة لىدى الكبىار الىذٌن ٌعتمىدون فىً ؼىذابهم والنسجة

 %. 70على المواد الكاربوهٌدراتٌة بنسبة تزٌد عن 

 

 

هً حالة مرضٌة تحدث بسبب إنخفاض تركٌز الهٌموكلوبٌن عن المستوى الطبٌعً فً الدم .حٌث      

الهٌموكلوبٌن دورا كبٌرا فً نمل االوكسجٌن الى أجهزة الجسم المختلفة  فعند انخفاض نسبته عن ٌلعب 

 المستوى الطبٌعً  ٌشكو المرضى بعالمات اإلرهاق  والصداال وعدم التركٌز والخمول .

 ؼٛء اٌزغصٌخ

 Anemiaفمط اٌسَ اٌغصائً  
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ما تختلؾ نسبة الهٌموؼلوبٌن الطبٌعً فً الدم باختالؾ الجنس والعمر والحالة الفسٌولوجٌة للفرد وفٌ 

 عند مستوى سطح البحر. لإلنسانٌلً الحد االدنى للتركٌز الطبٌعً للهٌموؼلوبٌن 

 

 مل دم100ؼم /11سنة  6-أشهر 6من عمر الطفل

 مل دم   100/ 12سنة 14-6من 

 البالغون

 مل دم100ؼم/ 13الرجل

 مل دم 100ؼم/ 12المرأة       

 مل دم100ؼم /11المرأة الحامل

 

 

 

تظهراعراض فمىر الىدم علىى شىكل شىحوب الوجىه والبشىرة والشىعور بالتعىب والكسىل، ضىٌك فىً       

 التنفس، الشعور بالدواروالصداال، ضعؾ الرؤٌا واالرق، سوء الهضم وفمدان الشهٌة. 

 

 

 

  

%فمىط مىن الحدٌىد الموجىود 10ٌمتص ذ إنمص كمٌة الحدٌد المتناول او الممتص منه فً الجسم   -اوالً  

ملٌؽىرام حدٌىد فالجسىم ٌمىتص ملٌؽرامىا   10فً الؽذاء المتناول فعلى سبٌل المثال إذا كان الؽذاء ٌحتوي 

تناول كمٌة كبٌرة من الؼذٌة الؽنٌة بالحدٌد مثل اللحىوم الحمىراء والبىٌض والبمولٌىات  واحدا  لذلن ٌجب

والمتىىىوفر فىىىً الحمضىىىٌات  Cفٌتىىىامٌنذٌىىىة المحتوٌىىىة علىىىى كمىىىا ٌجىىىب االكثىىىار مىىىن تنىىىاول الؼروالتم

تجنىىب تنىىاول  والخضىىراوات الورلٌىىة حٌىىث إن هىىذا الفٌتىىامٌن ٌسىىاعد علىىى زٌىىادة امتصىىاص الحدٌىىد،مع

الؼذٌة التً تملل من امتصاص الحدٌد بعد الوجبة مباشرة وخاصة المكسىرات والشىاي. وٌعىد فمىر الىدم 

اال فمىر الىدم انتشىارا فىً الىدول النامٌىة وخاصىة بىٌن االطفىال الناجم عن نمص الحدٌىد هىو مىن اكثىر انىو

% 42% مىن االطفىال و50واالمهات الحوامل. وتشٌر تمارٌر منظمة الصحة العالمٌىة الحدٌثىة ان نحىو 

 .% من الرجال فً الدول النامٌة ٌعانون من نمص الحدٌد26من النساء و

  

 ً والمرضىعات والحوامىل و المىراهمٌن او المراهمىات  ازدٌاد الحاجة للحدٌد لبعض الفبىات كالطفىال-ثانٌا

 .بكمٌات اكثر من الفبات الخرى لذلن ٌجب مراعاة ذلن عند تخطٌط الوجبات لهم

بعض الحاالت  بسببعدم استفادة الجسم من الحدٌد نتٌجة االمتصاص ؼٌر الكافً له فً االمعاء -اً لثثا

 .المرضٌة )االسهال(

 ً معٌن مثل لرحة المعدة او المعاء او اإلصابة بالطفٌلٌات فً المعاء  بسبب مرض فمد الدم  - رابعا

 اوفمدان الدم )الطمث( الكثٌر لمدة طوٌلة تزٌد عن ثالثة أٌام وعلى هٌبة نزٌؾ مستمر.

ً خامس اذ ٌؤدي كالهما دورا مهما فً تكوٌن كرٌات الدم الحمراء  B12نمص حامض الفولٌن وفٌتامٌن  -ا

 لٌن اكبر. وٌكون دور حامض الفو

 

 اعراض فمر الدم

 -اسباب فمر الدم الغذائً:     
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عندما ٌكون المتوفر من الحدٌد الٌكفً النتاج كرٌات الدم الحمراء فان الكرٌات ستكون صؽٌرة  -1

الحجىىىم وتحمىىىل ممىىىادٌر ؼٌىىىر كافٌىىىة مىىىن الهٌموكلىىىوبٌن وشىىىاحبة اللىىىون وهىىىذا النىىىوال ٌسىىىمى 

Hypochromic. 

او فولىن اسىد فىأن كرٌىات الىدم الحمىراء تكىون كبٌىرة  B12عندما ٌكون هنالن نمص فً فٌتامٌن  -2

الحجم وتحمل ممادٌر ؼٌر طبٌعٌة من الهٌموكلوبٌن ولكىن عىدد هىذه الكرٌىات الحمىراء الىل مىن 

 .Macrocyticالطبٌعً وهذا النوال ٌسمى فمر الدم كبٌر الكرٌات 

اء تكىون ذات وفولىن اسىد والحدٌىد معىا فىأن كرٌىات الىدم الحمىر B12عندما ٌكون نمص فٌتامٌن  -3

حجم طبٌعً وتحمل ممادٌر طبٌعٌة من الهٌموكلوبٌن ولكىن عىدد الىل مىن الطبٌعىً وٌىدعى هىذا 

 Normochromic Normocytic.النوال 

 

 

ٌؤدي االصابة بفمر الدم لدى االمهات الحوامل  الى والدة اطفال ٌعىانون مىن نمىص فىً الىوزن مىع      

الذٌن ٌعانون مىن نمىص الحدٌىد ٌعىانون  فالطفالاحتمالٌة وفاة االطفال خالل االشهر الملٌلة بعد الوالدة. 

ر على االستٌعاب للتعلٌم كما من تأخر فً النمو الجسمً والعملً اذ ٌكون الطفل ذا بنٌة ضعٌفة ؼٌر لاد

رض تصرفات ـــدى المصابٌن بهذا المــظ ان لــوٌالح. راض االلتهابٌةــة ضد المــالمناعتضعؾ لدٌه 

اعىاله ٌتوجىب علٌنىا الحىد مىن  دمىا ورواستنادا الى كل  .بأنفسهموسلوكٌات ؼٌر ممبولة مع فمدان الثمة  

ة سواء التثمٌفٌة او العالجٌة باتباال اسلوب تدعٌم االؼذٌىة هذا المرض والولاٌة منه بجمٌع الطرق المتاح

بالحدٌد خاصة اؼذٌة الطفال والمرضعات والحوامل وطلبىة وطالبىات المىدارس وهىذا ٌحتىاج لمشىاركة 

اإلدارات التعلٌمٌة والتربوٌة والصحٌة والمصانع الؽذابٌة فً عمل منسك ومتكامل ٌؤدي إلى إنهىاء هىذه 

 حد أهم معضالت الصحة العامة فً الدول المتمدمة والنامٌة.أ تعدالمشكلة والتً 

 

 

 

فمر الدم بعد معرفة السبب الربٌسً له من لبل المختصٌن فً مجال الطب والتؽذٌة وٌتم ذلن ٌتم عالج   

 .(3.5) شكلوصفات ؼذابٌة عالجٌة لفمر الدم  وأدناهعن طرٌك وصؾ وجبات ؼذابٌة ؼنٌة بالحدٌد 

ؼرام من حبىوب اللمىاح تطحىن  200اوال: تناول ملعمة كبٌرة ثالث مرات ٌومٌا من الخلٌط التالً: وهو 

  .وتخلط مع كٌلو ؼرام من عسل النحل، حٌث ٌعمل هذا الخلٌط على تموٌة الدم خالل اسبوال واحد

والنحىىاس  ثانٌىىا : ٌجىىب ان ٌكىىون ؼىىذاء المىىرٌض بفمىىر الىىدم ؼنٌىىا بىىالمواد البروتٌنٌىىة وامىىالح الحدٌىىد

والفٌتامٌنات ومن اهم االؼذٌة التً ننصح بتناولها، اللحم االحمر، كبدة االؼنام، كالوي االؼنام، لوانص 

الطٌىىور، االسىىمان، صىىفار البىىٌض، الحلٌىىب، الجىىبن، البمىىول الجافىىة ومنهىىا العىىدس والفىىول والبىىازٌالء 

لخس، الهندباء، الكرونب، والفواكىه واللوبٌاء، والخضروات الطازجة ومنها، السبانخ، الكوسا، الجزر، ا

 .  الطازجة الناضجة ومنها البرتمال، العنب، التٌن، المشمش، التفاح

 

 انواع فمر الدم

 االصابة بفمر الدم أضرار

 العالج الغذائً



 73 

عن طرٌك الفم )عدا فً حاالت لرحة المعىدة والتهىاب االمعىاء  زالحدٌدوثالثا: اعطاء المرٌض مركبات 

عٌىىة خىىالل اسىىابٌع للٌلىىة. وفىىً حىىاالت الحمىىل( وهىىذه المركبىىات تعٌىىد الهٌموؼلىىوبٌن الىىى مسىىتوٌاته الطبٌ

 وٌنصح تناول المستحضرات )امالح الحدٌد( بعد الوجبة مباشرة لتفادي حدوث االضطرابات المعوٌة.

ٌنصح المرٌض بتناول االؼذٌة التً تحتىوي علىى مىواد تسىاعد علىى امتصىاص الحدٌىد فىً االمعىاء مىع 

. كمىا باللٌىاؾهىوة واالؼذٌىة الؽنٌىة االلالل من تناول المواد التً تعرلل من امتصاصه مثىل الشىاي والم

 ٌجب على المرٌض عالج االمراض الطفٌلٌة اذا كان ٌعانً منها.

 

 

 
 

 فً الغذاءمصادر الحدٌد  ( 5.5)شكل 

 

 

 

 

 

 

  المتمثلة  فً التمثٌل الؽذابً للمواد الكاربوهٌدراتٌة فمدان لابلٌة الجسمٌعرؾ المرض بأنه     

بالسكرٌات والنشوٌات  وتحوٌلها الى طالة أو خزنها بنفس المابلٌة التً ٌموم بها الجسم الصحً . وذلن 

ؼٌاب هرمون النسولٌن أو لزٌادة العوامل التً تبطل أو تضعؾ مفعوله. اي أن هنان أو نمص  بسبب 

ن بٌن كمٌة النسولٌن المفرزة وبٌن كمٌة السكر فً الدم. ٌؤدي هذا االختالل إلى اختالال  فً التواز

تؽٌرات واضطرابات فً التمثٌل الؽذابً للنشوٌات فتزداد كمٌة الكلوكوز )السـكر( فً الدم، وعندها 

 .ٌمكن أن تظهر على المرٌض أعراض داء السكري

ٌتصؾ داء السكري بارتفاال مزمن لمستوى السكر الكلوكوز فً الدم عن الحدود الطبٌعٌة وهذا  

فً كثٌر من الحاالت تؤثر هذه العوامل و االرتفاال لد ٌكون وراثٌا  أو بٌبٌا  أو نتٌجة لعوامل كثٌرة أخرى

رٌاس المنظم الربٌسً مجتمعة لتكوٌن الداء السكري . وٌعد هرمون النسولٌن الذي ٌفرزمن خالٌا البنك

 Diabetesداء السكري          

Mellitus 
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فهو ٌسهل عملٌة دخول الكلكوز الى الخالٌا لٌتم  (5-4 )الوحٌد لمستوى الكلوكوز فً الدم شكل 

 احترالها وتحرٌر الطالة. 

ٌبلػ المستوى الطبٌعً لسكر الكلكوز فً الدم وٌتم تشخٌص نسبة السكر بالدم بتحلٌل البول أو الدم  إذ 

مل دم (. وٌحصل اإلنسان 100ملؽم / 120-70ساعة بحدود ) 12لمدة بعد االنمطاال عن تناول الؽذاء 

على هذا السكر من تناوله لألؼذٌة النشوٌة والسكرٌة )الكربوهٌدرات( وهذه الؼذٌة تهضم فً المناة 

الهضمٌة وتتحول إلى سكر الكلوكوز الذي ٌمتص فً المناة الهضمٌة لٌذهب إلى مجرى الدم وٌمكن 

 وكلما زادت نسبة السكر فً الدم واإلدرار زادت حدة المرض . كمصدر للطالة، للجسم االستفادة منه

 

 
 سغدة البنكرٌا (0-5 )شكل

 

 

 

 :ٌشكو المصاب بداء السكري من أحد العراض التالٌة أو بعدد منها            

فً حالة ارتفاال معدل  ٌشعر المرٌض أحٌانا  بالحاجة للتبول أكثر من عادته خالل اللٌل والنهار  

ملٌلٌتر ٌبدأ بعض السكر بالتسرب عن طرٌك  100ملؽم فً كل  180الكلوكوز إلى أكثر من 

الكلٌتٌن مذابا  بكمٌات كبٌرة من الماء فتكثر كمٌة البول وٌزداد عن معدله الطبٌعً البالػ 

 ا .( ملٌلتر ٌوم1600ٌ)

نتٌجة لتكرار التبول وكثرة فمدان الماء، ٌشعر المرٌض بعطش شدٌد متواصل  العطش الشدٌد 

 .لتعوٌض الماء الذي ٌفمده

 عالمات اإلرهاق والتعب والضعؾ العام واإلجهاد على المرٌض ال وظهورنمص الوزن والهز 

 .جٌدةعند المٌام بجهد بسٌط بسبب عدم تمثٌل السكرٌات بصورة 

 .بوضوح وذلن جراء تأثٌر السوابل على عدسة العٌن الشًءوهً عدم رؤٌة  الزؼللـــــــــة 

 الجروح والدمامل . شفاءتأخر  

لتهابات الجلدٌــــــــة حٌث تظهر الحكة على المرٌض المصاب نتٌجة تؽٌرات فسٌولوجٌة فً الأ 

 لإلصابة بااللتهابات.الجلد مؤدٌه إلى ضعؾ مماومته ومناعته، فٌصبح الجلد عرضة 

 أعراض داء السكــــــري
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  السمنة: وهً تساعد على اإلصابة بداء السكري وظهور أعراضه خاصة لدى أولبن ممن

 لدٌهم استعداد وراثً للمرض.

  للة النشاط الحركً: اذا ال تتناسب االحتٌاجات الطالٌة مع كمٌة الؽذاء المتناول مما ٌؤدي إلى

 .راكم السكرٌات والدهون فً الجسمت

  إذا كان أحد الوالدٌن مصابا  3الوراثة: حٌث تصل احتمالٌة إصابة الطفل بالمرض إلى %

% إذا كان 50-30% إذا كان أحد الوالدٌن والطفل الول مصابا  وتصل إلى 10وتصل إلى 

 .كال الوالدٌن من المصابٌن بالسكري

 التوتر النفسً والمعاناة العصبٌة. 

  ًالمراض ومنها: الفاٌروسٌة او االورام التً تصٌب البنكرٌاس وبعض أنواال االلتهابات الت

 .تصٌب الجسم باإلضافة إلى بعض أمراض الؽدد الصماء

  الحمل: تظهر أعراض السكر أثناء الحمل لدى بعض النساء ممن لدٌهن استعداد للمرض وذلن

عد على ظهور العراض التً تزول مع الن المشٌمة تفرز هرمونا مضادا لألنسولٌن ٌسا

 .انتهاء فترة الحمل

 

 

 

 

 

لم ٌعد الطبٌب محور العىالج بىل المصىاب نفسىه هىو المحىور وهىذه النظرٌىة السىابدة صىحٌا وهىً تعنىً 

على المىرٌض  الكثٌر من التمٌد بتعلٌمات الفرٌك الطبً بما أن داء السكري من المراض المزمنة وجب

االلتزام بالمتابعة المنتظمة. هدؾ الزٌارات المنتظمة لعٌادة الطبٌب ال تمتصر على فحص معىدل السىكر 

 .فً الدم  له بل أٌضا  للتأكد من عدم حصول مضاعفات

 

 

 

 

 

الممربٌن خاصة خالل لدى المتابعة فً المركز الصحً ٌفضل أن ٌحضر مع المرٌض أحد أفراد العابلة 

الزٌارات الولى، ففهم طبٌعة داء السكري، ومضاعفاته، ووسابل عالجه، وؼٌرها من لبل أفراد العابلة 

 .مهم جدا  لتشجٌع المرٌض على التمٌد بالنصابح الطبٌة

 اٌؼٛاًِ اٌّؽبػسح ػٍى اإلطبثخ ثبٌؽىطي:

 العالج

 دور المصاب فً العالج

 دور عائلة المرٌض
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ٌمىىوم بمتابعىىة مسىىتوى   باإلضىىافة إلىىى الفحىىص الىىدوري فىىً المركىىز الصىىحً، ٌسىىتطٌع المىىرٌض أن 

الكلوكـوز فً دمه واالبماء علٌه ضمن الحدود المطلوبة  لمعرفة ممدار السكر فً الدم توضىع نمطىة مىن 

دم المرٌض على شرٌط خاص، وتمرأ النتٌجة مىن خىالل جهىاز خىاص أو بممارنىة لىون الشىرٌط بىألوان 

 .موجودة على العلبة الخاصة بالشرٌط

 

 

 

ٌعد تمدم العمىر عىامال ربٌسىٌا  باإلصىابة بىداء السىكري، إال أنىه ال ٌمكننىا تؽٌٌىر ذلىن تجاهىه، ولكىن      

لتملٌىىل المخىىاطرة باإلصىىابة بالسىىـكري فٌمكننىىا االنتبىىاه إلىىى العوامىىـل الخىىرى وخاصىىة لىىدى الشىىخاص 

 :وكوز ومنهاالمعرضٌن لخطر اإلصابة بالسكري ولدٌهم ضعؾ فً تحمل الكل

 

كىالرز  تجنىب اإلفىراط فىً تنىاول النشىوٌات والسىكرٌاتو تنظٌم اولىات تنىاول الؽىذاءو تجنب السمنة -1

 .والمعكرونة

 .تجنب المشروبات الؽازٌة والكحولٌة -2

 .تملٌل نسبة السكر فً الشاي والمهوة-3

 .ونخالة الممح والخبز السمراإلكثار من تناول المواد التً تحتوي على اللٌاؾ مثل الخضراوات -4

بصورة منتظمة كالمشً والجري والسىباحة والتمىارٌن الرٌاضىٌة والعمىال ممارسة الرٌاضة البدنٌة -5

 المنزلٌة

 .منع الحمل  لتساعد على سرعة إظهار السكري مثاالبتعاد عن استعمال الدوٌة التً لد -6

ارتفىاال و ضؽط الىدم   كإرتفاال الوعٌة الدموٌةكما ٌجب التخفٌؾ من العوامل المساعدة على تصلب -7

 . تجنب الضؽوط النفسٌة و معدل الدهون فً الدم

 

أمراض الملب المشكلة الصحٌة االولى  فً سرعة انتشارها  بٌن سكان العالم، ولم ٌكن  تصدرت      

من المراض الممتصرة على المتمدمٌن فً السن، بل طالت فبة الشباب التً حظٌت بنصٌب وافر من 

 .هذا المرض.وان تصلب الشراٌٌن من المشكالت الشابعة التً تصٌب الكثٌرٌن

 

 

تصلب الشراٌٌن هً حالة تراكم وتجمع المواد الدهنٌة المتأكسدة على جدار الشرٌان، اوترسب الدهون 

ومع ( 5-5كما فً الشكل )وتجمع الصفابح الدموٌة والمواد اللٌفٌة على جدار الشرٌان مسببة تضٌمها 

ومرونتها وربما ٌؤدي الى مرور الزمن وتزاٌد تراكم المواد الدهنٌة والشحمٌة  تفمد الشراٌٌن لٌونتها 

انسدادها، المر الذي ٌؤدي إلى تملٌل تدفك الدم والوكسجٌن عبر هذا الشرٌان للعضو الذي ٌؽذٌه، 

 مرالبة مستوى السكر فً الدم

 الالزمــــــــةاالحزٍبؽبد 

 Atherosclerosisتصلب الشراٌٌن

 تعرٌف تصلب الشراٌٌن
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ى ــــفٌؤدي ذلن إلى ضعؾ حٌوٌة ووظٌفة ذلن العضو.وإذا حصل انسداد كامل للشرٌان فهذا ٌؤدي إل

ند موت جزء من عضلة الملب نتٌجة موت العضو أوالجزء المعتمد على هذا الشرٌان، كما ٌحدث ع

نسداد الشرٌان التاجً الذي ٌؽذي هذه العضلة، ولَد ٌسبب االنسداد فً نهاٌة المر حدوث نوبة أو إ

االته خطورة عند ــً أي جزء من أجزاء الجسم، وتكون أكثر حــــسكتة للبٌة.وٌمكن أن ٌؤثر التصلب ف

 . الدماغانسداد شراٌٌن الملب أو الشراٌٌن التً تؽذي 

 

 مراحل حدوث تجلط الدم وانسداد الشرٌان  (5-5) شكل                              

تصلب الشراٌٌن من المشاكل الشابعة التً ٌمكن أن تصٌب أي شخص عند التمدم فً السن      

لوحظ وجودها  والشٌخوخة، لكن هنان أسباب وعوامل تؤدي إلى حصول تصلب الشراٌٌن المبكر

 مجتمعة أو متفرلة فً أؼلب الذٌن ٌصابون بهذا المرض ومن أهم هذه السباب:

وترسبات الكالسٌوم فً الدم، نتٌجة اإلكثار من تناول الطعمة  لالكولستروارتفاال مستوٌات  

الدسمة التً تحتوي  على الدهون الحٌوانٌة مثل السمن البلدي والزبدة والمشطة، وهذا بالطبع 

 ٌزٌد من خطر تصلب الشراٌٌن.

ى للة الحركة وعدم ممارسة التمارٌن البدنٌة، والنوم بعد ملء المعدة، فهذه المور تؤدي إل 

إجهاد عضلة الملب، مما ٌسبب حدوث النوبة الملبٌة، إلى جانب أنها تؤدي إلى عدم التمثٌل 

 الكامل للؽذاء مما لد ٌؤدي إلى ترسب المواد الدهنٌة فً الدم.

 ارتفاال ضؽط الدم، حٌث ٌزٌد ضؽط الدم المرتفع من مخاطر تصلب الشراٌٌن.  

 مؤدٌة لإلصابة بتصلب الشراٌٌن.التدخٌن الذي ٌعد من أهم السباب المحفزة وال  

 التوتر واالنفعاالت العصبٌة واإلجهاد الفكري المستمر.  

الوزان الزابدة والبدانة المفرطة، حٌث تلعب السمنة الزابدة دورا مباشرا فً اإلصابة  

 بأمراض الملب عامة وتصلب الشراٌٌن بصورة خاصة.

 صابة بالمرض.الوراثٌة التً تلعب أٌضا دورا مهما فً اإل لالعوام 

  اإلصابة بمرض السكري. 
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 للولاٌة من الظهور المبكر لتصلب الشراٌٌن، أوعلى اللل الحد من شدته ٌمكن اتباال ما ٌلً:

  اإللالل من تناول االؼذٌة الدهنٌة المحتوٌة على نسبة عالٌة من الكولٌسترول مثل الحلوٌات

والبٌض والزبدة واللحوم. واستبدال اللحوم الحمراء بالبٌضاء الخالٌة من الجلد وتناول الحلٌب 

 الخالً اوللٌل الدسم واالبتعاد عن االطعمة السرٌعة العالٌة الدهون. 

  ( تفٌد لصحة الملب 3االسمان الحتواء دهونها على احماض دهنٌة )اومٌكا االكثار من تناول

 واالوعٌة الدموٌة.

  اضافة البصل والثوم الى الطعام النهما ٌلعبان دورا فً الولاٌة من بعض امراض الملب

 الدموٌة. والوعٌة

 مٌنات اإلكثار من تناول الفاكهة والخضار الطازجة والحبوب الكاملة كونها ؼنٌة بالفٌتا

الى وجود االلٌاؾ التً تملل من  باإلضافةوالمعادن ومضادات االكسدة التً تمً الملب 

 امتصاص الكولسترول والدهون فً االمعاء.

 .االلالل من تناول ملح الطعام والمخلالت وعدم تناول المشروبات الكحولٌة 

  تؤدي الى ارتفاال نسبة الكولسترول السًء فً الدم  لنهاعدم االكثار من تناول المهوة 

 

 

 التحكم فً وزن الجسم ومحاربة البدانة. 

 العالج المبكر والفعال لمرض ارتفاال ضؽط الدم. 

 العالج المبكر والفعال لمرض السكري. 

 التشخٌص والعالج المبكر لمشاكل الكلى. 

 والفعال لحالة زٌادة الدهون والكولٌسترول.العالج المبكر  

 االلالال عن التدخٌن. 

 االبتعاد عن مصادر الملك واالزمات النفسٌة.  

مرات فً االسبوال ولمدة  4-3انواعها وابسطها المشً بمعدل  باختالؾممارسة الرٌاضة  

 نصؾ ساعة فً كل مرة.

 االطعمة المتناولة.التوعٌة بضرورة لراءة المعلومات الؽذابٌة المدونة على  

 

 

 

العالج 
 الغذائً

 باإلضافة الى االلتزام بما ٌلً:
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 شخص ٌعانً من السمنة  (6-5)شكل 

 

ناتج  وهذا التراكم بأنها زٌادة وزن الجسم عن حده الطبٌعً نتٌجة تراكم الدهون فٌه،  تعرؾ السمنة    

اضىىافة الىىى الخلىىل  .الجسىىم عىىن عىىدم التىىوازن بىىٌن الطالىىة المتناولىىة مىىن الطعىىام والطالىىة المسىىتهلكة فىىً

ؾ أٌضىا  بزٌىادة وزن الجسىم بممىدار  6-5) الهرمونً والتمثٌلً فً الجسىم شىكل ثىر % أو أك20( وتعىرف

أكثر أمراض التمثٌل الؽذابً شٌوعا  فً العالم، وهىً لٌسىت مشىكلة  السمنة من. المثالً للفرد عن الوزن

المراض  نلعاللتها المباشرة بعدد م ،ولكنها أخطر مشكلة صحٌة ؼذابٌة ،والرشالة فحسب تهدد الجمال

 .المزمنة والمستعصٌة

 

 

السمنة على اساس كمٌة الدهون المنسوبة الى وزن الجسم وذلن عن طرٌك  هنان طرق عدٌدة لتشخٌص

 ة:لٌاس تركٌب الجسم بالطرق التالٌ

 لٌاس سمن طٌة الجلد . -3

. فتراجىىع لٌىىاس الخصىىر ٌعنىىً تراجىىع أو انخفىىاض بمٌىىاس محىىٌط الخصىىر شرررٌط المٌرراس : -2

 .الجسمكمٌةالدهون فً 

ٌىىىىتم الحصىىىىول علىىىىى هىىىىذه النسىىىىبة بتمسىىىىٌم محىىىىٌط : فاألردالٌرررراس محررررٌط الخصررررر إلررررى محررررٌط  -1

 0.9اإلنىاث و فىً 0.8وتصل هىذه النسىبة إلىى . الخصربالسنتٌمترات على محٌط الرداؾ بالسنتٌمترات

 للسمنة .فً الذكور، وإذا زادت عن ذلن اعتبر الفرد بدٌنا  وهً أفضل طرٌمة لٌاس 

 Obesityالسمنة

 تشخٌغ السمنة

http://forum.hawa.ly/t693.html
http://forum.hawa.ly/t693.html
http://forum.hawa.ly/t693.html
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 :وتمدرحسىىىب المعادلىىىة االتٌىىىة  Body Mass Index (BMI)   -: كتلرررة الجسرررمدلٌرررل  -0

  ((BMI)) الــــوزن)بالكٌلوؼـــــــــــرام( / مربع الطول)بالمتر(=

 .الوزن دون الطبٌعً 20الل من  

 طبٌعٌا . الوزن ٌكون20-24.9 

 اكثرمن الطبٌعً )سمنة بسٌطة(.  25-29.9 

 متوسطة(.الشخص ٌعتبربدٌنا )سمنة 30-34.9 

 الشخص ٌعتبربدٌنا  جدا )سمنة شدٌدة(. 35-40 

 سمنة مفرطة جدا . 40 أكثرمن 

 

 

 ؟احسب دلٌل كتلة جسمه 172cmكٌلوطوله  98فرضنا أن شخصا وزنه  إذا

 

 

 m 1.72= 100÷ 172تحوٌل الطول من سم إلى المتر=  

 2.96m²= 1.72×1.72تحوٌل الطول من مترإلى متر مربع

 98kg ÷2.96=33إذا دلٌل كتلة الجسم = 

 .وهذا ٌدل على أن الشخص بدٌنا  

 

 :الستعمال دلٌل كتلة الجسم منها على سبٌل المثال ال الحصر ؼٌر أن هنان بعض االستثناءات

 .الطفال فً طور النمو 

 .ساء الحواملنال 

 ي العضالت الموٌة كالرٌاضٌٌن.والشخاص ذ 

 

 

 : تصنؾ السمنة على اساس شكل االنسجة الدهنٌة الى لسمٌن    

 .السىىمنة نتٌجىىة زٌىىادة عىىدد الخالٌىىا الدهنٌىىة فىىً الفىىرد وكبىىر حجمهىىا وٌظهرهىىذا النىىوال عنىىد الطفىىال  -1

 .السىىىمنة نتٌجىىىة الزٌىىىادة فىىىً حجىىىم الخالٌىىىا الدهنٌىىىة هىىىذا النىىىوال شىىىابع عنىىىد الشىىىباب وكبارالسىىىن -2

العمىر فهنىان السىمنة المؤلتىة التىً تظهىر فىً بعىض مراحىل أو فتىرات  ولد تصنؾ السىمنة علىى اسىاس

 :ومن هذه المراحل هً تالفٌها ذلن بأتباال السلوب الؽذابً الصحٌح على الفرد العمر  وٌعمل

 وعند إنمطاال الطمث . رحلة المراهمةفً م المرأة-أ

  المرأة بعد الوالدة -ب

 

 :مثال

 :الحل

 تصنٌف السمنة:
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وعواملها كثٌرة تتداخل بعضها مع البعض وجمٌعها تؤدي الى السمنة ومن هىذه االسىباب سباب السمنة ا

 :ماٌلً

 :                                                                                              الرنمط الغرذائ1ً-

 ؾ هذه السعرات ٌؤدي إلى تراكمبكمٌات كبٌرة وبسعرات حرارٌة عالٌة مع عدم صر تناول الؽذاء     

 .الدهون فً جسم اإلنسان

 :االبتعاد عن ممارسة الرٌاضة وللة النشاط و الحركة2-

فً تحسٌن صحة اإلنسان بصفة عامة ولها دور فً تخفٌض نسىبة  الرٌاضة لها فابدة كبٌرةإن وجد      

علىى حىرق  كما أن لها دورا  فً نشاط النسولٌن واستمبال أنسجة الجسم له وعملىه الدمالدهون وكلوكوز

 دهون. الكلوكوز فً الدم الستخراج الطالة بدال  من تخزٌنه فً الجسم فً صورة

 

 :الوراثٌـــــــــــةالعوامل   3-

من اآلباء لألبنىاء خصوصىا  إذا  ، فاالستعداد الوراثً ٌورثالسمنة للوراثة دور معروؾ فً حدوث     

 كان أحد البوٌن أو كالهما. 

 

 :العوامل النفسٌة 4-

للطعام والشعور بالجوال أو الشبع ولىد ٌتىأثر نشىاط  وجدت مراكز فً مخ اإلنسان تتحكم فً الشهٌة      

منها الضؽوط العاطفٌة مثل الفرح أو الحزن لد ٌسببان استهالن كمٌىة كبٌىرة  اكز بعوامل كثٌرةهذه المر

 . من الطعام دون وعً

 :الصماء اختالل فً الغدد 5- 

هنان عدد من الحاالت المرضٌة مثل للة افراز الؽدة الدرلٌة او للىة افىراز الؽىدة النخامٌىة تصىاحبها      

 المرضٌة فضال عن اضطراب افراز الؽدة الكظرٌة لهرمون االدرٌنالٌن .السمنة كجزء من الصورة 

 المبذولة مع تمدم العمرمما ٌتسبب فً زٌادة الوزن حٌث تمل الطالة: رالعمـ 6-

 .الحمل والوالدة تكرار 7-

 نع الحمل وحبوب مضادات اإلكتباب كعمار الكورتٌزون وحبوب مالتً ٌتعاطاها الفرد  بعض األدوٌة 8-

 

 

 

 :الٌومً نصائح عامة عن السلون الغذائً 

 .ٌنبؽىىىىىىىىىىىىىىً أن تكىىىىىىىىىىىىىىون ملمىىىىىىىىىىىىىىا  بأخطىىىىىىىىىىىىىىار التؽذٌىىىىىىىىىىىىىىة الزابىىىىىىىىىىىىىىدة عىىىىىىىىىىىىىىن الحاجىىىىىىىىىىىىىىة -1

 زٌادة عن الوزن المناسب للطول. ٌةبانتظام والعمل على خفض أم ومتابعة وزن الجس

مىن السىعرات  الشهٌة، كما أنه خالوأكثر من شربه بٌن الوجبات لنه ٌساعد على تملٌل  شرب الماء -2

 الحرارٌة.

 .بالسعرات الحرارٌة المدونة لكل نوال من الطعمة مااللتزا -3

 .كون الؽذاء صحٌا  ومتوازنا   ٌجب أن -4

 أسباب السمنة:

 الولاٌة من السمنة

http://forum.hawa.ly/t693.html
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 .كمٌات كبٌرة من اللٌاؾ وتجنب اإلفراط فً تناول الدهون اإلكثار من النشوٌات التً تحتوي على -5

 .الحلوٌات والكٌن والمشروبات الؽازٌة والشكوالتة بكثرة  عدم تناول-6

 الكل مباشرة . عدم النوم بعد -7

 الحمراء وٌفضل أن تكون مشوٌة أو مسلولة استخدام اللحوم البٌضاء )السمان والطٌور( بدال  من-8

ن أن تصىىل ـىىــوٌمك 3ال تمىىل عىىن ـــىىـللهضىىم ف لـــىىـفة لن ذلىىن أفضــىىـدد الوجبىىات الخفٌــىىـزٌىىادة ع -9

  .وجبات 5ى ـــــإل

 عالج الســـــمنة
 

 :الحمٌة الغذائٌة

تخفٌىؾ الىوزن وذلىن بتملٌىل  إن التحكم فً النظام الؽذابً للبدٌنٌن هو أهم وأنجىح طرٌمىة ٌمكىن بهىا     

 عدد السعرات الحرارٌة المتناولة الى الحد االدنى الذي ٌحتاجه الجسم .

 .سىىىىىىىىعرة حرارٌىىىىىىىىة 2800المتوسىىىىىىىىط الىىىىىىىىوزن الىىىىىىىىى حىىىىىىىىوالً وعىىىىىىىىادة   ٌحتىىىىىىىىاج اإلنسىىىىىىىىان   

سعرة حرارٌة لكل كٌلىو  20 -10لسمنة فٌجب اتباال نظام ؼذابً للٌل السعرات ٌتراوح بٌن  ا أما لعالج

كؽىم  100شىخص بىدٌن ووزنىه الحمٌمىً  م المثىالً، بمعنىى أنىه إذا كىان هنىانــــــىـؼرام مىن وزن الجس

كٌلو ؼرام فىإن احتٌاجىه الؽىذابً الٌىومً ٌتىراوح بىٌن  70و ـٌه هإل ووزنه المثالً الذي ٌحاول الوصول

السىعرات فىً  مىن هىذه %50ون ا  لحجىم نشىاطه الحركىً علىى أن ٌكىسعرة حرارٌة، تبع 1400 -700

 % دهون20% بروتٌن،  30 .صورة سكرٌات ونشوٌات تحتوي على ألٌاؾ

 

50% 

 Cancerالسرطان
أنىه ؼٌىر مخىتص بجىنس  أن مرض السرطان ٌصٌب جمٌع الفبات من كبار وصىؽار باإلضىافة إلىى     

أن السرطان سىببه  عن اآلخر بل ٌصٌب النساء والرجال معا  وهو مرض منتشر فً جمٌع أنحاء العالم،

ٌصٌب أجزاء مختلفة من جسىم اإلنسىان  الحمٌمً ؼٌرمعروؾ وعالجه الحمٌمً ال ٌزال مجهوال. مرض

الىدم )  باإلضىافة إلىى أمىراض.والمستمٌم والفىم والىربتٌن  كالثدي والرحم والبروستات والمعدة والمولون

 . اللوكٌمٌا ( والورام الخبٌثة التً تصٌب الجهاز اللٌمفاوي

 

 

 التعرض الى االشعة وخاصة فً حالة االصابة بسرطان الدم. -1

لكٌمٌابٌة: الكثٌر من المواد المضافة الى االؼذٌىة منعىت فىً االونىة االخٌىرة لوجىود التعرض للمواد ا -2

 عاللة بٌنها وبٌن االمراض السرطانٌة.

 التدخٌن عامل مسبب لظهور االورام السرطانٌة وخاصة سرطان الربة. -3

 الكحول .الكحول: اذ لوحظ ازدٌاد نسبة االصابة بسرطان الفم والكبد لدى المدمنٌن على شرب  -4

 الهرمونات: عند حصول خلل فً الهرمونات ٌؤدي الى ظهور السرطان خاصة سرطان الثدي -5

 0العوامل الوراثٌة . -6

 

 

 

-0   

 األسباب العامة للسرطان :
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 للللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل

السىىرطان أنىىه ٌمكىىن الحىىول دون ولىىوال عىىدد كبٌىىر مىىن وفٌىىات  الىىذٌن ٌدرسىىون أسىىبابٌعتمىىد الخبىىراء 

%من أمراض السىرطان ناجمىة عىن 70العلماء أن  وٌعتمد الؽذاء. فً السرطان بإجراء تؽٌٌرات جذرٌة

 :عوامل مرتبطة بالنظام الؽذابً مثل

 .               اكهىىىىة والخضىىىىار الطازجىىىىةللىىىىه تنىىىىاول الف -1

 .            علىىىىى الجىىىىم .كثىىىىرة تنىىىىاول الطعمىىىىة المملحىىىىة والمشىىىىوٌة -2

لهىا  والتىًمثل السمان المدخنة المعلبىات  كثرة تناول الطعمة المحفوظة والمعلبة بطرق ؼٌر علمٌة3-

 .                              ملوثىىات وإشىىعاعات تتعىىدى الحىىدود المسىىموح بهىىا

 .اإلكثار من الطعمة الؽنٌة بالدهونوزٌادة الوزن والسمنة4-

 لفالتوكسىىٌن وبماٌىىا المبٌىىداتا كثىىرة التعىىرض لىىبعض السىىموم الموجىىودة فىىً بعىىض الؼذٌىىة مىىثال -5

 .والسموم

 

 

 

 

 ممطع طولً للكلى  0 –5شكل 

تخلٌص الدم وتنمٌتىه مىن المىواد السىامة  هً الكلٌة عضو هام من أعضاء الجسم، وظٌفتها االساسٌة     

والمواد الضارة الناتجة مىن عملٌىات التمثٌىل الىداخلً ومىا ٌزٌىد علىى حاجىة الجسىم مىن المىاء والمىالح 

ن البىىول ٌومٌىىا  تمىىدر ــىىـان كمٌىة مومجموعىىة هىىذه المىواد تسىىمى البىىول. وٌخىىرج اإلنسىىوحىامض البولٌىىن 

ن السىوابل داخىل ـلتىرا  مى 180والً ـن البىول نتٌجىة ترشىٌح حىـمٌة مىـلتر تمرٌبا ، وهىذه الكى 1.5بحوالً 

 (. 7 - 5شكل ) ى ــالكل

 

 دور الغذاء  فً السرطان:

 Food and Kidney Diseaseالغذاء ومرض الكلى

http://www.pal-3.com/vb/t668.html
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وهً تحدث عادة بٌن االطفال والشباب. اذ ٌحصل التهاب حاد فً  -ألتهاب الكلى الحاد: 

البول مما ٌؤدي الى ظهور الدم والبروتٌن فً االدرار  بإفرازالحوٌصالت الكلوٌة التً تموم 

 وارتفاال ضؽط الدم وتملٌل حجم البول فً الحاالت المتمدمة من المرض. 

فً معدل الترشٌح الكلوي، وتتفاوت درجة الفشل  المفاجاالنمص ٌتمٌز ب -الفشل الكلوي الحاد: 

 من بسٌط الى شدٌد.

وٌعنً الفشل الكلوي فشل فً وظابؾ الكلى أي أن الكلى ال تموم بوظابفها كما ٌجب فى ترشٌح الدم     

وتخلٌص الجسم من المواد الضارة، ولذلن تتراكم فً الدم المواد والمالح الزابدة، وعلٌه نمول دابما ان  

راض التى تصٌب الكلى الولاٌة خٌر من العالج، وذلن من خالل الكشؾ الدوري المستمر، وعالج الم

 ٌمكن أن نتجنب الفشل الكلوي.

 

 

 اإلكثار من تناول الماء والسوابل، خاصة فً فصل الصٌؾ والجو الحار. 

 مراعاة النظافة واالؼتسال بالماء لمخارج البول والبراز بعد التبول والتبرز.  

العمل بجدٌة واهتمام على الحد من تلوث البٌبة وتلوث الطعام والشراب بالملوثات العضوٌة   

مثل الجراثٌم والمٌكروبات وبوٌضات الدٌدان الطفٌلٌة، وكذلن الملوثات الكٌمٌابٌة مثل 

 المبٌدات الحشرٌة والعادم وؼٌرها ومراعاة نظافة الطعام والشراب جٌدا  لبل تناوله.

ل الطعمة والمشروبات التً ٌدخل فً تصنٌعها مكسبات اللون والطعم والرابحة الحد من تناو 

 وكذلن التً تحتوي علً المواد الحافظة.

تجنب الممارسات الضارة التً تضر أعضاء وأنسجة الجسم ومعها الكلى والجهاز البولً، مثل  

 التدخٌن وتعاطً المخدرات وؼٌرها.

 حصى الكلى    

تتكون فً الكلى او المسالن البولٌة حصوات بسبب زٌادة تركٌز بعض المواد فً البول بشكل ٌمنع       

معرفة نوال الحصوات عن  وباإلمكانذوبانها وتختلؾ الحصوات فً الحجم والنوال والعدد والتركٌب. 

 طرٌك تحلٌل البول كٌمٌابٌا وفحص البلورات المترسبة. 

لتر( من  4-3ال الحصوات والولاٌة من تكرار تكونها شرب كمٌات كبٌرة )وٌفٌد فً عالج جمٌع انوا  

 لتر ٌومٌا. 2الماء وعصابر الفواكه وماء شعٌر بحٌث التمل كمٌة البول عن 

 -الولاٌة من حصوات الكلٌة:
 (.ٌومٌالترات  3-2شرب الكثٌر من السوابل )حوالً  

 تمارٌن الرٌاضٌة.زٌادة كمٌة السوابل خالل الطمس الحار وبعد ممارسة ال 

والهلٌون ، لنها تحث على تكون حصوات  ػتجنب االكثار من تناول عشبة السبان  

 الوكزاالت.

 اِطاع اٌىٍٍخ

 الولاٌة من التهاب الكلٌة
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ً الكلٌة بتجنب منتجات اللبان ــــــلد ٌنصح االشخاص المعرضون لتشكٌل حصوات ف 

 كالزبدة والجبنة أو التملٌل منها.

 العالج الغذائً

ومن الطعمة الؽنٌة  الؽنٌة بالبروتٌن .لتخفٌض العبء عن الكلى .اإللالل من تناول اإلؼذٌة -1

بالبروتٌن، الحلٌب واللبن الزبادي واللبن الرابب والجبن، والبٌض واللحوم والسمن والدجاج، 

 .والمكسرات والبمول الجافة

لتخلص الحفاظ على مستوى طبٌعً للبوتاسٌوم فً الدم. ففً مرض الفشل الكلوي ال تستطٌع الكلى ا-2

من البوتاسٌوم بشكل جٌد، لذلن ٌعانً مرضى الفشل الكلوي من ارتفاال فً نسبة البوتاسٌوم بالدم. وتبعا  

الؽنٌة بالبوتاسٌوم، بعض أنواال الفواكه، مثل  الطعمةلذلن ٌلتزم المرٌض بحمٌة للٌلة البوتاسٌوم. ومن 

الفواكه المعلبة والجوافة والكٌوي الفوكادو والموز والبرتمال والكرٌب فروت والتمور والمشمش و

 والمنجا والدراق والخوخ والٌوسفً والتٌن والزبٌب والبرلوق والرمان والشمام،

 البوتاسٌوم:

عبارة عن عنصر معدنً ٌملن التأثٌر فً نشاط العضلة الملبٌة والجهاز العصبً، وتهدؾ الحمٌة    

الدم. ففً مرض الفشل الكلوي ال تستطٌع الكلى الؽذابٌة إلى الحفاظ على مستوى طبٌعً للبوتاسٌوم فً 

التخلص من البوتاسٌوم بشكل جٌد، لذلن ٌعانً مرضى الفشل الكلوي من ارتفاال فً نسبة البوتاسٌوم 

  بالدم. وتبعا  لذلن ٌلتزم المرٌض بحمٌة للٌلة البوتاسٌوم.

لٌلة الفسفور. وٌجب أٌضا  المحافظة على مستوى الفسفور، ضمن المعدالت الطبٌعٌة، بإتباال حمٌة ل -5

على المرٌض تناول الدوٌة الموصوفة من لبل الطبٌب بانتظام. ومن المصادر الؽنٌة بالفسفور: 

منتجات الحلٌب واللبان، واللحم والدجاج والسمن والسردٌن والبٌض، والبمولٌات، كالحمص 

امٌل والمكسرات والشوكوال ركوالفاصولٌا والعدس والفول، إضافة إلى منتجات الحبوب، والطحٌنة وال

 .والكوال

عندما تتدهور وظٌفة الكلٌة تمل كمٌة البول، مما ٌتطلب إنماص تناول السوابل، وهذا المر مهم  -4

للؽاٌة لن زٌادة تناول السوابل ٌمكن أن ٌؤدي إلى احتباسها بالجسم، والتً لد تؤدي إلى ضٌك بالتنفس 

 كاحل ما ٌزٌد ضؽط الدم.وتورم الجسم، خصوصا  فً المدمٌن وال

مرضى الكلى إنماص تناول الملح فً على   خفض نسبة تناول الؼذٌة الؽنٌة بالصودٌوم لذا ٌتوحب -5

الطعام، لن الملح ٌزٌد من احتباس السوابل فً الجسم وٌزٌد من ضؽط الدم. وٌتواجد الصودٌوم فً 

المدخنة والجبان، ورلابك البطاطس المملٌة ملح الطعام واللحوم أو السمان المعلبة أو المملحة أو 

والخضراوات المعلبة كالزٌتون والمخلالت، إضافة إلى المكسرات وعصٌر الطماطم أو الكاتشب، 

 در.وكربونات الصودٌوم أو البٌكن باو
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 الفصل السادس

 وأحتٌاجاتهاالطالة 

 

 

 

 أسئلة الفصل الثالث )االمراض ذات العاللة بالغذاء(
الدم، سوء التؽذٌة عند االطفال، داء عرؾ كال  مما ٌلً: مرض الكلى، فمر / 1ط

السكري، مرض المولون العصبً، مرض السمنة، تصلب الشراٌٌن، مرض السرطان، 
 داء النمرس؟

 / ما هً العاللة بٌن الكلى وبكتٌرٌا المعاء بمرض داء النمرس؟2س
 / عدد فمط العراض العامة لمرض المولون العصبً.3س
 / علل 4س
 من لبل االشخاص المصابٌن بمرض المولون؟تجنب تناول البمولٌات -1
الكثار من تناول الخضروات الخضراء والفواكه دون تمشٌر لألشخاص المصابٌن -2

 بمرض تصلب الشراٌٌن.
ٌفضل تناول الزٌوت بدال  من الدهون المشبعة  لألشخاص المصابٌن بمرض -3

 تصلب الشراٌٌن.
 ابٌن بفمر الدم. وحامض الفولٌن لألشخاص المص B12و  Cأهمٌه فٌتامٌن -4
 تجنب اإلفراط فً تناول النشوٌات والسكرٌات لألشخاص المصابٌن بداء السكري.-5
ٌفضل تناول الخضراوات، الخبز السمر، خبز الشعٌر لألشخاص المصابٌن بداء -6

 السكري.  
 الحذر من النوم بعد الكل مباشرة .-7
 ٌجب على مرضى الكلى إنماص تناول الملح فً الطعام.  -8
 كٌؾ ٌتم عالج مرض فمر الدم او الولاٌة منه ؼذابٌا ؟/ 5س 
 / أجب بعالمة صح او خطأ مع تصحٌح الخطأ أن وجد.6س

 تناول الرز والخبز البٌض بكمٌات كبٌرة لألشخاص المصابٌن بداء السكري.-1
 السمنة هً زٌادة وزن الجسم عن حده الطبٌعً نتٌجة لزٌادة وزن العضالت.-2
 -مة المحفوظة والمعلبة مثل السمان المدخنة ٌنصح بكثرة تناول الطع-3

 المعلبات.
 الحد من تناول المشروبات الؽازٌة لألشخاص المصابٌن بحصى الكلى. -4
 % فمط من الحدٌد الموجود فً الؽذاء المتناول.25ٌمتص -5

 / عدد وبشكل نماط اهم أسباب سوء التؽذٌة عند الطفال.7س
 طفال؟/ كٌؾ ٌتم تشخٌص  سوء تؽذٌة عند اال8س
 Kwashiorkor. والكواشٌركورMarasmusتكلم عن الماراسماس/ 9ط

ْ ــــًـ 69ؾ ٝصٗخ ــــ( ُشخض ثبBMIُْ )ـــــ/ ٓضبٍ أؽغبة د٤َُ ًزِخ اُغغ10ط

 عْ، َٝٛ ٣ٌٕٞ ٝصٗخ ؽج٤ؼ٢ اّ ال. 190ٝؽُٞخ 

 الخامس أسئلة الفصل
عند االطفال، داء السكري، عرؾ كال  مما ٌلً: مرض الكلى، فمر الدم، سوء التؽذٌة  -1ط

 .مرض المولون العصبً، مرض السمنة، تصلب الشراٌٌن، مرض السرطان، داء النمرسس
 .عدد فمط العراض العامة لمرض المولون العصبً -2س
 علل ما ٌأتً -3س
 تجنب تناول البمولٌات من لبل االشخاص المصابٌن بمرض المولون؟ -1
الخضراء والفواكه دون تمشٌر لألشخاص المصابٌن بمرض الكثار من تناول الخضروات -2

 تصلب الشراٌٌن.
ٌفضل تناول الزٌوت بدال  من الدهون المشبعة  لألشخاص المصابٌن بمرض تصلب  -3

 الشراٌٌن.
 وحامض الفولٌن لألشخاص المصابٌن بفمر الدم.  B12و  Cأهمٌه فٌتامٌن -4
 ت لألشخاص المصابٌن بداء السكري.تجنب اإلفراط فً تناول النشوٌات والسكرٌا -5
 ٌفضل تناول الخضراوات، الخبز السمر، خبز الشعٌر لألشخاص المصابٌن بداء السكري.  -6
 الحذر من النوم بعد الكل مباشرة .-7
 ٌجب على مرضى الكلى إنماص تناول الملح فً الطعام.   -8
 / كٌؾ ٌتم عالج مرض فمر الدم او الولاٌة منه ؼذابٌا ؟5س 
 / أجب بعالمة صح او خطأ مع تصحٌح الخطأ أن وجد.6س

 تناول الرز والخبز البٌض بكمٌات كبٌرة لألشخاص المصابٌن بداء السكري. -1
 السمنة هً زٌادة وزن الجسم عن حده الطبٌعً نتٌجة لزٌادة وزن العضالت. -2
 المعلبات. - ٌنصح بكثرة تناول الطعمة المحفوظة والمعلبة مثل السمان المدخنة -3
 الحد من تناول المشروبات الؽازٌة لألشخاص المصابٌن بحصى الكلى. -4
 % فمط من الحدٌد الموجود فً الؽذاء المتناول.25ٌمتص  -5

 / عدد وبشكل نماط اهم أسباب سوء التؽذٌة عند الطفال.7س
 / كٌؾ ٌتم تشخٌص  سوء تؽذٌة عند االطفال؟8س
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 الفصل السادس

 الطالة واحتٌاجاتها 

 

 الهدؾ العام:

 .نواال الطالة فً حٌاتنا الٌومٌةأعلى  لى تعرٌؾ الطالبإٌهدؾ هذا الفصل 

 

 هداؾ التفصٌلٌة:ال

 كون لادر بجدارة على معرفة:ٌن أهذا الفصل  بعد دراس ٌتولع من الطالب

 ها.ٌلإحاجات الجسم و مصادرها،و ما الطالة، -3

 .المٌمة الؽذابٌة لكل وجبة ؼذابٌة -4

 .كٌفٌة حساب ممدار الطالة فً الؽذاء -5

 

 الوسابل التعلٌمٌة:

 .فالمأو ،CDوعرض  ،صور توضٌحٌة
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بالبناء ٌضٌة المتمثلة وهً تتكون داخل الجسم عن طرٌك العملٌات ال ،نجاز العملإهً المدرة على 

واستهالكها فً التفاعالت الحٌوٌة تسهم فً استمرار حٌاة الكابن  هان تكوٌن الطالة وتحرٌرأو ،والهدم

 ؼٌرهما.أم  او حٌوان  أ انسان  إالحً سواء كان 

نسان وال هً ضوء الشمس، ال ٌستطٌع اإل(1.6كما فً الشكل )هم مصدر للطالة فً الطبٌعة أ

الطالة الشمسٌة  هلنالنباتات الخضراء التً تستبخالؾ لطالة الشمسٌة فادة المباشرة من االحٌوان اإل

وكسٌد الكاربون والماء أربوهٌدراتٌة من ثانً اد منها فً عملٌات البناء الضوبً لتكوٌن المواد الكٌوتف

 تٌة:كما موضح فً المعادلة اآل ،بوجود صبؽة الكلوروفٌل )الٌخضور(

6Co2 + 6H2O       ٌخضور        C6H12O6 +6O2 

 ضوء الشمس                                                      

كذلن الدهون والبروتٌنات وخرى )النشأ والسلٌلوز( ٌستطٌع النبات تصنٌع الكاربوهٌدرات الو

البناء خرى بوجود عناصر النتروجٌن والكبرٌت والفسفور وؼٌرها، لذا فأن والعناصر الؽذابٌة ال

 ولى للحٌاة.الضوبً هً الخطوة ال

 

 

    

 لكهربائٌةا  

 

 

 

 ( اشكال الطالة1-6شكل )

 

 

 الفصل السادس

 الطالة وأحتٌاجاتها
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لى طالة كٌمٌابٌة فً الروابط الكٌمٌابٌة للؽذاء إتتحول الطالة الشمسٌة عن طرٌك النباتات الخضراء 

نسان والحٌوان العضوٌة( وفً داخل جسم اإللخ من المركبات إ دهون...وبروتٌنات، و )كاربوهٌدرات،

لى طالة تخزن فً إٌضٌة تتحول الطالة الموجودة فً الروابط الكٌمٌابٌة للؽذاء وعن طرٌك العملٌات ال

وتتحول هذه الطالة  ،نسجة الدهنٌةو دهون تخزن فً الأ الكبد والعضالت على هٌبة كالٌكوجٌن،

و طالة كٌمٌابٌة )تكوٌن مركبات جدٌدة أ (،هاوانبساط ضالتلى طالة مٌكانٌكٌة )تملص العإالمخزونة 

و طالة كهربابٌة )عمل الدماغ والجهاز أزموزي، التنافذ الوأو طالة كهروكٌمٌابٌة أداخل الجسم(، 

ضوء الو طالة كهرومؽناطٌسٌة )تولٌد الحشرات أو طالة حرارٌة )تنظٌم حرارة الجسم( أالعصبً(، 

 .كالبك(

 

 

 

الجسم الطالة إذ ٌستهلن  ،المختلفةاستعماالتها ما ٌلً صور الطالة المختلفة فً الجسم الحً و فً     

لى إالدهون( لٌحولها والبروتٌنات، و)الكاربوهٌدرات،  الموجودة فً الروابط الكٌمٌابٌة للعناصر الؽذابٌة

 :مثل ،خرىأصور 

 .عصاب والدماغلنشاط الالطالة الكهربابٌة الضرورٌة  -1

ة طلوبرادٌة المإو للنشاطات الالأحركة العضالت  :مثل ،رادٌةالطالة الحركٌة للنشاطات اإل -2

 لخ(.إ الجهاز الهضمً والتنفسً...والكلٌة، وعضاء الداخلٌة )الملب، لنشاط ال

 الطالة الحرارٌة لتنظٌم درجة حرارة الجسم. -3

 .نتاجٌة(إ)طالة  مركبات جدٌدةة لبناء لمعالطالة الكٌمٌابٌة المست -4

 زموزي فً الجسم.ة فً عملٌة التنافذ اللمعالطالة الكهروكٌمٌابٌة المست -5

و كالٌكوجٌن. أنسجة على هٌبة دهن المباشر والطالة المخزونة فً اللالستعمال الطالة الحرة  -6

 لى الطالة المخزونة عند انمطاال الطعام عنه.إوٌلجأ الجسم 

نسان خرى فً جسم اإللى صورها الإالطالة الؽذابٌة فً الروابط الكٌمٌابٌة  تختلؾ كفاءة تحوٌلو

 %.40تتعدى  حسب نوال الؽذاء لكنها الب

 اوٌطلك علٌه ،ا كامال  كسدة )حرق( الؽذاء خارج الجسم حرل  أهً الطالة الناتجة من -: الطالة الكلٌة

طالة االحتراق، وهً كمٌة الحرارة الناتجة من التأكسد الكامل لوزن معٌن من المادة الؽذابٌة بوجود 

 خرى.أوكسٌد الكاربون وؼازات أوكسجٌن بحٌث ٌنتج ماء وثانً ال

 الطالةأنواع 

الطالة 

 واستعماالتها
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ختالؾ محتوى الؽذاء من كاربون وهٌدروجٌن وٌتناسب اتختلؾ كمٌة طالة االحتراق الكلٌة بو

وكسجٌن، وتتأثر لٌمة الطالة الكلٌة للؽذاء بنوال الؽذاء وتركٌبه الكٌمٌابً الا مع محتواه من عكسٌ  

 م الحرارة فٌه.ووطرٌمة تمٌ

حماض حسب نوال البحسب محتواه من الكلٌسرٌدات الثالثٌة وبوتختلؾ الطالة الكلٌة فً الدهن 

حماض ن الل ؛البمريلل من تلن الناتجة من الدهن أفالطالة الناتجة من الزبد الحٌوانً  ،الدهنٌة

 الدهنٌة فً الزبد لصٌرة السلسلة.

وهً  ،عند حساب الطالة الؽذابٌة له لمع: هً ذاتها الطالة الفسٌولوجٌة التً تستالطالة الممثلة

 درار(.الطالة المفمودة فً عملٌات الهضم على هٌبة مركبات نتروجٌنٌة فً ال ،تساوي )الطالة الكلٌة

الطالة  -ساوي الطالة الكلٌةتا اهرٌ  ظو ،عن الطالة المابلة للهضم : عبارةالطالة المهضومة

ن الطالة ل ؛المطروحة فً الفضالت. وهً تمدٌر ؼٌر دلٌك لكمٌة الطالة المستفادة والصافٌة للجسم

)العصارات الهاضمة،  :ة من مصادر ؼٌر ؼذابٌة مثلآتٌطالة  -اٌض  أ–المفمودة فً الفضالت تحتوي 

 حٌاء الدلٌمة(.وال ،نزٌماتالمتهتكة من الؽشاء المبطن للجهاز الهضمً، ونواتج الجزاء وال

رادٌة التً ٌموم بها الجسم إة لتؽطٌة العملٌات الالطلوب: عبارة عن الطالة المساسًطالة التمثٌل األ

وعمل  ،وضربات الملب ،ثناء التنفسأ فً وتشمل حركة الربتٌن وعضالت الصدر ،دامة الحٌاةإل

 شروط معٌنة.ب ،وؼٌرها ،والجهاز الهضمً ،ونشاط الؽدد ،لكلٌتٌنا

 

 

 

 ٌحافظ الجسم على درجة حرارته الطبٌعٌة.نفسه الولت  فًن ٌكون الجسم فً حالة راحة تامة وأ -1

 .وجبة تناولها الشخصخر آساعة عن  16-12تمدٌر هذه الطالة بعد مرور  -2

 ا من النوم.الشخص مستٌمظ   ن ٌكونأ -3

ٌة أفً  انجاز عمل مإل هلنالطالة الحرة: وهً الطالة الناتجة من عملٌات التمثٌل الؽذابً التً تست

 تكون مخزونة فً الروابط الكٌمٌابٌة للؽذاء. وال ،لحظة

دٌنوسٌن ثالثً الفوسفات أنً على هٌبة اآل عمالالطالة الجاهزة: هً الطالة التً تكون جاهزة لالست

ATP. 

 :أتًٌ ها الجسم ماإلٌ حتاجٌالطالة الكلٌة: تشمل الطالة الكلٌة التً 

 .ساسًطالة التمثٌل ال  -1

 .طالة لجسمانً  -2

 .الفعل الدٌنامٌكً للؽذاء -3

 ساسًفرها عند تمدٌر طالة التمثٌل األاالشروط الواجب تو
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 :تماس الطالة بعدة وحدات

واحدة  سلٌزٌة( من الماء درجة 1mlدرجة حرارة )ة لرفع طلوبوهً كمٌة الحرارة الم :السعرة -1

(C˚14.5- 15.5). 

وهً عبارة عن كمٌة الحرارة  و ما ٌدعى بـالكٌلو سعرة:أالسعرة الكبٌرة  عتمدوفً التؽذٌة ت

 واحدة. سلٌزٌة( من الماء درجة 1Lة لرفع درجة حرارة )طلوبالم

 سعرة 1000السعرة الكبٌرة )كٌلو سعرة( = 

 بوحدات الجول اٌض  أ الطالةمدر كما تُ 

من مادة ما مسافة متر واحد بموة ممدارها نٌوتن  (1kgة لتحرٌن )طلوبكمٌة الطالة الم: الجول -2

 واحد.

 

 

 

العناصر  علىه بتختلؾ كمٌة الطالة المتحررة من الؽذاء باختالؾ تركٌب الؽذاء ومدى احتوا

وتمدر الطالة  جد.ن وُ إوالكحول  ،والدهون ،والبروتٌنات، الؽذابٌة المجهزة للطالة مثل الكاربوهٌدرات

 :عن طرٌك

 االحتراق الكامل داخل جهاز خاص )المسعر االحترالً(. .1

 حساب السعرات الحرارٌة باالعتماد على محتوى الؽذاء من العناصر الؽذابٌة المولدة للطالة. .2

ن احتراق المادة الؽذابٌة معتمدٌن ملمٌاس الحرارة الناتجة  عملالحترالً: هو جهاز ٌستالمسعر ا

وكسجٌن بحٌث تنتج كمٌة معٌنة من على تفاعل كمٌة معٌنة من المادة الؽذابٌة مع كمٌة معٌنة من ال

 (.2-6، كما فً الشكل )CO2وٌتكون كذلن  ،و الطالةأالحرارة )حرارة االحتراق( 

ن المحصلة الربٌسة لحرارة االحتراق أال إ ،ختالؾ مكونات الؽذاءاحرارة االحتراق بوتختلؾ 

 تً:تحسب كاآل

 كٌلو سعرة 4.1ؼم كاربوهٌدرات   ٌعطً    1

 كٌلو سعرة 5.65ؼم بروتٌن          ٌعطً  1

 كٌلو سعرة 9.45ؼم دهن             ٌعطً  1

 كٌلو سعرة. 7.1ؼم كحول           ٌعطً  1

 وحدات الطالة 

 كٌفٌة حساب الطالة المتحررة من الغذاء
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 ( المسعر االحترالً لمٌاس الطالة فً األغذٌة2-6شكل )

ن معامل هضم ن احتراق المواد الؽذابٌة داخل الجسم ٌختلؾ عن احترالها داخل المسعر لأ الإ

% 95% و المواد الدهنٌة 98ذ ٌكون معامل هضم المواد الكاربوهٌدراتٌة إ ختلؾٌالعناصر الؽذابٌة 

لل من لٌم أمة الحرارٌة الناتجة من احتراق الؽذاء داخل الجسم %، لذلن تكون الم92ٌوالبروتٌنات 

 تً:وتكون كاآل ،المسعر

 g كٌلو سعرة/ 4للمواد الكاربوهٌدراتٌة  

 gكٌلو سعرة/  4للمواد البروتٌنٌة         

 gكٌلو سعرة/  9للدهون                   

 ؼذٌة.وٌطلك على هذه المٌم المٌم الفسٌولوجٌة لأل

% 15% كاربوهٌدرات و 55تحتوي على  150gالمٌمة السعرٌة لوجبة ؼذابٌة وزنها  ًاحسب :مثال

 % دهن.2بروتٌن و 

 :الحل

 تً:وال عدد ؼرامات كل من العناصر الؽذابٌة فً الوجبة وتكون كاآلأنحسب 

  g81.5= 55/100×150الكاربوهٌدرات = 

  g 22.5= 15/100× 150البروتٌن   = 
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  g3=  2/100×150الدهن      = 

 كٌلو سعرة 325=  4×  81.5ا المٌمة السعرٌة للكاربوهٌدرات هً ذ  إ

 كٌلو سعرة  90=  4×22.5للبروتٌن 

 كٌلو سعرة 27=  9×  3للدهون 

كٌلو  442=  27+ 90+ 325من الؽذاء اعاله هً ) 150gفرة فً اا مجموال الطالة المتوذ  إ

 سعرة(

 وٌتم بطرٌمتٌن فً الجسم: لٌاس الطالة المصروفة

المفمودة من الجسم مباشرة عن  وأالطرٌمة المباشرة: تعتمد على لٌاس الطالة الحرارٌة المنبعثة  -1

،   (  3-6، كما فً الشكل )اطرٌك وضع الشخص فً ؼرفة مزدوجة الجدران معزولة جٌد  

وكسجٌن ٌضخ أنابٌب داخل جدرانها ٌجري فٌها الماء، وكذلن مزودة بأسطوانة أمزودة ب

ذ ٌمرر إ ،وبخار الماء CO2 وهنان ساحبة لسحب الهواء الحاوي على ،لى الداخلإوكسجٌن ال

خر فٌة صودا الكلس آناء ٌحتوي حامض الكبرٌتٌن لسحب بخار الماء ووعاء إالهواء على 

ن ملشخص عن طرٌك حساب الحرارة المنبعثة ا هاصرفالتً ٌوتحسب الطالة  ،CO2لسحب 

وكذلن ٌجب حساب  ،الفرق فً درجة حرارة الماء الداخل والخارج من الؽرفةجسمه بحساب 

الجسم )الحرارة الكامنة لتبخر اؼم من الماء لبخار الماء الذي ٌتبخر من  نةكمٌة الحرارة الكام

 كٌلو سعرة ( . 0.59عند درجة حرارة الؽرفة هً 

 

 ( الطرٌمة المباشرة فً لٌاس الطالة3-6شكل )
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المباشرة: وتعتمد على حساب معامل التنفس الذي هو عبارة عن النسبة بٌن عدد  ؼٌرالطرٌمة  -2

وكسجٌن المستهلكة. وٌحسب للمواد الكاربوهٌدراتٌة فً هواء الزفٌر وعدد موالت ال CO2موالت 

 :تًكاآل

 C6H12O6 +  6O2 →    6CO2 +   6H2O                  

         1=   6/6_ وٌساوي   2COعدد موالت معامل التنفس = _

 O2عدد موالت                        

 :وللدهون ٌساوي

                        2C57H110O6  +   163O2→ 114CO2 + 110 H2O              

 0.7= 110\114معامل التنفس =   

وكسجٌن الكاربون والذ ٌذهب جزء من إا )بسبب عدم تأكسد البروتٌن كلٌ  0.8وللبروتٌنات ٌساوي  

 .درار على هٌبة ٌورٌا(مع ال

 ،المطروحة وبالتالً لٌمة معامل التنفس CO2وكسجٌن المستهلن وكمٌة ٌحدد نوال الؽذاء كمٌة ال

 صرفها الجسم.ٌكمٌة الطالة الؽذابٌة التً  فًوهذا ٌؤثر 

 أثناءا الجسم فً جداول خاصة بمكافبات الطالة الحرارٌة لؽرض حساب الطالة التً صرفه وهنان

 O2بمعرفة الهواء المستنشك ونسبة كل من الـ CO2وكسجٌن المستهلن وكمٌة وتمدر كمٌة ال ،التجربة

 .CO2و

وكان حجم  ،التجربة )ساعة( بعد تناول مادة ؼذابٌة فً أثناءكمٌة الطالة المصروفة احسبً  :لمثا

 .CO2 L12 لتر وحجم 14.4المستهلن  O2الـ

 0.83=     14.4\12معامل التنفس =  

وكسجٌن عند لٌمة معامل التنفس ن المٌمة الحرارٌة لألأجداول المكافبات الحرارٌة نجد  وبواسطة

 .لتر /كٌلو سعرة kcal/L 5.8وكسٌد الكاربونأولثانً  ،لتر /سعرة كٌلو 4.83عاله هو أ

 الطالة الحرارٌة الناتجة تساوي اذ  إ

14.4  ×4.83=kcal/h 69.7 وكسجٌنستهالن الااعة بس/ سعرة كٌلو 

12  ×5.8 =69.6kcal/h الكاربون وكسٌدأساعة لطرح ثانً / سعرة كٌلو                

لبا اوؼ ،لذلن ٌمكن حساب الطالة الكلٌة المصروفة باالعتماد على لٌمة واحدة ،نرى تمارب المٌمتٌنو

 .وكسجٌن المستهلنلطالة المكافبة لألاتستعمل 
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حسب الفئة العمرٌة بالسعرات الحرارٌة بالطالة الٌومٌة لألشخاغ األصحاء  جدول ٌبٌن حاجات
 ()كالوري

 الفئة
 

 بالسنوات العمر
 

 الٌومٌة حاجات الطالة
 

 650 نصف سنة -صفر  عض  الر  

 850 1 -نصف سنة  عض  الر  

 1300 3 - 1 األطفال

 1800 6 - 4 األطفال

 3000 10 - 7 طفالاأل

 2500 14 - 11 الذكور

 3000 18 - 15 الذكور

 2900 24 - 19 الذكور

 2900 50 - 25 الذكور

 2300 50أكبر من  الذكور

 2200 14 - 11 اإلناث

 2200 18 - 15 اإلناث

 2200 24 - 19 اإلناث

 2200 50 - 25 اإلناث

 1900 50أكبر من  اإلناث

 300 + شهور األولى 6 الحوامل والمرضعات

 500 + شهور الثانٌة 6 والمرضعاتالحوامل 

 :مثل ،حسب نشاطه واألنشطة التً ٌمارسهاب شخغى لإهذه الحاجات تختلف من شخغ 
 ً.األمراض المزمنة وأمراض الجهاز الهضم الرٌاضة وطبٌعة عمله وكذلن حاجات مرضى
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 المٌام بهذه األنشطة أثناءفً الحرارٌة )الطالة( التً ٌحرلها الجسم  جدول ٌبٌن عدد السعرات   
 

 عدد السعرات الحرارٌة بالساعة النشاط

 65 النوم

 80 مشاهدة التلفاز

 90 الكتابة –المراءة  -كل األ

 100 لٌادة السٌارة

 165 التسوق

 300 السباحة

 345 (دلٌمة/ مٌل 15المشً )

 255 (دلٌمة/ مٌل 25المشً )

 415 (ك/ مٌلائدل 6ركوب الدراجة )

 445 (ٌروبٌنإالتمرٌن الهوائً )

 750 كرة السلة

 800 (ك/ مٌلائدل 7الجري )

 كٌلو متر 1,6أي تمرٌباً =  امترً  1609المٌل = 

 

 

 

 



 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة عادة فً التغذٌة والطبخدتمعجدول ٌبٌن األوزان والمماٌٌس الم
 

ً  28g األونسة من المواد الصلبة  تمرٌبا

ً  28ml األونسة من السوائل  تمرٌبا

 = نصف باٌنتات أونس 240ml  =8 الكوب الواحد

 باٌنت 1=  اأونسً  480ml  =16 كوبان

  15ml ملعمة كبٌرة من السوائل

  5ml ملعمة شاي من السوائل

 ملعمة مائدة 16 كوب واحد

1kg  2,2 (رطل )باوند 
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 السادس اسئلة الفصل

 

 واذكر وحدات لٌاسها. ،ف الطالةعّر  -1

 .لكل منها عط مثاالً أالطالة فً الجسم الحً؟ عددها و صور ما-2

مة السعرٌة لوجبة غذاء ٌالم ٌر المٌمة السعرٌة للغذاء؟ واحسبك تمدائما طر-3

% 16% دهن و12% كاربوهٌدرات و62غم ٌحتوي على  220وزنه 

 بروتٌن.

 ها واشرح واحدة منها.دالطالة المصروفة فً الجسم؟ عد ك تمدٌرائطر ما-4
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 الفصل السابع

 نصائح غذائٌة عامة

 

 

 

 -الهدف العام:

 ٌهدؾ هذا الفصل إلى تعرٌؾ الطالب ببعض النصابح المهمة المتعلمة                    

 بطرٌمة تناول الؽذاء.                   

 

 

 -األهداف التفصٌلٌة:

 كون لادرعلى فهمٌٌتولع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل أن                   

 أسس تناول الؽذاء بشكل صحٌح ومتوازن وكل حسب حاجته.  -1 

 . الضارة الؼذٌة عن واالمتناال النافعة الضرورٌة الؽذابٌة العناصر كٌفٌة امداد اجسامنا بجمٌع -2

 .والمرض عند االنساناهم مظاهر التلوث  التعرؾ على -3
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 الفصل السابع

 نصائح غذائٌة عامة

 

 

 الممدمة

 

ٌوجد ؼذاء واحد ٌناسب كافة االشىخاص الن االفىراد ٌختلفىون واحتٌاجىاتهم للؽىذاء اعتمىادا علىى  ال     

العمر، الجنس والنشاط والظروؾ االخرى كالحمل او االمراض التً تحتىاج تؽذٌىة خاصىة مثىل ارتفىاال 

ة ضؽط الدم، داء السكري ومرض الملب. والصحة تعتمىد علىى عىدة اشىٌاء وهىً الوراثىة، اسىلوب الحٌىا

ٌمكن ان ٌجعلنا اصحاء البنٌه ولكن  للؽذاء وان الؽذاء لوحدة ال باإلضافةوالصحة الذهنٌة والجو المحٌط 

التعود على الكل الجٌد اعتمادا علىى الثمافىة الؽذابٌىة ٌسىاعدنا فىً ان نبمىى اصىحاء ونىنعم بصىحة جٌىدة 

 -وآلجل ذلن وجب اتباال النصابح الؽذابٌة التالٌة للمحافظة على الصحة:

 تناول الؼذٌة المناسبة لعمرن وطولن ونشاطن. .1

 تناول الؼذٌة المطبوخة فً الفرن أو على البخار واالبتعاد عن الؼذٌة المملٌة. .2

   ة ) السمن ــذٌة الؽنٌة بالدهون الحٌوانٌة، والزٌوت المهدرجـالؼ نــم أالبتعاد أوالتملٌل .3

 الصناعً(.   

 المملٌة فً الزٌت لمدة طوٌلة.ملٌل من النشوٌات الت .4

 حصص من الفواكه والخضراوات الطازجة ٌومٌا. 5تناول ماال ٌمل عن  .5

 تناول النشوٌات من الحبوب الكاملة بدال من الدلٌك البٌض ومنتجاته. .6

   ةلنها ؼنٌملٌل من المشروبات البنٌة مثل المهوة والشاي والكاكاو والمشروبات الؽازٌة الت .7

 بالكافٌٌن.    

  تناول اللحوم البٌضاء وخصوصا السمان، والتملٌل من اللحوم الحمراء ) مرة واحدة فً . 8

 السبوال مثل لحوم االؼنام والبمار(.   

 تناول الوجبات الؽذابٌة صؽٌرة الحجم والمتوازنة، وعدم تناول الوجبات الكبٌرة الحجم. .9

 وجبات. 3من  وجبات صؽٌرة ٌومٌا بدال  7- 6تناول . 10

 ساعات لٌلٌا. 8 – 6تحدٌد ساعات النوم ما بٌن . 11

 أكواب من الماء ٌومٌا. 8شرب  .12

  دلٌمة للمحافظة على                                30دلٌمة لخفض الوزن و  60مزاولة رٌاضة المشً لمدة . 13

 الوزن.     

 ال من الفترة الصباحٌة.ٌفضل المٌام بالرٌاضة فً المساء بعد العصر بد. 14

 .االبتعاد عن التدخٌن وشرب المشروبات الكحولٌة وأي شا أخر ٌؤثر على العمل. 15

 

 

 الممدمة
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 مظاهر التلوث والمرض عند االنسان

 

 مىن تمامىا خالٌىا جسىمه ٌكىون وان والعافٌة، بالصحة متمتعا   عمرة بداٌة فً الفرد ٌبدأ أن الهمٌة من    

 جمٌع ٌماوم وأن حاجاته، حسب كل ومتوازنة سلٌمة ؼذابٌة بوجبات ٌتمتع وان والملوثات، السموم جمٌع

 الضارة الؼذٌة عن واالمتناال النافعة الضرورٌة الؽذابٌة العناصر بجمٌع جسمه بتؽذٌة وذلن المراض،

 ٌصىاب ال وبىذلن الجسىم، خىارج وطردهىا والملوثىات للسىموم له ومماومته المناعً الجهاز لتموٌة وحتى

 والمرض التلوث مظاهر أهم على نتعرؾ أن وجب .جمٌعا   الجسم أجهزة فً خلل أو مرض بأي اإلنسان

 .ومنها اإلنسان فً

تؽٌّر لون البول، فإذا كان لون البول ؼامما أي داكنا، وتنبعث منه رابحة نفىاذة، فهىذا دلٌىل علىى  -1

 وجود تلوث فً جسم اإلنسان. 
 

اإلمسان المستمر أو على فترات، فهذا ٌدل على خلل فىً عملٌىة الهضىم واضىطراب فىً إفىراز  -2

بعض النزٌمات الهاضمة، وٌدل على أن نوال الؼذٌة المتناولة ؼٌر صحٌة ونالصىة للعناصىر 

 الؽذابٌة واللٌاؾ النباتٌة التً تمنع حدوث اإلمسان. 
 

 

مىل وحبىوب علىى الىبطن والوجىه والصىدر، اصفرار الوجه وظهور بمع على الجلد وظهىور دما -3

 هذا دلٌل لوي على تراكم السموم فً الجسم وكثرة الملوثات وحدوث لصور فً التؽذٌة الجٌدة. 
 

ظهور فطرٌات تحت الظافر وتموس الظافر وابٌضاض لونها، هذا دلٌل على نمىص كبٌىر فىً  -4

رضٌة، بىل ٌسىبب تسىمما بعض المؽذٌات والعناصر الؽذابٌة، وهذا ٌؤدي إلى حدوث أعراض م

 لإلنسان أثناء تناوله الطعام. 
 

ظهور بعض العالمات سواء على الوجه أو العٌن دلٌل على زٌادة الكولٌسترول بنسبة عالٌة فً  -5

الدم، وهذا ٌدل على وجود ملوثىات فىً الجسىم بسىبب زٌىادة الكولٌسىترول سىواء وراثٌىا أو عىن 

 طرٌك التؽذٌة الخاطبة. 
 

فىىً الفىىم، أكبىىر دلٌىىل علىىى وجىىود ملوثىىات بالجسىىم، وهىىذه نتٌجىىة لحىىدوث  ظهىىور رابحىىة كرٌهىىة -6

 تفاعالت داخلٌة ووجود ملوثات تسبب ذلن.
 

الشعور بالكسل والخمول الدابم أو أحٌانىا، وهىذا ٌىدل علىى وجىود ملوثىات داخىل الجسىم وزٌىادة  -7

 بعض المواد الضارة داخل الجسم أو نمص بعض العناصر الؽذابٌة المهمة لإلنسان. 
 

إصابة اإلنسان بنزالت عدٌدة ومتكررة، دلٌىل علىى وجىود ملوثىات وبعىض السىموم التىً تىؤدي  -8

الى ضعؾ الجهاز المناعً لإلنسان وعدم ممدرته على مماومة المىراض، وذلىن نتٌجىة التؽذٌىة 

الخاطبة. وتوجد أعىراض كثٌىرة ٌصىعب علىى اإلنسىان ذكرهىا، وكلهىا بسىبب التؽذٌىة الخاطبىة، 

تنىىاول بعىىض الؼذٌىىة المهمىىة والضىىرورٌة لإلنسىىان، ولىىذلن نمىىدم هىىذه وبسىىبب العىىزوؾ عىىن 

ولمحاربة تكىوٌن أي سىموم فىً الجسىم أو وجىود النصابح الؽذابٌة لتالفً حدوث ما سبك ذكره، 

 أي ملوثات داخل الجسم وفً أي عضو من جسم اإلنسان، ومنها:
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د المىواد السىامة مىن جسىم اإلنسىان شرب الماء بكمٌات كافٌة وباستمرار طوال الٌىوم ٌىؤدي الىى طىر -1

وٌمنع تركٌز نتابج هضم الطعام التىً ال ٌمتصىها جسىم اإلنسىان، وهىو المسىؤول عىن نمىل جمٌىع المىواد 

 الؽذابٌة الى جمٌع أجزاء الجسم عن طرٌك الدم والتخلص من الملوثات والسموم عن

 طرٌك الجهاز البولً، وعن طرٌك العرق من خالل جلد اإلنسان.
 

ٌل تناول الدهون الحٌوانٌة واستبدالها بالزٌوت النباتٌة، فاإلفراط فً تناول الدهون الحٌوانٌة الؽنٌة تمل -2

بالكولٌسىىترول والحمىىاض الدهنٌىىة المشىىبعة ٌضىىر الجسىىم وٌسىىبب تىىراكم الكولٌسىىترول والىىدهون فىىً 

لوثىات التىً الشراٌٌن، وٌسبب الزمىات الملبٌىة والجلطىات، وكىل مىا ٌسىبب ضىرر للجسىم ٌعتبىر مىن الم

تضىىر اإلنسىىان، وزٌىىادة وتىىراكم الكولٌسىىترول فىىً الىىدم ٌعتبىىر مىىن أكبىىر السىىموم الماتلىىة لإلنسىىان، ولكىىن 

استخدام الزٌوت النباتٌة الؽنٌة بالحماض الدهنٌىة ؼٌىر مشىبعة والخالٌىة مىن الكولٌسىترول ال تسىبب أي 

رة ودوار الشىىمس والكتىىان ضىىرر لإلنسىىان، وٌجىىب االعتىىدال فىىً تناولهىىا خوفىىا مىىن السىىمنة، كزٌىىت الىىذ

مىن مىرة، لنهىا تكىون ضىارة جىدا وتسىبب  والزٌتون وٌجب عدم استخدام الزٌوت النباتٌة فً الملً أكثر

 أمراضا سرطانٌة.
 

تملٌل تناول اللحوم الحمراء، اإلفراط فً تناول اللحىوم الحمىراء ٌزٌىد مىن وجىود الملوثىات فىً جسىم  -3

خصوصىا حمىض البورٌىن )الىذي ٌسىبب مىرض النمىرس( الىذي  اإلنسان، وٌزٌىد مىن المىالح فىً الىدم،

ٌترسب فً المفاصل وٌسبب آالما  مبرحة، ولد ٌؤذي الكلى، كما أن النىاتج النهىابً لهضىم اللحىوم وهىً 

الحمىىاض االمٌنٌىىة ٌعمىىل علىىى زٌىىادة العىىبء علىىى الكلىىى وتخلصىىها مىىن حمىىض البورٌىىن والٌورٌىىا 

 والكرٌاتٌن وكل النواتج الثانوٌة. 
 

االهتمام بتناول السمان، فهذا مفٌد جدا لنها سهلة الهضم وزٌتها مفٌد جدا للملب والشراٌٌن، فوجود  -4

فىىً دهىىون السىىمان ٌسىىاعد علىىى تخلىىص الجسىىم مىىن ملوثىىات كثٌىىرة، وٌجعىىل الىىتخلص مىىن  3 مٌكىىاأو

ة بالزمات الكولٌسترول الضار سهال، وبذلن تبمى الشراٌٌن والوردة نظٌفة وتحمً اإلنسان من اإلصاب

      الملبٌة وتصلب الشراٌٌن.
 

ٌجىب تنىاول الخضىىراوات الداكنىة الخضىىرة والملونىة أٌضىا، لن ذلىىن ٌملىل وجىىود سىموم أو ملوثىىات  -5

داخل جسم اإلنسىان، الحتوابهىا علىى نسىب عالٌىة مىن اللٌىاؾ مثىل البكتىٌن والسىلٌلوز والهٌمىً سىلٌلوز 

الضارة من خالل الجهاز الهضمً واإلخىراج، كمىا أنهىا تحتىوي واللكنٌن وكلها طاردة للملوثات والبماٌا 

على نسبة عالٌة من الفٌتامٌنات والمالح المعدنٌة التً تزٌد من مماومىة الجسىم لألمىراض وتعمىل علىى 

والجرجٌىر والبربٌىر والفلفىل الخضىر والحمىر  تموٌة الجهاز المناعً، ومىن هىذه الخضىراوات: الخىس

كما أنها تعمل على  نب )الملفوؾ( والزهرة )المرنبٌط( والبصل الخضر، الخ.والطماطم والسبانخ والكر

زٌادة نسبة الكولٌسترول المفٌد وتملل الضار، كما أنها تنظؾ المولون والمعاء الؽلٌظة من بماٌىا الطعىام 

السامة وعدم تركها فً الجهاز الهضمً تتعفن وتتخمر وتكّون موادا سامة وذلن عن طرٌك طردها فىً 

 اإلخراج.
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  تناول الفواكه الطازجة والموسمٌة، ٌؤدي الى تخلص الجسم من مواد سامة كثٌرة نتٌجة ؼناها  -6

  باللٌاؾ الؽذابٌة، اضافة الى تموٌة الجهاز المناعً للجسم نتٌجة احتوابها على جمٌع أنواال     

  الفٌتامٌنات والعناصر المعدنٌة، وكذلن احتوابها على سكرٌات بسٌطة وتنابٌة تؤدي الى تموٌة     

 السمنة الذاكرة، وإعطاء الطالة لإلنسان، ولكن ٌجب عدم اإلفراط فٌها خوفا  من زٌادة الوزن أو     

 والعنب تمر الكامل ؼذابٌا، ، والتفاح والCومنها: اللٌمون الطارد للسموم، والبرتمال الؽنً بفٌتامٌن      

  ن هشاشة العظام، والموز الؽنً بالبوتاسٌوم، والرمان الذي ــــــــالذي ٌحتوي على عناصر تملل م     

  خ من النواال المختلفة من ــــأحد مضادات الكسدة... ال Cٌموي الدم، والكٌوي الؽنٌة جدا بفٌتامٌن      

 (. 1-7شكل ) الفواكه     
 

االبتعاد عن التدخٌن والوجبات السرٌعة واالستحمام الجٌد وعدم ترن المالح والعرق ٌتراكم علىى  -1

  الجلد، وٌجب تناول العشاب ٌومٌا مثل الزنجبٌل والبابونج والٌانسىون والنعنىاال والمرامٌىة... إلىخ

 أوحتى على اللل نوال أو نوعٌن ٌومٌا.
 

تموي الجهىاز المنىاعً وتجعىل الجسىم ٌحىرق السىعرات  ممارسة الرٌاضة بانتظام واستمرار، لنها -2

وتجعىىل اإلنسىىان ٌىىتخلص مىىن كثٌىىر مىىن  لكولسىىترولاالحرارٌىىة الزابىىدة عىىن حاجىىة الجسىىم، وتملىىل 

 المالح والسموم والملوثات عن طرٌك العرق.
 

ممارسة الرٌاضة بانتظام واستمرار، لنها تموي الجهىاز المنىاعً وتجعىل الجسىم ٌحىرق السىعرات  -3

لكولسىىترول وتجعىىل اإلنسىىان ٌىىتخلص مىىن كثٌىىر مىىن االحرارٌىىة والزابىىدة عىىن حاجىىة ألجسىىم وتملىىل 

 المالح والسموم والملوثات عن طرٌك العرق.
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 ٌمثل األغذٌة النباتٌة والحٌوانٌة الغنٌة بالعناصر الغذائٌة المتنوعة  0-0كل ش
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 أسئلة الفصل السابع )بعض النصائح الغذائٌة(

 

 ٌلً: ضع دابرة حول اإلجابة الصحٌحة فٌما -1س

 -كان لون البول ؼامما أي داكنا وتنبعث منه رابحة نفاذة هذا دلٌل على: إذ -1

 حالة طبٌعٌة فً جسم النسان -ب                                     تلوث فً جسم النسان  -أ

 سبك جمٌع ما  -خلل فً عمل الكلى                                         د -ج

 

 -:اإلمسان المستمر أو على فترات، فهذا ٌدل على -2

 خلل فً عملٌة التمثٌل  -خلل فً عملٌة الهضم                                        ب  -أ

 جمٌع ما سبك   -د                                  االمتصاصخلل فً عملٌة   -ج

 

 -ظهور فطرٌات تحت الظافر وتموس الظافر وابٌضاض لونها هذا دلٌل على: -3

 نمص الدهون  -ب                    نمص بعض المؽذٌات والعناصر الؽذابٌة -أ

 جمٌع ما سبك   -الكاربوهٌدرات                                                د -ج

 

 ٌلً: ( أمام العبارة الخاطبة  فٌماхأمام العبارة الصحٌحة وعالمة)√( ضع عالمة) -2س

 

 )   ( شرب الماء بكمٌات كافٌة وباستمرار طوال ٌؤدي الى طرد المواد من الجسم االنسان. 

 تناول الدهون الحٌوانٌة واستبدالها بالزٌوت النباتٌة.)   ( تملٌل  

 بتناول السمان مفٌد جدا  لنها سهلة الهضم وزٌتها مفٌد جدا  للملب والشراٌٌن. م)   ( االهتما 

)   ( ٌجب تناول الخضروات الداكنة الخضراء والملونة لن ذلن ٌملل وجود سىموم أو ملوثىات  

 من نسب عالٌة من اللٌاؾ.داخل جسم اإلنسان لما ٌتمٌز به 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


