
 

 

 

 

وحدة :جهاز دوران الّدم 

 والتّغذية
 

 
 الّسنة الّسادسة المستوى :

 السيّدة زّروق  اعداد :

 التّغذية
 

 المجموعات الغذائيّة:  -1

العادات الغذائيّة الّتي كانت تعتبر من  تغيّرت السلوكيات الغذائيّة منذ عقود , فقد ترجعت

الثّوابت كإعداد األطعمة و إحترام أوقات الوجبات و انتشرت سلوكات غذائيّة جديدة 

 أدّت إلى ظهور مشاكل صحيّة كثيرة.

 كيف تكون الوجبة الغذائيّة متوازنة؟

...... و منه يحتاج االنسان لينمو و ليحافظ على سالمته إلى غذاء متنّوع منه .......... -

.................. 

 غذاء نباتي غذاء حيواني 

................................................ 

 ................................................ 

................................................ 

................................................ 

 ................................................ 

................................................ 

  

.................. تساعد الجسم على النّمّو و تجدّد خالياه و هي متوفّرة بكثرة في لحوم  -

 الحيوانات و في البيض و الفول و الحمص.

سم بالّطاقة و توجد خاّصة في الخبز  و الكسكسي و مشتقّات .................. تمدّ الج -

 الحبوب.

.................. تزّود الجسم بالحرارة و الّطاقة الّضروريّة و توجد  في العسل و  -

 الفواكه  و الحليب.

 .................. تزّود الجسم بطاقة حراريّة كبيرة وتتوفّر بكثرة في الّزيوت و الّزبدة. -



 

 

.................. تدخل في تركيبة الدّم و توفّر أمالح الكلسيوم و الفسفور لتكوين العظام  -

............... مرّكبات غذائيّة واقية و توجد في …و األسنان و توجد في الخضر و 

 أغلب األغذية )الّطازجة (.                                    الفواكه.

  الغذائيّة المتوازنةالوجبة  : 86أستنتج ص

 حسب الّسّن و النّشاط     يتناول االنسان ................. تتكّون من .................. نباتيّة و أغذية 

 .................منها ما يؤكل طازجا و منها ما يأكل ............... و هذه 

 و هذه األغذية المتنّوعة تصنّف الى: 

  ....................أغذية توفّر للجسم  -

 أغذية توفّر له ................... و .................. -

 أطبّق: 

 الّدهنيات الّزالليات الّسكريّات

............................... 

............................... 

............................... 

 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

............................... 

 

 

 المجموعات الغذائيّة:وظيفة   -2

 

 .. و يوفّر له................. ن ................يحتاج جسم االنسان الى الغذاء الّذي يمّكنه م

 و يحميه من األمراض.

 مجموعة أغذية ..................... -مجموعات :    3و تصنّف األغذية إلى 

 مجموعة أغذية ..................... -                     

 مجموعة أغذية ..................... -                            

 

 

 



 

 

 

 .......................                   ......................                  ...................... 

.............................           ...............................          .......................... 

......         .........................................................         .......................... 

.............................            .............................          ........................... 

.                  ........................              ................................................ 

 

 

 

 

 

 الوجبة الغذائيّة المتوازنة حسب الّسّن و النّشاط -3

 

وجبة تتوفّر فيها 

الّزالليات كاللّحم و 

 الحليب و مشتقاته 

 و بعض البقول الجافّة.

فيها النّشويّات وجبة تتوفّر 

 كالخبز

 الّسكريّات كالثّمار

 الدّهنيات كزيت الّزيتون

وجبة تتوفّر فيها 

الخضروات كالجزر و 

 الخرشوف 

الفوكه كالتفّاح و  

 االّجاص..

......................... ........................ ....................... 

 

 وقاية طاقة نمو النشاط النموّ  

    ...................................... ..................... الّطفل

    ...................................... .................... الّرياضي

    ..................................... .................... الشيخ 

 

 

 مجموعة أغذية البناء و النّموّ  مجموعة أغذية الوقاية مجموعة أغذية الّطاقة



 

 

 بعض األمراض الناتجة عن سوء التّغذية:  -4

 أعراض هذا المرض  المرض الّسبب

 عدم الّرؤية ليال , جفاف العينين العشى اللّيلي  (Aفيتامين "أ" )

 تأخر في نمّو الجسم  قصر القامة 

 اضطرابات في الجهاز الهضمي  الهزال الرّزي  (B1" )1فيتامين "ب

 الخمول و قلّة النّشاط

" 12فيتامين "ب

(B12) 

ارهاق و عدم القدرة  شحوب بالبشرة , فقر الدّم

على القيام باألنشطة, دوار, صعوبة في 

 التنفس.

 تشقّق اللثّة و نزف بها مع الّشعور باأللم. األسقربوط (C)  فيتامين "ج"

 شحوب في الوجه و شعور بالتّعب.

تشّوه في الهيكل العظمي , ليونة العظام ,  الكساح  (Dفيتامين "د" )

 تأّخر في نمّو الجسم.

خطر االصابة بنزيف عند التعّرض  النّزيف (Kفيتامين "كـ" )

لكدمات بسيطة  بسبب نقص حاد في 

 عوامل التخثّر 

أمالح الفسفور و 

 الكالسيوم

 ألم في العظام و خطر االصابة بالكسور  الكساح و هشاشة العظام 

 تسّوس في األسنان تسّوس االسنان

 فقر الدّم أمالح الحديد

 

بالبشرة , ارهاق و عدم القدرة شحوب 

على القيام باألنشطة, دوار, صعوبة في 

 التنفس.

 ضعيف الحركة  -تهدّل الجسم  الّسمنة االفراط في االكل

 عدم القدرة على القيام باالنشطة 

االفراط في أكل 

 السّكريّات 

  صعوبة التام الجروح الّسّكري 

 التّعب و الّضعف العام 

 


