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 (141صفحة )؟ ما هي وظيفة الغذاء لجسم االنسان 1س 

  (هضم * حركة * تنفس ) حيث يقوم الجسم بواسطتها بتنفيذ فعاليات حيوية : النتاج الطاقة 

 د بناء تستخدم لبناء خاليا الجسم كي ينمو موا. 

 (141صفحة )؟ ماذا يحدث لالنسان اذا اكل كمية غذاء اكثر من الحاجة او اقل من الحاجة 2س 

   غذاء اكثر من الحاجة يتجمع فائض الغذاء ويخزن في الجسم على شكل دهن ، وهكذا نسمن. 

 حليل الدهن لينتج منه طاقة غذاء اقل من الحاجة ينحف الجسم الن الجسم يبدأ بت. 

 :االسئلة داخل المستطيالت الفارغةاكتب اجابات  3س 

 (جهاز التنفس * غذاء * خاليا الجسم * انتاج الطاقة * جهاز الدم * اوكسجين * جهاز الهضم ) 

        

     

                                  )  

             

 )                                      

                       

          

  )                  

  )              

                 

           
 

 (141صفحة )؟  من يلزمه مواد بناء اكثر من الغذاء الصغار ام البالغون 4س 

  .د والفتيان ينمون كل الوقت كي يبنوا خاليا جديدة ، لذلك يلزمهم غذاء اكثر االوال االطفال 

 (151صفحة )؟ عّدد المجموعات الغذائية التي من المهم تناولها كي نزود الجسم بمواد البناء الضرورية لعمله 5س 

  مجموعة الخبز ومنتجاته 

 مجموعة الدهنيات والزيوت 

 مجموعة الخضار والفواكه 

 اللحم وبدائله مجموعة 

 مجموعة الحلويات 
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 (141صفحة )؟ ما هي المركبات الغذائية الحيوية للجسم 6س 

 االمالح المعدنية*     الفيتامينات        * البروتينات             * الكربوهيدرات            * الدهنيات            *  

اذكر مركبات الغذاء االساسية الموجودة في هذه  .... ثم....  "الخبز ومنتجاته"اعط امثلة النواع اغذية لمجموعة  1س 

 (151صفحة )؟ اذكر اهمية هذه المركبات للجسم... ثم .... المجموعة 

   بات القمح واالرز ال تقشر ، ولذلك حيث ان حبي( خبز قمح كامل * ارز كامل ) المجموعة الصحية مثل

 .فانها تحوي ايضا فيتامينات وامالح معدنية وألياف 

  ( .بطاطا * معكرونة عادية * خبز عادي ) المجموعة االقل صحية مثل 

  الكربو هيدرات هي المركب االساسي الموجود في هذه المجموعة ، واهميتها تزويد الجسم بالطاقة. 

اذكر مركبات الغذاء االساسية الموجودة في .... ثم ....  "الخضار والفواكه"اغذية لمجموعة اعط امثلة النواع  8س 

 (151صفحة )؟ اذكر اهمية هذه المركبات للجسم... ثم .... هذه المجموعة 

   هي امثلة على هذه المجموعة ... خس ، بندورة ، تفاح ، برتقال. 

 االمالح المعدنية مجموعة الخضار والفواكه غنية بالفيتامينات و. 

 معدن الكلس وفيتامين : الفيتامينات واالمالح المعدنية حيوية للجسم فمثالD  ، يساهمان في بناء العظام

 .يساعد على تحصين الجسم ضد االمراض Cيتامين .. يساهم في عملية الرؤية  Aفيتامين 

اذكر مركبات الغذاء االساسية الموجودة في هذه . ...ثم ....  "اللحم وبدائله"اعط امثلة النواع اغذية لمجموعة  1س 

 (151صفحة )؟ اذكر اهمية هذه المركبات للجسم... ثم .... المجموعة 

  الحليب( .. ) البقر ، الضأن ، الدجاج ، االسماك  :اللحوم: ) المجموعة التي مصدرها من الحيوانات مثل 

 ( . لبيضا( ... ) جبنة ، يوغورت ، لبن  :ومنتجاته

 ( .حمص ، عدس ، فاصولياء ، بازيالء :بذور البقوليات: ) لمجموعة التي مصدرها من النباتات مثلا 

  لحم البقر اقل صحي النه يحوي الكثير من الدهنيات ، اما الدجاج والسمك والبقوليات فهي صحية. 

  مجموعة اللحم وبدائله غنية بالبروتينات التي تستخدم لبناء الخاليا في جسمنا. 

 (يساهم في نقل االوكسجين لكل خاليا الجسم :الحديد) :ي مجموعة اللحم وبدائله على معدنينتحو  ...

 (.الحليب ومنتجات الحليب تحوي كالسيوم ، وهي تبني العظام في الجسم :الكالسيوم)

اسية الموجودة في اذكر مركبات الغذاء االس.... ثم ....  "الدهنيات والزيوت"اعط امثلة النواع اغذية لمجموعة  11س 

 (152صفحة )؟ اذكر اهمية هذه المركبات للجسم... ثم .... هذه المجموعة 

  حيث تكون عادة في حالة الصالبة بدرجة ( لحم ، جبنة ، زبدة ، بيض) مجموعة الدهنيات مصدرها من الحيوانات

 .حرارة الغرفة

 حيث تكون عادة في حالة السيولة ( الفوكادوبذور الذرة ، الزيتون ، ا) مجموعة الزيوت مصدرها من النباتات

 .بدرجة حرارة الغرفة

  لذلك من المفضل ان يكون الزيت مصدره من النباتات وليس من دهن الحيواناتمن الدهنياتالزيوت اكثر صحية ،. 

 ال ينصح بتناول المرجرين مع ان مصدرها من النباتات. 

 الزيت المقلي فيه بفقد قيمته الصحية. 

 نيات في بناء جسمنا والمحافظة على درجة حرارة جسمناتساهم الده. 

اذكر مركبات الغذاء االساسية الموجودة في هذه .... ثم ....  "الحلويات"اعط امثلة النواع اغذية لمجموعة  11س 

 (152صفحة )؟ اذكر اهمية هذه المركبات للجسم... ثم .... المجموعة 

   ال تساهم في بناء ... ، وهي غنية بالسكر ( المشروبات المحالة الملبس ، الكعك ،)تشمل هذه المجموعة

 .الجسم بل تضره ، لذلك يجب التقليل من تناولها

  الفواكه مثال فيها سكر بالكميات المطلوبة للجسم ، لذلك فان تناول الفواكه ال يضر الجسم. 
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  :اكتب المصطلح المالئم لكل تعريف من التعريفات التالية 12س 

 (كربوهيدرات* بروتينات * دهنيات * معادن *  فيتامينات )

   البروتيناتغذاء من مجموعة اللحم وبدائله المواد التي تبني الجسم مثل العضالت ، توجد في انواع . 

  معادنالحديد والكلس هما مثاالن لهذه المواد . 

  كربوهيدراتالمواد التي وظيفتها تزويد طاقة للجسم ، تتوفر بأنواع غذاء من مجموعة الخبز . 

  فيتاميناتمواد ذات حيوية لعمليات مختلفة في الجسم . 

 الدهنيات لتنازل عنها بشكل مطلقيجب التقليل من اكلها ، لكن عدم ا . 

 (154صفحة )؟ ناقش هذا القول" .... تناول قائمة اغذية متوازية يساعد الجسم" 13س 

  هذه القائمة " قائمة اغذية متوازية"انواع اغذية من كل مجموعات الغذاء تسمى  قائمة الغذاء التي تشمل ،

 .تساعد الجسم ان يعمل افضل وان يشعر افضل

  من : االغذية المتوازية يجب ان تشمل انواع غذاء صحية موصى بها في كل مجموعة غذاء مثالقائمة

 .ومن مجموعة الخبز تناول حبوب كاملة...... مجموعة الدهنيات يفضل زيت نباتي 

 وضح اجابتك عن كل مطعم؟" ..... غير صحي"وايهما " صحي"   مطعم من المطاعم التالية  14س 

 ارز كامل * بطاطا مشوية * حبش مشو  * سلطة خضار مع بذور عباد الشمس )  :مطعم القرية يقدم *

 (.بطيخ * عصير      برتقال طبيعي 

  بطاطا مقلية * ارز ابيض * لحم بقر مشو  * باذنجان مقلي * حمص وفول )  :يقدم العافيةمطعم *

 (.بقالوة * كعكة شوكوالطة * عصير محلى مع غاز 

   وفيه وجبات من  النه يقدم جميع المجموعات الغذائية عدا مجموعة الحلويات... مطعم القرية صحي اكثر ،

 .الخضار والفواكه اكثر من وجبات اللحم وبدائله

  الن قائمة االغذية غير متوازية حيث ان فيه مجموعة اللحم االحمر وبدائله بكثرة .... مطعم العافية غير صحي

 .وايضا فانه تقريبا ال يقدم الخضار والفواكه...  يات ، كما انه يقدم انواعا كثيرة من الحلويات وهي غنية بالدهن

 (برمجية هرمي الخاص في موقع افاق للعلوم والتكنولوجيا..... )  (151صفحة )؟ ما هو الهرم الغذائي 15س 

  وكم نأكل* كل ماذا نأ: هو عبارة عن نصائح عامة على شكل هرم ، هذه النصائح ترشدنا. 

  و " .. النشاط البدني الذي يبذله الشخص"على كل شخص ان يبني هرما غذائيا مناسبا له ، وهذا يتعلق بـ

 ."اعتبارات اخرى صحية"

 (151صفحة )؟ ما الفرق بين الغذاء الطبيعي والغذاء المصّنع 16س 

  خضار كاملة * فواكه ): ية تغيير من االنسان ، مثلغذاء ال يوجد فيه اضافات لمواد ، ولم يمر بعمل :الغذاء الطبيعي *

 ( .عسل

 (.مأكوالت خفيفة* المعكرونة * العصائر * الخبز ): منتج غذائي يمر بعمليات معالجة من االنسان مثل :الغذاء المصّنع 

 (161صفحة )؟ لماذا" .... الكثير من االغذية المصنعة غير صحية" 11س 

  ة حرارة فان معظم الفيتامينات الموجودة في الغذاء تهدمعندما يتعرض الغذاء لدرج. 

  جميعها تضر الصحة .. والمواد الحافظة ... والمحلى الصناعي ... اصباغ الطعام. 

 (تجميد* تجفيف * بسترة * اضافة مواد * تعقيم )امأل المكان الناقص في الجمل التالية بطريقة حفظ الغذاء؟  18س 

  تجفيفاء ثم تغليفه برزمة محكمة االغالق العاقة تطور وتكاثر الجراثيم ازالة الماء من الغذ . 

 تجميد  لدرجة حرارة منخفضة العاقة تطور الجراثيم والفطريات تبريد الغذاء . 

 تعقيم تسخين الغذاء لدرجة حرارة عالية لقتل الجراثيم والفطريات ثم تغليفه . 

  بسترة لمنع تكاثر الجراثيم الضارة( مئويةدرجة ) 00-00تسخين الحليب او العصائر لدرجة . 

 اضافة مواد اضافة مواد حافظة للغذاء لمنع تطور الجراثيم والفطريات . 
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 :امامكم امثلة لوجبات يأكلها عامر وعايدة خالل اليوم 11س 

 وجبة عايدة وجبة عامر نوع الوجبة 

زبدة * سندويش من قطعتي خبز ابيض  الفطور

 شوكو* جبنة صفراء * 

نصف كأس * حبوب قمح كاملة 

 حليب

 ماء* تفاح * سندويش مع افوكادو  عصير عليق* كيس بمبا  ةوجبة الساعة العاشر

فاصولياء * ساق دجاج في الفرن  وجبة الظهيرة

 عصير برتقال* خضراء 

* همبورغر في خبزة صغيرة 

 كوكا كوال* بطاطا مقلية 

 قطعة شوكوالطة فاكهة وجبة الساعة الرابعة

* زيت زيتون * سلطة خضار * عجة  وجبة المساء

 لبن* جبنة بيضاء * ز قطعة خب

حلوى * قطعتا خبز بالشوكوالطة 

  شوكوالطة محالة
 اكتب معايير مقارنة بين كل زوج وجبات بحيث توضح من بين كل زوج وجبات ايهما صحية اكثر؟ .   

    من الوجبات التي يأكلها عامر وعايدة خالل اليوم هي الوجبات التي يوصى بها جدا من ناحية صحية؟ . ب

  وجبة عايدة صحية اكثر، الن حبوب القمح الكاملة افضل من الخبز االبيض ، كما ان الزبدة  :وروجبة الفط

 .والجبنة الصفراء في وجبة عامر غنية بالدهنيات والشوكو غني بالسكر

 وجبة عايدة صحية اكثر الن البمبا في وجبة عامر طعام مصّنع اضافوا له صبغة طعام  :وجبة الساعة العاشرة

اما االفوكادو في وجبة عايدة فهو مصدر ... ظة ومواد اخرى كما ان عصير العليق محلى بالسكر ومواد حاف

 .دهن نباتي والتفاح غذاء طبيعي فيه فيتامينات والماء خالي من السكر

 ( لحم البقر)وجبة عامر صحية اكثر الن لحم الدجاج في وجبة عامر افضل من الهمبورغر  :وجبة الظهيرة ،

 .البطاطا المقلية غير صحي وايضا فان الكوكا كوال فيها مواد حافظة وصبغة وسكركما ان زيت 

 اما .. وجبة عامر صحية اكثر الن الفاكهة الطبيعية تحتوي فيتامينات وامالح معدنية  :وجبة الساعة الرابعة

 .الشوكوالطة في وجبة عايدة فإنها غنية بالدهنيات والسكر

 كثر الن الخضار وزيت الزيتون مفيد للجسم اما الشوكوالطة مضرة للجسم وجبة عامر صحية ا :وجبة المساء

  .النها غنية بالسكر والدهنيات

 (162صفحة )؟ لماذا من المهم االنتباه لتاريخ انتهاء صالحية الغذاء المسجل على رزمة االغذية المختلفة 21س 

ق حفظ االغذية التي تعلمنا عنها ، لذلك يمنع تناول الن الغذاء يتلف بعد فترة معينة ، حتى لو تم حفظه بإحدى طر 

 .الغذاء الذي مضى تاريخ مدة صالحيته 

 :امأل المكان الناقص في الجمل التالية 21س 

   عملية الهضمعملية تحليل الغذاء الى جزيئات صغيرة جدا لكي يتم امتصاصها . 

  غدد الهضمو    قناة الهضمجهاز الهضم يتكون من . 

  الفمتقطيع وطحن الغذاء الى فتات صغيرة ويبدأ فيه تحليل مادة النشا الى سكر ابسط فيه يتم . 

  اللعابموجود في الفم وهو يرطب ويلين فتات الغذاء . 

  اللسانيتذوق طعم الغذاء ويخلط الغذاء المفتت مع اللعاب . 

  المر ءعضو عضلي على شكل انبوب يربط بين الفم والمعدة . 

 المعدةبساط عضالت المريء تجعل الغذاء الممضوغ يندفع باتجاه عملية انقباض وان . 

  عضو عضلي مجّوف فيها يطحن الغذاء بواسطة انقباض وانبساط عضالتها ، كما تتحلل البروتينات ويبدأ

 . المعدةتحليل الدهنيات بواسطة مواد الهضم 

  والبروتينات والدهنيات ، ويتم فيه انبوب ملتوي طوله حوالي سبعة امتار فيه ينتهي تحليل الكربوهيدرات

 . االمعاء الدقيقةامتصاص جزيئات الغذاء الى داخل سائل الدم  

 ، االمعاء الغليظة تنتقل اليه مركبات الغذاء التي لم تتحلل ولم يمتصها الدم انبوب ملتو  طوله حوالي متر واحد  
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 محمد فريد محاميد: تحضير المعلم                             الخامس: الصف                                      اخل الجسمنظرة اخرى الى د: الموضوع

 (االنسان صحته وجودة حياته) جهاز الهضم + هرمي الخاص : برمجيات افاق                   سهل للهضم    : الثانيالفصل                

 أم الفحم –تنبي االبتدائية مدرسة الم
 2 - مجمع اسئلة لمادة العلوم
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 .........ماذا يحدث لو  22س 

  يسقط الغذاء للمعدة وائية؟لو كان المريء مبنيا من حلقات غضروفية مثل القصبة اله .  

 ال يطحن الغذاء وعندها ال يمكن للغذاء ان ينتقل الى االمعاء  لم تكن مبنية من عضالت؟ لو ان المعدة . 

 جزء من انواع الغذاء ال يمكن امتصاصه لو ان االمعاء قصيرة جدا؟ . 

 الغذاء جيدا ويزداد تسوس االسنان يصبح الفم جافا وال يمكن بلع لو ان غدد اللعاب توقفت عن افراز اللعاب؟ . 

 يصيب االنسان الجفاف لو ان الماء ال يتم امتصاصه الى سائل الدم من االمعاء؟ . 

 لن يتم امتصاص الغذاء وبالتالي لن يصل الى خاليا الجسم لو ان الغذاء لم يتحلل الى جزيئات صغيرة؟ . 

 (111صفحة ) ة انواع من الغدد ، فما هي؟ باالضافة لقناة الهضم فان جهاز الهضم يشمل ثالث 23س 

  وهي موجودة في الفم ، تفرز اللعاب للفم :غدد اللعاب .  

 (توجد لها وظائف اخرى كثيرة)التي تساعد في تحليل الدهنيات  عصارة المرارةتفرز لداخل االمعاء  :الكبد .  

 ليل الكربوهيدرات البروتينات والدهنيات التي تساعد في تح عصارة البنكرياسلداخل االمعاء يفرز  :البنكرياس

  . التي لم تتحلل

 (معدة * تحليل * امتصاص * امعاء : ) اكمل في مستطيالت التخطيط التالي الكلمات المالئمة لعملية الهضم 24س 

        

      

......                

             

......              

     

       

       
 

 :سجل اسماء اعضاء القناة الهضمية في المخطط التالي 25س 
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انتاج 

 طاقة

 الطاقة؟ما هي المواد الالزمة النتاج (  

 غذاء اوكسجين

 المواد؟ هذه تستوعب الجسم في اجهزة   ( ب

 جهاز الهضم جهاز التنفس

 جهاز الدم

 الجهاز الذ  ينقل؟( ج

 انتاج يتم اين( د

 الجسم؟ في الطاقة

 خاليا الجسم

 الفم

 المر ء

 المعدة

 االمعاء

 فتحة الشرج

عملية 

 الهضم

 ......تتكون من عملية 

 متصاصا تحليل

 ......التي تحدث في 

 الفم

 المعدة

 االمعاء


