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أهداف الجلسة  التدريبية

الهدف العام

.تهدف هذه الجلسة إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات الالزمة لتشكيل نمط صحي غذائي سليم 

األهداف الخاصة

:عزيزي الطالب في نهاية الدرس سوف تكون قادراا على أن

.تعرف مفهوم الغذاء المتوازن بطريقة صحيحة❖

.تقارن بين العناصر الغذائية بطريقة صحيحة❖

.تعدد الوظائف الحيوية والفسيولوجية للعناصر الغذائية❖

.تتعرف على المجموعات الغذائية❖

.تعدد النصائح الالزمة لتحضير وجبات غذائية متوازنة❖

.تتعرف على أهم المستجدات لكتساب المعلومات المتعلقة بالصحة والغذاء❖

.تعدد العادات الغذائية الصحية التي يجب اتباعها للحفاظ على رشاقة الجسم ولياقته❖

.تعدد مخاطر الوجبات السريعة والبدائل عنها❖

.تحسب الطاقة الداخلة والطاقة المصروفة للجسم❖

.تتعرف على بعض اضطرابات األكل والوقاية منها❖

.تتعرف على المهارات الالزمة لتجنب السمنة والوقاية منها❖

.تحسب مؤشر كتلة الجسم بطريقة صحيحة❖
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المقدمة

تمد إلى حد كبير على ما يأكلون، نتاجية تعاإللعلنا نتفق جميعاا على أن الصحة والغذاء مرتبطان ارتباطاا وثيقاا، فنمو األطفال وتكوينهم الطبيعي، وقوة الشباب وحيويتهم، وقدرتهم 

ا في بن. فالغذاء الصحي، والتغذية المتوازنة هي مفتاح التمتع بصحة جيدة تؤثر على نمونا ونشاطنا وتفكيرنا وتواصلنا  ا كبيرا اء أنسجة الجسم ووظائفه، كما أنه  فالغذاء يلعب دورا

أثير الغذاء على اإلنسان ويبدأ ت. ويشكل حجر الزاوية في الوقاية من األمراض الجسدية والعقلية والنفسية. ضروري لصيانة الخاليا واألنسجة التالفة، وهو ضروري للنمو والتطور

.منذ بدء تكوينه وهو جنين، ويستمر هذا التأثير في كافة مراحل نموه

فما الغذاء المتوازن ؟ وهل الغذاء داء أم دواء ؟

: عزيزي الطالب 

لمرتبطةةة ثمةةة عالقةةة وطيةةدة بةةين الصةةحة والغةةذاء، ولتتعةةرف أكثةةرإ سةةننتقل بةة  ا ن إلةةى المفةةاهيم ا

ا لكتساب المفاهيم والمهارات والتجاهات نحو نمط صحي غذائ .ي سليمبالغذاءإ لتكون ل  مصدرا
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الغذاء الصحي

متكامل، حين نتحدث عن الغذاء الصحي فإننا نعني الغذاء المتوازن وال

الةةةةةذي يضةةةةةمن لحنسةةةةةان مةةةةةا يحتاجةةةةةه مةةةةةن الفيتامينةةةةةات والمعةةةةةادن 

علةى والبروتينات وغيرها، ويساعده علةى المحافظةةوالكاربوهيدرات

السةمنة الوزن الطبيعي، ويخفف نسبة تعرضه لألمراض المزمنة مثةل

لالزمةة والسكري وارتفاع الضغط، عالوة على تزويد الجسةم بالطاقةة ا

يعمةل للقيام باألعمةال الرئيسةية الضةرورية، كمةا يسةاعد علةى النمةو، و

قايةة على المحافظةة علةى حةرارة الجسةم بشةكل ثابةت، باإلضةافة إلةى و

.الجسم من األمراض 
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كيف أختار الغذاء الصحي؟

، ومن ثم المجموعات الغذائية، باإلضافة إلى ضرورة ال واعد اإلرشادية التي ف على القتعرلنتمكن من اختيار غذاء صحي ومتوازن علينا أن نتعرف على العناصر الغذائية أولا

.اتنا الصحيةر األمثل لوجبتياتوجهنا إلى الختيارات الغذائية المناسبة، من خالل التعرف على الطبق الصحي والهرم الغذائي، وكالهما يعتبران أداة تساعدنا على الخ

Nutrients:  العناصر الغذائية

.الحيوية المختلفة، وتنظيم العملياتدهاهي مجموعة المواد الكيميائية الموجودة في الطعام، والضرورية لحياتنا، يحتاجها الجسم للحصول على الطاقة والنمو وبناء األنسجة وتجدي

ا مقسمة إلى ( 50)تقدر العناصر الغذائية لحوالي  :مجاميع وهي على النحو ا تي( 6)عنصرا

Proteinsالبروتينات

1

2

الكربوهيدرات 

Carbohydrates

3

Lipidsالدهون

4

Vitaminsالفيتامينات

5

األمالح والمعادن

Salts & Minerals

6

Waterالماء
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Proteinsالبروتينات1
ح عبةةارة عةةن  جزيئةةات مكونةةة مةةن مجموعةةة مةةن األحمةةاض األمينيةةة، التةةي يقةةوم الجسةةم بتكسةةيرها وامتصاصةةها إلعةةادة بنةةاء وإصةةال

.شويحتاج  اإلنسان إلى حوالي عشرين حمض أميني لكي يعي.األنسجة، مثل العضالت، والهرمونات، واألنزيمات الهضمية
فول صويا-األسما  -اللحوم 

2
الكربوهيدرات 

Carbohydrates

يةة التةي يحتاجهةا هي المواد الغذائية التي تتحول بعد هضمها إلى جلوكوز أو سكر في الدم، وتعد المصدر الرئيس لتوليد الطاقة الحرار

ويجةب التركيةز علةى . سعرات حراريةة( 4)الجسم كوقود للقيام بنشاطه الحيوي، حيث إن الغرام الواحد من النشويات يعطي ما يعادل 

أمراض القلةب أنواع الحبوب الكاملة لحتوائها علةى نسةبة عاليةة مةن األليةاف التةي تعتبةر ضةرورية جةدةا للوقايةة مةن خطةر اإلصةابة بة

.والمحافظة على مستويات السكر الطبيعية في الدم

معكرونة-فواكه -بطاطا 

Lipidsالدهون3
، وكةل غةرام هي المصدر المكثف للطاقة الحرارية، وتتكون من الكربون والهيدروجين واألكسةجين، وهةي أعقةد تركيباةا مةن النشةويات

.سعرات حرارية9من الدهن يعطي 
قشطة-لحم الضأن -زبدة 

Vitaminsالفيتامينات4

هةةةةةةةةةةي مركبةةةةةةةةةةات عضةةةةةةةةةةوية يحتاجهةةةةةةةةةةا الجسةةةةةةةةةةم بكميةةةةةةةةةةات ضةةةةةةةةةةئيلة، تعمةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةى تنظةةةةةةةةةةيم عمليةةةةةةةةةةة األيةةةةةةةةةةض

Metabolismمةو ومقاومةة ووجودها فةي الجسةم ضةروري لعمليةات الصةيانة والن. أي التمثيل الغذائي للدهون والبروتين والنشويات

.األمراض وعمليات تمثيل الطاقة

الخضراوات والفواكه الطازجة

5
& Saltsاألمالح والمعادن

Minerals

ى تةوازن الحةامض هي مواد كيميائية يحتاجها اإلنسةان بكميةات بسةيطة، لكنهةا مهمةة للقيةام بالتفةاعالت الكيميائيةة الحيويةة والحفةاظ علة

.القاعدي للجسم
ملح الطعام

Waterالماء6

ةةةةةةةل  َشةةةةةةةْيء  َحةةةةةةةّي  »: يعةةةةةةةد المةةةةةةةاء مةةةةةةةن ضةةةةةةةروريات الحيةةةةةةةاة، قةةةةةةةال تعةةةةةةةالى ةةةةةةةَن اْلَمةةةةةةةاءم ك  األنبيةةةةةةةاء،(30)« َوَجعَْلنَةةةةةةةا مم

ا أساسةةةيةا فةةةي عمليةةة ة الهضةةةم فهةةةو ضةةةروري لثبةةةات درجةةةة حةةةرارة الجسةةةم الداخليةةةة، ولسةةةير التفةةةاعالت الكيميائيةةةة، كمةةةا يلعةةةب دورا

.أكواب يوميةا على األقل خاصة في األجواء الحارة8-6لذل  لبد من الهتمام بشرب الماء ما يعادل . والمتصاص

الماء
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Food groupsالمجموعات الغذائية  

كةل المجموعةات التي تمد الجسم بالمواد الغذائية الالزمة لبنائه ونموه، فاستهال  المةواد الغذائيةة مةن« المجموعات الغذائية»: إن الغذاء الصحي يتمثل في مجموعات أطلق عليها

.يوفر للجسم العناصر الغذائية الضرورية، ول تحل مجموعة منها محل األخرى، فلكل مجموعة فوائد مختلفة

:وتتكون هذه المجموعات على النحو ا تي

:الخضراوات
طازجة، مطبوخة، ) 

(.مجمدة، معلبة 

:  الفواكه
طازجة، مجففة، مطبوخة، ) 

(.مجمدة، معلبة

:الحليب ومنتجاته 
(.سائل، مجفف، مبخر) 

:اللحوم والدجاج واألسما  والبيض
(.طازجة، مجمدة، معلبة ) 

:الخبز والطحين والحبوب
(.الحبوب الكاملة أو المدعمة ) 
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:الطبق الصحي و الهرم الغذائي

يحتةةوي الطبةةق الصةةحي والهةةرم الغةةذائي علةةى خمةةس

ح مجموعةةات غذائيةةة أساسةةية، فةةالطبق الصةةحي يوضةة

وعة، الحصة الغذائية التي يحتاجها الجسم من كل مجم

لةى بينما الهرم الغذائي يوضةح المجموعةات الغذائيةة ع

لفةةةإ شةةكل سلسةةلة مةةن التصةةنيفات بأحجةةام وألةةوان مخت

ميةا من هذه ليبين الكمية التي يجب أن يتناولها الفرد يو

وكلتةةةا األداتةةين توضةةةحان أهميةةة النشةةةاط. المجموعةةة

لطبةق البدني في الحفاظ علةى الصةحة بجانةب اختيةار ا

.الصحي المتوازن
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إلى ) ان قلل الحليب ومنتجات األلب(مع القليل من السكر أو من دونه )تناول الماء أو الشاي أو القهوة 

ا 1-2 .تجنب المشروبات السكرية ( . إلى كوب صغير ) وقلل العصائر ( حصة يوميا

حبوب
كاملة

ن بروتي
صحي

خضروا
ت

فواكه

ل مثة) تناول مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملةة 

خبز القمةح الكامةل األرز األسةمر والمعكرونةة مةن

ثةل م) قلل مةن الحبةوب المصةفاة ( الحبوب الكاملة 

(األرز األبيض والخبز األبيض 

. تناول السم  والدجاج والبقول والمكسرات 

اول قلةل تنةةاول اللحةةوم الحمةةراء والجةةبن وتجنةةب تنةة

ة شرائح اللحةوم البةاردة واألنةواع األخةرى المعالجة

ا  .صناعيا

تنوعةتناول الكثير من الفواكه بالونها الم

ها كلما زاد أكل الخضروات وتعددت أصناف

يةةة البطاطةةا أو البطاطةةا المقل. زادت الفائةةدة 

ل تدخل ضمن الخضروات 

ب الةدهون وعلةى مائةدة الطعةام قلةل مةن تنةاول الزبةدة وتجنة, عند طهي الطعام وتحضةير السةلطة ( والكانولمثل زيت الزيتون ) تناول الدهون الصحية 

.المتحولة 
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:القواعد الصحيّة للغذاء المتوازن الصحي 

ف واَولَ َواْشَرب واَوك ل وا»:تعالىهللاقولتذكروا1. .األعرافسورة(31)«ت ْسرم

.الفيتاميناتمعظمعلىللحصولتناولهافيالتنوعالضروريومنللفيتامينات،الرئيسالمصدرألنهاوتنوعهاالخضراواتتناولمناإلكثار2.

منله،وامتصاصهبالكالسيوموثيقةعالقةلهالذي(د)بفيتامينالغنيةاألطعمةمنتعدفالفاكهةعصيرها،تناولمنأفضلهوالفاكهةتناولإن:الفاكهةعلىالتركيز3.

.الشمسألشعةيتعرضونلالذينلألشخاصوخاصةكبيرة،بصورةالعظامسالمةعلىتأثيرهخالل

.والمرضبالعتاللوإصابتهاالكلىعلىيؤثروزيادتهباعتدال،ولكنللنمومهمالبروتين:باعتدالالبروتينتناول4.

اكونهافيتتمثلالتيالغذائيةلقيمتهاوذل األسبوعفياألسما مناألقلعلىقطعتينتناوليجب:السم تناول5. والمعادن،(هـ-أ)والفيتاميناتات،للبروتينطبيعيةامصدرا

.(الفسفور–الكالسيوم-اليود)

ادوراا لهاأنكماوالنتفاخ،اإلمسا تقاومفهيالصحة،فيمهم  دورلهاالتياألليافلوجودالقشرةمنزوعةغيرالحبوببتناولالهتمام6. سرطانمنوقايةالفيمهمة

.القولون

:الّدهونمننوعانوهنا الصّحي،الغذاءعناصرمنعنصروهوالّدهونإلىالجسميحتاج:الّدهونتناول7.

هةةي التةةي تحتةةوي علةةى ذرات مةةن الكربةةون تكةةون مرتبطةةة مةةع ذرات (: الةةّدهون المشةةبعة)الةةّدهون الضةةارة للجسةةم ❖

.قلبالهيدروجين، وتكون مضرة للجسمإ ألنها ترفع الكولسترول في الدم ويسبب ارتفاعه اإلصابة بأمراض ال

.ي الدموتكون أقل احتواء على سعرات حرارية وأقل للطاقة، وتخفض نسبة الكولسترول ف:  الّدهون غير المشبعة❖
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:القواعد الصحيّة للغذاء المتوازن الصحي 

.الّدمبضغطلحصابةارتفاعهيؤّديالذيالملحعلىتحتويالتياألطعمةتناولمنالتقليل8.

.الوزنعلىللمحافظةالسريعةإاألطعمةتناولمناإلكثاروعدمالمنزلفيالمعدةالوجباتتناولعلىالمحافظة9.

.ذل بعدكبيرةكمياتالتهامإلىيؤديذل ألنالشديدالجوعمرحلةإلىالوصولعدم10.

.للتنفسوثلثللشراب،وثلثللطعام،ثلث:الحنيفدينناتعاليموتذكرالتخمة،مرحلةإلىوالوصولبشراهة،الطعامالتهامتجنب11.

.الطعامأثناءالماءشربمنوالتقليلكافية،بكميّاتالماءتناول12.

.العشاءجبةوبعدكالمشيالرياضيةالنشاطاتببعضالقيامذل ومنالبدني،والنشاطالغذاءبينالجمعمنفالبدالغذائي،للهرماألساسيةالقاعدةهيالرياضة13.

.وتقديمهوتحضيرهوإعدادهنقلهوطريقةمصدرهومعرفةحفظهخاللمنآمنة،بطريقةالطعامعلىالحفاظ14.
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كيف أحافظ على وزن صحي ومثالي؟

ي هةو كلنا نهدف للحصول على وزن صحي و مثالي، ونرغب في أن نحافظ علةى مظهرنةا الخةارجي، وقةد تعلمنةا أن الغةذاء الصةح

ةا لغذائيةة التةي مةا أنةواع المةواد ا: الذي يوفر للجسم احتياجاته من المواد الغذائية من  كل المجموعات الغذائية الرئيسة، وتعلمنةا أيضا

ةا. تنتمي لكل مجموعة هةا أجسةامنا؟ مةا الحصةص التةي تحتاج: وللحصول على الةوزن المثةالي والمحافظةة عليةه يجةب أن نةتعلم أيضا

.وكيف نستطيع أن نخطط لوجباتنا بحيث تكون أكثر مالءمة لصحتنا؟

.لذل  سنتعرف أولا على حاجة الجسم اليومية من كل مجموعة، ومن ثم سنتعرف على طريقة حساب السعرات الحرارية

:حاجة الجسم اليومية من كل مجموعة غذائية

ل مةن الخضةراوات ، وإلةى مقةادير أقة(النشةويات)من الضروري تناول األطعمة بمقادير مختلفة وفقاا لحاجة الجسم الفعلية لها، حيث يحتاج الجسم إلةى مقةادير كبيةرة مةن الحبةوب 

ت والدسةم، ، ومقةادير قليلةة مةن الةدهون والزيةو(البروتينةات)كما يحتاج الجسم إلى مقادير معتدلة من اللحوم واألسما  واأللبان واألجبةان (. األمالح والمعادن)والفاكهة الطازجة 

.والتي ل يمكن الستغناء عنها بشكل  كامل

ادن والفيتامينةات البروتينةات والكربوهيةدرات والةدهون والمعة: يساعد النظام الغذائي الصحي على الموازنة بين السةعرات الحراريةة المتناولةة وتةوفير المةواد الغذائيةة الضةرورية

.والماء

وازنة شاملة للعناصر صل على تغذية متنحوإذا روعيت الكميات المذكورة في الجدول أدناه في اختيارنا لألطعمة من مجموعات الطعام المختلفة في وجباتنا الغذائية اليومية، فإننا

.الغذائية جميعها
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.خبز صامولي قطعة واحدة، كوب أرز، كوب معكرونة، رغيف خبزعربي صغيرحصة أو وحدة11–6الخبز األرز، الحبوب، المعكرونة

اللحوم،السم ، البيض،الدجاج، 

المكسرات،البقول
.مالعق زبدة فول سوداني4غرام، بيضتان، 100-65قطعة لحم أو سم  أو دجاج وحدات3–2

.كوب عصير فواكه، نصف كوب فواكه مجففة¾ تفاحة، موزة، برتقالة، وحدات4–2الفواكه

وحدات5–3الخضراوات
، كوب سلطة حبة بطاطا (خس، فجل جرجير)نصف كوب خضراوات مطبوخة، كوب خضراوات ليفية 

(.عصير جزر مثالا )كوب عصير خضراوات ¾ متوسطة الحجم، نصف كوب فاصوليا، 

.، نصف كوب آيس كريم، شريحتا جبن، مثلثا جبن(مل240)،كأس لبن زبادي (مل280)كأس حليب وحدات3–2الحليب ومشتقاته

جدول  يبين حاجة الجسم لكل نوع، ويتضمن أمثلة على كل نوع من الغذاء
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:ل بد من مراعاة األمور ا تية : مالحظة 

ن الرجال لهم احتياجات غذائيةة  أكبةر مة

.النساء

األشةةةةخاص الةةةةةذين يمارسةةةةون أعمةةةةةالا 

وأنشةةةةطة تتطلةةةةب الجهةةةةد البةةةةدني لهةةةةم 

احتياجةةةةات غذائيةةةةة  أكثةةةةر مةةةةن غيةةةةر 

الممارسةةين لألعمةةال واألنشةةطة التةةي ل

تتطلب جهداا بدنيةا

الشةةةةباب فةةةةي مرحلةةةةة النمةةةةو يحتةةةةاجون 

.لكميات غذائية أكثر من غيرهم

المةةةرأة الحامةةةل لهةةةا احتياجةةةات غذائيةةةة  

أكثةةةةر مةةةةن غيرهةةةةا مةةةةن النسةةةةاء غيةةةةر 

.الحوامل

15
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:كيفية حساب الطاقة الداخلة والطاقة المصروفة للجسم 

:يتحول الغذاء الذي يتناوله اإلنسان إلى طاقة يصرفها الجسم بثالث طرق رئيسة

كل عمةل حركةي يقةوم بةه اإلنسةان سةواء أكةان سةهالا،

مثةةةةل الجلةةةةوس والكتابةةةةة، أو صةةةةعباا مثةةةةل الممارسةةةةة 

ة تتطلب الرياضية التي تتطلب مجهوداا، أو أعمالا شاق

من مجموع السعرات % 30-20جهداا عضليةا، وتمثل 

.الحرارية المصروفة في اليوم

عملية هضم الطعةام، وتحويلةه إلةى طاقةة، وخزنةه فةي

مةةن السةةعرات الحراريةةة % 10الجسةةم وصةةرفه تمثةةل 

.المصروفة في اليوم

وهةةي تشةةمل عمةةل األجهةةزة الداخليةةة : عمليةةة األيةةض

شةمل للجسم مثل عمليةة التةنفس والةدوران وغيرهةا، وت

عمليةةات العضةةالت الالإراديةةة، وهةةي مسةةتمرة فةةي كةةل

األوقةةات حتةةى عنةةدما ل نقةةوم بةةأي نشةةاط بةةدني مثةةل

مةةةةن مجمةةةةوع السةةةةعرات % 70-60النةةةةوم، وتمثةةةةل 

.الحرارية المصروفة في اليوم
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اضطرابات األكل

ا  :ةالبدان: ثالثا

Obesity

:فقدان الشهية العصبي: أولا 

Anorexia nervosa

:ضيالشره العصبي المر: ثانياا

Bulimia nervosa

ا بين فئة الشباب، وذل  لتأثيرها السلبي على صحة الفرد ونموه و تطوره الذهني ط بالصةحة النفسةية، حيةث كما أنهةا غالباةا مةا تةرتب.  سنتطرق لضطرابات األكل األكثر انتشارا

ا وعالماتهةا وأضةرارها ا يةار ثالثةة ية، تةم اختلصةحتتعلق هذه الضةطرابات بنظةرة اإلنسةان السةلبية عةن مظهةره الخةارجي ووزنةهإ لنتعةرف علةى الضةطرابات األكثةر انتشةارا

:اضطرابات لألكل، وهي على النحو ا تي
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اضطرابات األكل

العمر، وكثير هو أحد اضطرابات األكل التي تتميز بفقدان الوزن ،  والصعوبة في الحفاظ على وزن جسم مناسب  للطول و

سةعرات من المصابين لديهم صورة سلبية عن مظهر جسمهم، وغالباةا مةا يخضةعون أنفسةهم لنظةام شةديد فةي حسةاب عةدد ال

ا أو اسةتخدام الحرارية وأنواع الطعام الذي يأكلونه، و يلجأ البعض ألساليب غير صحية بهدف فقدان الوزن، كالقيء إكراهاة

. الملينات

:فقدان الشهية العصبي: أولا 

Anorexia nervosa
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اضطرابات األكل

يةرة جةدةا، هو أحد اضطرابات األكل التي تشخص من خالل تكرار نوبات متتالية من اإلفراط أو األكل بشراهة وبكميات كب

ة المفرطةة، أو يتبعها القيء المتعمد أو استخدام الملينات أو األدوية المدرة للبول إلنقاص الوزن، أو ممارسة األنشطة البدنية

ا على الصحة ا كبيرا .المتناع عن األكل لعدة ساعات أو أيام، وهو سلو  يشكل خطرا

«  نانمينةا األسة»تآكةل : وهذه الضطرابات يجب تشخيصةها ومعالجتهةاإ وذلة   ثارهةا السةلبية علةى الصةحة ومةن أبرزهةا

ألحمةاض بسبب أحماض المعدة، الرتجاع الحمضي المزمن بعد األكل، التهاب المريء أو تهيجه بسةبب تعرضةه المسةتمر

.المعدة، الجفاف ونقص البوتاسيوم بالدم نتيجة لفقدان السوائل من الجسم وخسارة البوتاسيوم وغيرها

:ضيالشره العصبي المر: ثانياا

Bulimia nervosa
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اضطرابات األكل

ة باحتياجات الفرد لتجنب البدانة وزيادة الوزن يجب علينا اتباع النصائح المذكورة في هذه الجلسة، واتباع التعليمات الخاص

ئةة هنا  العديةد مةن الممارسةات الخاط. من المواد الغذائية، وعدد السعرات الحرارية الالزمة لكل فرد حسب عمره ونشاطه

:التي تستخدم لتجنب زيادة الوزن وتسبب مخاطر على صحة اإلنسان، منها

.المتناع عن األكل أليام-1

ية قليل جةدةا اتباع األنظمة الغذائية الصارمة كالتي تحدد نوعاا واحداا من األغذية، أو التي تعتمد على عدد سعرات حرار-2

.ل تتناسب مع حاجة الجسم

.القيء المتعمد-3

.أخذ األدوية أو الملينات لخسارة الوزن-4

ا ع-5 .لى الصحةاستهال  بعض أنواع األعشاب والخلطات التي غالباا ما تكون غير مثبتة علميةا، حيث تشكل خطرا

ا  :ةالبدان: ثالثا

Obesity
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مفاهيم غذائية خاطئة

:تنتشر مفاهيم وسلوكيات خاطئة في المجتمع وبين فئة الشباب خاصة، تؤثر سلباا على الصحة، ومن هذه المفاهيم والسلوكيات

المشروبات الغازية الخالية من األلوان أكثر 

.صحة من الملونة

لخالية من والختالف الوحيد أن ا. كل أنواع المشروبات الغازية تحتوي على نسب عالية من السكر

.األلوان غالباا ما تكون خالية من الكافيين

.احتواء المشروبات الغازية على الكافيين والغازات يجعلها معسرة للهضم.المشروبات الغازية تساعد على الهضم

(  تالداي)المشروبات الغازية الخالية من السكر 

.صحية أكثر من العادة

ا على الجسم، حيث تجعل ه يستهل  احتواء المشروبات الغازية على محليات صناعية تشكل خطرا

ا سلبيةا على الوزن .سعرات حرارية أكثر من مصادر أخرى، مما تشكل تأثيرا

تبر المكمالت الغذائية ل ضرر منها طالما أنها تع

.مواد طبيعية

ا جان ا على الصحة، ويسبب أعراضا بية أخذ مكمالت غذائية زائدة عن حاجة الجسم يشكل خطرا

.كثيرة

طالما أنها عرضت في الصيدليات فهي آمنة 

.وموصى بها

قتها المكمالت الغذائية يجب أن تكون موصى بها عن طريق طبيب يعلم الحالة الصحية وعال

.بالحتياج الغذائي

ا إذا استهل كت المكمالت الغذائية ل تشكل خطرا

.مع أدوية طبية أخرى
ا على .الصحةبعض المكمالت الغذائية تتعارض مع امتصاص أدوية طبية معينة، وتسبب خطرا



الجلسة الثالثة

22

هل نعلم ؟

.في األكل(   (C( ج)أن طهي الخضراوات الخضراء لمدة طويلة يقلل من وجود فيتامين 1.

.أن شرب عصير الحمضيات والبرتقال بعد وجبة دسمة بالحديد يساعد على امتصاص الحديد2.

.أن بعض الدراسات أثبتت أن زيت الزيتون ل يسبب ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم3.

.أن الثوم يساعد على التقليل من نسبة الكولسترول في الدم كما أنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي4.

.ساعات يوميةا من النوم8-6أن اإلنسان يحتاج 5.

.أن ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي يساعد على انخفاض نسبة السكر بالدم  والوقاية من بعض األمراض المزمنة6.

.أكواب من الماء يوميةا8-6أن اإلنسان بحاجة إلى ما يعادل 7.
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الملخص

صحي والهرم الغذائي تعرف علي الطبق الالتتحدث هذه الجلسة عن كيفية اختيار الغذاء الصحي وضرورة التعرف علي القواعد اإلرشادية التي توجهنا الي الختيارات الغذائية من خالل

.والعناصر والمجموعات الغذائية وحاجة الجسم اليومية من كل مجموعة غذائية
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المصطلحات

Balanced dietالغذاء المتوازن

Nutrientsالعناصر الغذائية 

Food groupsالمجموعات الغذائية 

Advices for healthy foodنصائح غذائية صحية

Eating disordersاضطرابات األكل

Obesityالسمنة
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الغذاء و الصحة
Food & Health 

(فجب1202)اللياقة والثقافة الصحية 

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

تم التطوير بوحدة تطوير المحتوى الرقمي

عمادة التعامالت اإللكترونية والتصالت


