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 8ٌ استزداد انًعارف: انًكىٌ األول 

 ن2 :            عزف  : Iتمزيه 

 ............................................................................................................................: الكتلة الغذائٌة 
 

 ............................................................................................................................: الفاقة الغذائٌة 
 

 نII :                        6تمزيه 
 

: األغذٌح انُاقصح فً انىجثاخ انغذائٍح، ويٍ تٍٍ هذِ األيزاض  تأيزاض خطٍزج تختهف حسة اإلصاتح إنىٌؤدي سىء انتغذٌح 

أودًٌا  -: َقذو فًٍا ٌهً تعط أعزاض هذِ األيزاض . ويزض انتذرق . يزض انكىاشٍىركىر –يزض انكساح  –داء انحفز 

 تضخى انغذج انذرقٍح  –تأخز فً انًُى انعقهً  -انتهاب نتح األسُاٌ   -عزٌح األسُاٌ وسقىطها ت -جهذٌح   جزوح  -األطزاف   

  .تضخى انجًجًح –انطزفٍٍ انسفهٍٍٍ  تشىِ -

 (x12 0.5): اممء انجدول انتاني  -1

 انتدرق انكواشيوركور مزض انكساح داء انحفز 

     األعزاض 

     األسباب 

غذائيه مزكبيه  

 ضد هذا انمزض 

    

 
 

 21ٌ:   وانثٍاًَ   االستذالل انعهًً وانتىاصم انكتاتًانًكىٌ انثاًَ 

 ن6                 : األولتمرٌن ال

لهذا الغرض . نود معرفة أهمٌة الفٌتامٌنات وذلك اعتبارا للدور الفعال والضروري الذي تقوم به داخل الجسم  
 .ٌوما 42مجموعات من الفئران من نفس العمر والوزن لتغذٌة خاصة خالل  3 أخضعت

 .تغذٌة عادٌة :    I المجموعة األولى * 

 نفس تغذٌة المجموعة األولى:   II  المجموعة الثانٌة* 

 (طازجة)النٌئة لكن ٌنقصها جزء من الخضر  
 نفس تغذٌة المجموعة األولى:   III  الثالثةالمجموعة * 

 لكن بدون خضر نٌئة  

 خالل هذه المدة كان ٌتم قٌاس معدل كتلة كل مجموعة 

 .والنظام الغذائً حسب الوقت 

 .تبٌن الوثٌقة التالٌة النتائج المحصل علٌها

  نI  .2بمقارنتهما مع المنحنى  IIIو  IIحلل المنحنٌٌن  -1

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

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

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

................................................................................................................................... 
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 ن 1   فماذا ٌمكن استنتاجه من تحلٌل هذه الوثٌقة ؟  Cإذا علمت أن الخضر النٌئة غنٌة بالفٌتامٌن  -4

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

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

 ن  4:  إذا استمرت فً تناول نفس الكتلة الغذائٌة ؟ علل جوابك  IIIما هو مصٌر المجموعة  -3
 

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

................................................................................................................................... 
 ن1: حدد دور الفٌتامٌن عند هذه الفئران   -2

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

 ن6                   :التمرٌن الثانً 

 من الجزر، 200g : اآلتٌة تتكون وجبة شخص ٌخضع لحمٌة منحلة من المواد 

 من السلطة الخضراء،  50g ، 100gلوقتان كل بٌضة تزن سبٌضتان م 

 100g  100من اللوبٌا الخضراء ، برتقالة واحدة وزنهاg .علما أن 

علما أن وجبة الفطور  kjساعة ب  42أحسب كمٌة الطاقة المحررة خالل  أسفلهاعتمادا على معطٌات الجدول  -1

 ن3.ووجبة العشاء توفران معا نفس الكمٌة الطاقٌة التً وفرتها وجبة الغذاء

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

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

أوجد النقص الطاقً الٌومً لهذا  10032Kjافترضنا أن الحاجٌات الٌومٌة من الطاقة لهذا الشخص تساوي  إذا -4

 نkj   1الشخص ب 

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

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

افترضنا أن هذا النقص فً الطاقة ٌعوض فقط من الدهنٌات المخزونة داخل الجسم ، أحسب النقص الٌومً فً  إذا -3

 ن1 .كتلة جسم هذا الشخص

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

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

 ن 1ما هً عواقب هذه التغذٌة على هذا الشخص ؟  -2  

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

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

 

 األغذٌة المتناولة 
 من الغذاء المستهلك  100gتخٌل 

 السكرٌات  دهنٌات بروتٌدات

 9 3.3 1 الجزر 
 3.6 14 13 البٌض 

 0 3.0 4.2 اللوبٌا الخضراء 
 2 3.2 4 السلطة الخضراء

 13 3.4 3.0 البرتقال 

     kjالطاقة المحررة ب

 

1g   17من السكريات يوفرkj   

1g  17يوفر  البروتيداتمنkj   

1g  38يوفر  الدهنياتمنkj   


