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 المحاظزة الثالثة 

 التغذية 

 وظائف الغذاء 

 م . 37توليد الطاقة الحرارية لمحفاظ عمى درجة الجسم ثابتة  -1
بناء وتكوين انسجة الجسمم وتجديمد ا و مما نما ن حظما دما اوديماد وون الطفمل ننمم و دتما  -2

 والى أن يكبر ... الخ والتئام الجروح والحروق . 
تممودير الةممحة والحيويممة وملممك بويممادل نماونممة الجسممم ل نممراال وكممملك بتكمموين ا جسممام  -3

 النضادل نن ناحية اخرى دأن يننع أنراال سوء التغمية نثل دمر الدم . 
دوائمممد نفسمممية واجتناعيمممة وملمممك بايجممماد الةممم ن ا جتناعيمممة بمممين النممما  ودممما النناسمممبان  -4

 وا عياد . 
 العناصز الغذائية :

وتشممنل النشممويان والسممكريان وينتبممر نممن أ ممم وارخمم  نةممدر لمطاقممة  -الكاربو ممدران   -أ
تمموم النباتممان بتركيمي جويئممان الكاربو مدران نممن نماء التربممة وثمانا أوكسمميد الكماربون النوجممود 

 دا الهواء بنساعدل الكموروديل دا اوراق النباتان الخضراء وبفنل الطاقة الشنسية . 
  -ت :* أنواع الكاربوهدرا

السمممكريان ايوليمممة أو ا حاديمممة و ممما بسممميطة التركيمممي و تحتممما  لهضمممم بمممل تنمممت  نمممثً   -1
 سكر الكموكوو .

السكريان الثنائية ويتكون الجمو  ننهما جويئمان السمكر ايوليمة نمثً  سمكر المةمي وسمكر  -2
 الحميي . 

يممة أو الثنائيممة النشممويان ويتكممون الجممو  ننهمما نممن عممدد كبيممر نممن جويئممان السممكريان ايول -3
 نثً  الديكسترين والنشأ والسيموو . 

 * ايط الكاربوهدرات 

تبدأ عنمية  ضمم الكاربو مدران بمأنويم دما المنماي ا التمالين م ثمم بنسماعدل أنمويم اخمر نمن     
م دمما ا ثنمما عشممر دمما ا ننمماء الدقيمممة تفممرو أنوينممان النممالتيو لتتحممول البنكريمما  ا ا نيميممو 

ة الى سكريان أولية ا الكموكوو والفكتوو والكالتووم ودا  م الةيغة ينتةمها السكريان الثاني
الجسممم والبمماقا يخممون دمما الكبممد بنممد تحويمهمما الممى ك يكمموجين . دمما نممرال السممكر  يسممتطيع 
الكبد خون الوائد لندم وجود نادل ا نسولين التما يفرو ما البنكريما  ولهمما دمأن كنيمة الكموكموو 

 ل دا الدم وخرو  الكموكوو نع ا درار . تكون وائدل عن النند
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 اهمية الكاربوهيدرات لالنسان 

تممودير الطاقممة التمما يحتاجهمما الجسممم لمميممام بأعنالمما النختمفممة ل حتفمماظ بحممرارل الجسممم دمما  -أ
م م وكملك استننال الطاقة دا عنميان الننو والحنمل وا رضماع والتئمام 37درجة حرارل ثابتة 

 الجروح ودا حركة النض ن . 
 وليد الطاقة . تساعد دا ا كسدل الكانمة لمنواد الد نية عند استغ لها دا ت -ي
 تدخل دا تركيي بنال النركبان بالجسم .  - 
 تحنا البروتينيان نن أن يستغمها الجسم دا توليد الطاقة .  -د

 *مصادر الكاربوهيدرات

 المنح ، المرل  ، الشنير ، البطاطا ، ونختمف الحبوي . 
 *الدهنيات

كنمما دمما الكاربو يممدران  H,O,Cنممن النناةممر الغمائيممة ايساسممية وتتكممون جويئاتهمما نممن      
 ولكن بنسبة نختمفة دا الوبد والمشطة والويون النباتية ود ن والمحوم . 

 الد نيان السائمة دا درجان الحرارل ا عتيادية والتا تسنى بالويون .  -أ
 الد نيان النتجندل تسنى د ن   -ي
كميسمرين وبمأخت ف ويتكون جوء الد نيان نن ث ث جويئان أحناال د نية وجو  واحد     

 أنواع جويئان ا حناال الد نية تختمف درجة التجند وطنم الد نيان . 
 *أنواع االحماض الدهنية 

 ا حناال النشبنة التا يحةل عميها الجسم نن عنمية ايال الد ون .  -أ
ا حناال الد نية غيمر النشمبنة و ما اساسمية ونهنمة لجسمم ا نسمان ويجمي تناولهما نمع  -ي

 الجسم  يستطيع انتاجها نن جراء عنمية ايال الد ون .  الطنام  ن
 * ايط الدهنيات 

تحتممما  المممد نيان المممى الةمممفراء وانممم ح الةمممفراء لمتحمممول المممى نسمممتحمي وملمممك لنمممدم         
نممن الننممدل والبنكريمما  دمما ا ننمماء الدقيمممة  موبانهمما دمما النمماء وتحتمما  الممى انوينممان ال يبيممو

وبفنمهما تتحمول الممد نيان المى احنماال د نيممة وكميسمرين وبنمد ا ينتةممها الجسمم وتتحمول الممى 
 أنواع الد نيان التا يحتاجها الجسم . 

 اهمية الدهنيات 

سممنران حراريممة أي انهمما  9نةممدر لمطاقممة حيممث ان الغممرام الواحممد نممن الممد نيان ينطمما  -1
 ف ناتنطا الكاربو يدان نن السنران الحرارية لمغرام الواحد . تنطا ضن
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 A,D,E,Kالتا تموي دا الد ون دمط نمثً  ديتمانين تساعد عمى انتةا  الفيتانينان و  -2
 والتا نحةل عميها نن د ون الحيوانان دمط . 

 تننل كوسائد لحفظ ا حشاء الداخمية دا أناكنها .  -3
مممد ويسممتفاد ننهمما الجسممم اثنمماء الةمميام والجمموع وكممملك تسمماعد تخمموين الممد نيان تحممن الج -4

 عمى تنظيم درجة الحرارل حيث أنها تننع ا شناع ودمد الحرارل .
يجهممممو الجسممممم بايحنمممماال الد نيممممة ا ساسممممية والتمممما  ينكممممن تركيبهمممما دمممما الجسممممم و مممما  -5

 ضرورية لمةحة وخاةة ةحة الجمد ل طفال . 
 ينطا ا حسا  بالشبع .  -6
  
 


