
 السليمة التغذية
 

 بوظائفها للقيام الجسم  خاليا تستخدمها التى الطاقة للجسم يوفر فالطعام..  الحياة ضروريات أهم من والشرب األكل
 التفاعالت على يساعد وما..  منها يتلف ما وتجديد..  الجسم أنسجة لتكوين الالزمة المواد أيضا يوفر والطعام.. المختلفة
 . األنسجة هذه فى الكيمائية

  
 الكثير الى يؤدى السليم الصحى الغذاء بتناول األلتزام وعدم..  العقل وصحة الجسم صحة أساس هى السليمة فالتغذية لذلك
  طويلة لفترات األنسان حياة على تؤثر قد التى الصحية المشاكل من

 
 البلوغ مرحلة ومنها المختلفة النمو مراحل خالل خاصة العمر فترات كل فى ضرورية السليمة الصحية والتغذية

 وبدرجة بسرعة ويكبر ينمو  األنسان جسم أن نجد المرحلة هذه ففى..  سنة 01 الى 01 من الفترة فى أى..  والمراهقة
 .. والشراب الطعام من الجسم عليها يحصل المواد وهذه..  النمو لهذا الالزمة الغذائية المواد الى يحتاج فهو لذلك..  كبيرة

 
 بالطعام يكن لم أذا أما..  طبيعية بطريقة ويكبر ينمو الجسم فأن..  الغذائية المواد هذه من كافية كميات به الطعام كان فأذا 

 أو قصيرا األنسان يكون أن الى ذلك يؤدى وقد..  الطبيعى من أقل يكون النمو أن نجد..  الغذائية المواد من كافية كميات
 . الصحة مكتمل غير أو نحيفا

 
 من الكثير الى تؤدى والتى بالسمنة األنسان فيصاب الجسم إحتياجات من أكبر الطاقة من قدر على الطعام يحتوى قد

 . األمراض
 

 والطاقة..  الغذائية المواد:   للجسم يوفر فالطعام
 
 : الماء الى باإلضافة مجموعات 6 الى تنقسم الطعام فى الموجودة الغذائية الموادو

 
 السكريات -            النشويات -           البروتينات -

 المعادن -           الفيتامينات -            الدهنيات -
 

 الغذائى اهلرم
 

 الهرم هذا ويعكس الغذاء، من يومية بحصص للتوصية دليل وهو الهرم، هذا المتحدة بالواليات الزراعة وزارة اقترحت

 بانخفاض جميعها تتميز األغذية من أنواع ثالثة من الصحي القوت معظم يأتي بحيث تناولها الواجب األغذية بين التوازن

 :وهى الدهنيات من محتواها

 

 .والمعجنات واألرز الغذائية والحبوب والبقول القمح 

 .الخضراوات 

 .الفاكهة 

 

 واللحوم األلبان منتجات مثل البروتين من فتأتى القوت من% 52 حوالي من أكثر تمثل ال التي األصناف سائر أما

 نظًرا أمكن ما منها اإلقالل فينبغي الحلويات أما والزيوت، بالدهنيات غنية جميًعا وهي والبيض،( المكسرات)  والبقول

 .الحرارية السعرات توفير على دورها القتصار

 

 .ذلك في السن مراعاة ضرورة مع مجموعة كل من الالزمة الحصص الهرم ويقترح

 

 :أربع مجموعات إلى اإلنسان جسم في الخاص مفعولها ناحية من األغذية تفصيل ويمكن

 

 

 

 

 



 :األولى المجموعة

 بالطاقة تمدنا التي األغذية هي

 والعمل للحركة الحرارية

energy foods ، وتشمل 

 والخبز واألرز والبقول الحبوب

 بالدهنيات الغنية واألغذية والنشا

 .والعسل والمعجنات والسكر

 

 : الثانية المجموعة

 بناء في تستعمل التي األغذية هي

 building تجديدها أو الخاليا

foods على تحتوى التي وهى 

 يشتمل ما وأغناها البروتينات،

 الكاملة الحيوانية البروتينات على

 األحماض على المحتوية أي

 األغذية وهذه الالزمة، األمينية

 ومشتقاته واللبن البيض تضم

 كذلك البروتينات وتوجد كالجبن،

 والخضراوات والفاكهة الثمار في

 وهذه ،(المكسرات) والبقول

 غير بروتينات النباتية البروتينات

 كفاءتها رفع يمكن ولكن ، كاملة

 من خلطات تكوين طريق عن

 يكون بحيث نباتية مصادر عدة

 ناحية من متكامال لخليطا

 بروتينات فمثال األمينية األحماض

 الليثين حمض ينقصها الحبوب

 البذور أو البقول وبروتينات

 فخلط المثيونين؛ حمض ينقصها

( الفول) والبقول( الخبز) الحبوب

 .متكامال خليًطا يكون

 

 : الثالثة المجموعة

 الواقية األغذية مجموعة هي

protective food تمد والتي 

 والعناصر بالفيتامينات الجسم

 من يأتي وأكثرها الالزمة،

 .الطازجة والفاكهة الخضراوات

 

 : الرابعة المجموعة

 من المحفوظ النقي الماء هي

 التلوث

  

 

 :الغذائية األلياف عن مالحظة

 لها بأن وتمتاز للهضم، قابلة غير نباتية أطعمة فهي ضروري، الطعام في وجودها أن إال المغذيات من األلياف تعتبر ال

 األمعاء حركة على وتساعد بالشبع، والشعور الغذائية الكتلة حجم من تزيد وبذلك واالنتفاخ، الماء امتصاص خاصة

 في الموجود الكولسترول امتصاص تعوق وكذلك ،(الرجيم) الغذائي التدبير أطعمة كل في تدخل وهى الفضالت، وإخراج

 .القولون بسرطان اإلصابة احتمال من تقلل أنها كما الغذاء،

 

 (الفاكهة -الدرنات -الخضراوات - البقول - األسمر كالخبز) الكاملة الحبوب:  مصادرها

 صحى الغري طعامال
  

 

 : متعددة صحية مشاكل الى ذلك ويؤدى مختلفة وباشكال كثيرة أحوال فى صحى غير الطعام يكون قد

 

 . الوالدة وبعد الحمل وأثناء والمراهقة الطفولة مراحل فى خاصة األساسية الغذائية المواد الطعام يوفر لم إذا

 واليود والحديد الكالسيوم مثل والمعادن والفيتامينات البروتينات هى المواد هذه وأهم

 

 والنحافة القامة قصر الى يؤدى البروتينات نقص 

 كثيرة وأمراض الجسم وظائف فى كبير لأختال الى يؤدى الفيتامينات نقص 

 األسنان فى وخلل هشاشتها او العظام لين الى يؤدى الكالسيوم نقص 

 األنيميا أو الدم فقر الى يؤدى الحديد نقص 

 القامة قصر أسباب أحد هو و.. أفرازاتها فى ونقص الدرقية الغدة تضخم الى يؤدى اليود نقص. 

 

 والهزال والنحافة الوزن نقص ذلك عن ينتج الطاقة من الكافى القدر الطعام يوفر لم اذا  

 وهى السمنة وحدوث الوزن زيادة ذلك عن ينتج الجسم أحتياج عن تزيد الطاقة من كمية على الطعام أحتوى اذا 

 . مجتمعنا فى شيوعا األمراض أكثر من

 تسمم ذلك عن وينتج الكيماويات أو والفيروسات الميكروبات مثل بالجسم ضارة بمواد ملوثا الطعام يكون قد 

 بالديدان األصابة أو التيفود أو الكبدى األلتهاب مثل األمراض ببعض األصابة أو المعوية النزالت أو غذائى

  .المعوية

 خاصة نكهة تعطى التى أو الملونة أو الحافظة المواد مثل المصنعة األطعمة أو للمعلبات تضاف التى المواد 

 . بالجسم ضارة تكون قد كيمائية مواد كلها المصنعة الدهون أو أمالح على تحتوى التى تلك أو للطعام


