
              مذكرات السنة االوىل من التعليم املتوسط

اإلنــــــــــــــــــــسان والصحة                                                                            الميدان المعرفي

المقطع التعلمي التغذية عند اإلنــــــــــــــــسان                                                                   

بناء القواعد السليمة للتغذية                                                             مركبة الكفاءة

المورد التعلمي                الرواتب الغذائية و التوازن الغذائي                                             

التوازن الغذائي--عواقب سوء التغذية                                        تعلـم مورد  1

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و الصحـــــــــــــــــة      

معايير ومؤشرات التقويم يقدم النصائح اليت ختص التغذية الصحية                                            

جيب أن يكون الراتب الغذائي  كامال ومتزنا لسد حاجات العضوية
كما و نوعا 

الوجبة املتوازنة هي وجبة متنوعة و كافية لتلبية حاجات العضوية المورد المعرفي

الوسائل المستعملة: ,جهاز احلاسوب . جهاز العرض الرقمي , اجلهاز العاكس, شفافيات, مطبوعات

الكفاءة الختامية:  أمام اختالالت وظيفية عند اإلنسان يقدم إرشادات وجيهة بتجنيد موراده
المتعلقة بالمقاربة األولية للتنسيق الوظيفي للعضوية 

http://snv27.forumalgerie.net/forum



سير التعلمات                                

وضعية تعلم  مورد
 يعاني الكثري من الناس يف العامل من اإلفراط أو التفريط يف األغذية )سوء التغذية(و هذا ما ينجر عنه  خماطر

 االصابة بأمراض خطرية

تقويم تشخيصي
- تتغير الحاجيات الغذائية لجسم االنسان حسب عدة عوامل     

أ.حدد هذه العوامل مع ذكر مثال لكل حالة
ب.منيز 03 رواتب غذائية أساسية. حددها مع ذكر طبيعة األغذية املميزة لكل راتب

المشكل: ماهي عواقب سوء التغذية ؟ وكيف ميكن أن نتجنبها؟

من خالل تحليلك للوثيقة السابقة
أ.استخرج العالقة بين طبيعة الغذاء المستهلك وأعراض المرض في كل حالة

نشاط 1: تحليل وثائق عن بعض األمراض الناتجة عن سوء التغذية
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تحليل وثيقة توضح األمراض الناتجة عن سوء التغذيةإما بإفراط او تفريط

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و الصحـــــــــــــــــة      

الكواشيوركور السلعة الدرقية االسقربوط السمنة



سير التعلمات

من خالل تحليلك للوثيقة السابقة
أ.حدد عواقب االصابة بمرض السمنة

ب. اقترح مجموعة من القواعد الصحية التي يمكن من خاللها تفادي االصابة بمثل هذه االمراض
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التحليل
من خالل الصور و معطيات اجلدول نتبني أن طبيعة الغذاء  املستهلك و مميزاته هلا عالقة بأعراض املرض

فمثال داء االسقربوط من بني اعراضة نزيف حاد يف اللثة, هذا راجع إىل نقص يف الفيتامني  C أي عدم
تناول كميات كافية من احلمضيات--كالربتقال و الليمون الغنية بهذا النوع من الفيتامينات

 استنتاج: طبيعة الغذاء املستهلك ومميزاته هلا عالقة بظهور اعراض مرضية عند اإلنسان يف بعض االحيان
تكون خطرية على صحته

استنتاج
 أي خلل يف التغذية يؤدي إىل االصابة باختالالت صحية و امراض خطرية  ولذلك ينبغي اتباع نظام غذائي   

متزن  تتوفر فيه شروط التغذية السليمة

http://snv27.forumalgerie.net/forum

 -- Obésité -- تحليل وثيقة توضح داء السمنة
 السمنة هي احلالة الطبية اليت ترتاكم فيها الدهون الزائدة باجلسم إىل

 درجٍة تتسبب معها يف وقوع آثاٍر سلبيٍة على الصحة و تعود أسبابها إىل
 سوء يف التغذيةاو أسباب وراثية أو احلاالت النفسية االجتماعية مما جيعل

 اجلسم عرضة ألمراض اخرى كاالصابة بالداء السكري, مرض الكلى,
 ارتفاع نسبة الكولسرتول يف الدم, التهاب املفاصل والعديد من االمراض

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  
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  تقويم: إنجاز بحوث علمية حول بعض االمراض الناتجة عن سوء التغذية 

 جيب ان تتوفر يف الراتب الغذائي عدة شروط وهي: أن يكون متوازنا, كامال, متنوعا, نظيفا, وموزعا يف
وجبات منتظمة

 إن االخالل بالتوازن الغذائي إفراطا أو تفريطا ينجر عنه امراض خطرية كا الكواشريوكور, فقر الدم,
   السلعة الدرقية, االسقربوط, السمنة ... ولتفادي مثل هذه األمراض ينبغي احرتام قواعد صحية خاصة

بالتغذية ومنها
-تنظيف األغذية

-تناول أغذية متنوعة و كافبة
-إحرتام أوقات الوجبات الغذائية

-احملافظة على نظافة األسنان
-واهم شئ املواظبة على ممارسة الرياضة

                                
سير التعلمات / إرساء الموارد

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و الصحـــــــــــــــــة      


