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 للثانوية العامة مبحث الثقافة العلمية المتفوقين أسئلة 

 

 السؤال األول : من خالل لدراستك لدرس البوليمرات أجب عما يأتي:

 .شباك الصيد –الكاميرات الرقمية  –ل الحراري في البناء فيما يلي: العز اذكر أي  األلياف التي تستخدم .1

ذرات الهيدروجين في  ا كان لديك بوليمر البولي ايثلين  يتكون من اثنى عشر ذرة كربون وتم استبدال اذ .2

 دد المونومرات الداخلة في تركيبه؟؟ وكم ع وما خصائصهما البوليمرالناتج ؟البولي إيثلين بذرات الفلور ؟ 

تستخدم لتحضيره؟ وأي الطرق تستخدم لتحويله  إلى ألياف؟ وما هي لديك بوليمر البوليستر أي طرق  .3

 مميزات خيوطه؟

 تشبه عملية البلمرة تركيب المكعبات .ناقش العبارة  .4

 اذكر شرط طريقة اإلضافة وطريقة التكثيف لتحضير البوليمرات صناعيا .5

 –كتلة منصهرة عالية اللزوجة أي الخصائص التالية ال تنطبق على البولي ايثلين عال الكثافة: يتلين بشكل  .6

 لونه أبيض معتم –سالسله غير متفرعة تأخذ حيز أقل  –غير خامل كيميائيا 

. 3. األلياف التي يدخل في تركيبه2المونومر .1:عبر برسم تخطيطي لجزء من بوليمر السيليولوز موضحا .7

 .النبات فسر عمله كدعامة لهيكل

 الدهانات أجب عما يأتي:السؤال الثاني : من خالل لدراستك لدرس 

 ما الغرض من استخدام المواد التالية في الدهانات: -

 BaSO4كبريتات الباريوم  .1

 األسيتون في دهانات السيليلوز .2

 زيت الخروع .3

 كود اللون على شاشة الحاسوب .4

 السؤال الثالث : من خالل لدراستك لدرس المنظفات أجب عما يأتي:

 التصبن:اذكر دور المواد التالية في عملية  - أ

 هيدروكسيد البوتاسيوم .1

 من محلول هيدروكسيد الصوديوم 20% .2

 NaOClهيبوكلوريت الصوديوم  .3

 محلول ملح الطعام المركز في أحواض التصبن .4

 اذكر دور المواد التالية في معجون األسنان: - ب

 لوريل سلفات الصوديوم .1

 زيت البرافين .2

 المنثول  .3

 الفيزياء الطبية أجب عما يأتي:السؤال الرابع : من خالل لدراستك لدرس 

 اذكر مبدأ عمل استخدام األشعة السينية لتشخيص كسور العظام  .1

 تستخدم المناظير بصفة عامة في الفحص , فما  نوع األشعة المستخدمة في المنظار ؟ وفيم يستخدم؟ .2

 فسر يستخدم الرصاص للوقاية من األشعة .3
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 كمية كبيرة من السوائل واأللياف الغذائية. ينصح المرضى بعد أخذ صبغة الباريوم بتناولفسر  .4

 فسر يستخدم الرادار في الغواصات البحرية. .5

 خالل فحص الجهاز البولي بتقنية الفلوروسكوبي   .6

 ما نوع األشعة المستخدمة ؟ .1

 فسر ظهور األعضاء بوضوح. .2

 قبل عملية الفحص.للمريض اذكر أهم النصائح  .3

 

 

 أجب عما يأتي:  لدرس العالج االشعاعيالل لدراستك : من خ السؤال الخامس

قارن بين األشعة المستخدمة في التشخيص واألشعة المستخدمة في العالج من حيث طاقتها وتأثيرها على  .1

 .الجسم واالثار الجانبية

 فسر يستخدم اليود المشع في عالج سرطان الغدة الدرقية. .2

 .يستخدم الليزر في تحديد األهداف بدقة عاليةفسر  .3

 .للتقليل من خطر اإلشعاع الثالثة  النصائح الذهبيةاذكر  .4

 

 السؤال السادس : من خالل لدراستك لدرس التقانة الحيوية  أجب عما يأتي:

والجوانين  السيتوسين موزعة بالتساوي على األربع قواعد من األدنين و قاعدة نيتروجينية 500اذا كان لديك  .1

 .DNAالسلسلتي  النيوكليوتيدات في فكم عدد  والثايمين في أحد السالسل

 ما النتائج المترتبة على كل من اآلتي : .2

 إضافة جين طعم المانجا لنبات العنب .1

 يحمل الصفة المطلوبة DNAربط البالزميد مع مقطع من ال  .2

 DNAال اختالف ترتيب القواعد النيتروجينية في سلسلة  .3

 

 التقانة الحيوية  أجب عما يأتي:تطبيقات : من خالل لدراستك لدرس  السؤال السابع

 عدد تطبيقات التقانة الحيوية في مجال الطب والصيلة تعتمد على تقنية هندسة الجينات .1

 ما أهم مميزات انتاج الغاز الحيوي كمصدر للطاقة .2

 ت التالية:وضح كيف تسهم التقانة الحيوية في المجاال .3

 اج النباتي الزراعي لزيادة اإلنتالمجال   -

 نائي وتحديد المجرمالبحث الج  -

 هرمون النمو البشريبروتينات بشرية مثل انتاج  -

 تعد األغذية المعدلة وراثيا من الموضوعات الجدلية ما بين مؤيد ومعارض. .4

 فما المقصود بالتعديل الوراثي ؟   -

 وما رأيك بتخوف كثير من العلماء من تناول األغذية المعدلة وراثيا ؟  -

 نبات األرز الذهبي. –اذكر التعديل الوراثي على نبات البندورة   -
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 أجب عما يأتي:  العناصر الغذائية : من خالل لدراستك لدرس  السؤال الثامن

 . للعناصر الغذائية  مغذيات الطاقة صنف .1

 .الزيوت  – السكروز –اذكر الوحدة البنائية للعناصر التالية :  البروتينات  .2

 الكربوهيدرات مع ذكر مثال لكل منهااذكر أصناف  .3

 الدهنيات –السيليولوز  – والالكتوز أعط مصادر غذائية لكل من : السكروز .4

 فسر أهمية تناول السيليولوز للجسم بالرغم أن الجسم اليستطيع هضمه .5

 

 السؤال التاسع : عرف ما يأتي:

 مادة التباين -

 التلبد -

 التصوير الطبقي -

 الطب النووي -

 التصبن -

 النيوكليوتيدات -

 الفلكنة -

 البروتينات -

 البصمة الوراثية -

 هندسة الجينات -

 

 السؤال العاشر 

 :  وأهم اسهاماتهم العلمية التالية  اذكر دور العلماء .1

 الكيميائي شاردونيه  -

 ثيودور ميمان  -

 جودفري هاونزفيلد  -

 جون رايتر  -

 أليك جيفريز  -

 وليام رونتجن  -

 واطسن وكريك. -
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 عشر: من خالل دراستك غذاؤنا صحتنا أجب عما يأتي:السؤال الحادي 

% 15% كربوهيدرات و 20حم تحتوي  500تناول وجبة   150كجم وطوله  70مسألة: خالد كتلته  .1

 % دهون: 8بروتين و

 احسب مجموع السعرات الحرارية في الوجبة. . أ

 ؟لدبماذا تنصح خااحسب مؤشر كتلة الجسم وبين تصنيفه وفقا لمؤشر كتلة الجسم . و . ب

 سعر حراري ما نوع ميزان الطاقة؟ 800اذا كان استهلك وحرق  . ت

 احسب احتياجات خالد الغذائية اليومية بالجرامات من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات . ث

 صنف العناصر الغذائية التالية إلى مجموعات وفق وظيفتها مع إعطاء أهمية واحدة لكل عنصر : .2

 )ك( Kفيتامين  . أ

 في البروتيناتالحموض األمينية  . ب

 الحموض الدهنية األساسية . ت

 السكريات الثنائية  . ث

  Feالحديد  . ج

 الماء . ح

جم ألياف غذائية 1جم بروتينات و2جم دهون و3جم كربوهيدرات و5جم منها 11اذا تناول شخص وجبة  .3

 احسب عدد السعرات الحرارية لكل عنصر في الوجبة
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 العامة مبحث الثقافة العلمية في الثانوية المتفوقينألسئلة جابة النموذجية اإل

 

 السؤال األول :  درس البوليمرات 

 األلياف التي تستخدم فيما يلي: .1

 :اإلجابة

 الجواب نوع األلياف السؤال

 الصوف الحراري في البناءالعزل 

 األلياف البصرية )الضوئية( الكاميرات الرقمية

 ألياف البولي ايثلين شباك الصيد

 

اذا كان لديك بوليمر البولي ايثلين  يتكون من اثنى عشر ذرة كربون وتم استبدال  ذرات الهيدروجين في  .2

 ؟وما خصائصه ؟ وكم عدد المونومرات الداخلة في تركيبه؟ البولي إيثلين بذرات الفلور ؟ ما البوليمرالناتج

 :اإلجابة

 الجواب السؤال

 التفلون البوليمر الناتج

يصعب وصول  –ال يميل لتكوين روابط مع غيره  –ال يحترق  –أكثر ثباتا  خصائصه
 أي مركب كيميائي إلى سلسلة الكربون.

 ذرة كربون 12ألن البوليمر  ست مونومرات عدد المونومرات 

 

لديك بوليمر البوليستر أي طرق تستخدم لتحضيره؟ وأي الطرق تستخدم لتحويله  إلى ألياف؟ وما هي  .3

 مميزات خيوطه؟

 :اإلجابة

 الجواب السؤال

 بطريقة التكثيف تحضير بوليمر البوليستر

بالحرارة ثم يضخ المصهور عبر طريقة الصهر بصهر البوليمر  طرق تحويل  البوليستر إلى ألياف 
 فتحات دقيقة ويتم تجميده بتيار هواء بارد.

تتميز بالمتانة والمرونة ومقاومتها لالهتراء والتجاعيد  وقوى التماسك  مميزات خيوط ألياف البوليستر
 بين جزيئاتها كبيرة وساللها خطية ومقاومة للضوء والحرارة

 

 .ناقش العبارة .تشبه عملية البلمرة تركيب المكعبات  .4

 :اإلجابة

ألن عملية البلمرة تفاعل كيميائي يتم فيه بناء البوليمر الجزيء الكبير من اتحاد أعداد كبيرة من جزيئات 

 صغيرة المونومرات ) كالمكعبات(.

 

 اذكر شرط طريقة اإلضافة وطريقة التكثيف لتحضير البوليمرات صناعيا. .5

 :اإلجابة

يشترط أن تكون المونومرات من األلكينات ومشتقاتها)مركبات عضوية تحتوي روابط  طريقة اإلضافة
 ثنائية للدخول في عملية البلمرة

 يشترط أن يحتوي كل مونومر على مجموعتين فعالتين أو أكثر للحصول على البوليمر طريقة التكثيف 
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 أي الخصائص التالية ال تنطبق على البولي ايثلين عالي الكثافة:  .6
 لونه أبيض معتم –سالسله غير متفرعة تأخذ حيز أقل  –غير خامل كيميائيا  –يتلين بشكل كتلة منصهرة عالية اللزوجة 

 : غير خامل كيميائيا التنطبق على البولي ايثلين عالي الكثافة اإلجابة

 

. 3. األلياف التي يدخل في تركيبه2المونومر .1:من بوليمر السيليولوز موضحا عبر برسم تخطيطي لجزء .7

 النبات. فسر عمله كدعامة لهيكل

 اإلجابة

 الجواب السؤال

 غلوكوز المونومر

 الخشب واللحاء والقطن واأللياف الغذائية األلياف التي يدخل في تركيبها

أوضاعا متوازية فينشأ بينها روابط ألن سالسله تأخذ  عمله كدعامة لهيكل النبات
 قوية تعمل كدعامة لهيكل النبات وبناء جدر الخاليا

 

 لسؤال الثاني : درس الدهانات :ا

 ما الغرض من استخدام المواد التالية في الدهانات: -

 اإلجابة

 االستخدام المادة

 قوام سميك عند جفافه مواد مالئة للتقليل من تكاليف الدهان واكسابه BaSO4كبريتات الباريوم  .1

 مذيب دهانات السيليلوز المعروفة باسم اللكر والورنيش األسيتون في دهانات السيليلوز .2

 مواد ملدنة تكسب الدهان مرونة كافية تمنع تشققه بعد الجفاف زيت الخروع .3

 لتحديد درجة اللون وكميته بدقة متناهية  كود اللون على شاشة الحاسوب .4

 

 لسؤال الثالث : درس المنظفات ا

 دور المواد التالية في عملية التصبن: -

 اإلجابة

 دورها في عملية التصبن المادة 

 مادة قلوية لصناعة الصابون الطري كصابون الحالقة هيدروكسيد البوتاسيوم

 مادة قلوية لصناعة الصابون البلدي بالطريقة الباردة % من محلول هيدروكسيد الصوديوم20

 للحصول على صابون أبيض NaOClهيبوكلوريت الصوديوم 

 لفصل الصابون عن المحلول المحتوي الجليسرول محلول ملح الطعام المركز في أحواض التصبن

 

 المواد التالية في معجون األسناندور   -

 اإلجابة

 دورها  المادة

 وتخليص األسنان من الرواسب الكلسيةمواد منظفة وملمعة يتمتع بفعالية عالية   لوريل سلفات الصوديوم

 مادة مزلقة لمنع تشقق المعجون وعدم ترسب المواد مرة أخرى على السن أثناء االستخدام زيت البرافين

 مكسبات رائحة المنثول
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 السؤال الرابع : درس الفيزياء الطبية 

 اإلجابة

 اإلجابة السؤال 

مبدأ عمل استخدام األشعة السينية لتشخيص .1
 كسور العظام 

 

يعتمد على اختالف كثافة المواد فعالية الكثافة مثل العظام 
ذات أعداد ذرية عالية تمتص نسبة كبيرة من األشعة فيتم 

 تشخيص الكسور 

 في المنظار. نوع األشعة 2
 المنظار في  يستخدم  -

 عند طرف األنبوب أشعة الضوء المرئي في كاميرا تقع -
رؤية األعضاء الداخلية مباشرة واخذ عينات و إجراء  -

 جراحات داخلية

 ألن الرصاص عالية االمتصاص لهذه األشعة   فسر يستخدم الرصاص للوقاية من األشعة.3

فسر ينصح المرضى بعد أخذ صبغة الباريوم  .4
 بتناول كمية كبيرة من السوائل واأللياف الغذائية

الباريوم مادة تباين تسبب اإلمساك ويجب التخلص ألن 
 منها

ألن الرادار يستخدم أمواج فوق صوتية  ذات ترددات  فسر يستخدم الرادار في الغواصات البحرية..5
ميجا هيرتز تسقط على الجسم ثم تنعكس  5-1عالية من

 وتعود  للرادار للكشف عن الغواصات المعادية

 الفلوروسكوبي  فحص الجهاز البولي بتقنية.6
 ما نوع األشعة المستخدمة ؟ .1
 فسر ظهور األعضاء بوضوح. .2
قبل عملية  للمريض اذكر أهم النصائح .3

 الفحص.
 

 
 األشعة السينية -
بسبب استخدام مادة التباين اليود  -

التي تمتص األشعة السينية 
 بكفاءة عالية

قبل الفحص إعطاء المريض  -
تناول أطعمة  دواء مسهل مع

خفيفة و يوم الفحص االمتناع عن األكل والشرب لمدة 
 ست ساعات  وعن مضغ العلكة

 

 :  العالج االشعاعي:  السؤال الخامس

 اإلجابة

 إلجابةا السؤال

األشعة المستخدمة في التشخيص واألشعة بين   .قارن1
المستخدمة في العالج من حيث طاقتها وتأثيرها على 

 الجانبية.الجسم واالثار 

األشعة المستخدمة في التشخيص طاقتها منخفضة وال تؤدي  -

لتدمير األنسجة الحية التي تمر خاللها وآثارها الجانبية أكثر 
 خطورة على المرأة الحامل

األشعة المستخدمة في العالج طاقتها أعلى لقتل الخاليا  -

ا الضارة كالخاليا السرطانية واألورام أو الحد منها , وآثاره
 الجانبية تسبب تقرحات.

فسر يستخدم اليود المشع في عالج سرطان الغدة .2
 الدرقية.

من العناصر المشعة التي تستخدم في  I-131اليود المشع 

العالج حيث يمتص الجسم اليود المشع  للوصول إلى الورم 
السرطاني وتدمير الخاليا في الغدة الدرقية وتأثيرها محدود 

 حسن فرص الحياة وتقلل حدة األعراض.على خاليا الجسم وت

يستخدم الليزر في تحديد األهداف بدقة فسر . 3
 عالية

آلن الليزر من خصائصه أنه يسير لمسافات طويلة خط 
 مستقيم محتفظا بطاقته ويتركز في مساحة صغيرة 

للتقليل من خطر  الثالثة اذكر النصائح الذهبية.4
 اإلشعاع

 

 تقليل  وقت التعرض لإلشعاع -
 البعد المناسب )المسافة(عن مصدر االشعاع -
 تحديد مقدار الجرعة -
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 التقانة الحيوية   درسالسؤال السادس : 

 اإلجابة

 اإلجابة السؤال
موزعة  قاعدة نيتروجينية 500اذا كان لديك  .1

 السيتوسين بالتساوي على األربع قواعد من األدنين و
فكم عدد  والجوانين والثايمين في أحد السالسل

 .DNAالسلسلتي  النيوكليوتيدات في 

ألن السلسلة  DNAألف نيوكليوتيدة بسلسلتي ال 

قاعدة نيتروجينية من كل  500يقابلها  500األولى 
 نيوكليوتيدة

ينتج عنب بطعم  إضافة جين طعم المانجا لنبات العنب .1 .ما النتائج المترتبة على كل من اآلتي2
 المانجا بهندسة الجينات

 DNAينتج ال  DNAالبالزميد مع مقطع من ال ربط  .2
 معاد التركيب يتم ادخاله إلى كائن حي آخر للتعديل الوراثي

اختالف ترتيب القواعد النيتروجينية في سلسلة ال .3

DNA  ينتج اختالف في صفات الكائنات الحية وتمايز
 بعضها عن بعض

 

 التقانة الحيوية  أجب عما يأتي:تطبيقات : من خالل لدراستك لدرس  السؤال السابع

 اإلجابة

 اإلجابة السؤال

عدد تطبيقات التقانة الحيوية في مجال الطب .1
 والصيلة تعتمد على تقنية هندسة الجينات

إنتاج هرمون النمو  –انتاج هرمون األنسولين 
 إنتاج عوامل تخثر الدم وإنتاج لقاحات –البشري 

إنتاج طاقة نظيفة وتخليص البيئة من مشكلة  النفايات  الحيوي كمصدر للطاقةما أهم مميزات انتاج الغاز .2
 والفضالت 

 كيف تسهم التقانة الحيوية في .3
 الزراعي لزيادة اإلنتاج النباتيالمجال  -
 البحث الجنائي وتحديد المجرم  -
 انتاج بروتينات بشرية مثل هرمون النمو البشري -

ة األنسجة وزراعتها من خالل زراعة األنسجة وتنمي
 بمعزل عن الكائن الحي في بيئات نمو مناسبة كاآلجار

للعينة في مسرح الجريمة  DNAمن خالل بصمة ال 

 والمشتبه بهم ثم مطابقتها معا لتحديد المجرم

 64من خالل هندسة الجينات في الحيوان ص

تعد األغذية المعدلة وراثيا من الموضوعات الجدلية .4
 مؤيد ومعارض.ما بين 
 لتعديل الوراثي ؟ا   .1

 مقدمة سؤال
التعديل الوراثي من خالل نقل جين من كائن حي يمتاز 

 الصفة المرغوبة لكائن حي آخر

تخوف كثير من العلماء من تناول األغذية المعدلة .2
 وراثيا 

 

البعض يتخوف منها ألنها ناقلة للجينات تسبب 
تأثيرات سرطانية وتثير الحساسية وتسبب تلف الجهاز 

 العصبي كالتربتوفان ونمو غير طبيعي لألعضاء

نبات األرز  –التعديل الوراثي على نبات البندورة .3
 الذهبي

 نبات البندور تأخر تلين الفاكهة -
نبات األرز الذهبي انتاج كميات  -

 من فيتامين_ أ(عالية 
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 :العناصر الغذائية   درس السؤال الثامن : 

 اإلجابة

 اإلجابة السؤال

الدهنيات أكبر  –كربوهيدرات مصدر رئيسي للطاقة  للعناصر الغذائية  مغذيات الطاقة صنف .1
 البروتينات مصدر احتياطي للطاقة –مصدر للطاقة 

 – السكروز –:  البروتينات  الوحدة البنائية .2
 الزيوت 

 البروتينات: الحموض األمينية
 السكروز : غلوكوز ألنه من الكربوهيدرات
 الزيوت : حموض دهنية ألنها من الدهنيات

اذكر أصناف الكربوهيدرات مع ذكر مثال لكل  .3
 منها

 السكريات أحادية مثل الغلوكوز والثنائية مثل السكروز
 النشا مثل نشا الذرة والبطاطا

 مثل األلياف الغذائية في الفواكه والخضارالسيليولوز 

 –السكروز والالكتوز  .أعط مصادر غذائية 4
 الدهنيات –السيليولوز 

 السكروز في قصب السكر والشمندر والالكتوز في الحليب
 السيليولوز مثل األلياف الغذائية في الفواكه والخضار

الدهنيات مصادر نباتية كزيت الزيتون واللوز ومصادر 
 حيوانية كالزبدة وصفار البيض ودهن اللحوم.

فسر أهمية تناول السيليولوز للجسم بالرغم أن .5
 الجسم اليستطيع هضمه

 

ألن السيليولوز ألياف غذائية تسهل عملية الهضم 
واالمتصاص وتخفض الكوليسترول و تقلل من السعرات 

 الحرارية

 

 السؤال التاسع : عرف ما يأتي:

 اإلجابة

 جابةاإل السؤال

 مادة التباين
 

 

  التلبد

  التصوير الطبقي

  الطب النووي

  التصبن

  النيوكليوتيدات

  الفلكنة

  البصمة الوراثية

  هندسة الجينات

  التنفس الخلوي

  السعر الحراري الكيلوكالوري

  طاقة األيض

 

 

 السؤال العاشر

 :  العلميةاذكر دور العلماء التالية  وأهم اسهاماتهم  -

 اإلجابة
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 اإلجابة السؤال

ساهم في تصنيع ألياف الحرير الصناعي الرايون بمعالجة  الكيميائي شاردونيه -
القطن بخليط من الكيماويات والكحول ثم تمريره في ثقوب 

 صغيرة لتعمل على تبخر الكحول وتبقى األلياف

 ثيودور ميمان  -
 

 بتضخيم الضوء المرئي  LASERتصنيع أول ليزر 

 جودفري هاونزفيلد  -
 

 CTساهم في اختراع أول جهاز تصوير طبقي 

اكتشاف األشعة فوق البنفسجية التي تقع في نهاية الطيف  جون رايتر
 المرئي

 أليك جيفريز  -
 

 اكتشف البصمة الوراثية

 وليام رونتجن  -
 

اكتشف األشعة السينية عندما كان يمرر تيار كهربائي في 
 انبوب زجاجي مفرغ من الهواء 

 واطسن وكريك. -
 

ادى لتطور علم DNAاكتشفا الشكل األساسي للمادة الوراثية 

 الوراثة الجزيئية لتحديد الخرائط الجينية

 

 الحادي عشر: من خالل دراستك غذاؤنا صحتنا أجب عما يأتي:حل سؤال 

% 15% كربوهيدرات و 20حم تحتوي  500تناول وجبة   150كجم وطوله  70لة: خالد كتلته مسأ .4

 % دهون: 8بروتين و

 احسب مجموع السعرات الحرارية في الوجبة . ج

 جم100= 0. 2×  500= كتلة عنصر الكربوهيدرات    -

 جم 75= 0. 15×  500=  كتلة عنصر البروتينات  -

 جم  40 = 0. 08×  500=  كتلة عنصر الدهون -

 سعر  400=  4× 100السعرات الحرارية للكربوهيدرات =  -

 سعر 300= 4×  75السعرات الحرارية للبروتينات = -

 سعر 360=  9×  40السعرات الحرارية الدهون =  -

 سعر حراري   1060:    المجموع  -

 ؟بماذا تنصح خالداحسب مؤشر كتلة الجسم وبين تصنيفه وفقا لمؤشر كتلة الجسم . و . ح

- BMI  =31 ممارسة الرياضة والغذاء الصحي الميزان السالب بوزن سمين وانصحه ب

 المتوازن والتقليل من الدهنيات وتناول األلياف.

  سعر حراري ما نوع ميزان الطاقة؟ 800وحرق اذا كان استهلك  . خ

ء أكبر مما يحتاجه فيؤدي لزيادة فإن كمية الطاقة من الغذا 1060من الوجبة  800استهلك  -

 الوزن فنا ميزان موجب وأنصحه بالميزان السالب

 احسب احتياجات خالد الغذائية اليومية بالجرامات من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات . د

 جم560=  8× 70المتوسط =  8×احتياجاته من الكربوهيدرات = وزنه  -

 جم 140=  2× 70احتياجاته من البروتينات =  -

 جم 56=  0.8×  70احتيجاته من الدهون =  -
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 صنف العناصر الغذائية التالية إلى مجموعات وفق وظيفتها مع إعطاء أهمية واحدة لكل عنصر : .5

 في تخثر الدم , تساعدمن الفيتامينات : أغذية وقاية  )ك( Kفيتامين  . خ

: أغذية بناء ومصدر احتياطي للطاقة وتعمل على بناء الخاليا الحموض األمينية في البروتينات . د

 وتعويض التالف منها

: أغذية طاقة أكبر مصدر للطاقة ال يستطيع الجسم انتاجها  تدخل في بناء ض الدهنية األساسيةالحمو . ذ

 األغشية الخلوية وبعض الهرمونات

  : أغذية طاقة من الكريوهيدرات نعطي طعم حلو وكمادة حافظة السكريات الثنائية . ر

 ساهم في تكوين الهيموجلوبينتمن األمالح المعدنية اية : أغذية وق Feالحديد  . ز

: أغذية وقاية تمنح الجسم الرطوبة الكافية وتنظم درجة حرارة الجسم وتخليص الدم من  الماء . س

 الفضالت

جم ألياف غذائية 1جم بروتينات و2جم دهون و3جم كربوهيدرات و5جم منها 11اذا تناول شخص وجبة  .6

 احسب عدد السعرات الحرارية لكل عنصر في الوجبة

 سعر 20= 4×5السعرات من الكربوهيدرات =  -

 سعر 27= 9× 3السعرات للدهون =  -

 سعر8=  4×  2السعرات للبروتين =  -

 والسعرات لأللياف = صفر -

 

 

 

 

 تم بحمد هللا وتوفيقه من  إعداد أ. نجوى الشيخ علي


