
 

 

الرابعة متوسط والحياة للسنةملخصات علوم الطبيعية   
4AM 

التغذية عند اإلنسان األول:المجال المفاهيمي   

 :تحويل األغذية في األنبوب الهضمي

الغدد اللعابية يتقطع الغذاء ويتبلل أثناء المضغ بفضل إفرازات. 
،ـوهي ات المغذيب البروتينات والدسم إلى مواد بسيطة تعرف يتم تبسيط األغذية مثل السكريات المعقدة

مية تحت تأثير إنزيمات هض األمينية واألحماض الدسمة والجليسيرول ـوذلك البسيطة واألحماضالسكريات 
ي الشعير وانزيم البروتياز المتخصص ف األميالز المتخصص في هضم النشاء إلى سكر متخصصة كإنزيم

 .هضم الدسم إلى أحماض دسمة وجليسيرول البروتينات إلى أحماض أمينية وانزيم الليباز في هضم

والماء ألنها عناصر بسيطة ال يتم تفكيك الفيتامينات واألمالح المعدنية. 

دسمة، ماء  جليسيرول، أحماض أحماض أمينية جلوكوز،) حتوي المعي الدقيق على مغذيات مختلفةي
 يحتوي على جزيئات كبيرة غير قابلة للهضم واألمالح المعدنية والفيتامينات( كما

 

د الملحقةالغد  األنبوب الهضمي 

 

 :امتصاص المغذيات

انثناءات عليها زغابات معوية كثيرة غنية تميز الجدار الداخلي للمعي الدقيق بوجودي 
 ت والدمواسع بين المغذيا بالشعيرات الدموية، مما يشكل سطح تماس

المغذيات سمح هذه البنية المتميزة بامتصاصت. 

 
 

  :الجسمنقل المغذيات في -

الزغابات المعوية نحو الدم واللمف تنتقل المغذيات الممتصة على مستوى. 
 االحماض االمينية، الماء واالمالح المعدنية تمر فيه كل من الغلوكوز، :الطريق الدموي

 .والفيتامينات

الدسمة والجليسيرول، الماء واالمالح  يمر فيه كل من االحماض :الطريق البلغمي
 .والفيتامينات المعدنية

من الكريات الحمراء، وهو سائل يحيط  اللمف: سائل يشبه تركيبه الدم ما عدا خلوه
 .الخاليا بجميع

 

 االمتصاص رسم تخطيطي يوضح طريقا

 االمتصاصاالمتص

 بنية الزغابة المعوية

 :الوسط الداخلي

البيني واللمف والسائل المعوية واالسناخ الرئوية( ويتكون من الدم خاليا األعضاء وسطوح التبادل )الزغابات هو سائل في حركة دائمة ِيؤمن االتصال بين. 
بر جدران بالترشيح ع مصورة الدم انطالقا من مصورة الدممن تركيب  يتشكل السائل البيني الذي يكون تركيبه قريب :العالقة بين الدم واللمف والسائل البيني

 .في االوعية اللمفاوية ليشكل اللمفامتصاصه  الشعيرات الدموية ويعاد



 

  

 

 

رسم تخطيطي يوضح العالقة بين 

 الدم واللمف والسائل البيني

 مكونات الدم:

الدم نسيج سائل يمكن فصل مكوناته عن طريق تثفيل )ترسيب( دم طازج غير متخثر نتحصل عليه بإضافة  

 أكسات األمونيوم للدم لحظة الحصول عليه بقوى الطرد المركزي مما يسمح بفصل مكوناته إلى:

  مصورة الدم الخثارة الدموية

من حجم الدم وتتمثل  %47تشكل 

الكريات الدموية الحمراء في 
 والبيضاء والصفائح الدموية

تمثل الجزء السائل للدم وتشكل 
من حجمه 53%  

 الكريات الحمراء:
نقل الغازات عن طريق مادة 

من  2Oالهيموغلوبين حيث تحمل 

من  2COاألسناخ الى الخاليا 

 الخاليا الى االسناخ
 الكريات البيضاء:

 القضاء على األجسام الغريبة.
 الصفائح الدموية:

 تساعد على تخثر الدم

يتمثل دور مصورة الدم في تزويد 
الجسم بالمغذيات وتخلصه من 

 الفضالت السامة كالبولة

 
 
 

 دورها في الجسم

 

 

 رسم تخطيطي لسحبة دموية

 إستعمال المغذيات:

  إن االستعمال الحقيقي للمغذيات يتم على مستوى خاليا الجسم من أجل:

:انتاج الطاقة الالزمة لنشاط العضوية. الدسم والسكريات 
:البناء والترميم بإنتاج مواد جديدة من أجل النمو والتكاثر والصيانة البروتينات 

 

 :الغذائي لتوازنا

 غير غذائية سلوكات عن أساسا تنجم متنوعة الختالالت التغذية وظيفة تتعرض

 دون بسرعة واألكل منتظمة غير أوقات في واألكل األكل في كاإلفراط صحية

 الهضم عسر مثل الهضمي األنبوب في إصابات عنها ويترتب جيد مضغ

 ونخر األسنان. واإلمساك واإلسهال المعدية والقرحة

  نخر األسنان:

لىإ االكل بعد األسنان تنظيف وعدم( مستمر قضم) غير المنتظم األكل يؤدي 

 لطعاما بقايا على تتغذى التي البكتيريا تفرزها التي األحماض كمية تزايد

 .السكريات خاصة االسنان في الموجودة

يةالمعدن األمالح تآكل الى البكتيريا طرف من المفرزة االحماض تزايد ويؤدي 

 بدايةو السن هشاشة يسبب مما( والكالسيوم الفوسفات) األسنان لميناء المكونة

 .نخرها

 

 التذكير ببعض الكواشف:

(-تفاعل )   يكشف عن تفاعل )+( 
عدم ظهور اللون 
 األزرق البنفسجي

ظهور لون 
 أزرق بنفسجي

 ماء اليود النشاء

عدم ظهور اللون 
 األصفر

ظهور اللون 
 األصفر

حمض  البروتينات
 اآلزوت

عدم ظهور 
راسب أحمر 

 آجوري

ظهور راسب 
 أحمر آجوري

السكريات 
 البسيطة

محلول 
 فهلنج

 

 استعمال الجلوكوز واألكسجين من طرف العضلة:

 الطاقة وتحررتستهلك الخاليا العضلية مثل جميع الخاليا األخرى في الجسم الجلوكوز واالكسجين قصد انتاج 

 ثاني أكسيد الكربون ويزداد هذا االستهالك بزيادة المجهود العضلي.

 استعمال الجلوكوز واالكسجين من طرف فطر الخميرة:

الطاقة في وجود غاز االكسجين وكذلك في  إلنتاججلوكوز تستهلك الكائنات الحية الدقيقة مثل فطر الخميرة ال

بالتنفس وفي غيابه لكن بكمية أقل وتحرر ثاني أكسيد الكربون . حيث يسمى النشاط في وجود غاز االكسجين 

 غيابه يسمى التخمر.

 مقارنة بين ظاهرتي التنفس والتخمر :

 ظاهرة التنفس ظاهرة التخمر
  2Oفي وجود الـ  2Oفي غياب الـ

 انتاج الطاقة 
 قليل

انتاج الطاقة 
 كبير

 2COتحرر  2COتحرر

 انتاج الماء انتاج الكحول

 

 




