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 رعشَفه انًظطهخ

 غزاء عضىٌ أو يعذٍَ، َذخم فٍ رشكُت انغزاء انًشكت يثم انجشورُذاد، و يهخ انكبنسُىو. غزاء ثسُظ

 غزاء َزكىٌ يٍ عذح أغزَخ ثسُطخ، يثم انخجض و انذهُت. غزاء يشكت

 أغزَخ رجٍُ و رًٍُ انجسى، كبنجشورُذاد و انكبنسُىو. أغزَخ ثُبئُخ

 خ رًذ انجسى ثبنطبلخ انالصيخ نُشبطه، كبنسكشَبد و انذهُُبد.أغزَ أغزَخ طبلُخ

 .يُُبد و األيالح انًعذَُخأغزَخ ضشوسَخ نىلبَخ و دًبَخ انجسى، كبنفُزب أغزَخ والُخ

 .فٍ انزغزَخ يشع َبرج عٍ َمض أو غُبة َىع أو عذح أَىاع يٍ األغزَخ انجسُطخ انفبلخ انغزائُخ

 جخ عٍ رُبول أغزَخ غُش يزىاَخ.أيشاع َبر أيشاع سىء انزغزَخ

 .يُهب يشع يٍ أيشاع انفبلبد انغزائُخ، َبرج عٍ عىص فٍ انجشورُُبد خبطخ انذُىاَُخ انكىاشُىسكىس

 يشع يٍ أيشاع انفبلبد انغزائُخ، َبرج عٍ عىص فٍ األغزَخ انطبلُخ و انجشورُُُخ. انهضال االلزُبرٍ

 أو َمض فٍ أيالح انكبنسُىو. D يشع َبرج عٍ عىص فٍ انفُزبيٍُ يشع انكسبح

 . Cيشع َبرج عٍ عىص فٍ انفُزبيٍُ  داء انذفش

 .Aيشع َبرج عٍ عىص فٍ انفُزبيٍُ  جفبف انعٍُ

 يشع َبرج عٍ عىص فٍ عُظش انُىد. يشع انزذسق

 يشع َبرج عٍ افزمبس انزغزَخ نعُظش انذذَذ. يشع فمش انذو

 سبعخ. 42هب انجسى نزهجُخ دبجُبره يٍ انًبدح و انطبلخ خالل كًُخ األغزَخ انزٍ َزطهج انكهزخ انغزائُخ

 يثبل: يبء انُىدٌ. يىاد كًُُبئُخ رعطٍ رفبعالد يًُضح يع يكىَبد األغزَخ انزٍ ركشف عُهب. انكىاشف

  

 إفشاصاد غذدَخ رذزىٌ عهً أَضًَبد، رطشح فٍ األَجىة انهضًٍ. عظبسح هضًُخ

  

 سكش يعمذ َىجذ فٍ األغزَخ راد األطم انُجبرٍ كبألسص، و َذزىٌ عهً عذد كجُش يٍ جضَئبد انكهُكىص. انُشب

 رفكُك جضَئخ إنً جضَئزٍُ أو أكثش و رنك ثىجىد انًبء. انذهًأح

 إنً جضَئبد طغُشح و رنك ثفعم األَضًَبد.رذىَم جضَئبد كجُشح  انهضى انكًُُبئٍ

 مُذ  يٍ انًعٍ انذلُك إنً انىسظ انذاخهٍ )انذو و انهًف( عهً يسزىي انخًالد انًعىَخ.عجىس يىاد ان االيزظبص انًعىٌ

يبدح َُزجهب انكجذ ثبسزًشاس و رزجًع فٍ انًشاسح لجم أٌ رفشص فٍ انًعٍ انذلُك، و رزًُض ثكىَهب ال رذزىٌ عهً أَضًَبد،  انظفشاء
 غُشح )رمىو ثهضى يُكبَُكٍ(.و نكُهب رمىو ثهضى انذهُُبد و رنك ثزجضَئهب إنً لطُشاد ط

انىدذح انىظُفُخ نأليعبء انذلُمخ، و رزكىٌ يٍ ظهبس يعىٌ يكىٌ يٍ طجمخ وادذح يٍ انخالَب. وظُفزهب: االيزظبص  انخًهخ انًعىَخ
 انًعىٌ.

 عظبسح هضًُخ رفشصهب انغذد انهعبثُخ  انًىجىدح ثبنفى، و رذزىٌ عهً أَضَى انُشىاص. انهعبة

 

 . و الهضم  بية الغذائيةمعجم دروس التر


