
 (سفشُ سالهت)ػلَم ّفتن 21فصل ًبم یکتبی ثی ّوتب                                                         

 غزا هَاد الصم ثشای سبختِ ضذى ٍ سضذ یبختِ ّبی )سلَل ّبی(ثذى سا تأهیي هی کٌذ.  -2فبیذُ ّبی غزا : 

 غزا اًشطی الصم ثشای اًجبم فؼبلیت ّبی ثذى سا تأهیي هی کٌذ. -1

 کبسّبیی کِ غزا دس ثذى هب اًجبم هی دّذ ، ثِ هَاد هغزی آى ّب ثستگی داسد. *

 اًشطی هَسد ًیبص ثذى سا تأهیي هی کٌٌذ.                     کشثَّیذسات ّب     -2هَاد هغزی :   

 .کٌٌذ هی تأهیي سا ثذى ًیبص هَسد اًشطی           لیپیذّب )چشثی ّب(              -1

 ثِ سبختِ ضذى ٍ سضذ یبختِ ّب کوک هی کٌٌذ.   تئیي ّب                    پشٍ -3

 ٍیتبهیي ّب -4

 ثِ سضذ ٍ ػولکشد هٌبست دستگبُ ّبی ثذى کوک هی کٌٌذ.  هَاد هؼذًی -5 

   آة  -6   

 کشثَّیذسات 

 

 اثتذا گلَکض هی سبصًذ ٍسپس ثب ٍصل کشدى هَلکَل ّبی گلَکض ثِ ّن ًطبستِ  هی سبصًذ.  ،گیبّبى دس فتَسٌتض ***

 ًطبستِ ٍسلَلض ّش دٍ اص قٌذ سبدُ ای ثِ ًبم گلَکض سبختِ ضذُ اًذ. ***

 فَایذ  

  چشثی ّب 

 ضشسّب  

 

 .  ّستٌذ جبهذ  هؼوَلی دهبی دسچشثی جبًَسی             -1چشثی گیبّی            دس دهبی هؼوَلی هبیغ ّستٌذ.    -2اًَاع چشثی ّب :  

 *ّوِ ی پشٍتئیي ّب اص هَلکَل ّبیی ثِ ًبم آهیٌَاسیذ سبختِ ضذُ اًذ. 

 آهیٌَاسیذّبی ضشٍسی
آى ّب سا ثب استفبدُ اص غزاّبیی کِ هی خَسین  ًوی تَاًذثِ آى گًَِ اص آهیٌَاسیذّب گفٌِ هی ضَد کِ ثذى هب  ضشٍسی آهیٌَاسیذّبی

 ، ثِ دست آٍسین . خَسدى غزاآى ّب سا ثِ طَس آهبدُ ٍ اص طشیق  ثبیذثسبصد ٍ 

        غزاّبی گیبّی هبًٌذ غزاّبی جبًَسی هٌجغ پشٍتئیي اًذ. 

 ّستٌذ. جبًَسی پشٍتئیي ّبی ضشٍسی آهیٌَاسیذّبی *ثْتشیي هٌجغ**

 هحلَل دس آة  -2 

 Aٍیتبهیي    ٍیتبهیي ّب  

 

  گلَکض هثل( قٌذ) سبدُ 

 سلَلض هثل هشکت 

 حفظ اًذام ّب اص آسیت

 تَلیذ اًشطی 

 تٌگ ضذى سگ ّب 

 افضایص خطش سکتِ قلجی 

 هحلَل دس چشثی -1

 Bٍیتبهیي 

 Cٍیتبهیي 

 Dٍیتبهیي 

 .هبًٌذ ثبفت چشثی اطشاف قلت کِ اص ًَع ثبفت پیًَذی است 

 هقذاس اًشطی صایی چشثی ّب تقشیجبً دٍ ثشاثش کشثَّیذسات ّب ست. 

  ًطبستِ هثل هشکت 

 خشهب ، ػسل ، اًگَس 

  ًبى ، سیت صهیٌی ، ثشًج 

  هیَُ ّب ٍسجضی ّب 



 

 جذٍل ٍیتبهیي ّب

 هٌجغ غزایی فَایذ ًبم ٍیتبهیي

A  تخن هشؽ ٍجگش   ، گَجِ فشًگی ، َّیج  ثِ ٍیظُ دس ًَس کن سالهت چطن ٍثیٌبیی 

B  َلجٌیبت ٍغالت ٍتخن هشؽ پیطگیشی اص کن خًَی ٍسیضش ه 

C  ِهیَُ ّب ٍ سجضیجبت  سالهت پَست ٍلث 

D  تخن هشؽ ٍ هبّی  جزة کلسین تَسط استخَاى ّب 

 

آة دس اطشاف ٍدسٍى  هی ضَد.  ادساس دفغٍهقذاس اضبفی آى ّب اص طشیق  رخیشُ ًوی ضًَذٍیتبهیي ّبی هحلَل دس آة دس ثذى هب **

 یبختِ ّب )سلَلْب ( ٍجَد داسد. 

 ثسبصد. آفتبة سا ثب استفبدُ اص  Dٍیتبهیي ثذى هب هی تَاًذ **

 جذٍل هَاد هؼذًی

 هٌجغ غزایی ًقص آى دس ثذى ًبم هبدُ هؼذًی

 لجٌیبت سضذ استخَاى ّب کلسین

 گَضت کن خًَیجلَگیشی اص  آّي

 غزاّبی دسیبیی تٌظین فؼبلیت سلَل ّب ٍسضذ ثذى یذ

 هیَُ ّب ٍ سجضی ّب  ، ًوک خَساکی فؼبلیت سَل ّبی ػصجی سذین

 **آّي دس سبختبس یبختِ ّبی قشهض خَى ٍجَد داسد. 

 

 
ٍیتبهیي ّب ، هَاد هؼذًی  ٍ  غزایی کِ ّوِ ی هَاد هغزی )کشثَّیذسات ، لیپیذ، پشٍتئیي ،                      خَسدى غزاّبی هتٌَع  -2

 ( سا ثِ هقذاس کبفی داضتِ ثبضذ. آة

 ثِ هقذاسی کِ اًشطی هَسد ًیبص ثذى سا تأهیي کٌذ.                   خَسدى ثِ هقذاس کبفی  -1

 غزاّبی آة پض ٍثخبس پض سبلن تشًذ.                      ضت(خَسدى غزاّبی سبلن )سػبیت ثْذا -3

خَسدى خَساکی ّبیی هبًٌذ پفک ، ضکالت ٍ ضیشیٌی ثیي ٍػذُ ّبی غزا اص                   داضتي سفتبسّب ٍ ػبدت ّبی صحیح غزایی  -4

 شد.ػبدت ّبی ًبدسست است  ثِ جبی آى ّب هی تَاى دس هیبى ٍػذُ ّب اص هیَُ ّب استفبدُ ک

 **دس ٌّگبم خشیذ خَساکی ّب ثِ ثشچست اسصش غزایی آى ّب دقت کٌین.*

 ثب آسصٍی هؤفقیت ثشای ضوب داًص آهَصاى ػضیض

 سبلن هؼیبسّبی تغزیِ
 


