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...........................................................................................................................................االسم واللقب:.  

تُأل سًٛش ٔجبت ؼزائٛت تتكٌٕ يٍ طبك يعكشَٔت بانجبٍ يع لطعت دجاج   ،سهطت بٓا طًاطى ٔ صٚتٌٕ  الوضعية األولى:

 .ح ٔ كأط ياء يعذَٙ  يع حبت تفا

 انتعهًٛاث :

 صُف األؼزٚت انًزكٕسة فٙ جذٔل حسب األصم ٔ انًصذس. 

  حذد انخاصٛت انًعتًذ عهٛٓا فٙ تصُٛف األؼزٚت حسب

 .انًصذس

 

 

انبٛط ؼزاء يشكب ٚتكٌٕ يٍ عذة يٕاد ؼزائٛت ، نهكشف عهٗ إحذٖ عُاصشِ انؽزائٛت َمتشح عهٛك  الوضعية الثانية:

 انتجشبت انتانٛت :

 

 

 
 
 
 
 

 
 : انتعهًٛاث 

   فسش ظٕٓس انهٌٕ األصفش. 

  سُٕاث  01سُٕاث  ٔ طفم 3لاسٌ بٍٛ انحاجٛاث انؽزائٛت  نهبشٔتُٛاث عُذ طفم ٚبهػ. 

  (  انجسى)استُتج دٔس انبشٔتُٛاث فٙ انعضٕٚت. 

  أركش انفشق بٍٛ انؽزاء انبسٛظ ٔ انؽزاء انًشكب     . 
 

 كمية البروتينات )غ/اليوم( عمر األطفال

 05 سنوات 3

 05 سنوات 05

01السند  

01السند    

 الحاجيات الغذائية للبروتينات عند األطفال حسب العمر

02السند    

01السند    
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يٍ أيشاض  ، حٛج ٚستبذل حهٛب األو  بٕجباث ؼزائٛت  بإفشٚمٛاعاَٙ أؼهب أطفال انذٔل انفمٛشة ٚ الوضعية االدماجية:

، ٚتًٛض األطفال انًصابٌٕ بٓزا انًشض ببطٌٕ يُتفخت ،بطئ شذٚذ فٙ انًُٕ انعمهٙ ٔ انجسًٙ حٛج (األسص)ؼُٛت بانُشاء 

  .سُٕاث  5يٍ األطفال دٌٔ  31% تصم َسبت انٕفٛاث انٗ   

 

 

 :باعتًاد عهٗ انسٛاق ٔ انسُذاث ٔ انًكتسباث انمبهٛت  انتعهًٛاث:

  حذد انًشض انز٘ ٚعاَٙ يُّ أطفال انذٔل انفمٛشة. 

 بٍٛ سبب انًشض انز٘ ٚعاَٙ يُّ األطفال.  

   . لذو حالث لٕاعذ صحٛت نهتؽزٚت نتفاد٘ ْزا انًشض 

 

ك.يوسف عشيرة     األستاذة:  

          بالتوفيق 

 دسى ثؼهٕ سٛذا بشٔتُٛاث غ(011انتشكٛب)

 غ21 غ55 غ00 حهٛب األو 

 غ1,1 غ68 غ10 األسص

01السند    
: أطف ال الدول الفقيرة   بإفريقيا   02السند    
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