دبستبى پسزاًِ ی قبسن سادُ
خالصِ ی درس خَراکیْب  ،علَم سَم ابتذایی(ّوزاُ ببًوًَِ سَال)

ضوب بزای حزکت  ،تٌفس،صحبت ،فکز کزدى ٍاًجبم فعبلیت ّبی رٍساًِ ی خَد ًیبس بِ غذای سبلن ٍهٌبسب داریذ.ببیذ اس خَردى سیبدی
بعضی اسغذاّب جلَگیزی کٌیذ.خَردى ًوک اضبفی ببعث بیهبری فطبر خَى هی ضَد .خَردى ضیزیٌی اضبفی هَجب سیبدضذى ٍسى ٍ بیوبری
قٌذ هی ضَد.
بعضی اس خَراکی ّب اس ًظز بْذاضتی هٌبسب ًیستٌذ.هثل  :پفک ،چیپس  ،لَاضک ،سَسیس ٍ کبلببس
بعضی اس هَاد غذایی کِ هب هصزف هی کٌین دارای هَاد ًگِ دارًذُ ّستٌذ.هَاد ًگِ دارًذُ ،هَادی ّستٌذ کِ بِ خَراکیْب اضبفِ هی کٌٌذ تب
هذت طَالًی تزی بتَاى اس آى استفبدُ کزد.هَاد ًگِ دارًذُ بزای بذى ضزر دارد.هَاد ًگِ دارًذُ در کٌسزٍّب،کوپَتْبٍ ضیزّبی پبکتی کِ
تبریخ هصزف طَالًی دارًذ ٍجَد دارد.
بزای خزیذ هَاد غذایی ببیذ بِ تبریخ تَلیذ ٍ تبریخ اًقضب،کِ رٍی بستِ بٌذی چبپ ضذُ است دقت کٌین ٍ سعی کٌین اس هَادی کِ تبسُ تَلیذ
ضذُ اًذ استفبدُ کٌین.
هَادغذایی بِ  4گزٍُ تقسین هی ضًَذ:
گزٍُ اٍلً:بى ّب ً ،طبستِ ّب ٍغالت – { اًَاع ًبى ّب  ،هبکبراًی  ،رضتِ ّب ،بزًج  ،سیب سهیٌی} ًطبستِ دارًذ.غالت ّن هثل  :گٌذم
ٍجَ در ایي گزٍُ قزار دارًذ.ایي گزٍُ بِ بذى اًزصی هی دٌّذ ٍ ٍیتبهیي ٍ هَاد السم را بِ بذى هب هی رسبًٌذ.
گزٍُ دٍم  :هیَُ ّب ٍسبشیجبت – {اًَاع هیَُ  ،اًَاع سبشیجبت  ،خزهب } ایي گزٍُ بِ بذى هب ٍیتبهیي ٍهَادهعذًی هی رسبًٌذ کِ بزای
سالهتی اعضبی بذى هب السهٌذ.
گزٍُ سَم :پزٍتئیي ّب ٍ لبٌیبت – { هزغ،گَضت،هبّی،تخن هزغ ٍ } ،لبٌیبت هثل  :ضیز  ،پٌیز  ، ،کزُ  ،خبهِ  ،دٍغ ٍ هبست داری پزٍتئیي
رش بذى هب السهٌذ (.هغشّبی
هی ببضذ.لبٌیبت بِ هَادی گفتِ هی ضَد کِ اس ضیز تْیِ هی ضًَذ .ایي گزٍُ هَاد غذایی بزای د
ببدام،فٌذق،پستِ،گزدٍ ّن پزٍتئیي دارًذ)حبَببت ضبهل ًخَد  ،عذس،لَبیب ّن پزٍتئیي دارًذ.
گزٍُ چْبرم :چزبی ّب ٍ قٌذّب – چزبی ّب دًٍَعٌذ {گیبّی  ،حیَاًی}رٍغي ّبی گیبُ ی هثل:رٍغي سیتَى ،رٍغي کٌجذ ،رٍغي
آفتببگزداى
رٍغي ّبی حیَاًی  ،اس بذى حیَاًبت درست هی ضَد ٍ استفبدُ ی سیبدی اس آًْب بزای هب ضزر دارد پس بْتزاست اس رٍغي ّبی گیبّی
استفبدُ کٌین .استفبدُ ی سیبدی اس قٌذ ّب ّن بزای بذى ضزر داردهثل :ضکالتْب  ،دسز ّب ٍ ضیزیٌی ّب .بیطتز هیَُ ّبیی ّن کِ استفبدُ هی
کٌین دارای قٌذ هی ببضٌذ کِ استفبدُ ی آًْب بزای بذى ضزر ًذارد چَى قٌذ طبیعی دارًذٍ بزای بذى هب السهٌذ.گزٍُ چزبی ّب ٍقٌذ ّب بِ بذى
هب اًزصی می دٌّذ.
در گزٍُ ّبی غذایی  ،گزٍُ ًبى ّب ًٍطبستِ ّب اّویت بیطتزی دارًذ ٍ گزٍُ قٌذ ّب ٍ چزبی ّب اس اّویت کوتزی بزخَردارًذ.

رٍش ّبی ًگِ داری غذاّب:
بزای سبلن هبًذى غذاّب ببیذ آى ّب را در ضزایط هٌبسب ًگِ داری کٌین.در جذٍل سیز اًَاع رٍش ّبی ًگِ داری غذا گفتِ ضذُ است.

هَاد غذایی

رٍش ًگِ داری

گَضت ٍهشغ

یخ صدى

لَثیب ً ،خَد ،هبّی

کٌسشٍکشدى

ضیش ً ،بى

ًگِ داسی دس ظشٍف دس ثستِ

سجضیً،بى ،هیَُ

خطک کشدى

هبّی ،ثشًح

دٍدی کشدى

خیبس ،کلن ،هبّی

ضَسکشدى

سجضیدبت،هیَُ خبت

تشش کشدى

ًوًَِ سَاالت ّوزاُ ببپبسخ:
 – 1دس کذام یک حسٍتئیي یبفت هی ضَد؟
الف) ضیش

ة) گَضت

د) ّشسِ هَسد

ج) تخن هشغ

ٍ – 2یتبهیي ّب چِ ًقطی دس ثذى هب داسًذ؟
الف ) اًشطی دادى

ة) سضذ ثذى

د) گشم ًگِ داضتي

ج) سبلن ًگِ داضتي

 -3هقذاس چشةی دس کذام یک ثیطتش است؟
الف) ضیش

ة) پٌیش

ج) هبست

د) کشُ

 – 4ثذى هب ثشای اًدبم کبسّبی سٍص هشُ ی خَد ًیبص ثِ  ................................داسد .

اًشطی

 – 5هَادًگِ داسًذًُ..........................................گِ داسی غزاّب سا طَالًی تش هی کٌٌذ.
 -6چشثی ّب ٍ ضیشیٌی ّب ...........................................ثذى سا تبهیي هی کٌٌذ.

هذت صهبى
اًشطی

 -7سٍی کلوبت غلط خط ثکص
هصشف هَاد ًگْذاسًذُ دس کٌسشٍ ثشای ثذى ( هفیذ  ،هضش ) است.
دس غزاّب اّویت گشٍُ ( سجضی ً ،بى ) اص ثقیِ ی گشٍُ ّب ثیطتش است.
ثبیذ اص غزاّبی گشٍُ ( چشثی  ،هیَُ ّب ) کن تش استفبدُ کٌین.
 – 8ثشای سبلن هبًذى غزاّب چِ سٍش ّبی سا یبد گشفتِ ایذ؟ 4هَسد ًبم ثجشیذ؟ کٌسشٍ کشدى ؛ خطک کشدى ؛ یخ صدى ؛ ضَس کشدى ٍ .......

 -9ثشای ّش کذام هثبل ثضًیذ.
داًِ ی پشٍتئیي داس  :گشدٍ  ،ثبدام  ،پستِ

داًِ ی سٍغي داس  :صیتَى  ،کٌدذ ،رست

هیَُ ی سٍغي داسً :بس گیل
 – 10هقبثل ّش یک ثٌَیس دس چِ گشٍّی قشاس داسد؟
هَص  ( ........................هیَُ ّب )
دٍغ  ( ..............................پشٍتئیي ّب ٍ لجٌیبت )
خشهب  ( ......................هیَُ ّب )

فلفل دلوِ ای ( ........................سجضیدبت )

هیگَ  ( ...............................پشٍتئیي ّب )

سٍغي رست  ( ................................چشثی ّب )
هبش  ( ..................................پشٍتئیي ّب )

پٌیش خبهِ ای ( ...............................پشٍتئیي ٍلجٌیبت )

سیت صهیٌیً (...........................................طبستِ ّب )
 – 11اص ًظش ثْذاضتی هصسف چِ خَساکی ّبیی دس هیبى ٍعذُ ی غزایی هٌبست ًیستٌذ؟ پفک  ،چیپس  ،لَاضک
 – 12ثشای خلَگیشی اصاسشاف هَاد غزایی چِ ساُ ّبیی پیطٌْبد هی کٌیذ؟............................................................................................................................................
 – 13لجٌیبت ثِ چِ هَادی گفتِ هی ضَد؟ ثِ هَادی کِ اص ضیش تْیِ هی ضًَذ لجٌیبى هی گَیین.هثل :هبست  ،دٍغ ،پٌیش ٍ.....
 – 14چٌذ ًوًَِ حجَثبت ًبم ثجش ٍثٌَیس دس چِ گشٍّی قشاس داسًذ ؟ حجَثبت هثل عذس ،لَثیب ً ،خَد کِ دس گشٍُ پشٍتئیي ّب قشاس داسًذ
 – 15دٍ ًوًَِ اص غالت سا ًبم ثجش ٍ ثٌَیس دس چِ گشٍّی قشاس داسًذ؟ گٌذم ٍخَ غالت ّستٌذ .دس گشٍُ ًبى ّب ٍ ًطبستِ ّب قشاس داسًذ.
 – 16کذام گشٍُ غزایی اّویت ثیطتشی داسد ٍ کذام گشٍُ اّویت کوتشی داسد؟ گشٍُ ًبى ّب ًٍطبستِ ّب اّویت ثیطتشی داسًذ ٍ گشٍُ چشثی ّب اّویت کوتشی داسًذ.

"بب ببال رفتي هیشاى داًص  ،فْن هسبئل بزایوبى آسبى تز ًوی ضَد  ،بلکِ اسزار آهیشتز هی ضَد ".
هَفق ٍپیشٍص ثبضیذ  /ضفیعی 1392/

