
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   اهمية الغذاء السليم لجسم االنسان                                     
               

من نعم هللا علينا  وكرمه ان وهب لنا نعمة الصحه والعافيه ولهذه 

النعمه حقوق يجب علينا إدائها  والمحافظه عليها حتى تستمر هذه 

 النعمه وهذا ال يتطلب الجهد الكبير اال ان نكون متوازنين

  

ُه ََل ُيِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ (  :تعالى قال    )َوُكلُوا َواْشَرُبوا َوََل ُتْسِرفُوا إِنَّ

  

        (َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفََل ُيْؤِمُنونَ )                 

   

نستطيع ان نتمتع بكل النعم ما دام المطعم حالل كما قال الرسول 

يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب ( :  صلى هللا عليه وسلم 

  )الدعوة

حتى استجابة الدعوة تحتاج الى الطعام الحالل وهذا الطعام الحالل 

 يؤدي الى صحة االبدان عندما تجتمع جميع االمور بتوازن 
 
 



كما وانه من نعم هللا التنوع الواسع واالشكال المختلفه واالصناف 

العديده من االكل والشراب ولهذا التنوع فوائد جمه وكذلك اختالف 

انواع االشربه حيث ان االنسان بطبعه ملول ويميل الى التغير 

والتبديل  ولكل نوع وصنف حتى درجات التلون في نفس النوع من 

 الثمار لها فائده تختلف عن غيرها وهذا من قدرة الخالق سبحانه 



                       الغذاء الصحي          

:  يعني استهالك الكمّيات المناسبه  من الغذاء سواء اكان  

والفاكهة ، (المحافظه على قشرتها ) الحبوب الكاملة 

ريات، والخضروات هون والُسك    والبروتين، واأللبان، والد 

               وحسب طبيعة الجسم والنشاطات التي يقوم بها

                              

                



 

 

 

 فوائد الحبوب  

 مصدر غني بالسعرات الحراريه      .1

تساعده على إتمام العمليات الحيوية و ممارسة .2

 النشاطات اليومية

مستوى السكر في الّدم وذلك ألّنها تحتاج وقتاً أكبر  3.

 للهضم            

ويحتوي على مواد مضاده رفع قدرة مناعة الجسم .4

 .لالكسده 

 يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم . 5

 ُمضاد جيد لألكسدة ،. 6

 ُمهدئ وملّين للقولون ، . 7

 ُينشط الكبد.8

   ريؤخر الشيخوخة واإلصابة بالزهايم.9

  أللياف مصدر أساسي ورئيسي 10

  



الُذرة، والّشوفان، واألرز البنّي، ، والّشعير، واألرز ، 

خن، (القمح المجروش)وفول الّصويا، والبرغل  ، والدَّ

تعتبر الحبوب الكاملة من المصادر الغنّية . والكينوا

، وُمضاّدات األكسدة، B بالبروتين، واأللياف، وفيتامينات

 . والَمعادن كالحديد والّزنك والّنحاس والمغنيسيوم



   الخضار والفواكه

 

من المصادر الغنّية بالكثير من العناصر الغذائّية 

 الضرورية للجسم

 

فهي من مصادر األلياف، والفيتامينات، والمعادن .1

 الالزمة لصّحة الجسم 

الوقاية من األمراض مثل امراض القلب   وتقلل .2

 من االصابه بالسرطانات 

 مفيده للنظر والبشره .3

 اضطرابات الجهاز الهضمي .4

 مفيده في الوقاية من مرض السكري  .5

 جيده في الحميات الغذائيه  .6



 : الخضروات

من اجل   يفضل  تقطيع الخضروات قطٍع كبيرة

.  كمية الفيتامينات المفقوده  عند تعّرضها للهواءمن لتقليل ا

المحكمة اإلغالق لحتى ال حفظ ووضعها في  أواني  ال

تسّرب الحرارة والبخار إلى الخارج و التسريع عند الطبخ 

واستخدام كميات قليلة من الماء عند . به  وعدم المبالغة. 

الحرص على أكل الخضار نيئًة وإدخالها . الطبخ 

االستفاده من ماء الطبخ المتبقي بعمل و.بالسلطات

 الصلصات 

 
 

 



يفضل  أكل الفواكه الطازجة بدالً من  : الفواكه

. العصائر الطبيعية ليتسنى االستفادة من أليافها الغذائية

اختيار الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، والخوخ، 

وعصير الخوخ، والخوخ المجفف، والمشمش، وعصير 

 .  البرتقال



 البروتينات

البروتين هو مركب عضوّي يتكون من مجموعة من  

،المركبات الصغيرة التي تسمى األحماض األمينية . 

وتختلف كمية البروتين التي يحتاجها الجسم باختالف حجم 

الشخص، والهدف من أخذ البروتين، فاألشخاص الذين يبحثون 

عن بناء العضالت في كمال األجسام يحتاجون بالضرورة 

الستهالك كميات بروتين أكبر من غيرهم، أما النسبة الغذائية 

كغ من وزن /غ 0.8الموصى بها عالمياً من البروتين فتبلغ 

 .الجسم يومياً، لتلبية االحتياجات الغذائية اليومية فقط

 

 



: فوائد البروتين  

تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لبناء االنسجة والعضالت .1

.الجسم  

.  منح الجسم المناعة التي يحتاجها في مقاومة األمراض .2

. موازنة درجة الحموضة في الجسم.3  
نقل المواد الغذائية بين الخاليا.4 . 

 



 مصادر البروتين 

                             

 اللحوم الحمراء، والدجاج والسمك

 البيض

 الحليب ومشتقاته          

 :لبقولياتا

الفاصوليا البيضاء، والفاصوليا السوداء، والعدس، والبازالء، )تشمل  

 (والحمص، وفول الصويا، والفول والترمس

آِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها :"قوله سبحانه وتعالى ا ُتنِبُت األَْرُض ِمن َبْقلَِها َوقِثَّ ِممَّ

 َوَبَصلَِها

  



كما تعّد البقوليات مصدراً جيداً للبروتينات، ويمكن لها أن 

تكون بديالً صحياً للحوم التي تحتوي مستويات عالية من 

 الكولسترول والدهون

فهي منخفضة الدهون وال تحتوي على الكولسترول.1   

كما أّنها غنيه بالبوتاسوم، والمغنيسيوم .2  

وتحتوي كذلك على دهون مفيدة، وألياف  .3  

القلبتعزز من صحة الجهاز الهضمي و.4 الشعور باالشباع  

تحافظ على نسية السكر.5    

خافض للكوليسترول ويقلل من اعراض الشيخوخه.6   

 

 

 



ألن  ,التنويع في مصادر البروتينات الحيوانية والنباتيةعلينا ب

عالية في الدهنيات، األمر الذي يؤدي إلى زيادة  البروتين  الحيواني

 .الوزن وارتفاع نسبة الدهنيات في الدم

  

للتقليل من  الدسم قليلة والحليب ومنتجاته المنزوعة الدسم استخدام   

 كمية الدهون

  
 

 



 األلبان
صحي الغذاًء المثِّل تو استهالكا  منتجات الحليبهي من اكثر 

سهل الهضمو  متكاملالو   

في األسواق متواجده   طيبطعم ذات  على المعدة هخفيف عتبرت

كامل الدسم، ) لرائب ا اللبن الزبادي العادي: بأشكال متنوعة، مثل  

  تحتوي على (وقليل الدسم، ومنزوع الدسم، واللبن الُمنّكه

، (د)الكالسيوم الالزم لبناء العظام والبروتين، وفيتامين 

عند                           والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والّزنك 

موت البكتيريا المفيده لالمعاء نتيجة مرض ما تعمل الاللبان على 

بديالً مناسباً للحليب لألشخاص وهي المضادات الحيوية، تعويض 

  الذين يعانون من حساسية الالكتوز



 

 فوائد اَللبان                                    

 

                 وُيعزز صحة األسنان يقي من مرض هشاشة العظام.1

                                         يساعد على تجلط الدم والتئام الجروح.2

الدم                ضغط في ضبط معدل عد يسا .3                   

                                           جهاز المناعهفعالية يعزز من .4

الغذائيه                                                        جيد في الحميات.5   

.6                                يخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي  

                                                       البشره  يعمل على ترطيب.7

        



هون                                 الد 

                     

:                                        نوعين من الّدهون هناك    

الّزيوت النباتّية وزيت الّسمك،مصدرها الدهون غير الُمشبعة .1  

                                                   .الّدهون الُمشبعة.2

الدهون المشبعة فيغلب عليها الدهون الحيوانية و تكون أصعب 

 في الهضم من الدهون النباتية                                     

على االنسان عدم االفراط في تناول هذه الدهنيات              .  



 

ات                                       الُسكري 

من المجموعات الغذائّية الغنّية بالكربوهيدرات، وتعتبر من تعد 

المواد الضرورية لجسم اإلنسان، فباإلضافة إلى كونها مصدرا 

  فضلها طاقة وعنصر مهم بالدم، إاّل أّنها تعتبر مواد لذيذة ي

يحصل عليها من يمكن ان ويستمتع بمذاقها الرائع، الكثير 

األغذية الطبيعية كالفواكه والخضار، أو عن طريق إضافتها 

في بعض األشربة أو في إعداد بعض الحلويات والكيك، كما 

ويقوم الجسم بتخزين كميات من السكر الستعماله في الحاالت 

 الطارئة التي ال يستطيع الجسم فيها الحصول على حاجته من 

السكرّيات عبر الغذاء           



 

 فوائد السكريات

    تساعد على تحسين المزاج والتخلّص من االكتئاب والملل.1

                                                    

رفع الضغط للذين يعانون من انخفاض الضغط. 2      

يحسن من ليونة الجلد والبشره. 3   

تنشيط عمل الكبد وحماية القلب من االمراض.3   

يساعد على التئام الجروح. 4    


