
 
 
 

 في نهاية الدرس يجب ان تعرف :

 ماهي السعرات الحرارية .  □
 المواد الغذائية المعقدة . ماذا تتحلل له  □
 ماهي الفيتامينات واالمالح المعدنية .  □
 تعريف الهرمونات .  □
 فائدة اهم الهرمونات .  □
 

 202-187 الصفحات التغذية وجهاز الغدد الصم الموضوع 2احياء مادة 

 

  الشعبة  االسم (21ورقة عمل رقم )
 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@ورقة العمل من تصميم وإعداد أ.فيصل الجمعان 

 

لكي يحصل على ماذا ناكل اولا ؟ فالانسان يتغذاء لعندما نأكل الطعام يجب ان نعرف * 

 الطاقه من الغذاء ، هذه الطاقة تسمى السعرات الحرارية في الغذاء . 

 * ماهي وحدة قياس الطاقة الموجودة في الغذاء ؟ _______________________________

والدهون الكربوهيدرات الغذاء يختلف في كمية الطاقة الموجوده فيه فهناك * 

 . والفيتامينات والاملاح المعدنية والبروتينات

 

ليسهل على الخلايا الاستفادة من هذه د معقدة التركيب الكيميائي إلى تركيب بسيط م بتحليل المواد الغذائية من مواالجهاز الهضمي يقو

 يوضح تحولات المواد الغذائية في الجهاز الهضمي :الجدول التالي .  )راجع تعريف الهضم في الورقه السابقة( المواد واستخراج الطاقة الموجودة فيها

 المواد الغذائية
ة(ال)  جزئيات كبير

 بواسطة انزيم في أي عضو تتحلل
 إلى الجهاز الهضمي فيتحلل ت

هجزئيات ال)  (صغير
 مثال عليه

    الفم الكربوهيدرات

    الامعاء الدقيقة والكبد الدهون

    المعدة البروتينات

 إلى تراكيب بسيطة لانها هي من اساسا تراكيب بسيطة غير معقده . لاتحللالفيتامينات والاملاح المعدنية هي تراكيب 
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 جهاز الغدد الصم

. (9)راجع ورقة عمل رقم وذكرنا انها مجموعة من الخلايا تفرز سوائل )هرمونات( تستخدم في مكان اخر في الجسم  الغددتعرفنا سابقا على تعريف 

 اكتب تعريف من مفهومك للهرمونات :ثم  7-3تعريف الهرمونات ؟ أقرا الدرس رقم  وفماه

 

 هرمونات غير ستيرويدية )احماض امينية(  ب(هرمونات ستيرويدية )دهنية(  أ( الهرمونات لها نوعان

 الفائدة الغدة الهرمون

  النخامية HGالنمو هرمون 

وكسير     الدرقية الثير

  الدرقية CTالكالسيتونير  

ي  الجار 
 
  الجار درقية PTHدرق

  البنكرياس االنسولير  

  البنكرياس الجلوكاجون

ون   الكظرية ألدستير

ول   الكظرية الكورتير 

  الكظرية اإليبنفرين ) اإلدرينالير  (

  تحت المهاد المانع إلدرار البول

* الغدة النخامية الموجودة في الدماغ تسمى سيدة الغدد الصم لانها تنظم عمل 

 بقية الغدد الموجودة في الجسم . 

 السلبية. * الغدد تعمل بنظام التغذية الراجعه

 * الرسم التوضيحي على اليسار هو مسميات بعض الغدد الموجودة في جسمك .
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 في نهاية الدرس يجب ان تعرف :

 ماهي السعرات الحرارية .  □
 ماذا تتحلل له المواد الغذائية المعقدة .  □
 ماهي الفيتامينات واالمالح المعدنية .  □
 تعريف الهرمونات .  □
 فائدة اهم الهرمونات .  □

 202-187 الصفحات التغذية وجهاز الغدد الصم الموضوع 2احياء مادة 

 

  الشعبة  االسم (21ورقة عمل رقم )
 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@ورقة العمل من تصميم وإعداد أ.فيصل الجمعان 

 

لكي يحصل على ماذا ناكل اولا ؟ فالانسان يتغذاء لعندما نأكل الطعام يجب ان نعرف * 

 الطاقه من الغذاء ، هذه الطاقة تسمى السعرات الحرارية في الغذاء . 

 السعرات الحرارية* ماهي وحدة قياس الطاقة الموجودة في الغذاء ؟ 

والدهون الكربوهيدرات الغذاء يختلف في كمية الطاقة الموجوده فيه فهناك * 

 . والفيتامينات والاملاح المعدنية والبروتينات

 

ليسهل على الخلايا الاستفادة من هذه د معقدة التركيب الكيميائي إلى تركيب بسيط م بتحليل المواد الغذائية من مواالجهاز الهضمي يقو

 ضمي :الجدول التالي يوضح تحولات المواد الغذائية في الجهاز اله.  )راجع تعريف الهضم في الورقه السابقة( المواد واستخراج الطاقة الموجودة فيها

 المواد الغذائية
ة(ال)  جزئيات كبير

 بواسطة انزيم في أي عضو تتحلل
 إلى الجهاز الهضمي فيتحلل ت

هجزئيات ال)   (صغير
 مثال عليه

 الخبز سكريات بسيطة الاميليز الفم الكربوهيدرات

 المادة الصفراوية الامعاء الدقيقة والكبد الدهون
 الشحم وزيت دهنية وجليسرولحموض  )يفرزها الكبد وتخزن فالمرارة(

 اللحوم والفول احماض امينية الببسين المعدة البروتينات

 إلى تراكيب بسيطة لانها هي من اساسا تراكيب بسيطة غير معقده . لاتحللالفيتامينات والاملاح المعدنية هي تراكيب 
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 جهاز الغدد الصم

.  (9)راجع ورقة عمل رقم الجسم وذكرنا انها مجموعة من الخلايا تفرز سوائل )هرمونات( تستخدم في مكان اخر في  الغددتعرفنا سابقا على تعريف 

 اكتب تعريف من مفهومك للهرمونات :ثم  7-3تعريف الهرمونات ؟ أقرا الدرس رقم  وفماه

 ي استجابة محددةمادة كيميائية تؤثر في خلايا وانسجة معينه لتعط

 هرمونات غير ستيرويدية )احماض امينية(  ب(هرمونات ستيرويدية )دهنية(  أ( الهرمونات لها نوعان

 الفائدة الغدة الهرمون

 تنظيم نمو الجسم النخامية HGالنمو هرمون 

وكسير    زيادة معدل الايض الدرقية الثير

 الكالسيومخفض مستوى  الدرقية CTالكالسيتونير  

ي  الجار 
 
 زيادة مستوى الكالسيوم الجار درقية PTHدرق

 خفض مستوى السكر  البنكرياس االنسولير  

 زيادة مستوى السكر البنكرياس الجلوكاجون

ون  اعادة امتصاص الصوديوم الكظرية ألدستير

ول  يقلل الالتهابات الكظرية الكورتير 

 الكظرية اإليبنفرين ) اإلدرينالير  (
زيادة ضغط القلب ونبض 

 القلب

 تنظيم اتزان الماء تحت المهاد المانع إلدرار البول

* الغدة النخامية الموجودة في الدماغ تسمى سيدة الغدد الصم لانها تنظم عمل 

 بقية الغدد الموجودة في الجسم . 

 السلبية. * الغدد تعمل بنظام التغذية الراجعه

 * الرسم التوضيحي على اليسار هو مسميات بعض الغدد الموجودة في جسمك .
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