
  مبادئ التغذٌة و علوم االطعمةامتحان مادة :  نموزج اجابة  ة بنها                  جامع

 كلٌة التربٌة النوعٌة                   زمن االمتحان : ساعتان 

 3125/  23/   36    قسم االقتصاد المنزلً                 تارٌخ االمتحان : 

 الفرقة االولً )البحة جدٌدة (

 استاذ المادة د/ نوال عباس السٌد طاحون

 )نصف المادة فقط (

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -السؤال االول :

 درجات( 6)         من البروتٌنات و الدهون اشرح دور األمعاء الدقٌقة فً هضم كل - أ

 -االجابة :

 -: دور االمعاء الدقٌقة فً هضم البروتٌن

 تفرز االمعاء القٌقة االنزٌمات التالٌة التً تكمل عملٌة الهضم 

امٌنو ببتٌدٌز و هذا االنزٌم ٌقوم بفصل االحماض االمٌنٌة من الطرف الزي  -2

 ٌحتوي علً مجموعة االمٌن فً سلسلة الببتٌد 

 حمض امٌنً  3داي ببٌتٌدٌز و هو ٌقوم بتحوٌل الببتٌدات الثنابٌة الى عدد  -3

 -:دور االمعاء الدقٌقة فً هضم  الدهون

نزٌم اللٌبٌز الذي له نفس تاثٌر لٌبٌز تحتوي عصارة االمعاء الدقٌقة اٌضا علً ا

البنكرٌاس كما تحتوي علً انزٌم ٌؤثر علً اللٌسٌثٌن و ٌسمً لٌسٌثٌنٌزو ٌحوله 

الً مكوناته الجلسرول و االحماض الدهنٌة و حامض الفوسفورٌك و كولٌن 

 والدهن الذي ٌصل الى االمعاء الغلٌظة دون هضم ٌفرز مع البراز كما هو

 درجات ( 6) بارات التً ٌجب مراعاتها عند تخطٌط الوجبات الغذابٌة ما هً اهم االعت - ب

 -االجابة :

ان تستعٌن ربة االسرة بمرشد غذابً و ان تستوعب المجموعات الغذابٌة و كٌفٌة  -2

 استعمالها و تراعً الكمٌات و االحتٌاجات الالزمة لالفراد

مخصص للطعام ٌؤخذ فً االعتبارحدود مٌزانٌة االسرة فكلما قل المبلغ ال ٌجب ان -3

 لطعام قلٌلة و خاصة بالنسبة لالصناف مرتفعة الثمن كانت فرصة اختٌار ا

ان ٌقدم الطعام بحٌث تحرص ربة االسرة علً تقدٌم االصناف التً ٌفضلها افراد  -4

االشخاص لهم اطعمة االسرة فً الوجبات المختلفة قدر االمكان اذ ان معظم 

 مفضلة و اخري ٌتناولونها برغم عدم حبهم لها رغم ارتفاع قٌمتها الغذابٌة

ٌجب ان ٌراعً شكل الوجبة من حٌث اللون والقوام و انسجام االطعمة المختلفة  -5

 كما ٌجب مراعاة نكهتها المقدمة فً الوجبة بضها مع بعض

تحفظ القٌمة الغذابٌة  اختٌار طرق الطهً السهلة والسرٌعة التجهٌز والتً -6

 لالطعمة و الوانها الطبٌعٌة



و خاصة  ٌجب ان تقدم االطعمة الساخنة ساخنة وال ٌصح تقدٌمها دافبة او باردة -7

فً فصل الشتاء فتتجمد الدهون علً سطحها كاللحوم و الحساء  كذلك ٌجب ان 

 كرٌم تقدم االطباق الحلوة الباردة فً درجة حرارة منخفضة مثل الجلً و االٌس 

ٌجب مراعاة فصول السنة و اخٌار الخضراوات و الفواكة فً مواسمها كلما امكن  -7

 ذلك ففً هذا الوقت تكون طازجة و رخٌصة و بحالة جٌدة 

االقالل من االطعمة المرتفعة السكرٌات و الدهون مثل البقالوة و الكنافة وسابر  -8

 كذلك ٌجب االقالل من االطعمة المحمرة  االصناف الحلوة الشرقٌة

ٌجب مراعاة االصناف التً تحتاج لمضغ خصوصا اذا كان الطعام معد لالطفال و  -9

 كبار السن 

ٌجب اعطاء االطفال و الحوامل و المرضعات كمٌات كبٌرة من اللبن فإذا  -21

رفض الطفل شربة فانة ٌقدم له كصنف حلو مثل الكستردة او االرز باللبن او 

 هلبٌة الم

ٌراعً مالبمة الطعام لحالة الجو فتقدم الشوربة الساخنة واالطباق الدسمة  -22

 شتاءا و االطباق الباردة الخفٌقة صٌفا

ٌراعً العادات و التقالٌد مع تصحٌح الخاطا منها بقدر االمكان كما تراعً  -23

 االعٌاد القومٌة والدٌنٌة

 ام مراعاة الوقت و الجهد المستنفذ فً اعداد و طهً الطع -24

فً حالة استعمال الفرن ٌجب طهً عدد كبٌر من االصناف فٌة فً وقت واحد  -25

 اقتصادا للوقود

 ٌراعً ان ٌتناسب الصنف مع االدوات و االجهزة المتوفرة فً المنزل  -26

 -السؤال الثانً :

 درجات ( 21)                                                                -اكمل العبارات االتٌة :

 -االجابة :

 

بروتٌنات و  جلٌكوبروتٌنو  بروتٌنات نووٌة تنقسم المواد البروتٌنٌة المركبة الى -2

 بروتٌنات معدنٌةو  بروتٌنات دهنٌةو  كروموبروتٌنو  فسفورٌة

تقوم االحماض االمٌنٌة االساسٌة بادوار اخري عالوة علً دورها فً بناء الخالٌا  -3

المثٌونٌن ٌعطً مجموعة المٌثٌل االزمة لهذه االدوار   االمثلةواالنسجة من اهم 

 و التربتوفان ٌتحول الى النٌاسٌن  و  لتكوٌن بعض المركبات مثل الكولٌن و الكرٌاتٌن

الفٌنٌل االنٌن ٌتحول الى تٌروزٌن الذي   و  ارجنٌن ٌلعب دور هام فً تكوٌن البولٌنا

 ٌنٌتحول الى ثٌروكسٌن و هورمون االدرٌنال

اللٌبٌدات  والكولستٌرول  من وظابف الدهون امداد الجسم بالمركبات الهامة مثل -4

 الفوسفورٌة



االلبٌومٌن و الجلوبٌولٌن و   مثلمن اهم وظابف البروتٌنات تكوٌن مكونات الدم  -5

 فٌبرٌنوجٌن و الهٌموجلوبٌن

الخالٌا تعمل علً تقوٌة جدار هً  و تؤدي االحماض الدهنٌة االساسٌة وظابف هامة -6

تتحد بالكولستٌرول و تكون استرات تجعل الكولستٌرول و  و جدار الشعٌرات الدموٌة

خفض مستوي و  ال ٌترسب بسهولة كما انها تدخل فً تركٌب اللٌبٌدات الفسفورٌة

 الكولستٌرول فً الدم
 مع اطٌب االمنٌات                                                                         

 د/ نوال طاحون                                                                                                             

 ادة البسٌونًد/ غ                                                                                                               

 

 


