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خوراکی ها

بّچه ها خیلی مهم است که بدانیم بدن ما چه غذاهایی نیاز دارد. بدن ما به 4 دسته مواد غذایی زیر نیاز دارد. 

1( چربی ها: این مواد شامل چربی هایی است که از گیاهان )روغن زیتون، آفتابگردان( یا جانوران )کره( 

گرفته می شود. 

2( نشاسته و نان: شامل انواع نان، ماکارانی، سیب زمینی، برنج، ذرت و ... است. این مواد منبع انرژی بدن 

می باشند. 

3( پروتئین ها: شامل حبوبات )عدس، لوبیا، نخود و ... ( تخم مرغ، گوشت )مرغ، ماهی، گوشت قرمز( لبنیات 

)شیر، ماست، پنیر و ...( می شود. پروتئین سبب رشد بدن و ترمیم زخم ها می شود. 

4( ویتامین ها: ویتامین ها بیش تر در میوه ها و سبزیجات وجود دارند. تنظیم کارهای مختلف بدن بر عهده ی 

ویتامین ها است. مانند: »ویتامین آ« برای سالمت چشم، فسفر و کلسیم برای تنظیم کار عضالت و استخوان ها 

الزم هستند. ویتامین ها به سالمتی بدن کمک می کنند و با بیماری ها مبارزه می کنند. اّما در بدن ذخیره نمی شوند 

و به همین خاطر به طور مرتب باید از آن ها استفاده کنیم. 
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در هرم غذایی از پایین به باال، میزان مصرف مواد غذایی کاهش می یابد. مصرف نان و غالت از همه بیش تر 

سبب  پرخوری  می باشد.  کم تر  همه  از  چربی ها  مصرف  است.  بیش تر  میوه ها  از  سبزیجات  مصرف  است. 

بیماری می شود و باید این را بدانیم که همیشه به اندازه ای از مواد غذایی استفاده کنیم تا دچار بیماری نشویم. 

بعد از هوا، آب ضروری ترین ماده برای بدن است. 

2 حجم بدن ما را آب تشکیل می دهد. ما روزانه به چندین لیوان آب نیاز داریم. 
3

حدود 

مواد نگهدارنده:

بماند.  سالم  زیادی  زمان  مّدت  غذای  مواّد  تا  دارند  نگهدارنده  مواد  خوراکی ها  از  بعضی  خوب  بّچه های 

مثل کمپوت ها، کنسروها و ... . برای این که مواد غذایی سالم بماند باید آن ها را در شرایط و محیط مناسب 

نگه داری کنیم. مثالً میوه ها و لبنیات را در یخچال و گوشت را در فریزر می گذاریم. دّقت کنید که همیشه 

هنگام خرید به تاریخ مصرف مواّد غذایی نگاه کنید تا مطمئن شوید که فاسد نشده اند. 

روش های نگه داری مواّدغذایی مختلف: 

لبنیات )ماست، شیر، ... ( را باید در یخچال نگه داری کرد.  ½

سبزی ها و میوه ها را باید در جای خنک و یخچال قرار داد.  ½

روغن ها را باید در ظرف های در بسته و دور از نور نگه داری کرد.  ½

انواع گوشت و مرغ و ماهی و ... را در فریزر نگه داری کرد.  ½

آجیل و خشکبار )پسته، بادام و ... ( در جای خشک و خنک نگه داری شود.  ½

تاریخ مصرف مواّد غذایی

بر روی بیش تر مواّد غذایی که تهیه می کنید، دو تاریخ مهم نوشته شده است. 

2( تاریخ انقضای مصرف )تاریخ پایان مصرف( 1( تاریخ تولید  

برای این که مطمئن شوید مواّد غذایی که تهیه می کنید سالم هستند باید دّقت کنید که تاریخ پایان مصرفشان 

)تاریخ انقضاء( تمام نشده باشد. 
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تمچــــر�ن

جاهای خالی را کامل کنید.  ½

1- خوردن ..................... به رشد استخوان ها کمک می کند. 

2- مصرف زیاد ....................... باعث اضافه وزن و بیماری های قلبی می شود. 

3- گروه ...................... باعث افزایش مقاومت بدن در مقابل بیماری ها می شود. 

4- بّچه هایی که در سّن رشد هستند از گروه ...................... بیش تراستفاده می کنند. 

5- مهم ترین وعده ی غذایی ....................... است. 

6- بدن ما بیش تر از ....................... تشکیل شده است.

7- مصرف نمک اضافی باعث  ....................... می شود.

8-  ....................... به رشد بدن ما کمک می کنند و تخم مرغ منبع مناسبی برای این ماّده است.

9- مواّد غذایی برای کار و فّعالیّت به بدن ما ....................... می دهند.

10- شیر، تخم مرغ و حبوبات دارای ماده ای به نام  ....................... هستند.

جمله های درست و نادرست را مشخص کنید.  ½

1- ماهی و کاهو در یک گروه مواد غذایی قرار دارند.   درست   نادرست  

درست   نادرست   2- مصرف زیاد نمک و شکر برای بدن خوب نیست. 

درست   نادرست  3- پرخوری و کم خوری برای بدن ضرر دارد.  

4- بدن ما برای رشد و انجام برخی از کارها به غذای سالم و مناسب نیاز دارد. 

درست  نادرست    

درست   نادرست   5- مواّد نگهدارنده باعث می شود مواّد غذایی دیرتر فاسد شدند  

کلمات سمت راست را به جمالت مربوط به آن ها در سمت چپ وصل کنید.  ½

  موادی هستند که به بدن انرژی می دهند و باعث گرم شدن بدن می شوند.ویتامین ها

  در بدن ذخیره نمی شوند و بدن به مقدار زیادی از آن ها نیاز دارد. پروتئین ها

  به رشد بدن کمک می کنند و تخم مرغ منبع مناسبی برای این ماّده است. چربی ها
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با استفاده از جعبه ی لغت، جدول زیر را کامل کنید.  ½

چربیپروتئینویتامینقند و نشاسته

به سوال های زیر پاسخ کوتاه بدهید.  ½

1- انواع چربی ها را نام ببرید. و برای هر یک مثال بزنید.

2- چربی ها چه تأثیراتی بر بدن دارند؟

3- پروتئین ها در بدن چه نقشی دارند؟ چند دانه پروتئین را نام ببرید.

4- چه غذاهایی ویتامین دارند؟ )سه نمونه نام ببرید(

5- انسان ها از چه گروهی از مواد غذایی بیش تر استفاده می کنند؟ )سه نمونه مثال بزنید(

روغن

خرما

بیسکویتتخم مرغ
انار

میگوسیب

برنج

نان

طالبی

ماهی
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با توّجه به راهنمای هر ماّده ی غذایی جدول را کامل کنید.  ½

تاریخ انقضاتاریخ تولید مواد غذایی

شیر

گندم و لوبیا 

..........................................

...........................................

............................................

..............................................

جدول زیر را با دانسته های خود کامل کنید.  ½

ویژگی گروهنام گروهمواد غذایی
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گزینه ی صحیح را مشخص کنید.  ½

1- تقریباً چه کسری از وزن بدن را آب تشکیل می دهد؟ 

 26  )۴   2
4

 )۳   
2
5  )۲   2

3
 )۱

2- ویتامین ها بیش تر در چه غذاهایی وجود دارد؟ 

 ۲( نان    ۱( روغن آفتابگردان

 ۴( میوه ها و سبزیجات    ۳( قند و شکر

3- کدام یک از مواد زیر، قند کمی دارد؟ 

 ۴( عسل   ۳( خرما   ۲( برنج   ۱( انگور

4- کدام یک از مواد غذایی زیر سرشار از پروتئین می باشد؟ 

 ۴( ماهی   ۳( کیک   ۲( نان   ۱( روغن زیتون

5- کدام یک از غذاهای زیر انرژی دهنده است؟ 

 ۴( پرتقال   ۳( هویج   ۲( سبزی   ۱( مربا

6- قبل از خودن شیر باید به چه چیز بیش تر توّجه کرد؟ 

 ۱( تاریخ مصرف

 ۲( محل تولید

 ۳( بزرگی و کوچکی

 ۴( کم چرب و پرچرب

7- دانه های سویا، زیتون، آفتابگردان بیش تر کدام مواّد غذایی را دارند؟ 

 ۲( چربی گیاهی    ۱( کره ی حیوانی

 ۴( مواّد قندی    ۳( مواّد پروتئینی

8- کدام یک از روش های زیر برای نگه داری مواّد غذایی مناسب نیست؟ 

 ۲( منجمد کردن    ۱( خشک کردن

 ۴( جلوی آفتاب گذاشتن    ۳( در یخچال گذاشتن

9- نقش گوشت ها در بدن چیست؟ 

 ۲( به بدن انرژی می دهند 	 ۱( به رشد بدن کمک می کنند

 ۴( برای سالمتی و درست کار کردن بدن الزم است					 ۳( ویتامین الزم را به بدن می دهند
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10- کدام خوراکی بیش تر ویتامین بدن را تأمین می کند؟ 

 ۴( برنج   ۳( تخم مرغ 	 ۲( شیر   ۱( سبزیجات

11- کدام ماّده ی غذایی با بقیه فرق دارد؟ 

 ۴( سبزیجات   ۳( میوه 	 ۲( حبوبات   ۱( گوجه

12- کدام یک از مواد زیر چربی حیوانی دارد؟ 

 ۴( آفتابگردان   ۳( کره   ۲( بادام  ۱( گردو

13- کدام یک از مواد زیر قند طبیعی دارد؟ 

 ۴( بیسکویت  ۳( مربا   ۲( خرما  ۱( شکالت

14- استفاده زیاد از نمک و شکر به بدن ............................ می رساند. 

 ۴( آسیب  ۳( پروتئین  ۲( ویتامین   ۱( انرژي

15- ما از گروه ............................ بیش تر استفاده می کنیم. 

 ۴( پروتئین ها   ۳( ویتامین ها   ۲( چربی ها   ۱( نان و نشاسته

16- برای محکم شدن دندان ها باید از ......................... استفاده کنیم. 

 ۴( گوشت   ۳( لبنیات   ۲( شکالت   ۱( چربی ها

17- کدام یک از مواد نگه دارنده طبیعی است؟ 

 ۴( همه ی موارد   ۳( شکر   ۲( نمک   ۱( سرکه

18- جگر و تخم مرغ سرشار از ......................... است. 

 ۴( چربی   ۳( نشاسته   ۲( پروتئین  ۱( ویتامین

19- کدام گروه از مواد غذایی به رشد بدن و ترمیم زخم ها کمک می کند؟ 

 ۴( میوه ها   ۳( سیب زمینی   ۲( چربی ها   ۱( گوشت و حبوبات

20- تاریخ مصرف کدام ماّده ی غذایی طوالنی تر است؟ 

 ۴( گوشت بسته ای   ۳( نان لواش   ۲( کنسرو لوبیا   ۱( شیر نایلونی
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