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الوحدة الثانية
�صحة الإن�صان والتفاعل مع البيئة

1 - تقديم الوحدة

احل�ص�صاملوا�صيعاملحوراملجال

علوم الحياة
�صحة االإن�صان 

و
التفاعل مع البيئة

اجلهاز الع�صبي
(Le système nerveux)

الح�صتان ➊ و ❷ 
الح�صا�صية ال�صعورية 

(La sensibilité consciente)

الح�صتان ➌ و ➍ 
 التحركية الإرادية والالاإرادية اأو النعكا�ض

 La motricité volontaire et involontaire ou
réflexe

الح�صتان ❺ و ❻ 
 وقاية الجهاز الع�صبي  

(Protection du système nerveux)

التغذية وال�صحة
 L’alimentation 

et
la santé 

الح�صة ❼ 
التغذية وال�صحة   

(L’alimentation et la santé) 

التكنولوجيا

الح�صة ➑ 
اأنجز نموذجا للجهاز الع�صبي لالإن�صان

 Je réalise un modèle du systèle nerveux
de l’Homme

تقومي التعلمات
الح�صة ❾ 

اأخترب تعلماتي - اأدعم تعلماتي - اأمني تعلماتي

Informatique
الح�صة ❿ 

Programmer avec scratch

Les blocs d’instruction )1(

2 - الموجز العلمي:
Le système nerveux 2-1  الجهاز الع�صبي

العمليات  من  بالعديد  يتحكم  اأنه  كما  به.  يحيط  ما  كل  على  التعرف  من  الج�صم  يمكن  الذي  الجهاز  هو  الع�صبي  الجهاز   ✺
والحركات داخل الج�صم من مثل :  نب�س القلب ، حركات التنف�س ....
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✺ يتكون الجهاز الع�صبي من الدماغ والنخاع ال�صوكي و�صبكة كبيرة 
من االأع�صاب تغطي جميع اأجزاء الج�صم.

2-1-1   اأع�صاء الجهاز الع�صبي عند االإن�صان :
يتكون الجهاز الع�صبي من :

✺ جهاز ع�صبي مركزي )système nerveux central( يتكون من 
والمخـــــيـخ   )le cerveau( المـــــــــخ  وي�صمـــــــل   )l'encéphale( الدماغ 

)le bulbe rachidien( والبــــــ�صلة ال�صي�صائيــة )le cervelet(
)la moelle épinière(  النخاع ال�صوكي ✺

 )le système nerveux péripherique( جهاز ع�صــــــبي محيطـــــي ✺
يتكون من االأع�صاب.

اأ - المخ )le cerveau(: اأكبر اأجزاء الدماغ يتكون من عدد كبير جدا 
اأجزاء  من الخاليا الع�صبية التي ت�صتقبل �صياالت ع�صبية من مختلف 
الج�صم ينق�صم المخ طوليا اإلى ن�صفي كرة يرتبطان مع بع�صهما )ن�صف 
كرة اأيمن ون�صف كرة اأي�صر(. الق�صرة المخية هي الجزء الخارجي للمخ 
وتحليلها  االأحا�صي�س   ا�صتقبال  على  تعمل  ح�صية  باحات  على  وتحتوي 

واإر�صال �صياالت ع�صبية حركية توؤدي اإلى اإنجاز الحركة المطلوبة.
ب - المخيخ )le cervelet(:  يقوم بتوازن الج�صم اأثناء الوقوف والم�صي.

)le bulble rachidien( : هي نقطة ارتباط بين المخ والنخاع ال�صوكي وتتحكم في بع�س الوظائف  ج - الب�صلة ال�صي�صائية 
الاّلاإرادية مثل التنف�س - �صبط دقات القلب وحرارة الج�صم والعط�س والبلع وال�صعال.

د - النخاع ال�صوكي )le système nerveux( : عبارة عن حبل اأ�صطواني اأبي�س يوجد داخل العمود الفقري ويعمل كحلقة و�صل 
بين الدماغ وجميع اأجزاء الج�صم، تمر منه ال�صياالت الع�صبية الح�صية والحركية  كما اأنه هو الم�صوؤول على الحركات االنعكا�صية.

 و - الأع�صاب )les nerfs( : �صلة و�صل بين مختلف اأع�صاء 
حركية  واأع�صاب  ح�صية  اأع�صاب  اأنواع:  وهي  والدماغ  الج�صم 

وع�صب مختلط )ح�صي حركي( مثل الع�صب الوركي.

2-1-2  بنية النخاع ال�صوكي :
✺ تبين المالحظة المجهرية اأن النخاع ال�صوكي يتكون من 

مادة بي�صاء خارجية ومادة رمادية داخلية.
✺   يرتبط كل ع�صب �صي�صائي )nerf rachidien(  بالنخاع 

يتميز  حيث   )racines( جذرين  بوا�صطة  ال�صوكي 
 )antérieur( االأمامي  عن   )postérieur( الخلفـــــــي 

.)noeud rachidien( بوجود عقدة �صوكية

2-1-3 بنية المادة الرمادية والمادة البي�صاء
تبين المالحظة المجهرية اأن : 

الجهاز الع�سبي عند الإن�سان

ُمخٌّ

ُمَخْيٌخ

َلٌة �سي�ساِئيٌَّة بَ�سَ

ِدماٌغ

ٌّ
نُخاٌع �َشْوِكي

�أَْع�ساٌب

ع�سب وركي
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✺  المادة الرمادية تتكون اأ�صا�صا من اأج�صام خلوية نجمية 
)un neurone( ال�صكل: الخلية الع�صبية

 les( األياف ع�صبية من  اأ�صا�صا  تتكون  البي�صاء  المادة    ✺
)fibres nerveuses

)le sensibilité consciente( الح�صا�صية ال�صعورية
اأ - الح�صا�صية ال�صعورية ظاهرة ع�صبية تمكن االإن�صان من 

االإرتباط بالعالم الخارجي واإدراك جل معلوماته.
تتطلب كل ح�صا�صية �صعورية تدخل العنا�صر االآتية:

✺ م�صتقبل ح�صي )recepteur sensitif(: ال�صتقبال االإهاجات من العالم الخارجي واإحداث ر�صالة ع�صبية ح�صية. 
✺  األياف ع�صبية ح�صية )les fibres sensitives( : الإي�صال ال�صيالة الع�صبية اإلى المركز الع�صبي.

✺ المركز الع�صبي )centre nerveux( : لتحليل ال�صيالة الع�صبية وتحديد طبيعة االإح�صا�س.
ب -  مختلف الح�صا�صيات ال�صعورية عند االإن�صان :

 excitant املهيج L’organe récepteur امل�صتقبل احل�صي Sens ou sensation احل�صا�صية
La lumière ال�صوء L’oeil العني La vue ou vision الب�صر اأو االإب�صار

Les bruits, les sons االأ�صوات L’oreille االأذن L’ouie ou l’audition ال�صمع
Les odeurs الروائح Le nez االأنف  L’odorat ou l’olfaction ال�صم

Les goûts -  les saveurs االأذواق la langue الل�صان Les goûts ou gustation الذوق
احلرارة - االأمل-ال�صغط

Chaleur - douleur - pression
La  peau اجللد Le toucher ou le tact اللم�س

ملحوظة : الأع�صاء الح�س قدرة متفاوتة على التقاط المعلومات من المحيط الخارجي لكنها محدودة مثال :
عدم �صماع االأ�صوات الفوق والتحت �صمعية ) ....les ultra sons( وعدم روؤية االألوان فوق البنف�صجية )les ultras violet( وتحت 

. les infra-rouge الحمراء
✺ يعتمد الجزء االأكبر من ن�صاطات االإن�صان على حا�صة االإب�صار الأن جل المعلومات الواردة من المحيط الخارجي ت�صل اإليه عبر 

العين.
 )humeur aqueuse( والرطوبة المائية )la cornée اأو�صاط �صفافة )milieux transparents( )القرنية  ✺ تتكون العين من 

.)la pupille( والبوؤبوؤ )l’iris( والقزحية )l’humeur vitrée( والج�صم الزجاجي )cristallin( والبلــــــوريـــــة
✺عندما ت�صتقبل العين ال�صوء من الج�صم الم�صاء يخترق هذا 

ال�صوء جميع االأو�صاط ال�صفافة للعين.
ج - كيف تتم عملية االإب�صار؟ :

مقطع طولي للعين
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ملحوظة :
الم�صتقبالت الح�صية تربط اأع�صاء الح�س بالّدماغ مبا�صرة )العين - االأنف - االأذن - الل�صان( عدا الجلد الذي يرتبط عبر 

النخاع ال�صوكي.
)la motricité volontaire( : التحركية الإرادية

اأ - التحركية االإرادية هي ن�صاط ع�صبي يمكن من تحقيق الحركات االإرادية فعندما ننوي م�صك �صيء ما نقوم بعدة عمليات 
)التفكير - اقتراب اليد من ال�صيء - اأخذ ال�صيء( وذلك بمح�س اإرادتنا.

- يعتبر المخ م�صدر الن�صاط فعلى م�صتوى الق�صرة المخية توجد مناطق محددة ت�صمى الباحات الحركية تحرك جزءا معينا من 
الج�صم. توجد هذه الباحات الحركية )les aires motrices( اأمام �صق روالندو.

ملحوظة :
ترتبط الباحة الحركية الي�صرى بالتحركية االإرادية للن�صف االأي�صر من الج�صم والعك�س 

�صحيح .
✺ االأع�صاء المتدخلة في التحركية االإرادية.

 عندما نقوم بحركة اإرادية تتدخل االأع�صاء التالية :
م�صدر  المخية  الق�صرة  م�صتوى  على  توجد   :  )l’aire motrice( الحركية  ✺  الباحة 

)centrifuge(ال�صيالة الع�صبية الحركية النابدة
في  الموجودة   )les fibres nerveuses motrices(  : الحركيــــــة  الع�صبية  ✺  االألياف 

كل من النخاع ال�صوكي والع�صب المت�صل بع�صالت جزء الج�صم الذي ينجز الحركة 
االإرادية تنقل ال�صيالة الع�صبية الحركية من الباحة الحركية اإلى الع�صو الم�صتجيب.

✺ م�صتجيبات حركية الع�صالت Les effecteurs moteurs muscles ت�صتجيب لتاأثير ال�صيالة الع�صبية الحركية عن طريق اإنجاز 
الحركة المطلوبة.

) Les mouvements involontaires ou réflexes(  الحركة الال اإرادية اأو اِلنعكا�صية -
اأ - الحركات الال اإرادية اأو االنعكا�صية هي عبارة عن ردود اأفعال ال اإرادية ناتجة عن اإهاجة اأع�صاء الح�س المختلفة الموجودة 

بالج�صم.
ب - لتحديد االأع�صاء المتدخلة في االنعكا�س نقوم بتجارب على �صفدعة بعد  تخريب دماغها ت�صمى هذه ال�صفدعة �صفدعة 

)Grenouille spinale( صوكية�

ال�صوء

تحلل ال�صيالة الع�صبية الح�صية
 وتحدد طبيعة الإح�صا�ض

)باحة الإب�صار(

مركز ع�صبي الدماغ

تنقل ال�صيالة الع�صبية الح�صية

)األياف ع�صبية ح�صية (

الع�صب الب�صري

ي�صتقبل الإهاجة )ال�صوء( ويولد 
�صيالة ع�صبية ح�صية

)م�صتقبل ح�صي (

العين

ÏÏÏ

2

�ٱلْباَحُة �ٱلَْحَرِكيَُّة �ٱلْيُ�ْسرى

َلٌة �سي�ساِئيٌَّة بَ�سَ

ٌّ
نُخاٌع �َشْوِكي

ُمَخْيٌخ

ُمخٌّ

l’aire motrice gauche �ٱلْباَحُة �ٱلَْحَرِكيَُّة �ٱلْيُ�ْسرى
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 يبين الجدول التالي نتائج التجارب التي اأجريت على �صفدعة �صوكية. 

ال�صتنتاج  النتائج ال�صور التجارب

✺ الأع�صاء المتدخلة في حركة النعكا�ض هي :
♦ م�صتقبل ح�صي : تن�صاأ على م�صتواه ال�صيالة الع�صبية الح�صية اإثر كل اإهاجة.

♦ مو�صل ح�صي : ينقل ال�صيالة الع�صبية المركزية الح�صية.
♦ مركز ع�صبي : حيث تتحول ال�صيالة الع�صبية الح�صية اإلى �صيالة حركية.

♦ مو�صل حركي : ينقل ال�صيالة الع�صبية الحركية.
♦ م�صتجيب حركي : يوؤدي الحركة المطلوبة.

ج -  قو�ض النعكا�ض
- اأثناء االنعكا�س تن�صاأ ال�صيالة الع�صبية الح�صية على م�صتوى الم�صتقبالت الح�صية للجلد لتنقل عبد االألياف الع�صبية الح�صية في االتجاه 
المركزي )centripète( نحو النخاع ال�صوكي عبر  الجدر الخلفي المرتبط به، وعلى م�صتوى المادة الرمادية يتم تحليلها وتحويلها اإلى 
 )centrifuge(صيالة ع�صبية حركية التي تغادر النخاع ال�صوكي عبر الجدر االأمامي لتنقل عبر االألياف الع�صبية الحركية في االتجاه النابذ�

نحو الم�صتجيب الحركي اأي الع�صالت التي تتقل�س ا�صتجابة لتاأثير ال�صيالة الحركية ي�صمى هذا الم�صار بقو�س االنعكا�س.

ر�صم تخطيطي لأهم مكونات قو�ض النعكا�ض
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وقاية الجهاز الع�صبي :
 يعد الجهاز الع�صبي من اأهم االأجهزة في ج�صم االإن�صان وهو الم�صوؤول عن عدد كبير من العمليات والحركات داخله مثل التنف�س 

و�صربات القلب وغيرها من العمليات ويمكن من ربط الج�صم بمحيطه الخارجي عن طريق اإهاجة اأع�صاء الح�س.
عند اإ�صابة الجهاز الع�صبي باأي خلل فاإن قدرات الج�صم المختلفة �صتختل و�صيظهر ذلك على �صلوك ال�صخ�س.

اأ - خطورة المخدرات على الجهاز الع�صبي : 
تعتبر المخدرات اأحد اأبرز االأ�صباب التي ت�صر ب�صحة االإن�صان وبعالقته مع محيطه ب�صكل عام ولها قدرة كبيرة مع مرور الوقت 

على تدمير حياته،
♦  المخدرات هي كل المواد الطبيعية ال�صناعية التي تدخل اإلى الج�صم وتوؤثر �صلبا على مختلف وظائفه. واأكثر االأجهزة ت�صررا 

هو الجهاز الع�صبي.
♦ تختلف اأنواع وطرق تعاطي المخدرات، كما اأن المواد المخدرة نف�صها متنوعة ولكل نوع منها تاأثير مختلف.

♦ تاأثير تعاطي المخدرات على الجهاز الع�صبي :
اإرادية التي يتحكم فيها الجهاز الع�صبي حيث توؤثر على �صرعتها مثل �صغط الدم - �صربات القلب  ♦  التاأثير على الوظائف الالاَّ

- التنف�س ....
♦ التاأثير على الحالة المزاجية حيث يقوم المخدر باإحداث تغير في الحالة العقلية وال�صلوكية والعاطفية.

♦  توؤثر بع�س المخدرات كالكوكايين والمورفين على فقدان الج�صم االإح�صا�س باالألم وهناك مخدرات توؤدي اإلى زيادة الن�صاط 
الع�صبي كالدوبامين وال�صيروتونين.

♦ تعطيل عمل مراكز المخ )ق�صرة الدماغ -.........(
- ال�صعور باالإكتئاب والخمول والك�صل والتقليل من ن�صاط الج�صم )الكحول ...(
ب - للمحافظة على الجهاز الع�صبي يجب تبني �صلوكّيات اإيجابية من مثل :

- النوم الكافي ح�صب ال�صن والجن�س
- عدم اإرهاق اأع�صاء الح�س )العين - االأذن ...(- عدم االإ�صراف في تناول المواد المنبهة )ال�صاي - القهوة...(

- عدم تناول اأي حبوب مهدئة اأو منومة اأو من�صطة.
- تجنب المواقف التي توؤدي اإلى االنفعال ال�صديد.

- ممار�صة الريا�صة البدنية.
- تجنب المخدرات والكحول.

L'alimentation et la santé 2-2  التعذية وال�صحة
وتزويده  للحفاظ على �صحته  المهمة  الغذائية  العنا�صر  بالعديد من  الج�صم  تزود  التي  التغذية  ال�صحية : هي  التغذية   -  1  

بالطاقة الالزمة لنموه وحيويته ون�صاطه ومقاومته للكثير من االأمرا�س التي يتعر�س لها.
المعدنية  واالأمالح  والماء  وذهنيات  وبروتينات  �صكريات  من  الغذائية  العنا�صر  جميع  )المتوازنة(  ال�صحية  التغذية  ت�صمل 

والفيتامينات التي ت�صاعد على الوقاية من اأمرا�س �صوء التغذية.
 2 - �صوء التغذية )La malnutrition( : هي عدم توازن الغذاء �صواء كان اإفراطا اأو نق�صا في تناوله وتظهر حالة �صوء التغذية 

على �صكل اأمرا�س عامة ت�صمى اأمرا�س �صوء التغذية.
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 3 - اأ�صبابها : -  قلة الوعي الغذائي للفرد 
                        - العادات والتقاليد الغذائية المتبعة ب�صكل خاطىء داخل االأ�صرة والمجتمع.

)Les maladies de malnutrition( 4 - اأمرا�ض �صوء التغذية 
اأ - فقر الدم )L’anémie(  : ينتج عن انخفا�س الهيموجلبين (L’hémoglobine) في الدم عن المعدل الطبيعي نتيجة عدم 
 (Le zinc) والزنك (Le cuivre) والنحا�س  Cو B12 وفيتامين (L’acide folique) وحم�س الفوليك  (Le fer) كفاية عن�صر الحديد

الذي يدخل في تكوينه.
♦ الأعرا�ض : 

- �صحوب (pâleur) لون الوجه واللثة والجفون من الداخل .
- الدوار (الدوخة) (Le vertige) عدم التركيز وقلة التح�صيل العلمي عند االأطفال خ�صو�صا.

- �صعف النمو الملحوظ عند االأطفال.
.B12 وجود تقرحات في الل�صان ب�صبب نق�س فيتامين -

.B12 تقرح الفم وجوانبه ب�صبب نق�س الحديد وفيتامين -
♦  الوقاية : 

تناول طعام متوازن يحتوي م�صادر حديد جيد مثل : اللحم-الكبد -البي�س والخ�صروات والعد�س.
- عدم �صرب ال�صاي بكثرة الأنه يوؤخر امت�صا�س الحديد وخا�صة بعد االأكل.

- تناول الفواكه
- تناول مكمالت الحديد ب�صكل منتظم. ا�صت�صارة الطبيب.

 :)L’obésité(  ب - ال�صمنة
مر�س ي�صيب ال�صخ�س ب�صبب تر�صب متزايد لل�صحوم وهو من اأخطر االأمرا�س على �صحة االإن�صان لما ت�صببه الدهون من ان�صداد 

في �صرايين القلب والمخ وتعتبر من الم�صاكل الغذائية الوا�صعة االنت�صار في الوقت الحا�صر.
في المغرب كل طفل مغربي من بين ع�صرة يعاني زيادة مفرطة في الوزن :
- %10,3من الذكور و %9 من االإناث المتراوحة اأعمارهم بين 5 و 19 �صنة

- %20,2 من الذكور و %33,4 عند الن�صاء من تفوق اأعمارهم 20 �صنة
♦ طرق التخل�ض  من ال�صمنة :

حتى يتم التخل�س من ال�صمنة يجب اأن يكون مقدار الطاقة التي تدخل الج�صم ت�صاوي مقدار الطاقة الم�صروفة ويتم ذلك من 
خالل :

- اتباع حمية تمكن من ملء المعدة وتوقف الجوع.
- التمرينات الريا�صية لحرق الطاقة وا�صتهالك المواد الموجودة في الج�صم.

 : )Le diabète( : ج - داء ال�صكري
 هو اأحد االأمرا�س المزمنة التي تحدث عندما تعجز غدة البانكريا�س (le pancréas) عن اإنتاج الكمية الكافية من االأن�صولين 

(l’insuline) اأو عندما الي�صتطيع الج�صم ا�صتعمال االأن�صولين بال�صكل المطلوب.

الأن�صولين : هو  الهرمون المنظم لمعدل ال�صكر في الدم. ينتج داء ال�صكري عن ارتفاع معدل ال�صكر في الدم.
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- %70 من اإ�صابات ال�صكري لدى االأطفال تن�صاأ ب�صبب �صوء التغذية والنمط الغذائي غير ال�صحي.
اإن لم تتم ال�صيطرة على ارتفاع ال�صكر فاإن العديد من اأجهزة الج�صم �صت�صاب باالأ�صرار)الف�صل الكلوي - العمى.....(

اأنواع مر�ض ال�صكري 
اأ - مر�ض ال�صكري من النوع الأول : هو مر�س ال�صكري المعتمد على االأن�صولين والذي يبداأ في مرحلة الطفولة وال�صباب ويتميز 

بعدم اإنتاج االأن�صولين مما ي�صتوجب على المري�س اأخذ جرعات من االإن�صولين يوميا .
ب - مر�ض ال�صكري من النوع الثاني : يظهر في مرحلة الكهولة غير المعتمد على االأن�صولين ينتج عن عدم قدرة الج�صم عن 

ا�صتخدام االأن�صولين بال�صكل الفعال ويحدث غالبا نتيجة ال�صمنة المفرطة والخمول.
ج - مر�ض  ال�صكري الحملي : يحدث اأثناء فترة الحمل. ي�صخ�س هذا المر�س عن طريق الفحو�صات التي ت�صبق الوالدة الأن 
لي�صت له اأعرا�س مثل ال�صكر من النوع االأول والثاني وتكون هوؤالء الن�صاء اأكثر تعر�صا لخطر حدوث م�صاعفات الحمل والوالدة كما 

اأن اأوالدهن تزيد عندهم ن�صبة احتمال اإ�صابتهم بال�صكري النوع الثاني في الم�صتقبل.
وال�صعور  الب�صر  في  ا�صطربات  الوزن،  نق�صان  الم�صتمر،   والجوع  والعط�س  بكثرة  التبول   : والثاني  الأول  ال�صكري  اأعرا�ض 

بالتعب.
الوقاية من مر�ض ال�صكري :

تجنب ال�صمنة - ممار�صة الريا�صة - االبتعاد عن الدهون - االبتعاد عن االإفراط في تناول ال�صكريات - االبتعاد عن االأغذية 
الغنية بالكربوهيدرات مثل الدقيق االأبي�س - االأرز - االبتعاد عن التدخين - اعتماد نمط العي�س ال�صليم - الك�صف المبكر.

■ في المغرب يقدر عدد الم�صابين بداء ال�صكري على مايزيد عن مليوني �صخ�س تزيد اأعمارهم عن 18 �صنة من بينهم 50 في 
المائة يجهلون اإ�صابتهم به . وكذا هناك 15000 طفل م�صاب بهذا المر�س المزمن . حدد يوم 14 نونبر من كل �صنة باليوم العالمي 

لداء ال�صكري.
(Vitamine D فيتامين ) ناتج عن عـــوز في (Le rachitisme) هناك اأمرا�س اأخرى نتيجة �صوء التغذية من مثل : مـر�س الك�صاح ■

■ مر�س الكوا�صركور (Le kwachworkor) ناتج عن نق�س في البروتيدات.
■ مر�س التدرق )Le goître( ناتج عن نق�س في اليود.

  :)Les dangers du gaspillage alimentaire( 5 - اأ�صرار هدر الطعام
- هدر الطعام:  هو التخل�س من الطعام اأو فقدانه دون اأن يكون قد تناوله.

تتعدد اأ�صباب هدر اأو اإ�صاعة الطعام وتحدث في مراحل عدة كاالنتاج والمعالجة وتجارة التجزئة و اال�صتهالك.
■ ن�صرت منظمة االأغذية والزراعة )الفاو FAO( التابعة لالأمم المتحدة اأن نحو %30 من االإنتاج العالمي من االأطعمة اأي نحو 
1,3 مليار طن يهدر �صنويا. واأ�صافت اأن هذه الكمية  من الطعام تكفي الإطعام الجوعى عبر العالم. واأن االأخطاء في التخزين والنقل 

و بع�س العادات والتقاليد هي التي توؤدي اإلى هدر الطعام.
وقد ذكرت )الفاو( اأن دول ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا يهدرون �صنويا 250 كيلوغرام من الطعام للفرد الواحد.

- بع�ض اأ�صرار هدر الطعام :
لهدر الطعام اأ�صرار �صتى منها اأ�صرار اقت�صادية وبيئية واإن�صانية.

التاأثير ال�صلبي لهدر الغذاء على الموارد الطبيعية بـ : 
✦ ازدياد كميات المياه الم�صحوبة من المياه الجوفية.
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✦ ازدياد كميات االأ�صمدة الكيميائية الم�صافة والتي ت�صاهم في تلويث الم�صادر  المائية.
✦ ازدياد الحاجة اإلى تحويل المزيد من االأرا�صي الم�صتخدمة للرعي وللغابات للزراعة.

✦ تلويث التربة والبيئة
✦ مخاطر على االأمن الغذائي

✦ ازدياد حاالت الفقر في العالم.
- بع�ض الإجراءات لحفظ الطعام

✦ حفظ االأغذية عملية يقوم بها االإن�صان لتاأخير ف�صاد االأطعمة الأطول فترة زمنية ممكنة . هناك اإجراءات عدة نذكر منها :

✦ التبريد ٍ(Refroidissement ): تحتفظ االأغذية في درجة حرارة منخف�صة وهي 4 درجات

✦ التجميد (Congélation): تحتفظ االأغذية في درجة حرارة جد جد منخف�صة.

✦  التعليب (mettre en conserve): تحتفظ االأغذية داخل علب من زجاج اأو �صفيح بعد غ�صلها ثم القيام بتعقيم العلب  بوا�صطة 

الحرارة.
✦  التجفيف (Le séchage):  تعري�س المواد الغذائية للحرارة للتخل�س من الرطوبة الموجودة فيها مثل )القديد - التين - العنب 

-  الم�صم�س - البرقوق ...(
✦ التخليل  تحتفظ االأغذية داخل علب من زجاج مع اإ�صافة الملح والماء والخل.

3 - �صعوبات قد تعتر�ص المتعلم)ة( :
✦ عدم التمييز بين الحركات االإرادية والالاإرادية.

✦ الخلط بين المخ والدماغ.

✦ عدم ا�صتيعاب اأن الحركات االإرادية تنجز بعد تفكير.

✦ عدم معرفة اأن اأجهزة الج�صم تعمل بدون توقف.

✦ عدم  معرفة اأن الجهاز الع�صبي هو الم�صوؤول االأول على عمل جميع اأجهزة الج�صم.

✦  العادات الغذائية الخاطئة.


