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 مقدمة

عتبرُالتغذيةُالصحيةُالمتكاملةُعاملُرئيسيُفيُالتحكمُتُ 

ُُ.بالسكريُومنعُمضاعفاته

إنُتنظيمُالوجباتُالغذائيةُلمرضىُالسكريُليسُمجردُتقليلُ

فهناكُخياراتُعديدةُُتتناولهالكميةُالنشوياتُوالسكرياتُالتيُ

لتنظيمُالوجباتُمنُخاللُاختيارُطريقةُالتنظيمُالمناسبةُلكُ

يمكنكُتجربةُأصنافُجديدةُمنُالطعامُواالستمتاعُبتناولُ

ستوياتُالسكرُفيُاألطباقُالمفضلةُلديكُمعُالحفاظُعلىُم

ُ.الدمُتحتُالسيطرة

ُ  



 ؟خيارات غذائية صحيحةكيف أتخذ 

عِطُنفسكُأفًكرُثمُقرر،ُقبلُتناولُايُطعامُ

ياُترىُماُفرصةُلإلجابةُعلىُالسؤالُالتالي:ُ

ُ؟ُ الفائدةُمنُهذاُالطعامُهي

معرفتكُبفوائدُاألطعمةُالصحيةُتزيدُمنُفرصةُ

ُ.ختياراتُالغذائيةتصحيحُاإل

 ؟الطبق الصحيما هو 

طريقةُسهلةُتساعدُفيُالبدءُفيُالتحكمُبنوعياتُالطعامُفيُ

،ُتستطيعُانُُالوجبةُوكميتهاُأيضًاُلضمانُالتكاملُالغذائي

تختارُصنفُمنُكلُمجموعةُ

منُالمجموعاتُالغذائيةُ

وتحددُالكميةُحسبُتوصياتُ

 خصائيُالتغذية.ُأ

هذاُالتنظيمُسيساعدكُعلىُ

ُُ.الوجباتُبشكلُأفضلُالتحكمُبمستوىُالسكرُبعد



؟تسوق الصحيالما هي طريقة   

بادرُُ،ُصحيتعتبرُأولُخطوةُللبدءُبنمطُغذائيُ

بتجهيزُقائمةُالموادُالغذائيةُالمرادُشراؤهاُقبلُ

ُ.بهاعلىُااللتزامُُواحرصالذهابُللتسوقُ

يجبُمراعاةُعدمُالتسوقُفيُحالُالجوعُلتجنبُُكماُ

 ُُ.تحتاجهُمنُالموادُالغذائيةُماُالالمبالغةُبشراءُ

 قراءة المعلومات من الملصقات الغذائية  

ُ ُالملصق ُالمنتجاتُالجاهزةُُائيذالغيعتبر ُعلىُأغلفة الموجود

ُ.مصدرُدقيقُلحسابُكميةُالكربوهيدرات

 

 

 

 

ُ

ُُُ



 تسوق الصحي؟الما هي طريقة 

  حجم الحصة 

الغذائيُ التحليل عمل تم التي الطعام كمية

 التيُتحتوي الغذائية العناصر كل واستنتاج لها

 تكونُالعبوة أن بالضرورة ليست وهي عليها

  ا.لجزءُمنه تكون أن الممكن من بل كاملة

  إجمالي الكربوهيدرات 

ُحسابُ ُعند ُاستخدامه ُتحتاج ُالذي الرقم

الكربوهيدراتُفيُالحصةُالواحدةُويجبُتعديلُ

 .الرقمُإذاُماُتمُاستهالكُكميهُأقلُأوُأكثرُ

  الكمية الموجودة في الحصة الواحدة 

ُللحصةُ ُهي ُالجدول ُفي ُالموجودة ُالقيم كل

ُالواحدةُفقطُوليستُللعبوةُكاملة



ُتسوق الصحي؟الما هي طريقة 

 : قراءةُالملصقاتُالغذائيةُطريقة

ُ

ُعندُحسابُالكربوهيدراتُلمنتجُغذائيُيجبُالنظرُالىُ:

 حجمُالحصةُ .1

 واجماليُالكربوهيدراتُ .2

يجبُالتركيزُعلىُالكربوهيدراتُالكليةُفقطُوعدمُ .3

 االهتمامُبكميةُالسكرُالموجودهُعلىُالبطاقةُ

حجم  الحصة  الواحدة

اجمالي الكربوهيدرات للحصة

الوزن الصافي



 تسوق الصحي؟الما هي طريقة  

الوزنُُفيُحالةُاختالفُمقدارُالحصةُعن .4

 نقومُبالتاليُ:ُالصافي

 .ابحثُعنُكميةُالحصةُالواحدة 

 ُ.ابحثُعنُاجماليُالكربوهيدرات 

 .ابحثُعنُالوزنُالصافيُفيُالعبوةُنفسها 

 ُ:ُاحسبُبالمعادلةُبالتالية

عصيرُبرتقال

مقدارُالحصةُ-

مل100ُالواحدةُ

اجماليُ-

الكربوهيدراتُ

جم12ُُُُُُُُُُُُُ

الوزنُالصافيُ-

مل250

مل250ُ

×12÷100ُ=30

جمُمنُ

الكربوهيدراتُ

فيُعبوةُ

العصير

مقدارُالحصةُالواحدةُ÷ُإجماليُالكربوهيدراتُ×ُالوزنُالصافيُ

 .والناتجُيساويُكميةُالكربوهيدراتُفيُالمنتجُنفسه

 



 تسوق الصحي؟الما هي طريقة 

عدُوسيلةُأساسيةُالختيارُوجباتُُالسابقة المعادلة ت 

الطعامُبشكلُصحيُوهيُالمفتاحُالرئيسيُالذيُ

كمياتُالعناصرُُتتعرفُمنُخاللهُعلىُأنواعُو

ُالغذائيةُالتيُيحتويُعليهاُ

الملصقات  فيما يلي توضيح لما يجب البحث عنه عند مقارنة 

 الغذائية.

 ُالغذائيةُابدأُبقراءةُُللملصقاتعندُالنظر

درجُعلىُ الئحةُالمكوناتُوَتّذكرُأنُالمكوناتُت 

نحوُتنازليُحسبُنسبةُتواجدهاُفيُالمنتج،ُ

جُ درَّ نُالرئيسُ)األكثرُكمية(ُي  كوِّ أيُبمعنىُأنُالم 

خرىُتنازليًا. كوناتُالمستعملةُاأل  ُأواًلُوتتبعهُكمياتُالم 

ُ  



 تسوق الصحي؟الا هي طريقة م

 ُمراعاةُاختيارُالمنتجاتُالمكونةُمنُموادُغذائية

عاليةُالقيمةُمثلُالحبوبُالكاملةُمثلُ

ُالقمحُالكاملُوالشعيرُوالشوفان.

 

 ُتجنبُالمكوناتُغيرُالصحيةُمثلُالزيوت

المهدرجةُكليًاُأوُجزئيًاُواختيارُالمنتجاتُالتيُ

حاديةُغيرُ المشبعةُتحتويُعلىُالدهونُاأل 

كزيوتُالزيتونُوالكانوالُوالفولُ

ُالسوداني

 

 ُيجبُالتنبهُعلىُانُالسكرُيتواجد

بمسمياتُأخرىُفيُالمنتجُالغذائيُ

بأحدُالمسمياتُالتالية:ُفركتوز،ُ

جلوكوز،ُسكروز،ُشرابُالذرةُعاليُ

ُالفركتوزُ



 تسوق الصحي؟الما هي طريقة 

 ُيفضلُاختيارُالمنتجُبالرجوعُالىُالجداولُالتالية

لمعرفةُحدودُمحتوىُالدهون،ُالدهونُالمشبعة،ُ

المنطقةُالسكرُوالملحُبحيثُتكونُاختياراتكُضمنُ

بدايةُ)المحتوىُالمنخفض(ُأوُفيُالخضراءُ

 )المحتوىُالمتوسط(ُالمنطقةُالبرتقاليةُ

 في الصفحات التالية   يةتوضيح أمثلة

 



 

 الصحيتسوق ال

جمُضمن٥ُُاقلُمنُُ. جم ٣ جمُ=1٠٠ُكميةُالسكرُفيُُ

يعنيُمستوىُمنخفضُللسكر،ُويعتبرُهذاُالمنطقةُالخضراءُ

 ُ.المنتجُبمقاييسُصحيةُمقبولة

 

ُالقيمةُالغذائية

ُجم1٠٠ُُحجمُالحصة

ُسعرةُحرارية14٠ُُالسعراتُالحرارية

ُجم3ُُالدهونُالكلية

ُجم1ُُالدهونُالمشبعة

ُجم2ُُالدهونُالغيرُمشبعة

ُجم3٠ُُالكربوهيدراتُالكلية

ُجم3ُُومنهاُسكر

ُجم2ُُاألليافُالغذائية



 تسوق الصحيال

جمُضمن٥ُُمنُُأعلى.ُجم ٢٥ جمُ=1٠٠ُكميةُالسكرُفيُ

يعنيُمستوىُمرتفعُللسكر،ُويعتبرُهذاُالمنطقةُالحمراءُ

المنتجُبمقاييسُغيرُصحيةُوغيرُمقبولةُويجبُتجنبُتناولُمنتجُ

 بهذاُالمحتوىُالعاليُمنُالسكرُوالدهونُالمشبعةُُُ

ُ

ُ

 

  

  

  

 

ُالقيمةُالغذائية

ُجم1٠٠ُُحجمُالحصة

ُسعرةُحرارية2٠٠ُُالسعراتُالحرارية

ُجمُالدهونُالكلية

ُجم٧ُُالدهونُالمشبعة

ُجم2ُُالدهونُالغيرُمشبعة

ُجم3٠ُُالكربوهيدراتُالكلية

ُجم2٥ُُومنهاُسكر

ُجم2ُُاألليافُالغذائيةُ



 

 الطبخ الصحي

 ُالخطوةُالتاليةُللتسوقُالصحيحُهيُالتجديد

ُ رقُالطبخُوابتكارُوصفاتُصحيةُفيُط 

المكوناتُومراعاةُادماجُجديدةُمتنوعةُ

ُالخضارُلتطبيقُقاعدةُالطبقُالصحيُ

 ُاستخدامُالدهونُالغيرُمشبعةُفيُالطبخُوتجنب

طهيُالطعامُبالقليُالعميقُللتحكمُبكميةُ

 الدهونُاالجماليةُللوجبةُ

 ُمراعاةُعدمُالمبالغةُفيُوقتُطهي

األطعمةُالنشويةُمثلُالبطاطس،ُاألرزُ

السببُانهُكلماُزادُوقتُ والمكرونةُو

الطبخُكلماُاصبحتُالمادةُالنشويةُمتركزةُ

أكثرُوقدُيؤثرُفيُسرعةُاستجابةُالجسمُ

 الرتفاعُمستوىُالسكرُفيُالدمُ

 نماذج لبعض الوجبات الصحية يوجد*



 

 ؟ وجبة للوقت ما أفضل 

 سكرك نظم وقتك ينتظم 

 ُانتظامُأوقاتُالوجباتُسيساعدُفيُزيادةُانتظام

العالجُوذلكُيزيدُالفرصةُاإليجابيةُللتحكمُأوقاتُ

 .بمستوىُالسكر

 

 ُُتباعدُأوقاتُالوجباتُقدُيسبب

انخفاضُفيُمستوىُالسكرُفيُ

الدمُلذلكُتستطيعُأنُتجعلُفاصلُ

،ُُساعاتُكحدُأقصى6ُ-٥زمنيُبينُالوجباتُالرئيسيةُ

وفيُالحالُالتعرضُلهبوطُمستوىُالسكرُنصحُ

الوجباتُللحدُمنُهذهُبإضافةُوجبةُغذائيةُخفيفةُبينُ

 .المشكلة

ُُ

 



 ؟ روامل المؤثرة على ارتفاع السكالعما هي 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 الغذاء

 طريقة الطبخ  .1

ُزادُوقتُسلقُبعضُاألطعمةُالنشويةُمثلُ :السبب كلما

البطاطسُوالمكرونةُزادتُفرصةُارتفاعُمستوىُالسكرُبعدُ

ُبسببُانُالسكرُيصبحُسريعُاالمتصاصتناولهاُوذلكُ

ُالتقليلُمنُوقتُسلقُهذهُاألطعمةُ:الحل

ُُ

الغذاء

الدواء

عوامل 

سلوكية 

النشاط 

الرياضي

العوامل 

البيئية 
ثرةُؤالعواملُالم

فيُارتفاعُالسكرُ

 فيُالدم



 ؟ؤثرة على ارتفاع السكرالعوامل المما هي 

 محتوى الوجبة العالي من الدهون و البروتينات .٢

قدُيسببُارتفاعُمؤجلُللسكرُوالتفسيرُالعلميُُ:السبب

ُالنشوياتُ ُغالبًا ُالحالةُهوُكالتالي: منهاُُ%9٠ُ-8٠لهذه

ُ هضم ُالساعتينُاالولىت  ُُخالل ُالوجبة 4ُ-3والبروتينُخاللُمن

ُقدُيستغرقُمنُالوجبةُُساعات ُبطيء، 6ُ-4والدهونُهضمها

ُالدهونُُساعات ُبجزيئات ُتتمسك ُالسكريات ُجزيئات وبعض

ُلمستوىُ ُمؤجل ُارتفاع ُلحدوث ُيؤدي ُمما ُمعها ُالحقًا هضم لت 

ُ.السكر

ُُ.مضافةُفيُالوجبةبالتحكمُبكميةُونوعيةُالدهونُالُ:الحل

ُ  



 ؟العوامل المؤثرة على ارتفاع السكرما هي 

من متعددة  محتوى الوجبة العالي من مصادر .٣

 الكاربوهايدرات البسيطة

ُالسريعُُ:السبب ُلالرتفاع ُهذا سيؤدي

ُم.لمستوىُالسكرُفيُالد

ُمنُ الحل:ُ ُأكثر عقدة ُالم  ُالكربوهيدرات ُمصادر اختيار

ُ.البسيطة

 

 لياف الغذائيةمعتدلة من األوجود كمية  .4

ُهذهُُ:السبب ُهضم ُبطء ُإلى يؤدي

يساعدُعلىُانتظامُمستوىُالسكرُ الوجبةُممُا

ُُُ.بشكلُأفضلُبعدُهذهُالوجبة

الحرصُعلىُإضافةُمصدرُغنيُباألليافُالغذائيةُُالحل :

ُ.معُكلُالوجبات

ُ  



ُالعوامل المؤثرة على ارتفاع السكر

 الدواء

 جرعة االنسولين .1

ُالمناسبةُ :السبب  ُالجرعة ُضبط عدم

ُنقصُالجرعةُ ُأو ُلزيادة ُيؤدي ُقد لألنسولين

ُالمطلوبةُمماُيؤديُالضطرابُمستوىُالسكرُفيُالدم

ُحسبُُ: الحل ُالصحيح ُبالشكل ُالمناسبة ُالجرعة ضبط

ُتعليماتُالفريقُالمعالج

 وقت الجرعة .٢

ُمفعولهُُ:السبب ُلبداية ُوقتُمحدد ُله االنسولين

غُفيهاُذروةُعملهُثمُانتهاءُوقتُمحددُوُسمفيُالج يبل 

راعاةُهذهُالنقطةُفيُتنظيمُالوجبةُمفعوله ُ.،ُويجبُم 

رعةُاألنسولينُسريعُالمفعولُقبلُالوجبةُُ: الحل فّضلُأخذُج  ي 

حاكاةُهضمُالوجبةُ مفعولهُمعُبدايةُُويبدأمباشرةُليتمكنُمنُم 

يؤديُلالستفادةُمنُاالنسولينُبشكلُأفضل ُهضمُالطعامُممُا

  



ُالعوامل المؤثرة على ارتفاع السكر

 عوامل سلوكية

 االستمرار في فحص مستوى السكر في الدم .1

ُالجرعةُ :السبب ُتحديد ُفي ساعد ُي  ُالفحص تكرار

ُحالُ ُفي ُالسكر ُلتنظيم ُوالسعي المناسبة

ُ.اضطرابه

ُالعالجُُ: الحل ُحسب ُالسكر ُفحص ُعلى االستمرار

ستخدمُوتوجيهاتُالفريقُالمعالج ُ.الم 

 على اتخاذ القرارات الصائبة القدرة .٢

ُيخصُُالسبب : ُفيما ُالقراراتُالصحيحة اتخاذ

خياراتُالطعامُوتحديدُالجرعةُالمناسبةُيساعدُ

ُ.علىُانتظامُالسكرُبشكلُأفضل

ُبالمادةُُ: الحل ُواالهتمام ُالمعالج ُالفريق ُمع التواصل

ُعلىُتطبيقهاُ ُِقَبِلهمُواإلصرار ُمن قّدمة ُالم  ُالتثقيفية العلمية

ُ.بالشكلُالصحيح

  



ُالعوامل المؤثرة على ارتفاع السكر

 الدعم اأُلسري .٣

لألسرةُدورُكبيرُفيُدعمُأصدقاؤناُ : لسببا

ُعلىُ ُالتأقلم ُفي ُومساعدتهم كريين الس 

ُ.نمطُالحياةُالصحيُوالخطةُالعالجيةُالدوائية

كريُهوُطفلُأوُاألبُأوُاألم،ُُ:الحل  لوُكانُالشخصُالس 

ُاأل حاول ُت  ُكلها ُهذاُسرة ُلدعم ُصحي ُغذائي ُنمط اتباع

ُ.ستمرارُفيُالنمطُالصحيالشخصُعلىُاأل

 النشاط الرياضي 

 أداء النشاطات الرياضيةفي االستمرار  .1

ُتزيدُُالسبب: ُالرياضية ُالنشاطات ُعلى المداومة

منُاللياقةُالبدنيةُوتساعدُفيُالسعيُلتنظيمُ

ُ.مستوىُالسكر

معدلُالحركةُاليوميُوتخصيصُالحل : وقتُلممارسةُُزيادُة

أيُرياضةُمحببةُمثلُالمشي،ُالسباحة،ُركوبُالدراجةُأوُاللعبُ

ُ.فيُاألماكنُالمفتوحة

  



ُالعوامل المؤثرة على ارتفاع السكر

 العوامل البيئية 

 نسولين ودرجة حرارتهانتهاء مدة صالحية األ .1

ُمنتهيُُ:السبب ُانسولين ُاستخدام عند

ُقدُ ُوذلك ُمفعول ُبدون ُسيكون الصالحية

ُ.يتسببُفيُارتفاعاتُمستوىُالسكرُفيُالدم

 نسولينُوالحرصُعلىُالتأكدُمنُتاريخُصالحيةُاألُالحل :

ُ.لدرجةُحرارتهُقبلُاالستخدام

 حالة الطقس الخارجي .٢

ساهمُاحيانًاُُالسبب : ارتفاعُدرجةُالحرارةُقدُي 

ُ.فيُارتفاعُمستوىُالسكر

فيُحالُتجنبُممارسةُالنشاطُالرياضيُفيُالخارجُُ: الحل

ُ.ارتفاعُدرجةُالحرارة

ُ  



 ؟ ستخدام المحليات الصناعيةاهل يسمح ب

 ُتوفرُالمحلياتُالصناعيةُطعمُحالوة

،ُوغالبًاُماُُالسكرُمنُدونُسعراتُحرارية

تكونُأكثرُحالوةُبكثيرُمنُالسكر،ُلذاُ

ستخدمُكميةُصغيرةُلتحليةُاألطعمة،ُ  ت 

 يمكنكُاستخدامُبعضُالمحلياتُالصناعيةُومنها 

 

ُ

 

 

ُ

ُ  

(ستيفيانا)ستيفيا 

(سبليندا)السكرلوز 

( سويتن لو)السكارين 



 ؟ستخدام المحليات الصناعيةاهل يسمح ب

 ُيجبُتناولُالمحلياتُالصناعيةُباعتدال

ألنُاإلكثارُمنُاستخدامهاُقدُيسببُردُ

فعلُعكسي،ُوتزيدُالرغبةُفيُتناولُ

 السكر

 

 ُفيُحالُاالعتيادُعلىُتناولُالشايُوالقهوةُوبعض

المأكوالتُبدونُإضافةُالسكرُأوُالمحليُالصناعي،ُ

االستمرارُبذلكُلتجنبُتعودُالجسمُيفضلُ

علىُالمذاقُالحلوُبكثرةُوهذاُ

سيعودكُعلىُالتحكمُباستهالكُ

 السكرُاإلجماليُفيُاليوم

ُُ

 

  



 ؟ تناول الطعام خارج المنزلكيف أ

 ُالحرصُعلىُانتقاءُالمطاعمُالتيُتوفر

 .خياراتُصحيةُأكثر

 

 

 يشُالصغيرُالحجمُبدالُمنُالكبيراطلبُالسندو 

 

 سلطةُلزيادةُالقيمةُالغذائيةُُأضفُطبق

وحاولُالتقليلُمنُاضافةُالصلصاتُالجاهزةُ

 ُ.والمايونيزُبسببُزيادةُمحتوىُالدهونُفيها

 

 ُحاولُأنُيكونُطعامكُمتنوعاُوفيُنفس

 ُ.الوقتُذوُكميةُمحدودة

ُُ

 

  



 ؟ المناسبات االجتماعيةكيف يكون غذائي في 

 ُالتحكمُبالسكريُالُيمنعكُمنُالمشاركة

وحضورُالمناسباتُاالجتماعيةُحاولُأنُتجربُ

تناولُطبقُمنُالخضرواتُفيُالمنزلُقبلُ

 ُ.الذهابُوبعدهاُتستطيعُتناولُاطعامُباعتدال

 

 ُفيُحالُكانتُالضيافةُبنظامُالبوفيه

طعمةُمنوعةُأ،ُتستطيعُاختيارُُالمفتوح

 يةُالمعتادة.ضمنُاختياراتكُالصح

 

 

 ُُمعكُوحضارُقلمُاألنسولينُإاحرصُعلى

ُُ.أخذُالجرعةُالمعتادةُقبلُالوجبةُمباشرة

 



 ؟ في السفر كيف أعتني بغذائي

 ُاحرصُعلىُااللتزامُباختيارُاطعمة

صحيةُمتنوعةُمالئمةُلنظامكُالغذائيُ

نشويةُأكثرُمنُُةطعمأالصحيُفاختيارُ

األطعمةُاألخرىُقدُيعرضكُالرتفاعُ

 ُُ .سريعُفيُمستوىُالسكرُفيُالدم

 

 ُاوقاتُالوجباتُوذلكُمراعاةُتنظيم

ُُ.لضمانُتوازنُمستوىُالسكرُطوالُاليوم

ُ  



 ؟ أعتني بغذائي في السفر كيف

 ُتأكدُدائماُمنُحملُوجباتُغذائية

صحيةُيسهلُتناولهاُخصوصاُإذاُ

كنتُتقودُالسيارةُلمسافاتُ

طويلةُمثالُسندويشُجبنُحلومُ

معُخضارُبالخبزُاألسمرُتعتبرُوجبةُ

العناصرُالغذائيةُالضروريةُوأيضاُممتازةُتحتويُعلىُكلُ

 .يسهلُتناولها

ُ

 ُالبدُمنُتناولُوجبةُغذائيةُخفيفة

والتحققُمنُمستوىُالسكرُفيُ

الدمُقبلُبذلُمجهودُحركيُكبيرُ

لتجنبُاإلصابةُبهبوطُمستوىُالسكرُ

ُ.فيُالدم

ُ  



 ؟ ممارسة الرياضة مع كيف أنظم غذائي

ُللرياضةُدورُأساسيُفيُخطةُالتحكمُبالسكر

 ُتساهمُالرياضةُفيُتحسينُمستوىُالسكر

والدهونُفيُالدمُكماُتساعدُفيُانتظامُ

 ُ.ضغطُالدم

 

 ُزيادةُاللياقةُالبدنيةُوزيادةُالقدرةُفيُالتحكم

 ُ.بالضغوطُالنفسيةُ)زيادةُالراحةُالنفسية(

 

 

 ُُتقليلُفرصةُاالصابةُبمضاعفاتُالحياة،

ُُ.وبذلكُتزيدُمنُجودةُالحياة

ُ  



 ؟ الرياضة ممارسة مع غذائي أنظم كيف

عندُالرغبةُبممارسةُالنشاطُالرياضيُيرجىُمراعاةُالخطواتُ

ُالتالية

 ُنصحُبممارسة والناشئينُُدقيقةُيوميًاُلألطفال6٠ُي 

ُوُدقيقةُمنُالرياضةُاسبوعيًاُللبالغين1٥٠ُُو

ُُُ.أيامُفيُاألسبوع3ُباإلمكانُتوزيعهاُعلىُمدىُ

 

 ُأداءُالتمرينُبعدُقبلُوالسكرُفحصُمستوى 

 .للتمكنُمنُتحديدُشدةُالتمرين

 ُملُمنُالماءُبعدُأداءُالتمرين1٢٠٠ُ – ٦٠٠شرب. 

 

 ُتجنبُأداءُالتمرينُفيُحالُكانُمستوىُالسكر

 ُ.ملجم / دسل ٢٥٠ُأعلىُمنفيُالدمُ

 

 الكربوهيدراتُالتيُيجبُتناولهاُ تقديرُكمية

ُ.وضبطُجرعةُاألنسولينُتبعًاُلذلك



 ؟ الرياضة ممارسة مع غذائي أنظم كيف 

ُ مثالُألطعمةُالممكنُتناولها:

 

ُ 

 

 

 

 

جم10ُ

كربوهيدات
جمُمنُفاكهةُأوُقطعةُلوحُشوفان100•

جم15ُ

كربوهيدراتُ
جمُمنُالموزُأوُالتفاح120ُ•

جم25-30ُ

كربوهيدراتُ

جمُموزُأوُتفاح120+ُملُحليب200•

نصف كوب رمان+ مل زبادي يوناني 160•

نصفُكوبُبليلة+ُملُزباديُيوناني160ُ•

جم  شريحة خبز أسمر 30+ مل حليب 200•

ملعقة جبن فيتا مع خضار أو ملعقة زبدة 

الفول السوداني أو شريحة جبن أو تونة أو 

بيض



 ؟ الرياضة ممارسة مع غذائي أنظم كيف

  
 مستوىُالسكرُفيُالدم شدةُالتمرين

التمرينُُبعدجمُمنُالكربوهيدراتُللوجبةُ جمُمنُالكربوهيدراتُللوجبةُقبلُالتمرينُ  

اذاُكانُنشاطُخفيفُ

دقيقة30ُلمدةُ

\ملجم100ُأقلُمنُ

دسل

بعدُساعةُمنُالوجبةُ

الُحاجةُلتناولُ:ُالرئيسيةُ

شيء

بعدُأكثرُمنُساعةُمنُ

15-10الوجبةُالرئيسيةُ

جمُكربوهيدراتُ

جمُكربوهيدرات15

ملجمُأوُأكثر100ُ

بعدُساعةُمنُالوجبةُ

الُحاجةُلتناولُ:ُالرئيسيةُ

شيء

بعدُأكثرُمنُساعةُمنُ

15-10الوجبةُالرئيسيةُ

جمُكربوهيدراتُ

جمُكربوهيدرات15



؟ الرياضة ممارسة مع غذائي أنظم كيف  

  

نشاطُمتوسطُالشدةُ

متواصلةساعةُ

\ملجم100ُأقلُمنُ

دسل

بعدُساعةُمنُالوجبةُ

الُحاجةُ:ُالرئيسيةُ

لتناولُشيء

جمُكربوهيدرات30ُ

قبلُالرياضة

جمُبعد10-15ُ

التمرينُمباشرةُ

200-ملجم100ُ

بعدُساعةُمنُالوجبةُ

الُحاجةُ:ُالرئيسيةُ

لتناولُشيء

جم10-15ُ

كربوهيدراتُ

جمُبعد10-15ُ

التمرينُمباشرةُ

 مستوىُالسكرُفيُالدم شدةُالتمرين

التمرينُُبعدجمُمنُالكربوهيدراتُللوجبةُ جمُمنُالكربوهيدراتُللوجبةُقبلُالتمرينُ  



 ؟ممارسة الرياضةكيف أنظم غذائي مع 

  

مباراةُ)ُنشاطُشديدُوُمتواصلُ

تدريباتُ\تستمرُساعتينُوُنصفُ

رياضيةُمتواصلةُ

جرامُكربوهيدراتُكل30ُتناولُ

ساعةُخاللُالتمرينُوُيجبُ

مراقبةُالسكرُباستمرار

جمُمنُالكربوهيدرات30ُتناولُ

ملجم100-180ُ

 مستوىُالسكرُفيُالدم شدةُالتمرين

التمرينُُبعدجمُمنُالكربوهيدراتُللوجبةُ جمُمنُالكربوهيدراتُللوجبةُقبلُالتمرينُ  

مالحظة : يفضل عدم ممارسة الرياضة اذا كان مستوى السكر في *

 جم و أكثر ٢٥٠الدم 



  نماذج لوصفات صحية

 صينية الدجاج مع الخضار 

 المكونات:

 ُ،أنواعُمتنوعةُمنُالخضرواتُ)كوسا

زهرة،ُجزر،ُبروكلي،ُباذنجان،ُطماطم،ُبصل،ُفليفلةُ

 خضراء(ُ

 ُدجاجُحسبُالكميةُالمرادُتحضيرها 

 ُ،بهاراتُمتنوعةُ)كمون،ُفلفلُأسود،ُكركم،ُكزبرةُناشفة

 جوزةُالطيب،ُليمون(ُ

 ُُملعقةُزيتُزيتون

 الطريقة:  

 والبهاراتُُتوضعُكاًلُمن،ُطماطم،ُبصل،ُفليفلةُخضراء

والليمونُوملعقةُزيتُالزيتونُفيُالخالطُلتحضيرُ

 صلصةُالتتبيلة

 تقطيعُالخضارُوالدجاجُحسبُالرغبة   



 

  نماذج لوصفات صحية

 ُوضعُجميعُالمكوناتُفيُاناءُعميقُوبعدها

وضعُصلصةُالتتبيلةُعليهاُوخلطهاُجيدًاُ

بعدهاُنضعهاُفيُصينيةُعميقةُُلتتمازجُو

 دقيقة1٥ُُقلياًلُنتركهاُ

 ُُدقيقة٥٠ُفهرنهايتُلمدة38٠ُُتوضعُفيُالفرنُبدرجةُحرارة 

 ُقدمُمعُاألرزُاألبيضُأوُخبزُحبوبُالقمحُالكاملة ممكنُأنُت 

أوُإضافةُالبطاطسُمعُالخضرواتُواالستغناءُعنُالخبزُ

ُواألرزُُ

الدجاج + كوب  جم من ٦٠القيم الغذائية للكوب الواحد )

 :خضار(

 الدهون  البروتين الكربوهيدرات السعرات الحرارية

ُجم1٥ُُُجم19ُُُجم٥ُُُسعرةُحرارية241ُ



 

 

ُ نماذج لوصفات صحية

 مكرونة الربيع 

ُ:المكونات

 منُأحدُالخياراتُالتالية:ُ)مكرونةُالقمحُُاختيارُنوعُمكون

ُالكامل،ُمكرونةُالشوفان،ُمكرونةُالشعير(

 ُ،أنواعُمتنوعةُمنُالخضرواتُ)كوسا،ُزهرة،ُجزر،ُبروكلي

باذنجان،ُطماطم،ُبصل،ُفليفلةُخضراء(ُبهاراتُمتنوعةُ

)كمونُ,ُفلفلُأسودُ,ُكركم,ُكزبرةُناشفةُ,ُجوزةُالطيب,ُ

ُليمونُ(ُ

 ُُملعقةُزيتُزيتون

 ُقطعُدجاجُأوُلحمُمفرومُحسبُالكميةُالمرادُتحضيرها

ُ  



  نماذج لوصفات صحية

ُالطريقة:

 ُدقائقُفقط8ُُسلقُالمكرونةُلمدة 

ُ

 ُتقطيعُالباذنجانُلحلقاتُمتوسط

السمكُمعُاضافةُمسحةُزيتُخفيفة،ُتصفُالحلقاتُفيُ

دقيقةُوبعدهاُتحمرُقليال2٥ُُصينيةُوتوضعُفيُالفرنُلمدةُ

 حسبُالرغبةُ

ُ

 ُنقطعُكلُالخضرواتُونضعهاُبالتواليُنبدأُبالبصل

خضراواتُوالطماطمُلتحضيرُالصلصةُوبعدهاُباقيُال

 والبهاراتُ

ُ

 ُتسلقُقطعُالدجاجُوتضافُالحقاُلخليطُالخضارُأوُباإلمكان

اضافةُالدجاجُاوُاللحمُفيُالخطوةُالسابقةُبعدُوضعُالبصلُ

ُوالطماطمُ



 نماذج لوصفات صحية

 ُتضافُالمكرونةُعلىُخليطُالخضار

 الىُانُتتمازجُوتقدمُبالهناءُوالعافيةُ

ُ

 ُخطوةُاختيارية:ُباإلمكانُإضافةُالقليل

ُمنُجبنةُالموزريالُالطازجةُ

 القيم الغذائية للكوب الواحد: 

السعرات 

 الحرارية

 الدهون  البروتين الكربوهيدرات

سعرة34٧ُُ

 حرارية

جم3٥ُُ جم1٥ُُ  جم14ُُ   

ُ

ُ  



 نماذج لوصفات صحية

 سندويش البيض مع صلصة األفوكادو 

طبقُمميز،ُصحي،ُمشبعُومنُالممكنُ

تحضيرهُبأكثرُمنُطريقةُنستعرضُهناُطريقتينُ

ُوبنفسُالمكوناتُ

ُ:المكونات

منُالممكنُاستخدامُالتوستُاوُالصاموليُمنُأحدُالخياراتُ

ُالتالية:ُ)خبزُحبوبُالقمحُالكامل،ُخبزُالشوفان،ُخبزُالشعير(ُ

 1ُُحبةُأفوكادوُناضجة

 كوبُخضارُمشكلةُطماطم،ُفليفلةُخضراء،ُكزبرةُأوُُربع

 بقدونسُوبصلُ)حسبُالرغبة(ُ

 1ُبيضُمسلوق 

 ُملح،ُفلفلُأسودُأوُببريكا،ُليمون 

 

 



ُنماذج لوصفات صحية  

ُ الطريقة األولى:

 ُدقائقُفقطُوبعد8ُُسلقُالبيضُلمدة

 نضجهاُنقشرهاُونفصلُالبياضُعنُالصفارُ

 ُ،ملح،ُفلفلُنهرسُاالفوكادوُونضعهُمعُالخضار

أسودُأوُببريكاُليمونُجميعهمُفيُإناءُعميقُوبعدهاُنضيفُ

 صفارُالبيضُفقطُ

 ُنحمرُالتوستُحسبُالرغبةُثمُنمسحهُبصلصةُاالفوكادو

ُ المسبقُتحضيرهاُوبعدهاُنضيفُقطعُبياضُالبيضُعليهاُ

 الطريقة الثانية:

 ُدقائقُفقطُوبعدُنضجهاُنقشرها8ُُسلقُالبيضُلمدة

 ونفصلُالبياضُعنُالصفارُ

 ُ،ملح،ُفلفلُأسودُنهرسُاالفوكادوُونضعهُمعُالخضار

ُأوُببريكا،ُليمونُجميعهمُفيُإناءُعميقُ



 

 

 نماذج لوصفات صحية

 ُنقطعُالبيضةُشرائحُعريضة 

 ُنحمرُالتوستُحسبُالرغبةُثمُنمسحهُبصلصة

االفوكادوُالمسبقُتحضيرهاُوبعدهاُنضيفُقطعُالبيضُ

 عليهاُ

ُالقيمُالغذائيةُللكوبُالواحد:ُ

 ٦٠القيم الغذائية لساندويش واحد )شريحتين توست بوزن 

 جم(: 

 الدهون  البروتين الكربوهيدرات السعرات الحرارية

سعرةُحرارية28٠ُُ جم3٠ُ  جم1٠ُُ  جم9ُُ   

  



 نماذج لوصفات صحية

سندويش جبنة الحلوم مع صلصة 

 الطماطم 

ُ:المكونات

 ُمنُالممكنُاستخدامُالتوستُاوُالصاموليُأوُالخبز

المفرودُمنُأحدُالخياراتُالتالية:ُ)خبزُحبوبُالقمحُالكامل،ُ

ُخبزُالشوفان،ُخبزُالشعير(ُ

 3ُجمُجبنةُحلومُقليلةُالدسم٠ُُ

 كوبُخضارُمشكلةُطماطم،ُفليفلةُخضراء،ُكزبرةُأوُُنصف

ُبقدونس،ُزيتونُوشرائحُباذنجانُمشويةُ)حسبُالرغبة(ُ

 1ُُحبةُطماطمُطازجة 

 ُُفلفلُأسودُأوُببريكا،ُزعترُبري

 

 

 

 



 

 نماذج لوصفات صحية

ُ الطريقة:

 ُأواًلُنبدأُبتحضيرُصلصةُالطماطمُوبذلكُتقطيعها

وبعدهاُنضعهاُفيُقدرُوطحنهاُفيُالخالطُالكهربائيُ

 معُاضافةُالبهاراتُدقائق1٠ُ-8ُالطبخُصغيرُوعميقُلمدة

ُ 

 ُنقطعُجبنةُالحلومُبحجمُمتوسطُونشوحهاُعلىُصاجة

ساخنةُممسوحةُبمسحةُزيتُاوُرشةُزيتُخفيفةُ)خطةُ

 اختيارية،ُباإلمكانُتناولُالجبنةُبدونُتشويح(

 ُنحمرُالتوستُحسبُالرغبةُثمُنمسحهُبصلصةُالطماطم

المسبقُتحضيرهاُوبعدهاُنضيفُقطعُالجبنُوالخضارُ

 عليهاُ

 واحد: ندويش اسلقيم الغذائية لا

 الدهون  البروتين الكربوهيدرات السعرات الحرارية

ُجم8ُُُجم1٠ُُُجم3٠ُُسعرةُحرارية2٥٥ُ

 



 

 نماذج لوصفات صحية

 برجر صحي

 المكونات:

 6جمُلحمُأوُدجاجُمفرومُحسبُالرغبة٠ُ 

 1ُُ،كوبُمنُالخضرواتُ)كوسا،ُبصل،ُفليفلةُخضراء

 كزبرة،ُبقدونس(ُ

 ُ،بهاراتُمتنوعةُ)كمون،ُفلفلُأسود،ُكركم،ُكزبرةُناشفة

 ببريكا(ُ

 ُورقةُخسُوشريحةُطماطمُ)إضافاتُاختيارية:ُشريحة

 جبنُقليلةُالدسم،ُهالبينو،ُمخللُخيار(

 ُُملعقةُزيتُزيتون

ُ  



ُنماذج لوصفات صحية

 الطريقة:  

 ُتوضعُكاًلُمن،ُطماطم،ُبصل،ُفليفلة

خضراءُوالبهاراتُوالليمونُوملعقةُزيتُالزيتونُفيُالخالطُ

 لتقطعُتقطيعُناعمُُ

 ُناءُعميقُوبعدهاُيتمُخلطهاُجيدًاُإوضعُجميعُالمكوناتُفي

1٥ُلتتمازجُوبعدهاُنضعهاُفيُصينيةُعميقةُقلياًلُنتركهاُ

 دقيقةُ

 لكميةُبشكلُمتساويُلعملُقطعُدائريةُوبعدهاٌُتقسمُا

صفُفيُصينيةُالطبخُ  ت 

 ُدقيقة2٥ُُفهرنهايتُلمدة3٥٠ُُتوضعُفيُالفرنُبدرجةُحرارة

قلبُعلىُالوجهُالثانيُوتعادُللفرنُلمدةُ دقائق1٠ُُوبعدهاُت 

ُبنفسُدرجةُالحرارةُ

ُ  



  نماذج لوصفات صحية

 ُجمُمنُالخبزُالقمحُالكاملُ)6٠ٌُُتقَدمُمع

توست،ُمفرود(ُأوُقطعُبطاطسُُرول،

قَطعُحسبُالرغبة1ُُمشويةُ)ُ حبةُبطاطسُمتوسطةُالحجمُت 

ضافُعليهاُالقليلُمنُالملحُوُُببريكاُوُملعقةُصغيرةُ وُي 

زيتُزيتونُ,ُأوُرشةُزيتُوُتوضعُفيُالقاليةُالهوائيةُلمدةُ

 دقيقةُ(2٥ُ

 القيم الغذائية للسندويش الواحد: 

السعرات 

 الحرارية

 الدهون  البروتين الكربوهيدرات

سعرة٥٧2ُُ

ُحراريةُ

ُجم3٥ُُجم26ُُجم3٧ُ

 

 

 



  نماذج لوصفات صحية

  كبسة الدجاج الصحية

 المكونات:

 ُ،أنواعُمتنوعةُمنُالخضرواتُ)جزر

طماطم،ُبصل،ُفليفلةُخضراء،ُليمون(ُمعُ

ُتقطيعهاُمكعباتُصغيرة

 1جمُدجاج٢٠ُُ 

 ُكوبُرزُمغسولُومنقوعُفيُالماءُالدافئُلمدةُنصف

 ساعةُ

 ُ،بهاراتُمتنوعةُ)بهارُالدجاجُالمشكل،ُكمون،ُفلفلُأسود

كركم،ُكزبرةُناشفة،ُليمونُأسود(ُ)جزءُمنهاُيوضعُمعُ

 الدجاجُوالجزءُاآلخرُمعُالرز(

 ُملعقةُزيتُزيتون 

 ُُملعقةُطعامُمنُمعجونُالطماطم

 

 

 



  نماذج لوصفات صحية

 الطريقة:  

 ُتوضعُكاًلُمن،ُطماطم،ُبصل،ُفليفلة

خضراءُوالبهاراتُوالليمونُوملعقةُزيتُ

 الزيتونُفيُالخالطُلتحضيرُصلصةُالتتبيلة

 ُوضعُقطعُالدجاجُفيُاناءُعميقُوبعدهاُوضعُصلصة

التتبيلةُعليهاُوخلطهاُجيدًاُلتتمازجُوبعدهاُنضعهاُفيُ

 ُدقيقة2٠ُنتركهاُصينيةُعميقةُقلياًلُ

 ُُدقيقة٥٠ُفهرنهايتُلمدة38٠ُُفيُالفرنُبدرجةُحرارةُتوضع 

 ُلتحضيرُأرزُالكبسة:ُفيُإناءُالطبخُنضعُمقدارُملعقةُطعام

منُزيتُالزيتونُونضعُقطعُالبصلُونحركهُقلياًلُإلىُأنُ

يتحمرُوبعدهاُنضيفُالطماطمُومعجونُالطماطمُ

تركُالىُأنُيبدأُالطماطمُ والبهاراتُويستمرُالتحريكُي 

ُضيفُالفليفلةُالخضراءُبالذوبانُن

ُ  



  نماذج لوصفات صحية

 ُنضعُالرزُالمغسولُوالمنقوعُمع

موازنةُالماءُوالملحُويغطىُالىُأنُ

ينضجُالرزُوتجفُكلُالسوائبُمدةُربعُ

ساعةُتقريباُعلىُنارُهادئةُثمُيقدمُمعُ

 الدجاجُوزينةُمنُاوراقُبقدونسُ

 جم الدجاج:  ٦٠القيم الغذائية للكوب الواحد رز + 

السعرات 

 الحرارية

 الدهون  البروتين الكربوهيدرات

سعرة٥٥٠ُُ

ُحرارية

ُجم2٥ُُُجم22ُُُجم٥٠ُُ

ُ

ُ  



  نماذج لوصفات صحية

 صينية السمك مع الخضار 

 المكونات:

 ُ،أنواعُمتنوعةُمنُالخضرواتُ)طماطم

ُبصل،ُفليفلةُخضراء(ُ

 ُقطعُسمكُهامورُأوُكنعدُطازجُحسبُالكميةُوالنوعية

ُالمرادُتحضيرهاُ

 ُ،بهاراتُمتنوعةُ)بهارُالسمكُالمشكل،ُفلفلُأسود،ُكركم

 كزبرةُناشفة،ُجوزةُالطيب،ُليمون(ُ

 ُُملعقةُزيتُزيتون

 الطريقة:  

 ُتوضعُكاًلُمن،ُطماطم،ُبصل،ُفليفلةُخضراءُوالبهارات

والليمونُوملعقةُزيتُالزيتونُفيُالخالطُلتحضيرُصلصةُ

 التتبيلة،ُ

 ُتقطيعُالخضارُحلقاتُسميكة 

 



  نماذج لوصفات صحية

 ُوضعُجميعُالمكوناتُفيُاناءُعميق

وبعدهاُوضعُصلصةُالتتبيلةُعليهاُ

وخلطهاُجيدًاُلتتمازجُوبعدهاُنضعهاُ

 دقيقة3٠ُُفيُصينيةُعميقةُقلياًلُنتركهاُ

 ُُُدقيقة٥٠ُفهرنهايتُلمدة38٠ُُتوضعُفيُالفرنُبدرجةُحرارة

 ُقدمُمعُاألرزُأوُخبزُحبوبُالقمحُالكاملةُأو ممكنُأنُت 

ُإضافةُالبطاطسُمعُالخضرواتُواالستغناءُعنُالخبزُواألرزُُ

 جم سمك:  ٦٠القيم الغذائية للكوب الواحد رز + 

السعرات 

 الحرارية

 الدهون  البروتين الكربوهيدرات

سعرة٥٠٠ُُ

ُحراريةُ

ُجم21ُُُجم22ُُُجم٥٠ُ

 



 نصائح التحكم بالسكري 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ  

التحكمُبالسكري

نمطُحياةُصحيُ

ممارسةُالرياضة

الغذاءُالمناسبُ

العالجُالدوائيُ

قياسُمستوىُ

السكرُباستمرارُ

التواصلُمعُ

الفريقُالطبيُوُ

االلتزامُبالخطةُ

العالجيةُ



 مالحظات
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 مالحظات

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 



ُ

ُ  

ُالمصادر:ُ

ُهيئةُالغذاءُوالدواءُالسعودية

 المراجعةُوالتدقيق:

التغذيةُالعالجيةُاإلكلينيكيةُأخصائييُمراجعةُمحتوىُهذاُالكتيبُمنُقبلتمتُ  

ُمستشفىُالملكُفهدُالجامعي.فيُُُوحدةُالسكريبُ  
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