
 

    اهمية وجبة انفطور نالطفال

 

 انٕججخ رؼزجش ئر ٔانطالة، نألؽفبل ثبنُسجخ خظٕطب َزُبٔنٓب، انزٙ انٕٛو ٔججبد أْى يٍ انفطٕس ٔججخ

 ػهٗ ئٚجبثٙ ثشكم رإثش جًخ فٕائذ يٍ نٓب نًب ٔرنك فٛٓب، انزقظٛش أٔ االسزغُبء ٚجٕص ٔال انشئٛسٛخ،

انفوائد هذه مه عدد وإنيكم انفشد، طذخ :  

 

أفضم أداء-1    
 ٔٚسزقجهٌٕ أفؼم، انؼًم أٔ انًذسسخ فٙ أداؤْى ٚكٌٕ انفطٕس ٔججخ ٚزُبٔنٌٕ انزٍٚ أٌ انذساسبد أثجزذ

أكثش ثاٚجبثٛخ انٕٛو . 

 

 ٔركٌٕ االيزذبَبد، فٙ أفؼم ػاليبد ػهٗ ٚذظهٌٕ انفطٕس ٔججخ ٚزُبٔنٌٕ انزٍٚ األؽفبل أٌ ٔجذ كًب

غٛشْى يٍ أقم انًذسسخ ػٍ رغٛجٓى َست .  

 

 ثزُبٔل يشرجؾ انٕٛو ألػجبء رذًهّ ٔصٚبدح انًذسسخ فٙ انطبنت أداء رذسٍ أٌ ٔجذ رنك، ئنٗ ثبإلػبفخ

انفطٕس ٔججخ . 

 

أفضم صحة  -2  

 فاٌ نزا انجسى، نجُبء ٔانالصيخ انؼشٔسٚخ انغزائٛخ انًٕاد ػهٗ انجسى ٚذظم انفطٕس ٔججخ رُبٔل ػُذ

ثبأليشاع نإلطبثخ ػشػخ أقم انفطٕس ٚزُبٔنٌٕ انزٍٚ األؽفبل .  

 

 انشؼٕس يٍ انطبنت يُغ ػهٗ ٔانجشٔرُٛبد ثبنكشثْٕٛذساد غُٛخ يزٕاصَخ فطٕس ٔججخ رُبٔل ٚسبػذ كًب

 ٚأخزْب انزٙ دظظّ ػهٗ رشكٛضِ ٚكٌٕ ٔثبنزبنٙ انًذسسٙ، انذٔاو يٍ األٔنٗ انذظض خالل ثبنجٕع

جٕػّ ػهٗ ٔنٛس .  

 

 ثبنزاد ٔانذيبؽ نهجسى ثبنُسجخ يٓى أيش ْٕٔ انذو، فٙ انسكش يسزٕٖ سفغ ػهٗ انفطٕس ٔٚسبػذ ْزا

 انًٕاد ئنٗ ثذبجخ دائًب فٕٓ نهذيبؽ نطبقخ انشئٛسٙ انًظذس رنك ٔٚؼزجش ثبنسكش، ٚذزفظبٌ ال كًَٕٓب

  .انغزائٛخ

 

 ٔانًؼبدٌ انفٛزبيُٛبد ػهٗ ٚذظهٌٕ انفطٕس ٔججخ ٚزُبٔنٌٕ انزٍٚ األشخبص أٌ انذساسبد ٔجذد ٔقذ

 يٍ ثبألنٛبف انغُٛخ انفطٕس ٔججخ ٔرشفغ اإلؽالق، ػهٗ طجبدب ٚفطشٌٔ ال انزٍٚ يٍ أكثش األسبسٛخ

 يٍ انًكَٕخ انفطٕس ٔججبد ٔركٌٕ ْزا انُفسٛخ، انذبنخ يٍ كزنك ٔرذسٍ ثبنجسى، انطبقخ يسزٕٚبد

 ْٔٙ ٔانكبنسٕٛو، ٔانذذٚذ انؼشٔسٚخ، ة ثفٛزبيُٛبد يذػًخ ٔانشٕفبٌ فهكس انكٕسٌ يثم انقًخ دجٕة

انغزائٙ انفشد َظبو فٙ ػشٔسٚخ غزائٛخ يٕاد .  

 

http://ejabat.google.com/ejabat/user?userid=02229561163176696525
http://ejabat.google.com/ejabat/user?userid=02229561163176696525
http://ejabat.google.com/ejabat/user?userid=02229561163176696525


 

أفضم وزن -3    

 انجسى ٚزًكٍ انٕججخ ْزِ رُبٔل ػُذ ئر أفؼم، ثشكم انٕصٌ ػهٗ انسٛطشح ػهٗ انفطٕس ٔججخ رسبػذ

انفطٕس ٔججخ ػهٗ ٚذظم نى انز٘ انجسى يٍ ٔأفؼم أسشع ثشكم انذشاسٚخ انسؼشاد دشق يٍ .  

 

 ْإالء يٍ ٔأسٓم أكثش أٔصآَى ػهٗ ٚذبفظٕا أٌ ًٚكُٓى انفطٕس ٚزُبٔنٌٕ انزٍٚ األشخبص أٌ ٔنٕدظ

اإلؽالق ػهٗ انٕججخ ْزِ ٚزُبٔنٌٕ ال انزٍٚ .  

 

 رسبػذ ألَٓب ػهٛٓب، ٚذشطٌٕ ال انزٍٚ يٍ سشبقخ أكثش انفطٕس ٔججخ ٚزُبٔنٌٕ انز٘ أجسبو أٌ ٔجذ ثم

 انٕججخ ْزِ ٚزُبٔنٌٕ ال انزٍٚ أيب ثفؼبنٛخ، انذشاسٚخ انسؼشاد ٔدشق أفؼم ثشكم األٚغ ػًهٛبد ٔرذفض

أٔصآَى رخفٛف ػهٛٓى فٛظؼت .   

 

 نزا ٚزُبٔنَٕٓب، ػُذيب ثبنجٕع ٚشؼشٌٔ أَٓى ثذجخ انٕججخ ْزِ رجُت ئنٗ األشخبص يؼظى ٚهجأ ٔقذ

انجٕع ثزنك ٚشؼشٔا ال دزٗ دٛبرٓى يٍ ٚهغَٕٓب َجذْى . 

 

 األٚغ ػًهٛبد سزذفض يسجقب قهُب كًب انفطٕس ٔججخ ألٌ ؽجٛؼٙ، أيش ْزا شؼٕسْى ئٌ انخجشاء ٔٚقٕل

رقشٚجب طجبدب انؼبششح انسبػخ ػهٗ جبئؼب انفشد ٚجؼم يًب .  

 

 انفبكٓخ ٔرؼزجش ٚجٕػٌٕ، ػُذيب انٕقذ رنك فٙ خفٛفخ ٔججخ رُبٔل ثًجشد انًشكهخ ْزِ دم ًٔٚكٍ

 رفبدخ انفشد ٚزُبٔل أٌ انًًكٍ فًٍ نهفطٕس، جٛذح ئػبفخ ْٙ ثم رُبٔنٓب ًٚكٍ خفٛفخ ٔججخ أفؼم

انًثبل سجٛم ػهٗ . 

 

انفطٕس؟ ٔججخ ػهٗ ؽفهٙ ٚأكم أٌ ٚجت يبرا  

 

 انًٕاد ٔيٍ انًطهٕة، انٕجّ ػهٗ أجسبيٓى نجُبء دائًب غزائٛخ يٕاد رُبٔل ئنٗ ػبو ثشكم األؽفبل ٚذزبج

ٚهٙ يب نألؽفبل انؼشٔسٚخ انغزائٛخ :  

o انكبيهخ انقًخ دجٕة .  

o انطبصجخ انفبكٓخ .  

o ثبنكبنسٕٛو انغُٛخ انغزائٛخ انًٕاد .  

o انُجبربد ثؼغ أٔ ٔانهذٕو ٔانجٛغ ٔانذجبج انسًك يثم، ثبنجشٔرٍٛ انغُٛخ انغزائٛخ انًٕاد .  

 

 قٕٚخ ثُٛخ نجُبء انؼشٔسٚخ انًٕاد يٍ ٔغٛشْب ٔانًؼبدٌ ثبنفٛزبيُٛبد انطفم رًذ انغزائٛخ انًٕاد ْزِ ٔجًٛغ

  .ٔطذٛخ

 ٔانًٕص، ٔانزٕد، انشٕفبٌ، يثم) األنٛبف ػهٗ انطفم فطٕس ٚذزٕ٘ أٌ فٛفؼم انفطٕس نٕججخ ثبنُسجخ أيب

 يسزٕٖ ئثقبء ػهٗ رسبػذ انغزائٛخ انًٕاد فٓزِ ،(انكبيهخ انقًخ دجٕة يٍ انًظُٕػخ انًذالح ٔانفطبئش

.يزؼخ أكثش نهطفم انًذسسٙ انذٔاو يٍ ٔرجؼم ثجبرب أكثش انذو فٙ انسكش  

 

 



يب يذٖ ربثٛش ٔججخ االفطبس ػهٗ يُغ االطبثخ ثبنجهطخ انذيٕٚخ ٔانسكزخ 
 انقهجٛخ

 
  

طفبئخ انذو ، ْٔٙ ػُظش انذو انز٘ ًُٚغ انُضٚف انذبد ارا يب دظم جشح فٙ انجسى ، ثسجت رشاكى 
 .انكٕنٛسزشٔل فٙ ثطبَخ انششٚبٌ

 
 .فٙ سبػبد انظجبح ركٌٕ انظفبئخ انذيٕٚخ أكثش َشبؽب ٔرًٛم انٗ رشكٛم جهطبد انذو

 
. اإلفطبس ًٚكٍ أٌ ٚسبػذ فٙ يُغ انجهطبد انذيٕٚخ ٔانسكزخ انقهجٛخ انًإدٚخ انٗ انٕفبِ انًفبجئّ

 !انُظٛذخ ْٙ ػذو اًْبل االفطبس
 

ص انجذٕس انذذٚثخ رإكذ اٌ !ئٌ انزٍٚ ًٚٓهٌٕ ٔججخ االفطبس دائًب ، ػهٛٓى اٌ ٚزٕقفٕا ػٍ ْزِ انؼبدح
ٔأػهٗ َسجخ نٓب ركٌٕ .  طجبدب دزٗ انظٓش6ٔادذح يٍ ا يإدٚخ انٗ انٕفبِ انًفبجئّ ركٌٕ ثٍٛ انسبػخ 

اٌ يب رٕطم انّٛ ْزا انزقشٚش اٌ اكثش دبالد.  طجبدب10 ٔ 8ثٍٛ   
ٔفٙ اقم رقذٚش دزٗ االكم انخفٛف جذا نٕججخ االفطبس فٙ انظجبح ًُٚغ رُشٛؾ طفبئخ انذو انزٙ ًٚكٍ 

 .اٌ رسجت سكزبد قهجّٛ
 
 

َٓٗ دٌُٕ : اػذاد  
 يششٔع ػهى انُفس انطجٙ

ػهٙ كشٚى انججٕس٘.د:  ثأششاف  
 
 


