
 
 نقاط) 08( :الوضعية األولى

 بيلنالذي أخرت في فطامه أعراضا غير طبيعية تتمثل في: ضعف، شحوب، اصفرار،علما أّن طفلها  نبيلالحظت أم 
أمراض سوء و لم تدعمه بأغذية أخرى ، و بعد عرضه على الطبيب تبيّن أنّه يعاني من أحد  فقطيتغذى على الحليب 

  .التغذية
 
 
 

 التعليمات:
 ........................................................................................ ـ حّدد المرض الذي يعاني منه نبيل 1

......................................................................................................................................
المرض. ..................................................................................  بهذا ـ اشرح سبب إصابة نبيل 2
.................................................................................................................................... 
 ـ اقترح نصيحتين ألم نبيل حتى يشفى ابنها من هذا المرض............................................................... 3

......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 ) نقطة 12الوضعية الثانية: (

بابنها ، أصبحت أم هيثم فخورة أربعة أشهرهيثم تلميذ يدرس في السنة األولى متوسط و لديه أخ صغير يبلغ من عمره 
حيث صبح يساعدها في تحديد األغذية المكونة للوجبات اليومية وقد اقترحت عليه أن تطهو لكم في وجبة العشاء طبق 

األغذية التالية: خرشوف، حمص، سلطة خس، طماطم، زيتون أسود، لحم خروف، بيض، عصير الكسكسي مع 
لكن هيثم قال لوالدته :"هذه وجبة كاملة لكن ينبغي أن تكون للغداء و ليس للعشاء فهي  .الفواكه،زيت، ملح، ماء، جزر

أي و هي مسرورة و قالت: "لقد أصبح لدينا الر ، فوافقته أمه" ما وجبة العشاء فيجب أن تكون خفيفة، ألة على المعدةيثق
 طبيب مختص في التغذية ".

 التعليمات:
 ـ صنّف في جدول عناصر وجبة الغذاء حسب أصلها و مصدرها.1

  
 مصدرها أصلها األغذية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ..........................................حّدد الخاصية ( الميزة ) التي اعتمدت عليها في تصنيف األغذية حسب أصلها. ـ 2
...................................................................................................................................... 

 ب تركيبها.ـ تصنف األغذية كذلك حسب تركيبها، صنّف أنت البطاطا، اللحم و الزيتون األسود حس 3
 ....ـ ...........................................................................................................................  

متوسطالمستوى: األول ال في مادة علوم الطبيعة والحياة ولاألفرض الفصل  متوسطة 
2018ـ11ـ 12يوم: 

 ساعة 1المدة: ...................... اللقب:..............القسم:...........              العالمة اإلسم: .....................

أغذية  العدس، الكبد و السبانخ تعتبر
غنية بالحديد.

2السند

حليب األم ذو جودة عالية لكنه يعتبر 
لطفل  مصدرا غير كاف لعنصر الحديد

1السند.تجاوز عمره السنتين
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مات:التعليمات:
حّد المرض الذيد المرض الذي يعاني

.............................
ذابهذاصابة نبيلسبب إصابة نبيل

................................
بيل حتى يشين ألم نبيل حتى يشفى ا

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

سط و لديه أخى متوسط و لديه أخ صغ
كونة للوجية المكونة للوجبات اليوم

ص، سلطة خسحمص، سلطة خس، طم
ته :"هذه وجبةل لوالدته :"هذه وجبة كام

، فوافقته أمه، فوافقته أمه""يفةون خفيفة

رها.صدرها.
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......................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

اللحم و الزيتون األسود.  ـ اشرح كيف يتم الكشف عن العناصر الغذائية األساسية في البطاطا ، 4
......................................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................................... 
 ها أم هيثم البنها الذي يبلغ من العمر أربعة أشهر؟ .................. ..............مفي رأيك ما هي الوجبة التي ستقدـ  5

................................................................................................................................... 
 .....ــ فسر ذلك. ................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

                     

بالتوفيق يا عصافير 
ملول الباهية
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في رأيكفي رأيك ما ـ 55
...............................

ر ذلك. .......ـ فسر ذلك. ............
...................................
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  عبد الحميد ابن باديسمتوسطة 

المستوى : أولى متوسط 

الزمن : ساعة واحدة                                                 الموسم الدراسي :2019/2018                     
          

 فرض الثالثي األول في مادة علوم الطبيعة و الحياة

الجزء األول ( 12 نقطة ):

الوضعية األولى ( 06 نقاط ) :

أما الثاني فيحتوي على ماء   لحموضعت األم وعاءين على النار األول يحتوي على زيت , طماطم , بصل و            
 نسيت الوعاءين على النار وذهبت لتحضير الحليب البنها الرضيع .

 ث للوعاءين ؟ علل ؟دبعد مدة مطولة ماذا يح /01                 

 ( كما في الجدول الموالي ) صنف محتويات الوعاءين حسب األصل و المصدر ؟ /02                

            

               

 

 

 

 أذكر مكوناته ؟ ماذا استنتجت ؟ -خبر بتحليل الحليب : أمقمت في ال /03                

 

  نقاط ) : 06ة ( الثاني ية عالوض

.جسمهحاجياتمختلفلتلبيةالغذاءيوميااإلنسانناوليت                          

 ؟ الغذائي عرف الراتب 1-

التاليةاالفراد منفردكلعندتناولهالواجبالغذائينوع الراتب حدد-2
حامل                                  امرأة�
نظافة                                 عامل�
راحة                 حالةفيبالغشخص�
 متوسط               أولىسنةيدرستلميذ�

 

 اقلب الصفحة

 مصدره أصله  الغذاء
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نقاط )08( :االدماجيةالوضعيةالجزء الثاني 

 :السياق

 

 

 

 السندات 

 
 : الكواشيوركور

4الىسنةمناالطفالعندالمرضهذايظهر
فيالحيوانيالبروتينمن نقصينتجوسنوات
في النموتأخرفيأعراضهتتمثلو,الغذاء

تضخم,البطنفيانتفاخ،العقليوالعضلي
 .الكبد

 لمحة عن المرض  2السند  صورة المرض  1السند 

 
 
 
 

 : المكتسبةمعلوماتكوالسنداتعلىاعتمادا            :التعليمات

. المرضهذاأعراضأذكر  /01       
. المرضبهذااالصابةفيالسببفسر/02        

.التغذيةسوءأمراضباالصابةلتفادينصيحتينقدم /03          

 قال يحي بن كثير :  ال ينال العلم براحة البدن 

 بالتوفيق للجميع أساتذة المادة         

. الحيوانيالبروتينمنخاليالغذائيراتبهحيث,فقيرةسرةأفييعيشسنوات4عمرهطفلعمر
مرضمنيعانيأنهتبينالطبيبعندأخذهعند,خطيرةمرضيةأعراضعمرعلىظهرتمدةبعد

. الكواشيوركور
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 االجابة النموذجية وساللم  التنقيط                                                  

 

 م 1األول                                                          مستوى : س  االختبار                

 

 

 

محاور 
 الموضوع

  العالمة عناصر االجابة

المجموع مجزأة  
 
 
 
 

الوضعية 
 األولى

 يتفحم (يحترق ) ما يحدث للوعاء األول : /01
 ألنه يحتوي على مواد عضوية  التعليل :                   

 
  :  يتبخر الماء ويجفما يحدث للوعاء الثاني 

 ألنه يحتوي على مواد معدنية  :التعليل              
 

 تصنيف األغذية : /02
 مصدره أصله  الغذاء
 عضوي نباتي زيت

 عضوي نباتي طماطم
 عضوي نباتي بصل
 معدني معدني ملح
 معدني معدني ماء

 
ماء , أمالح معدنية , سكر بسيط ( سكر   يتركب الحليب من : -أ /03

 الحليب الكتوز ) بروتين و دسم 
 الحليب غذاء مركب كامل   :االستنتاج  -ب /03

0.50 
0.50 
 

0.50 
0.50 
 
 
 
 

02.50 
 
 
 
 

01 
 

0.50 

 
 
 
 
06 

 
 
 
 

الوضعية 
 الثانية

الراتب الغذائي هو الحاجيات الغذائية   تعريف الراتب الغذائي : -/01 

 ساعة أي يوم  24التي يحتاجها الشخص خالل 

منفردكلعندتناولهالواجبالغذائينوع الراتب حددت -/02
التاليةاالفراد 
راتب االنتاج     حامل                                  امرأة�
راتب العمل    نظافة                                 عامل�
راتب الصيانة  راحة                 حالةفيبالغشخص�
  راتب النمو  متوسط              أولىسنةيدرستلميذ�

 

 
 
02 
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الغذاءالغذاءe/تصنيف اتصنيف األغ//0202 /eeeeزيتزيتm/
moماطمطماطم معدooomcoبصل cocococoمعدني cococon ccocc
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 الوضعية االدماجية                                                         

 

 

 

 

 

  العالمة شبكة التقويم   
المجموع مجزأة المؤشرات المعيارالسؤال

 
 
 

 1س

  0.50 عدم الخروج عن منطوق السؤال الوجاهة
 
 
03 

استعمال 
أدوات المادة

    2و 1استعمال السندين 
0.50 

والعضليفي النموتأخر تتمثل أعراض مرض الكواشيركور في  االنسجام
 . الكبدتضخم,البطنفيانتفاخ،العقلي

02 

 
 2س

  0.50 عدم الخروج عن منطوق السؤال الوجاهة
 
02 

استعمال 
أدوات المادة

 0.50 و السياق   2استعمال السند

الى غذاء فقير من البروتين يعود سبب مرض الكواشيركور  االنسجام
 الحيواني 

01 

 
 
 3س

  0.50 اثنين نتقديم نصيحتي الوجاهة
 
02 

استعمال 
أدوات المادة

 و تنوع األغذية  التوازن الغذائي استعمال مصطلح 
 

0.50 

وضرورة تنوع  تقديم نصائح لها عالقة بالتوازن الغذائي  االنسجام
 األغذية 

 

 
01 

 01 التشطيب و احترام تسلسل األسئلةعدم  االتقان

 االجابة المقترحة :

تأخرتتمثل أعراض مرض الكواشيركور في :  2و  1حسب السياق و السندين  أعراض مرض الكواشيركور :  -/01
 .الكبد تضخم,البطنفيانتفاخ،العقليوالعضليفي النمو

الكواشيركور  يصيب األطفال من سنة الى أربع مرض  2سب السياق والسند :  حتفسير سبب مرض الكواشيركور  -/02
 سنوات بسبب نظام غذائي خال من البروتين الحيواني  أي االعتماد على األغذية من أصل نباتي فقط .

 تقديم نصحتين : -/03

 ال تفريط . و  التوازن في الغذاء دون افراط-1
 يجب أن يكون الراتب الغذائي : متوازنا , كامال , متنوعا و منتظما ) ( احترام شروط الراتب الغذائي -2
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  المستوى: االولى متوسط                                                                                                    -رماضنية  –متوسطة بوعالم جيلي 

  م .... 1.........................................................  القسم :  القب : ...............................................  االسم : 

  

  علوم الطبيعة و الحياة في مادة  ثالثي االول لالفرض االول ل

  

  التمرين االول :

  السكر , الخبز , الزبدة , الماء.أحمد تلميذ في السنة االولى متوسط , قبل ذھابه الى المتوسطة تناول وجبة فطور الصباح تحتوي على :  الحليب , 

  بوضع قطعة خبز و كمية ملح على موقد مشتعل .قام احمد  -1

  .........................فسر تفحم قطعة الخبز :   ..................................................................................................... -أ

  ...............:        ....................................................................................................................وعدم تفحم الملح 

  صنف االغذية المذكور في الوجبة الغذائية السابقة حسب األصل و خاصية التفحم . -2

  خاصية التفحم  االصل  الغذاء
  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  

  اراد احمد معرفة العناصر الغذائية الموجودة في الحليب فقام بمجموعة من التجارب بمساعدة أستاذة العلوم . -3

  استنتج المواد العضوية و المواد المعدنية الموجودة في الحليب. -أ

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

  استنتج دورھا في الجسم . -ب

  .......................أغذية ........................   :      ................................................................................... -1

  .....................أغذية ........................  :      ...................................................................................... -2

  حدد الراتب الغذائي المناسب ألحمد و عرفه . -4

  ...............................................................................................................................راتب ....................... :   ....
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  الوضعية االدماجية :

  السياق :

  سنوات يعيش في اسرة فقيرة , حيث راتبه الغذائي خالي من البروتين الحيواني. 4سمير طفل عمره 
  بعد مدة ظھرت على سمير أعراض مرضية خطيرة , عند أخذه عند الطبيب تبين أنه يعاني من مرض الكواشيوركور .

  
  السندات : 

  

  
  

  
  الكواشيوركور 

  
سنوات و ينتج من  4يظھر ھذا المرض عند االطفال من سنة الى 

نقص البروتين الحيواني في الغذاء , و تكمل أعراضه في تأخر في 

  العضلي و العقلي  ، انتفاخ في البطن , تضخم الكبد.النمو 

  : لمحة عند المرض  2السند  : صورة للمرض  1السند 
  

  اعتمادا على السندات و معلوماتك المكتسبة  التعليمات: 

  أذكر أعراض ھذا المرض .  -1

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

  فسر السبب في االصابة بھذا المرض. -2

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

  لتفادي االصابة بھذا المرض و كل أمراض سوء التغذية . قدم نصيحتين -3

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

  

  

  

  

  

  

  

  كل شيء إذا كثر رخص        إال األدب فإنه إذا كثر غال 
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 ولالجزء األ

  أمأل الفراغات بما يناسبھا من الكلمات التالية :   نقاط 6ل:التمرين األو

   ( كامل _ أغذية معدنية_ بسيط_ طاقة_ أغذية عضوية_ مركب )

 يدعى الغذاء المكون من مادة واحدة غذاء  ......................... .1

 يدعى الغذاء المكون من مادتين أو أكثر غذاء ....................... .2

 حيث المصدر إلى ....................................... و .................................يتم تصنيف األغذية من  .3

 الرضيع في تغذيته على الحليب فقط ألنه غذاء ....................يعتمد  .4

 تصنف السكريات حسب دورھا في الجسم إلى أغذية .................... .5

  عسل  –سكر  –ملح  –لحم  –تفاح  –ماء لديك األغذية التالية :   نقاط 6ثاني:التمرين ال

 صنفھا ضمن جدول حسب أصلھا  .1

  أغذية من أصل معدني  أغذية من أصل حيواني  أغذية من أصل نباتي

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

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

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

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

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

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

  

 إستخرج من المجموعة غذاء بسيط و غذاء مركب  .2

  غذاء بسيط ................

  غذاء مركب ................

 إستخرج من المجموعة غذاء عضوي و غذاء معدني  .3

  عضوي ............غذاء 

  غذاء معدني ...............

 

 نقاط    8الجزء الثاني: 

  المؤسسة: المجاھد سالم العربي 

 المستوى: أولى متوسط 

الفرض األول في مادة 
و الطبيعة علوم

  ................................االسم: 

 ................................ اللقب:
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 نقاط 8الوضعية اإلدماجية: 

  تتكون عائلة زميلك أحمد ( تلميذ سنة أولى إبتدائي ) من األب ( فالح ) و األم ( حامل ) و الجدة ( مسنة ) : 

  حدد نوع الراتب الغذائي لكل فرد من أفراد العائلة ( أحمد , األب , األم , الجدة ) ؟ 

  عرف الراتب الغذائي ؟ 

 ماھي حاالت تغير الراتب الغذائي ؟ 

 

  : الحل

 ........................................ : الراتب الغذائي ألحمد ھو  

  ........................................الراتب الغذائي لألب ھو : 

  الراتب الغذائي لألم ھو : ........................................ 

  الراتب الغذائي للجدة ھو : ........................................

  : تعريف الراتب الغذائي

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

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

  : حاالت تغير الراتب الغذائي ھي

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

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

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

  

  

  

  

  

 بالتوفيق
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  .التفاح -السكر –الحليب –الفاصوليا –الملح  –الماء –قّدمت ألحمد وجبة غذائية تحتوي على: الخبز 
  قام أحمد بوضع قطعة الخبز فوق موقد مشتعل لتسخينھا فاحترقت.

  
 مھما طالت مّدة التسخين؟) ال يتفحم(لماذا قطعة الخبز تحترق عند التسخين، بينما الملح ال يحترق . 1
  .......................................................................................................ا.الخبزالنھقطعة  تحترق

 .............النه............................................................................................... الملح ال يحترق
 

 األغذية المذكورة في الوجبة الغذائية السابقة على حسب اصلھا ومصدرھا ؟صّنف  . 2
  تركيب  رمصدال  االصل  األغذية
  ..…………………  ………………   ……..…………  الخبز
  ..…………………  …………..……   ………………  الماء
  ..…………………  ………………   ……..…………  الحليب
  ..…………………  ………………   ……..…………  الملح

  ..…………………  ………………   ……..…………  الفاصوليا
  ..…………………  ………………   ……..…………  السكر  
  التفاح               ....................     ......................     ..........................                    

 
 
 انجز مخطط تلخص فيه مصدر و تركيب االغذية من حيث االصل والمصدر و التركيب. . 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

 في مادة العلوم الطبيعية األول للثالثي ألول الفرض ا

- جنات-متوسط  بن نبري 

2017/2018  

السنوات االولى متوسط

  : ولىالوضعية اال

 االسم ......................... 

 اللقب .........................

 القسم  .........................
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  األمالح المعدنية ، الفيتامينات.، الّدسم ، البروتينات ، الماء ، ) الالكتوز(السكريات  يحتوي الحليب على المواد التالية:
 ...............................................................................لماذا يقال على الحليب أّنه غذاء كامل؟ . 1

  
  دور أساسي في العضوية، حّدده.سابقا ماّدة من المواد الموجودة في الحليب  لكلّ  . 2

.………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

  
  
  

I.  األغذية من مجموعة من العناصر الغذائية وللكشف عنھا نستعمل بعض المحاليل التي تدعى تتركب
  .الكواشف

 التالي من خالل ما سبق و ما درست: الجدول أمأل  . 1
 

 الناتجالكاشفاألغذية
محلول فھلنك +  .................................................

............................ 
 لون أحمر أجوري ظھور

 .............................. ...........................ءالنشا
 ............................... حمض األزوت.................................................

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

حك الماّدة على ورقة  
  بيضاء

بقع شفـافة ال تزول 
  بالتسخين

 
   .وضح ذلك بتجربة البروتينات فاصولياء النشاء والحتويه تمن بين ما  . 2

     
              
  
  
  
  
  
  
  

 :ثانيةالوضعية ال

 بالتوفيق للجميع
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                                                     متوسطة :                                                                                                                     
  م11/2017/         التاريخ: 

ى متوسطاملستوى :                                                                                                                                                          ٔالاو
 ســــــــــــــــــــاعة املدة :

  

ي وجبة الغذاء بطاطا مقلية مع دجاج محمر ، قطعة خ  ، طبق سلطة ، كوب من الحليب  تتناول                         
  الرائب و كأس ماء

  والمصدر ؟ األصلمكونات الوجبة الغذائية حسب في جدول صنف  – 1
  والحليب من حيث التركيب  بطاطاما الفرق بين ال  – 2
ك في البطاطا و الدجاج فأخبر )ة(موجود بكثرعن المكون السائد تتساءل – 3
الذي يدرس سنة أولى أن : العنصر السائد في الدجاج يكشف عنه بحمض  كأخا

   عنه بماء اليودو العنصر السائد في البطاطا يكشف  االزوت
  
  
  
  

  

  

  

  ھي النتيجة التي تظھر في كل حالة ؟  ما –أ 
   ؟وصنفھما على أساس ذلك ي الدجاج و البطاطااستنتج العنصر السائد ف –ب 

  نقاط)06التمريــــــــــن الثانـــــــــي :( 
ى غذاء لسد حاجياته العضوية الالزمة للنمو  يحتاج مراهق ا

ــ كيف تسمي مجموع الاغذية ال يتناولها الشخص خالل اليوم ؟  1  
ي انواعه؟            وما   

ــ اذا كان املراهق يمارس نشاط ريا : 2     
ا غذاءه؟°            ي العناصر الغذائية ال يجب ان يزود  ما  

  

  

م يكتفون بتناول أغذية                                               ي أثناء رحل م، و ن مراك ى م ي البحر ع يق البحارة أسابيع عديدة 
رة ي  فقط (كاللحم اململح و السمك املجفف) مص رة تتمثل  و رغم وفرة هذه ٔالاغذية إال أن البحارة كانوا يعانون من اضطرابات خط

ي لثة الفم. -ضعف شديد ي سنة  سقوط ٔالاسنان و نزيف  تمكن النقيب كوك من وقاية البحارة الذين كانوا تحت إشرافه و  1795و 
رتقال و ال ويدهم بال   ليمون ذلك ب

  السندات : 
  
  
  

  التعليمات: 

  نوع المرض الذي ظھر على البحارة ؟  ما – 1

  ھذا المرض بكثرة قديما بين البحارة؟  النتشارقّدم تفسيرا   -2 

االغذية 
  البسيطة

الماء(غ
(  

البروتي
  ن(غ)

السكريا  الدسم(غ)
  ت(غ)

االمالح 
  المعدنية

  0.19  4.9  3.7  3.4  87  الحليب
  0.2  73  0.6  2.2  24  البطاطا

 

في األول للثالثي ألول الفرض ا

العلوم الطبيعيةمادة

 

 بطاطا 

 ماء اليود 

دجاج 

حمض االزوت 

 بعد مدة  مدة بعد

  ن)6(التمرين األول : 

  وضعية إدماجية :

 

رتقال و الليمون من  ر كل من ال يعت
ن   Cالحمضيات الغنية بفيتام

نزيف في اللثة

1am.ency-education.com
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             . 09/11/7201التاريخ :                                    متوسطة : نوادرية علي .                                                           

  ة .ساع 1متوسط  .                                                       المدة :  المستوى : اولى

  ...................القسم....................... ........................ االسم.................... ....................اللقب :

  

       

  .، كوب من الحليب الرائب و كأس ماءخبز دجاج محمر ، قطعة  ،اء بطاطا مقلية دتناولت في وجبة الغ

  التركيب . المصدرمكونات الوجبة الغذائية حسب  التالي جدولالصنف في  – 1
  التركيب  المصدر  الغـــــــــــذاء

  

    
  

  

    

  

    

  

    
  
  

  

    

   
  باستعمال األلوان أظھر لون التفاعل . من خالل التجربة التالية :و الدجاج  في البطاطا السائد البسيط نريد الكشف عن الغذاء – 2
  
    

  
  ................سم الغذاء البسيط السائد في الدجاج و االبطاطا ................................................................................ -3

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

  اربط بسھم بين كل شخص و راتبه الغذائي :                                             

           راتب النمو .  *                                *بناء          سمــــاعيــل إ عمو - 

  .   راتب اإلنتاج*       *                                           سنة11ليلى تلميذة عمرھا  - 

  *                                * راتب الصيانة .        سميــرة امرأة حــامـــل  - 

  * راتب العمل  .    *                                      صـــالح متــــقاعد  جدو - 

 

 

حمض األزوت

قطعة دجاج

اليود ماء

قطعة بطاطا

 

ن   4التمرين الثاني 

ن 8التمرين األول    
 الطبيعة و الحياة .نوع التقويم : الفرض األول في مادة علوم 

 وزارة التربية الوطنية
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م يكتفون بتناول أغذية                                               ي أثناء رحل م، و ن مراك ى م ي البحر ع يق البحارة أسابيع عديدة 
رة فقط (كاللحم اململح و السمك املجفف) ي  مص رة تتمثل  و رغم وفرة هذه ٔالاغذية إال أن البحارة كانوا يعانون من اضطرابات خط

ي -ضعف شديد ي لثة الفم. و  تمكن النقيب كوك من وقاية البحارة الذين كانوا تحت إشرافه و  1795سنة  سقوط ٔالاسنان و نزيف 
رتقال و الليمون  ويدهم بال   ذلك ب

  

  

  

  

  

  

  

  من النص و السندات و مكتسباتك :                 
  البحارة ؟  عنداملرض الذي ظهر  سم  – 1

ن البحارة  -2  رة قديما ب را النتشار هذا املرض بك   ؟  قّدم تفس

  . قّدم ثالث  نصائح للبحارة لتفادي هذا املرض - 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

  .األستاذة شكيرو ش  /...... التركيز و فھم السؤال نصف اإلجابة الصغار.إلى أحبائي                         

 ن 8وضعية إدماجية 

 

نزيف في اللثة           اتـــالتعليم
  

رتقال و الليمون من الحمضيات  ر كل من ال يعت
ن   Cالغنية بفيتام

السندات

1am.ency-education.com
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 التمرين األول( 6 ن ):

البطاطا غذاء شائع االستعمال يتكون من عدة مواد منها العنصر ( س)، للكشف عن هذا العنصر نضع قطرات من ماء اليود  
 على قطعة بطاطا فيظهر لون أزرق بنفسجي

 ما هي المادة ( س ) ؟.  -1
 صنف المادة ( س ) حسب دورها في الجسم. -2
 أ )، والمواد ( ب ). سّم المواد ( -3
  كيف نميز بين المواد ( أ ) والمواد ( ب ) ؟ -4

 التمرين الثاني( 6 ن):

ه.الغذاء لتلبية مختلف حاجيات جسم يوميا اإلنسانيتناول   
...............................................عرف الراتب الغذائي -1  
التالية فراداالعند كل فرد من  نوع الراتب الغذائي الواجب تناوله حدد -2  

...........راتب........................          امرأة حامل   
راتب...................................          عامل نظافة  

......راتب...............         شخص بالغ في حالة راحة  
  ....راتب............         تلميذ يدرس سنة أولى متوسط 

 
 الوضعية اإلدماجية( 8 ن ) :

ا السلوك ذمن ه تحذرهاها تالمحضرة في البيت. رغم أن والد الغذائيةالوجبات  تمهلسنوات  51ا ھبشرى تلميذة عمر
رو الفكري كما تعاني من صداع متكر , قليلة النشاط الحركي  جهبشرى نحيفة ,شاحبة الو  أصبحتر أشهبعد  الغذائي.  

  :سندات التاليةلية و الاعتمادا على مكتسباتك القب -

 
  .بشرى نهاالمرضية المرضية التي تعاني م األعراضفسر -1
األعراض. ههذمن اية للوققترح نصائح لبشرى ا -2  

  غ ) 100مكونات البطاطا ( 
  المواد ( ب )  المواد ( أ )

  البروتين  المادة ( س )  الدسم  أمالح معدنية  ماء
  غ 2.2  غ 73  غ 0.6  غ 0.2  غ 24

الفرض األول في مادة العلوم الطبيعية

متوسط ولىاأل :شعيب عبد القادر                                                                                   المستوى   :متوسطة   

    2018 - 2017: ساعة واحدة                                                                                              السنة الدراسية: المدة

 - بالتوفيق - 
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  مقلية مع دجاج محمر ، قطعة خبز  ، طبق سلطة ، كوب من الحليب الرائب و كأس ماء  في وجبة الغذاء بطاطارجل عامل تناول أنور 

    

  

  

  صنف مكونات الوجبة الغذائية حسب االصل والمصدر ؟ – 1

  ما الفرق بين الخبز والحليب من حيث التركيب   – 2

  و الدجاج فأخبره أخاه الذي يدرس سنة أولى أن :  تساءل أنور عن المكون السائد في البطاطا – 3

   عنه بماء اليودالعنصر السائد في الدجاج يكشف عنه بحمض االزوت و العنصر السائد في البطاطا يكشف 

  

  

  

  

  النتيجة التي تظھر في كل حالة ؟  ماھي –أ 

  استنتج العنصر السائد في الدجاج و البطاطا؟  –ب 

  الدجاج والبطاطا حسب العنصر السائد فيھما ؟ ذا اصنف  – 4

  أنور ؟ الذي يجب أن يتناوله راتب الماھو  – 5

  

  

أسابيع عديدة في البحر على متن مراكبھم، وفي أثناء رحلتھم يكتفون بتناول أغذية مصبرة فقط (كاللحم المملح و السمك ي البحارة يقض  

سقوط األسنان و نزيف في  -و رغم وفرة ھذه األغذية إال أن البحارة كانوا يعانون من اضطرابات خطيرة تتمثل في ضعف شديد المجفف)

  لثة الفم.

 النقيب كوك من وقاية البحارة الذين كانوا تحت إشرافه و ذلك بتزويدھم بالبرتقال و الليمون تمكن 1795و في سنة 

  

  

 

 

 في مادة العلوم الطبيعية األول للثالثي ألول الفرض ا

 السنة الدراسية

2017  /2018  

 متوسطة

 يوسفي مصطفى

السنوات االولى متوسط

 

 بطاطا 

 ماء اليود 

 
دجاج 

حمض االزوت 

 بعد مدة  مدة بعد

  التمرين األول : 

  وضعية إدماجية : 
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  السندات : 
  
  
  
  
  

    
  

  التعليمات: 

  مانوع المرض الذي ظھر على البحارة ؟  – 1

  قّدم تفسيرا إلنتشار ھذا المرض بكثرة قديما بين البحارة؟   -2 

  نصائح للبحارة لتفادي ھذا المرض ؟ 3اعتمادا على مكتسباتك قّدم  - 3 

 

 

يعتبر كل من البرتقال و الليمون 
 Cمن الحمضيات الغنية بفيتامين 

 نزيف في اللثة
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تیبركانین-شقالیل محمدمتوسطة 

2016/2017:السنةالدراسیة

:األولى متوسطالمستوى

ساعةالزمن:

مادة علوم الطبیعة والحیاةل فرض الثالثي األول

)ن06األول:(التمرین 

الكلمات التلیة: امأل الفراغات بما یناسبھا من 

  مركب) -أغذیة عضویة-طاقة-بسیط-أغذیة معدنیة -(كامل

یدعى الغذاء المكون من مادة واحدة غذاء.......................-1

یدعى الغذاء المكون من مادتین أو أكثر غذاء.......................-2

............................وتصنیف األغذیة من حیث المصدر إلى.........................یتم-3

یعتمد الرضیع في تغذیتھ على الحلیب فقط ألنھ غذاء ...........................-4

.........................تصنف السكریات حسب دورھا في الجسم الى أغذیة -5

)ن06:(ثانيالتمرین ال

.یتناول االنسان یومیا الغذاء لتلبیة مختلف حاجیات جسمھ

عرف الراتب الغذائي-1

:................................................................................................تعریف الراتب الغذائي

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

:الواجب تناولھ عند كل فرد من االفراد التالیةنوع الراتب الغذائيحدد -2

راتب .......................مرأة حامل-

راتب...........................               عامل نظافة-

راتب....................حالة راحةشخص بالغ في -

تلمیذ یدرس سنة أولى متوسط            راتب ..............................-

اللقب:..........................

االسم:..........................

القسم:...........................
20
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)ن80:(الوضعیة اإلدماجیة

بینما صدیقھ مراد فھو شخص  یعاني أحمد من زیادة في الوزن تسبب لھ مشاكل صحیة عدیدة،
اراد مراد أن یفسر ألحمد بأن الحالة التي یعاني منھا  سلیم یتمتع بوزن مثالي یمنحھ الخفة والرشاقة.

:يمرتبطة بتغذیتھ ونشاطھ مدعما أقوالھ بمحتویات السند التال

:لى مایليدرستھ أجب عما والسند  النص على باالعتماد

.حدد المرض الذي یعاني منھ أحمد.1

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

)تبریرا اءاعط( راض التي یعاني منھا أحمدعألفسر سبب ا.2

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

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

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

.اقترح ثالث نصائح تتوقع من مراد ان یقدمھا ألحمد لیصبح متمتعا بوزن مثالي مثلھ.3

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

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

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

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

للجمیع بالتوفیق .

عطیات تخص كل من مراد وأحمد:یوضح م1السند 
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  متوسط. االولىالمستوى: ھراوة  /بشــــیــــــــر كـــــیحل  :متوسطة 
المدة : ساعة.11/2016/--التاریخ :   

األولفي مادة العلوم الطبیعیة للثالثي فرض
ن) التمرین األول: (6

غذاء بطاطا مقلیة مع الدجاج المحمر ، قطعة خبز ، طبق سلطة ، كوب من الحلیب الرائب باإلضافة تناول خالد في وجبة ال
إلى الماء .

صنف األغذیة المكونة للوجبة الغذائیة حسب الجدول التالي –1

المصدراالصلاالغذیة
بطاطا مقلیة

الدجاج المحمر
قطعة خبز
طبق سلطة

الحلیب الرائب
  لماءا

ما الفرق بین الحلیب و الماء من حیث االصل ؟–2-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ن)6(التمرین الثاني:

اعط تفسیرا للحاالت التالیة ..1

یقدم للریاضي قبل االنطالق كاس عصیر برتقال-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 دسمیكثر سكان المناطق الباردة من تناول ال-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

یقدم للطفل كمیة من اللحوم اكثر من البالغ-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

االغذیة الالزمة لھاربط بسھم بین الشخص و.2

طفل                                                                        -

اغذیة طاقة-عامل في ورشة-

شخص مریض في المستشفى                                        -

اغذیة بناء-مراھق-

امراة حامل -

قدم ریاضي كرة-

..………………………:لقباالسم و ال

..……………:القسم  
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ن)8(الوضعیـــــة اإلدماجیـــة :
رات والدتھا من ھذا السلوك ضرة في البیت , رغم تحذیحسنوات , تھمل الوجبات الغذائیة الم10بشرى تلمیذة عمرھا 

الغذائي 
بعد اشھر ,اصبحت بشرى نحیفة ,شاحبة الوجھ , قلیلة النشاط الحركي و الفكري كما تعاني من صداع متكرر 

اعتمادا على مكتسباتك القبلبیة و اسندات التالیة -
-

فسر االعراض المرضیة المرضیة التي تعاني منھا بشرى .1

ة من ھذه االعراضاقترح نصائح لبشرى  للوقای.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بـالـتوفــیق
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السنة األولى متوســـــــــــــــط         :المستوى
                                             سـا 1:المـــدة

1:القسم...................................:االسم.....................................:اللقب
م .......                                   

األول:  التمرين

في الخانة المناسبة:  Xضع عالمة -أ

مصدر و 
تركیب 

األغذیـــة

غـذاء 
ـطبسی

ـذاء غ
مركب

غـــذاء 
ـاملكــ

غــــذاء عضوي

غــــذا
ء معدني  ــــيحیوانـ ــــينباتـ

ملــــح 
الطعـــام   

ــــب حلیــــ

ــــل عــســـ

ــــز  خبـــــ

سكــــــر 
 عـــنب 

تتركب األغذیة من مجموعة من العناصر الغذائیة وللكشف عنھا نستعمل بعض المحالیل التي تدعى الكواشف.-ب

امأل الجدول التالي من خالل ما درست: -1

النتائجالكاشفاألغذیة
ظھور لون أحمر آجوريفھلنك +....................محلول...........................................

.................................................................................النشاء
.....................................حمض اآلزوت...........................................

في مادة علوم األولالفرض

الطبیعة و الحیاة

2016-2017
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الوضعية اإلدماجية: 

صغیر أخصھیب الذي یدرس في السنة األولى متوسط  من أب ریاضي و تتكون أسرة 

تقوم األم الواعیة بإعداد وجبات غذائیة تتوافق مع احتیاجات كل أفراد عائلتھا

꞉السندات  

  ꞉باالعتماد على السندات و مكتسباتك السابقة 
ألطفالھا.الغنیة بالبروتینات األغذیةاختیار األم  فسر سبب .1

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

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

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

بین لماذا یحتاج االب لكمیات اكبر من الغلوسیدات و الدسم في غذائھ الیومي ..2

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

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

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

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

المادة بالتوفیق للجمیعةذتاتمنیات أس مع

األغذیة المقدمة  لألب

ترتكز أساسا على أغذیة غنیة بالغلو سیدات و 

,العجائن ,حلویات و االجبانالعصائر  ꞉الدسم  مثل 

األغذیة المقدمة  لألطفال

الغنیة بالبروتینات ترتكز اساسا على االغذیة

꞉,الماء,االمالح المعدنیة و الفیتامینات مثل

الحلیب ,االسماك و اللحوم ,البیض و الخضر و 

الفواكھ .

2السند 1السند 
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  الوطنية التربية وزارة

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

(01وضعیة التقویمیةال- )ن06:
تناول خالد في وجبة الغذاء : بطاطا مقلیة مع الدجاج المحمر ، قطعة خبز ، طبق سلطة ، كوب من الحلیب الرائب باالضافة 

الى الماء.
صنف األغذیة المكونة للوجبة الغذائیة حسب : أصلھا ثم حسب مصدرھا .-/1
الخبز من حیث التركیب ؟ما الفرق بین الحلیب و -/2
أخاه ما یلي:هتساءل خالد عن العنصر البسیط السائد في الدجاج و البطاطا فأخبر-/3

الكشف عن العنصر السائد في البطاطا بماء الیودالعنصر السائد في الدجاج یمكن الكشف عنھ بحمض اآلزوت و یمكن 
ما النتیجة التي ستظھر في الحالتین ؟-أ

استنتج العناصر البسیطة السائدة في الدجاج و البطاطا.-ب
صنف ھذه العناصر البسیطة حسب دورھا في الجسم.-ت

)ن06:(02وضعیة التقویمیة ال
، أم ، رضیع ، بنت في االبتدائي ، مراھق .جدة مسنة ، أب عامل في شركة البترول بالصحراءمن :تتكون عائلة 

ساعة لسد حاجیات عضویتھ راتب مركب مما یلي :24راھق خالل میتناول ال
المعدنیة و فیثامینات .ملغ من األمالح 2960ل من الماء ، 2غ غلوسیدات ، 545غ دسم ، 75غ بروتینات ، 95

رح الرواتب الغذائیة المناسبة لكل فرد من أفراد ھذه العائلة .اقت-/1
صنف األغذیة البسیطة المركبة لراتب المراھق حسب دورھا في الجسم .-/2
استنتج العوامل التي تغیرت حسبھا الرواتب الغذائیة .-/3

ن):08(ةیاإلدماجالوضعیة
الحظت عائشة على ابنھا الرضیع الذي أخرت في فطامھ أعراض غیر طبیعیة تتمثل  في : 

ضعف ، شحــــــــــــــــــوب ، اصفرار .
علما أن رضیعھا یتغذى على الحلیب فقط و لم تدعمھ بأغذیة أخرى .

تبین أنھ یعاني من أحد أمراض سوء التغذیة بعد عرضھ على الطبیب 

:01السنـــــــــــــــــــــــد
.غیر كافیا ألمالح الحدیدا حلیب األم ذو جودة اال أنھ یعتبر مصدر

:02السنـــــــــــــــــــــــــد
في تركیب خالیا الدم الحمراء .دور یلعب ملح الحدید 

:03السنــــــــــــــــــــــــد
الكبد ، اللحم أغذیة غنیة بملح الحدید .العدس ،

التعلیمــــــــــــــــــــــــــــات :
سم المرض الذي یعاني منھ ابن عائشة .-/1
اشرح بأسلوب علمي سبب ھذا المرض .-/2
قدم نصائح لعائشة لضمان شفاء ابنھا .-/3

كــــــــــــــــل التوفیق.

)م1(متوسطأولىأقسام

2016/نــــــــــــوفمبر:التاریخ
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