
  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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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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  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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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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