
 

 

 
 
 

  .التي توضح تجربة أجريت على النبات األخضر لمعرفة أهمية العناصر المعدنية لنموه(1)إليك الوثيقة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1ٍِ اى٘ثيقح  (2)ٗ  (1)فسز سثة ٍ٘خ اىْثاتاخ في  اىشنييِ  .1

 ؟1 ٍِ اى٘ثيقح 3ميف تفسز اىَْ٘ اىجيذ ىيْثاخ في اىشنو  .2

 قذً استْتاجاتل د٘ه إَٔيح اىَذي٘ه اىَعذّي ىَْ٘ اىْثاخ األخعز؟ .3

 

 

  

.  غثق ٍِ األرس ٗ قطعح خثش تاإلظافح إىٚ عصيز تزتقاهٍزإق عيٚ راتة غذائي يعتَذ أساسا عيٚيتغذٙ 

 .عيو راتة ماٍو أً راتة ّاقض ؟ٕو ٕ٘:تْاء عيٚ تزمية ٕذا اىزاتة اىغذائي ٍا ٕ٘ دنَل عيئ  .1

 ؟اىزاتة اىغذائي اىَْاسة ىذاىتٔعيٚ ٕذا اىَزإق اقتزح  .2

 عزف اىزاتة اىغذائي  ؟ .3

 ٍا ٕي أّ٘اع اىزٗاتة اىغذائيح ؟ .4

 

 

 

 الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

 وزارة التربيت و التعليم الىطىيت

 ساعت ووصف:األولً متىسط                                                                    المدة: المستىي

 2016/2017:السىت الدراسيت

 

 ن6: التمريه األول

.  1وثيقت 

 ن6: التمريه الثاوي 
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:  تاستغاله اىسْذاخ اىَقتزدح ٗ ٍنتسثاتل 

. دذد  أدٗار األغذيح اىثسيطح في اىجسٌ .1

 .فسز  سثة ظٖ٘ر ٕذا اىَزض عْذ سناُ ٕذٓ اىقزٙ  .2

 .قذً ّصائخ ٗقائيح ٍِ ٕذا اىَزض ٗ أٍزاض س٘ء اىتغذيح .3

 

 

 (ن8): الىضعيت اإلدماجيت 

يعاّي سناُ تعط اىَْاغق اىجثييح ٍِ ٍزض تعخٌ اىغذج اىذرقيح تذيث اعتاد ٕؤالء األشخاص شزب ٍاء تعط 

افح إىٚ عذً إض, ٗاستعَاه ّ٘ع ٍِ ٍيخ اىطعاً غيز اىَعاىج في ٗجثاتٌٖاىيْاتيع اىتي تَتاس تافتقارٕا إىٚ ٍيخ اىي٘د 

 .تْاٗىٌٖ األسَاك 

 .اىسْذاخ اىَقتزدح تساعذك عيٚ امتشاف غثيعح ٕذا اىَزض
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2016/2017السنة الدراسیة                                                                       متوسطة بن جخنون عبدهللا                
         المدة ساعة ونصف                                                                                     المستوى اولى متوسط              

اختبار الثالثي االول في مادة علوم الطبیعة و الحیاة

):  06(  ول التمرین اال
امأل الفراغات بما یناسبھا من مصطلحات: 
یدعى الغذاء المكون من مادة واحدة غذاء........................1
غذاء....................... یدعى الغذاء المكون من مادتین أو أكثر.2
.......و..........یتم تصنیف األغذیة من حیث المصدر إلى.......................3
یعتمد الرضیع في تغذیتھ على الحلیب فقط ألنھ غذاء ............................4
......................... یؤدي النقص في الحدید الى مرض.5
.............. الغلوسیدات ھي أغذیة.6

):06الثاني (التمرین 

كما السنخ الرئوي فص من فصوص الحویصل الرئوي، یحدد بغشاء رقیق على سطحھ شبكة  من شعیرات دمویة وفي داخل السنخ ھواء.    

 1توضحھ الوثیقة 

ماذا یحدث على مستوى السنخ الرئوي؟
…..…………………………………………………………….
       المعادلة التالیة:اكمل

Co2+......................+  غذاء+...........
 استنتج المعنى الحقیقي للتنفس

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

……………………………………………………………….
 1الوثیقة                                                                                                                                      .

):12(وضعیة ادماجیة 
خطورة التدخین و توعیةالبراز ،یعرضون كل مساوئ التدخین عبر اجھزة االعالم حیث ،ماي الیوم العالمي بدون تدخین  31یمثل 

فقدان الشھیة و یصل ،الرائحة الكریھة للفم و اصفرار االسنان ،التدخین یؤثر سلبا على االنسان حیث یؤدي الى ھزال الجسم ،الناس بذلك 
تاثیره الى حد االصابة بالسرطان الرئوي .

.التدخین یسبب سرطان الرئة  :1السند

.مصابة بالسرطان  رئةرئة سلیمة و: 3الوثیقة            .شخص مدخناسنان   2:الوثیقة        .شخص مدخن :1الوثیقة 
التعلیمات 
-1اضرار التدخین  4استنتج
………………………. …………………………………
………………………… ………………………………………
-2 قواعد صحیة یجب اتباعھا للحفاظ على صحة التنفس  04قدم
……………………………………………………………
……………………………………………….
………………………………………………
…………………………………………………..
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مدیریة التربیة لوالیة تیزي وزووزارة التربیة الوطنیة        -متوسطة                                  

لفصل األولاختبار ا
في مادة علوم الطبیعة والحیاة

نقطة) الجزء األول :( 12
نقاط)  التمرین األول  (6

قام تالمیذ القسم باستعمال برمجیات لقیاس القیم الطاقویة المتعلقة باإلمداد (في األغذیة) و 
االستھالك (في العضویة)  الیومي لثالثة من زمالئھم . النتائج المتحصل علیھا یلخصھا 

الجدول الموالي . 
یوبا عصام ریمة 

12000 16000 8000 )kjاإلمداد الطاقوي في األغذیة (
12000 8000 12000 )kjالطاقوي في العضویة (االستھالك
ثبات تزاید تناقص تغیر وزن الجسم

التعلیمات:

  . ةفسر : تزاید وزن عصام . و تناقص وزن ریم.1
.مثل یوبا على وزن ثابتكیف  نحافظ اشرح .2

الثاني:التمرین 

إلیك الوضعیات التالیة : 
. أكسل یكشف عن النشاء في الخبز
 محمد یحث (ینصح) صدیقھ بأن یترك الكسل و یمارس الریاضة عن طریق المشي أو

السباحة.ركوب الدراجة أو 
في القسم .ھماسي یعرف الراتب الغذائي لزمیلت

في مھمتھ بالتوضیحات المناسبة .   سامي:و –محمد –التعلیمة: ساعد كل من أكسل 

أستاذة المادة2/1الـــصــــفـــحــــــة اقلب الصفحة

متوسط01المستوى: 

2016/2017

المدة: ساعة ونصف

تمعن جیدا في األسئلة و أجب بطریقة مرتبة و علمیة.
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الجزء الثاني (8 نقاط)
فيانتشارااألكثرالتغذیةسوءأمراضمن)Kwashiorkor الكواشیوركور(مرضیعتبر
یتمیزكالذرة  . بالنشاءغنیةبوجباتاألمحلیبیستبدلبحیث.النموطریقفيالسائرةالدول

والتأخر الجسديالنموفيشدیدوبطءالعضالتفيبضمورالمرضبھذاالمصابوناألطفال
30إلىالوفیات عند المصابین نسبةوتصل.العقليالنمو ..الخامسةسندوناألطفالمن%
.السابقةومعلوماتكالسنداتاستغاللبعد

.المرضھذاألعراضتفسیراقدم.1
.  المرضھذالتفادينصیحتینقدم.2

السندات: 

المادةأستاذة2/2الـــصــــفـــحــــــة بالتوفیق

الذرة تحتوي على بروتینات  
نباتیة ذات قیمة غذائیة ضعیفة .

حلیب األم یحتوي على بروتینات حیوانیة 

العصبي  عالیة الجودة و تفید نمو الجھاز

.خاصة 

: ممیزات حلیب األم  1الوثیقة 
: ممیزات  الذرة   2الوثیقة 

: أنواع الرواتب الغذائیة 4الوثیقة 

.: التوازن الغذائي 3الوثیقة 

مالحظة : أعراض المرض = الصفات المرضیة 
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  2017/2016   السنة الدراسية                                                                                   متوسطة مغربي حميدة  

 المدة: ساعة لونصف                                                                          متوسط لول المستوى: السنة اال

  علوم الطبيعة لوالحياةمادة األلول في  الثالثي اختبار

  :ن(6)التمرين األلول

 عمر.أحمد و ينإليك الجدول التالي الذي يمثل االحتياجات الغذائية اليومية للطفل

  البروتينات الدسم الغلوسيدات أمالح معدنية الفيتامينات المجموع

417,9g 0,174g 1,8g 310g 36g 70g ( 01أحمد )سنوات 

758,3g 0,181g 3,2g 580g 75g 100g ( 01عمر )سنة 

 قارن بين الراتب الغذائي للطفلين أحمد وعمر. -1

 حدد حسب ماذا يتغير الراتب الغذائي في هذه الحالة. -2
 أذكر باقي تغيرات الراتب الغذائي. -3

 قدم تعريفا بسيطا للراتب الغذائي. -4

 ن(:6التمرين الثاني)

خبز الى الخين إضافة محلول الفهلنك + تس التالية:من أجل التعرف على غذاء بسيط موجود في الخبز أنجزت التجربة 
 الرسم( أحمر أجوري )كما هو موضح في تشكل راسبفالحظنا 

 حدد الغذاء البسيط الموجود في الخبز. -1
 حدد دور هذا الغذاء في جسم اإلنسان. -2
 دور في جسم اإلنسان.أذكر غذاء بسيطا آخر له نفس ال -3

 

 
 ن(8)دمايية اإلوضعية ال

)أغذية غنية بالنشاء(، الحظ األطباء انتشار مرض  % 09في إحدى الدول الفقيرة التي تعتمد في تغذيتها على الحبوب بنسبة 

بين األطفال تتمثل أعراضه في: نمو جسدي ضعيف، ضمور العضالت وتأخر النمو العقلي، حيث وصلت نسبة الوفيات بهذا 

 .% 09لى االمرض 

 

 التعليمات:

 سم المرض الذي أصيب به األطفال. -1

 أذكر سبب اإلصابة بهذا المرض مع التعليل. -2

 قدم نصائح للوقاية من هاذ النوع من األمراض -0

 

  البرلوتينات الغلوسيدات الماء

70g 15g 20g األطفال العاديين 

70g 15g 00g  األطفال المرض 

 

 : كمية األغذية لدى األطفال العاديين لوالمرض 10السند  : صورة طفل مصاب بالمرض10السند 

 الفهلنك
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