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 مادة في االول الفصل فرض

والحياة الطبيعية العلوم  

 . ينقصه بما المخطط اكمل : )نقاط6(الثانية الوضعية

 

جب بصح او خطأ ثم صحح الجمل الخاطئة ا :)نقاط6 (األوىل الوضعية

 ان وجدت

 

اصل من  

… …………

………………

. 

اصل من  

………………

…..……….. 

 بعض على يحتوي الذي الغذاء

(  دسم ، بروتينات)  البسيطة االغذية

 .........……………………… غذاء هو

 االغذية كل على يحتوي الذي الغذاء

 ،دسم سكريات ، بروتينات)  البسيطة

 ................................. غذاء هو

مصدر ذات اغذية الغذاء  

…………………………………

… 

 

 

مصدر ذات اغذية  

…………………………………

… 
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 : السياق

 الحفل وجبة تتكون ، الطبيعية العلوم مادة في ممتازة نتائج على تحصلهم بمناسبة االولى السنة لتالميذ تكريمي حفل العلوم اساتذة اقام

 : يلي مما

 وماء حليب ، سلطة ، خبز ، دجاج ، مقلية بطاطا

 : مايلي نسرين فأخبرتهم ، البطاطاو الدجاج في السائد البسيط  الغذائي العنصر عن واكرام زكريا تساءل

 . اليود بماء عنه يكشف البطاطا في السائد والعنصر ، االزوت بحمض عنه يكشف الدجاج في السائد العنصر

 

2السند 1السند  3السند  4السند  5السند   

 

 : القبلية ومعلوماتك المقدمة والسندات السياق على اعتمادا

 .والمصدر االصل حسب التالميذ تناولها التي االغذية صنف ـ2

 

 

 

 . بالكواشف معاملتهما بعد والبطاطا الدجاج على تظهر سوف التي( اللون) النتيجة ماهي ـ1

  .............. اللون ظهور                                             االزوت حمض+  دجاج-

  .............. اللون ظهور                                                    اليود ماء+ بطاطا-

  ?البطاطا و الدجاج يملكه الذي  البسيط الغذائي العنصر ماهو,بالكاشف  المعاملة بعد عليه تحصلنا الذي اللون من انطالقا  ـ3

 االزوت بحمض ................... باللون تلون ألنه.......................  على يحتوي الدجاج-

 اليود بماء................... باللون تتلون ألنها......................  على تحتوي البطاطا-

 .االنسان جسم في والبطاطا الدجاج يحتويها التي االغذية دور ماهي ـ4

 الجسم.............  دوره غذاء على يحتوي الدجاج-

 الجسم...........  في دور له غذاء على تحتوي البطاطا-

نقاط8:  االدماجية الوضعية  

عندما تصل إلى عمق معنى 

كلمة النجاح تجد أنها ببساطة 

 .تعني اإلصرار

 تحيات مع والنجاح بالتوفيق

  رزيق و رامي:  االستاذان

 

 

إقرأ المزيد على 

كوم.موضوع : 

http://mawdoo3.com/
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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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 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 - 

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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                                                     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
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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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 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

1am.ency-education.com

www.ency-educatio
n.com/exams



  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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