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  متوسط        أولى     متوسطة االخوة مشري الرقاصة                                             

     04/12/2017                     االختبار األول في مادة علوم الطبيعة والحياة                                        

 ن) 06(  06التمرين األول :

 أربط بسھم واحد بين عناصر المجموعة األولى وعناصر المجموعة الثانية   

 بالسمنة  اإلصابةأ) دليل على                                  البروتينات  ) 01

 السلعة الدرقيةب) تسبب مرض                                      الحليب ) 02

 البنفسجي  زرقويتحول لونه إلى األ ت) يكشف عن سكر النشاء               قابل لالحتراق الخبز غذاء ) 03

 ج) انه غذاء عضوي                        ماء اليود لونه بني  ) 04

 ه) غذاء مركب كامل              األغذية الفقيرة من ملح اليود ) 05

 الحبوب الجافة–اللحم –و) يتواجد بكثرة في :البيض                  imcارتفاع مؤشر الكتلة  ) 06

 ن) 06( التمرين الثاني :

 الجدول اآلتي  : إليك  

  فاطمة العجوز  الرجل عبد العزيز  الطفل سليم  األشخاص
  سنة 80  سنة 40  سنوات 06  العمر

أغلب أوقاته بين اللعب   نوع النشاط
  والدراسة

قليلة الحركة أغلب وقتھا   عامل بناء كثير النشاط
  نائمة

األغذية التي تركب 
  راتبه الغذائي

  تمر\خضر وفواكه\سمك\حليب 
  حلوى\خبز\ماء

 فواكه\ماء\مربى\تمر\عسل\لحم\خبز
  كسكس...... -ياغورت–وخضر 

 –ماء  -ياغورت-حساء
 حليب  –لبن .تمر  -شاي

 ستخرج من الجدول األغذية المتكررة في الوجبات الثالثة . ) 01

 استنتج نوع  الراتب الغذائي الخاص بكل شخص مذكور في الجدول  ) 02

 أغذية عبد العزيز  ولماذا؟نوع الغذاء البسيط السائد في أغلبية  ما ) 03

 غذاء بروتيني من الراتب الغذائي لسليم وغذاء سكري من الراتب الغذائي لفاطمة . استخرج ) 04

  )ن 08(    :اإلدماجيةالوضعية 

يمشي مع  عنترةوأخته الخنساء ولدين مدللين عند والديھما حيث كانا ال يرفض لھما طلبا . فتجد  عنترة                    
- تناول األغذية الجاھزة و المحفوظة داخل أكياس خاصة (شيبس إلىوأغلبھم مدخنين وكان يميل  أصدقاء أكبر منه سنا

يبالي مع أصدقائه أين  أدوية...................).   وال أو سيجارةبذور كثيرة الملوحة .حلوى في شكل  -مقرمشة بطاطا
  . ............-أغلة حلوى  –قشور  -ن :أكياسيرمون فضالت الطعام فتجد درج طاوالتھم مملوءة بفضالت األطعمة  م

 -داني.......)وفول س -لوز -بندق-مكسرات (فستق -حلويات –تناول األغذية السكرية (شوكوال  إلىأما أخته فكانت تميل 
سلة المھمالت وأثناء تواجدھا بفناء  .لكنھا عكس أخيھا كانت تحرص على رمي فضالت طعامھا في)بسكويت......

واحتراما لعمال النظافة في  ولكي يقتدي بھا صديقاتھا تبقي مخلفات الطعام في جيبھا حفاظا على نظافة محيطھا المدرسة
  مدرستھا .

فأصبحا قليال ما يتناوالن نصف وجباتھما المنزلية وبعد مدة من الزمن ظھرت عليھما أعراض أقلقت والديھما أما عنترة 
أما الخنساء فأصابتھا سمنة شوھت مظھرھا وأحرجتھا في ه سعال مستمر  فأصابته نحافة شديدة وضعف تنفس سبب ل

  لباسھا وكادت أن تسبب لھا مرض  الداء السكري .

  01االصفحة:  أقلب الورقة                                         

  الرقاصةب والقديمة متوسطة االخوة مشري

 االختبار األول في مادة علوم الطبيعة والحياة

  أولى متوسط

04/12/2017 

 التمرين األول

 التمرين الثاني

 الوضعية اإلدماجية
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  الخطأ في تغذية كل من عنترة و الخنساء ؟ اشرح أ) 

  لعنترة والخنساء  شروط الراتب الغذائي المتوازن . بيين ت)

ث) استخرج األخطاء السلوكية التي قام بھا عنترة وأصدقائه والسلوكيات االيجابية التي قامت بھا الخنساء وصديقاتھا و 
  رسي .دبماذا تنصح باقي زمالئك لكي يحافظوا على محيطھم الم

                                         السندات :

  عدة أمراض منھا داء المفاصل  السمنة تسبب 

  تشحم –انسداد األوعية                                 

                                  

                             

  01الوثيقة                                                                                                      

                                  03الوثيقة                                                                   

  ب الكلى تع و  القلب                        

  

  

  

  02الوثيقة                                                                                            

  04الوثيقة               

  

                                                        

*ال تنس  المالحظات السابقة                                                                                                   
  *اقرأ األسئلة ثم أجب على مھلك                                                  

صفات موا من
التلميذ المھذب: 

على المحافظة 
صحته ونظافة 

يؤذي  محيطه وال
  غيره 

طا  
طا
س والب

شيب
المقرمشة قيمتھا 

ط بھا 
صة  فق

الغذائية ناق
ضة وملوحة 

حمو
  

األغذية السكرية بھا 
كمية كبيرة من 
الطاقة والجزء 

المتبقي منھا يخزن 
  على ھيئة شحوم .

لكم بالتوفيق والنجاح أساتذة المادة مع تمنياتنا 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 متوسطة سويسي الحاج سيدي بوسعيد                                                          رة التربية الوطنية              وزا

 ه 0341 صفرم /  7102 ديسمبر                                                           متوسط األولىالمستوى : السنة 

 

ل في مادة: علوم الطبيعة و الحياة االختبار   و نصف ــاعةــــــــــالمدة: ســ                                        األوَّ

 

 نقطة 21الجزء األول: 

 نقاط 60 التمرين األول:

 الحية. جميع الكائنات من وسطها الخارجي مثل المعدني تستمد النباتات الخضراء غذاءها

 من الجو. (CO2)كما أن النبات األخضر يمتص 

 الشكلين المقابلين: أ و ب.إليك  -

 

 .3-4-7-0أكتب البيانات بدل األرقام:  .0

 ؟ (0العنصر رقم )ما هو دور  .7

 )ب(. في الشكل أين تتواجد البنية الممثلة  .4

 . (CO2) امتصاصحدد مقر  .3

 

 

 نقاط 60 التمرين الثاني:

، و من أجل تصنيف كل من اللحم ، السكر و الخبز قام  أغذيتنا مواد معقدة تصنف إلى مجموعات مختلفة حسب تركيبهاإن 

مالتالميذ بإنجاز تجربة   .التفحُّ

 

 .لماذا قام التالميذ بتجربة الحرق؟ -0

  صنِّف هذه األغذية حسب خاصية التفحم. -7

 البسيطة التالية: بروتين، سكريات، ماء. إذا علِمت أن الخبز يتركب من األغذية 

 ؟ علِّل إجابتك.ا  بسيطأو  ا  هل يعتبر الخبز غذاء مركب -4 

  حدِّد دور البروتينات و الدُّسم في الجسم.  -3

 

 اقلب الصفحة                                                            
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 نقاط 60الوضعية اإلدماجية : 

 ، سمي فؤادمولودا جديدا  امرأةبعد انتهاء تسعة شهور من الحمل وضعت 

 الطبيعي حيث اضطرت الستبداله بالحليب االصطناعي. الحليب نقصفطمت األم رضيعها فؤاد بسبب 

 

 يبن الجدول التالي الحاجات الغذائية عند امرأة مرضعة

 كمية األمالح المعدنية ب gكمية األغذية العضوية ب 

mg 

 mg كمية الفيتامينات ب

 A B C D كاليسيوم فوسفور دسم سكريات بروتينات  

 1.113 001 3 3 0011 0311 21 381 58 امرأة مرضعة

 -0-السند                                                                        

 يبين الجدول التالي تركيب وجبة أم فؤاد

 

 

 

 

  -7-السند                                                                             

 

 على السند و مكتسباتك السابقة:باالعتماد 

 

 فؤاد و للرضيع فؤاد. الضروري ألماستنتج نوع الراتب الغذائي  -0

 .أم فؤادما هو سبب نقص الحليب عند  -7

 لألمهات المرضعة للمحافظة على صحة أطفالهن. نصيحة اقترح  -4

 

كمية األمالح  gالعضوية بكمية األغذية  

 mg المعدنية ب

 mg كمية الفيتامينات ب

 A B C D كاليسيوم فوسفور دسم سكريات بروتينات  

 8.33 72.88 6.88 077 038 1.4 1.4 1.2 1.110 
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 متوسط 1المستوى :                          وادي النـــيـــــل متوسطة                    2017/1820السنة الدراسية : 
 د 30سا و 1............................                                                                          المدة : اللقب :

 ...........اإلسم : ...........................                                                                          القسم : ........

 إقلب الصفحة

 ن(6: )الوضعية األولى 
من محلول منتظمة زود المزرعة بكميات  نباتات جيدة النمونبات الفول وللحصول على  فالحزرع 

 فعند نمو النبات الحظ ظهور بعض األعراض : )فوسفور + بوتاسيوم (  PKحتوي على يكنوب 

 

                     نباتات هزيلة    –  ءو صفرا قليلة  أوراق  -قصر الساق    - 
 

في محلول كنوب و أضافه للنبات  ( % 20بـ ) NPKبزيادة تركيز  بإضافة األزوت  كما قام قام هذه األعراض  ولمعالجة

 ذبول وموت النبات .أيضا فالحظ 

 :  على التعليمات أجب السابقة ومعلوماتك سنداتباالعتماد على ال      

 

 ن ( 2)؟ حدد سبب ظهور األعراض السابقة  على نباتات الفول -1

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

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

 

 ن ( 2)؟   NPK لمرة الثانية رغم توفر كل العناصر األساسيةالنبات في ا ذبول و موت فسر -2

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

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

 

 (ن 2) .قدم نصيحة لهذا البستاني حتى يتحصل على نباتات جيدة النمو-3

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

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

 

 ن(6: ) ثانيةوضعية الال
( األولى من نموه ال يتناول إال 6إن الرضييييال  الل األ يييهر السيييتة )

سييواء كانع عضييوية  غذية البسييي ةعلى كل األألنه يحتوي  الحليب

أحد هذه يحتاجها الرضيال أثناء نموه، و للكشف عن  التي أو معدنية

 ( 1قمنا بتجربة تحليل الحليب و الموضحة في الوثيقة ) األغذية 

 

 : اتتعليمو مكتسابتك القبلية أجب على ال (1يقة )إعتمادا على الوث

 

 

 

 ن( 2)علل إجابتك ؟عدنيمأو  عضويغذاء  وه المراد الكشف عنه في التجربةالغذاء  و هل  أكمل عنوان التجربة -1

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

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

 ن ( 2) ط و المركب ؟يالفرق بين الغذاء البسبالتعريف استنتج  -3

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

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

 ن ( 2) لماذا يعتبر الحليب غذاء مركب كامل ؟فسر  -4

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

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

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

 

 ........في الحليب......عن ........ (.الكشف1وثيقة )

 –1 –سند 
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ك مزرعة أل يييييجار ذي يملال الفالحعمه  "تامر "زاري ع لة الشيييييتاء ف

قال  حه ى له  ييييييجيأهد و عند رجوعه الحلوة البرت قال و نصيييييي رة برت

ط نموها حتى تزوده في العام المقبل برتقال باالعتناء بها بتوفير كل  رو

صييل يهم حيث ال منزلاء البيع وراء في فنامر " فغرسييها "ت حلو المذاق

بعد سييينة و ام ظلكنه كان يسيييقيها بانت ير الظلثالشيييما فالمكان ك ضيييوء

قه للبرتقال وتذد و أصييييبحع  ييييجرة كثيرة الثمار لكن عننمع الشييييجيرة 

 .م نضج الثمارغه غير حلو رمذاقكان 

" للتحصل على ساعد " تامر و مكتسابتك القبلية  (1) سندإعتمادا على ال

 التالية تعليماتعلى ال باإلجابةلوة في العام الموالي ثمار ح

 

 التعليمات

 ؟رةرغم نمو الجشاضجة لكنها غير حلوة على ثمار ن "مرتا "تحصل  فسر  -1

 ؟ طهايتحصل فيها النبات على المادة العضوية و  روحدد العملية التي  -2

 وة المذاق ؟ى يتحصل على ثمار حلتاقترح نصيحة لتامر ح -3

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ن ( على تنظيم الورقة 0.5) مالحظة : 
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  (ن06:)ىاألول وضعيةال تصحيح
 

 3م 2م 1م المؤ ــــــرات المعايير تعليماتال

 

 1ت 

  -قصر الساق  - ظهور األعراض  تحديد سبب  متعلميست يال الأن  الوجــــاهة.  –1م

                        هزيلة نباتات  – ءو صفرا قليلة  أوراق

0.25   

  0.25  . (1) سندال و سياق )النص( إستغالل ال - إستعمال أدوات المادة. – 2م

 و  قليلة أوراق  - الساق قصر -   أعراض ظهورسبب   - اإلنسجـــــــــام. – 3م

في المحلول  Nنقص األزوت هو    هزيلة فول نباتات –صفراء

 المعدني ) كنوب(

  1.5 

 

 2ت 

 

 

فسير سبب ذبول و موت النبات في المرة ت متعلمأن يست يال ال -2 الوجــــاهة.  –1م

 ؟  NPKالثانية رغم توفر العناصر األساسية 

0.25   

  0.25  و النص  ية .قبلإستغالل  المكتسبات ال - إستعمال أدوات المادة. – 2م

توفر العناصر سبب ذبول و موت النبات في المرة الثانية هو  - اإلنسجـــــــــام. – 3م

 بتركيز عالي في المحلول المعدني لكنها   NPKاألساسية 

   

1.5 

 

 

 3ت 

نصيحة للبستاني حتى يتحصل على إقتراح  متعلمأن يست يال ال - الوجــــاهة.  –1م

 .نباتات جيدة النمو  

0.25   

  0.25  مكتسباته القبلية. إستغالل - إستعمال أدوات المادة. – 2م

 على  تويالنصيحة هي أن يستعمل البستاني محلول معدني  يح ✓ اإلنسجـــــــــام. – 3م

 بتركيز معتدل  NPKالعناصر األساسية 

  1.5 

 

 

 (ن06:)الثانية وضعيةال تصحيح
 

 3م 2م 1م المؤ ــــــرات المعايير تعليماتال

 

 1ت 

التعرف على عنوان التجربة مال تحديد الغذاء  متعلمأن يست يال ال الوجــــاهة.  –1م

                       مال التعليل بسيط عضوي أو معدني

0.25   

  0.25  . (1) سندال و  مكتسبات القبليةإستغالل ال - إستعمال أدوات المادة. – 2م

   في الحليب )السكر( الغلوسيدعنوان التجربة الكشف عن - اإلنسجـــــــــام. – 3م

 الغلوسيد غذاء عضوي ألنه يتفحم أي يحتوي على الكربون -

  1.5 

 

 2ت 

 

 

   0.25  المركب و البسيط الغذاء بين الفرق ستنتجأن يمتعلم أن يست يال ال- الوجــــاهة.  –1م

  0.25  السياقو  ية .قبلإستغالل  المكتسبات ال - إستعمال أدوات المادة. – 2م

غذاء البسيط هو الذي يتكون من مادة غذاءية واحدة بينما الغذاء ال  - اإلنسجـــــــــام. – 3م

 المركب هو الغذاء المتكون من مادتين غذائيتين فأكثر 

 )غذائين بسي ين فأكثر (

   

1.5 

 

 

 3ت 

   0.25 "كامل مركب غذاء الحليب يعتبر" جملة ريفست متعلمأن يست يال ال - الوجــــاهة.  –1م

  0.25  .و السياق مكتسباته القبلية إستغالل - إستعمال أدوات المادة. – 2م

 يعتبر الحليب غذاء مركب كامل ألنه يحتوي على كل األغذية  - اإلنسجـــــــــام. – 3م

 البسي ة  

  1.5 

 

 ةتعلميال مقاطالال يادينالم

 التغذية عند االنسان   -1 و الصحة اإلنســـــان  -1

 النبات األ ضر. التغذية -1 نسان و المحيطاإل -2

 والحياة ال بيعة لعلوم األول الثالثي إ تبار تصحيح
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 ن( 8تصحيح الوضعية   اإلدماجية  )
 

 4م  3م 2م 1م المؤ ــــــرات المعايير تعليماتال

 

 1ت 

 ناضجة ثمار على" تامر"  تحصل  ريفست متعلمأن يست يال ال - الوجــــاهة.  –1م

 الجشرة نمو رغم حلوة غير لكنها

0.5    

 إستعمال أدوات  – 2م

 المادة.       

   0.5  . (1) سندال و  سياق إستغالل ال -

 رغم حلوة غير لكنهاألنه  ناضجة ثمار على" تامر"  تحصل - اإلنسجـــــــــام. – 3م

ز محلول معدني و غاو وفر لها  روط النمألنه  الجشرة نمو

ذي أثر كانع ضعيفة و الة ضاءاإلثاني أكسيد الكربون لكن 

 )سكريات ( على تركيب المادة العضوية 

  1.5  

 

 2ت 

 

 

يتحصل فيها النبات على د العملية التي يحدت  متعلمأن يست يال ال- الوجــــاهة.  –1م

  طهاالمادة العضوية و  رو

0.5    

 إستعمال أدوات  – 2م

 المادة.      

   0.5    -1 –ند سو ال ية .قبلإستغالل  المكتسبات ال -

على المادة العضوية  األ ضر يتحصل فيها النباتالعملية التي  - اإلنسجـــــــــام. – 3م

ثاني غاز  –الضوء : هي  طهاو  روي ئالتركيب الضوهي 

   أمالح معدنية (  +ماء المحلول المعدني ) –بون أكسيد الكر

 اليخضور . -

   

1.5 

 

 

 

 3ت 

 ثمار على يتحصل حتى لتامر نصيحة إقتراح  متعلمأن يست يال ال - الوجــــاهة.  –1م

 المذاق حلوة

0.5    

 إستعمال أدوات  – 2م

 المادة.      

   0.5  مكتسباته القبلية. إستغالل -

ضوء  يصله إلى مكانه ينقل " تامر "  جرتأن النصيحة هي  ✓ اإلنسجـــــــــام. – 3م

 حتى يمتص النبات الكمية الكافية من الضوء لعملية جيدا الشما 

 .التركيب الضوئي    

  1.5 

 

 

 0.5    جابةإلظيم اافة الورقة و تنظن االتقان و التنظيم – 4م 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

1am.ency-education.com



 م07/12/2017لتاريخ : ا                                                                                                                                                      املتوسطة :

 ملدة : ساعة ونصف ا                                                                             املستوى : األولى متوسط                               

 اختبار الثالثي األول في مادة علوم الطبيعة والحياة

  الجدول التالي الذي يمثل  االحتياجات الغذائية اليومية للطفلين احمد وعمر إليك ن(6): األول التمرين 

 املجموع الفيتامينات معدنية أمالح الغلوسيدات الدسم البروتينات 

 غ417.9 غ0.174 غ1.8 غ310 غ36 غ70 سنوات(6احمد)

 غ758.3 غ0.181 غ3.2 غ580 غ75 غ100 سنة(14عمر )

 للطفلين احمد وعمر قارن بين االحتياجات الغذائية اليومية )الراتب الغذائي ( .1

 حدد حسب ماذا تتغير الحاجة الغذائية اليومية )الراتب الغذائي ( في هذه الحالة  )حالة الطفلين ( .2

 هات باقي التغيرات للراتب الغذائي  .3

 الجد  -رأة حامل  ام  -لرضيع ا –ما نوع الراتب الغذائي الذي يحتاجه هؤالء األشخاص : فالح  .4

 يتحصل النبات األخضر على احتياجاته الغذائية من الوسط الذي يعيش فيه ن(6)الثاني :التمرين 

 هي الحاجيات الغذائية للنبات ؟  ما .1

  2و 1 الجزأينسم  .2

يقوم الجزء الثاني بعملية هامة في حياة النبات ما هي ؟ ما املنطقة املسؤولة عن هذه  .3

 العملية 

 اعد رسم الجزء الثاني عليه كافة البيانات والعنوان  .4

 ن(8)الوضعية اإلدماجية: 

ت األكل السريع "     
ّ
مّما جعل األوالد يقبلون عليها بشغف و شراهة و دون رقابة و في   "FAST FOODانتشرت في السنوات األخيرة محال

 معظم األوقات.ما سّبب عّدة مشاكل صحّية.كما توّضحه الوثائق املوالية

 

 

 اعتمادا على السندات المقدّمة و معارفك السابقة أجب : التعليمات:

 السيئة التي يقوم بها الغذائية  السلوكاتسم المرض الناتج عن  .1

 األوالد.

 سبب اإلصابة بهذا النوع من األمراض. فسر .2

نصائح لتفادي اإلصابة باألمراض الناتجة عن هذا السلوك  3قدّم  .3

 في التغذية.

 

 2الوثيقة                            1الوثيقة                                           

 بالتوفيق

السمنة أحد أمراض سوء التغذية انتشر كثيرا في اآلونة اآلخيرة بسبب بعض السلوكات الخاطئة في التغذية كما أنه سبب ملرض 

 السكري و ارتفاع ضغط الدم ..و عّدة مشاكل صّحية أخرى.
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 :نقاط(6) التمرين األول  

في سنة أولى متوسط تتكون أسرته من األفراد التالية: جده كبير في السن ومتقاعد، والده بناء، أمه حامل في شهرها  ذتلمي مجيد

 في االبتدائي، حيث تقوم األم باعداد الوجبات التي تلبي حاجياتهم. ةذأخته تلميالسادس،  و 

 أعط تعريف الراتب الغذائي؟ .1

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

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

 ي يحتاجه؟كل شخص الراتب الذاقترح ل .2

 أمه:........................................

 أخته:.....................................

 مجيد:....................................

 ....جده:..................................

 والده:.....................................

 ما هي العوامل وراء اختالف الراتب الغدائي؟ .3

 ............................................و .................................. و.......................................................................و .......................................و 

 :نقاط(6) التمرين الثاني

 ائية له:ذأليك الوثيقة التالية التي توضح تجارب أجريت على النبات األخضر من أجل معرفة العناصر الغ

 

 ؟النتائج املتوقعة في كل تجربة وفسرهاكر أذ .1

 التفسير النتيجة املتوقعة التجربة

1  

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 إقلب الصفحة

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                                                                                                                  التربية لوالية بشار  مديرية               

 نصفملدة ساعة و ا                                                                                                                  املستوى أولى متوسط                                

 في مادة علوم الطبيعة والحياة اختبار الفصل األول 

 لقسم:ا                 اللقب:                                                              االسم:                                    

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

1am.ency-education.com



3  

 

 

 

 

 ؟2ما  هو دور رائق الكلس في التجربة  .2

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

 استنتج شروط نمو النبات؟ .3

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

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

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

 :نقاط(8) الوضعية االدماجية

اليود من تضخم الغدة الدرقية بحيث اعتاد هؤالء على شرب املاء من الينابيع التي تفتقر إلى ملح يعاني سكان بعض املناطق الجبلية 

 واستعمال نوع من ملح الطعام الغير معالج في وجباتهم إضافة إلى عدم تناولهم األسماك.

  السندات:

 :2السند                                              :                            1السند 

 

  

 

 

 

 

 

 :التعليمات

 فسر سبب ظهور هذه املرض عند سكان القرى  .1

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

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

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

 نصائح وقائية من هذا املرض وأمراض سوء التغذية. ثالث قدم .2

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
صورة جانبية المرأة  :3السند 

 مصابة بهذا املرض

السمك مصدر طبيعي للبروتين غني 

بعنصر اليود، عنصر الكالسيوم، 

 عنصر الفوسفور.

 ملح غير معالج ملح معالج

هو ملح طعام 

مخلوط بكميات 

صغيرة من 

 عنصر اليود

هو ملح مستخرج 

من الطبيعة ال 

يضاف له عنصر 

 اليود

 التفاؤل وقت الفشل ذكاء              
 بالتوفيق أساتذة املادة                                                         
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