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(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
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