
  متوسطة حفني ناصف                                                                                      السنة االولى  متوسط  : المستوى 

 ………………: االسم و اللقب       ساعة واحدة : المدة 

 ………………: القسم 

 نقطة21: األول الجزء

 

 

 اليود ماء بإضافة االغذية في النشاء عن يكشف1-

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  للتفحم قابلة المعدنية االغذية2-

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  كامل غذاء الحليب3-

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 للجسم بناء اغذية الدسم تعتبر4-

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 للجسم صيانة اغذية البروتينات تعتبر5-

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 انواع ثالث الى الجسم في دورها حسب االغذية تصنف6-

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

 

 

 الغذاء 

 

 

 

 

 

  

 

 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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http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD
http://mawdoo3.com/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD



