
                                                     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

1am.ency-education.com

www.ency-educatio
n.com/exams




