
 

 

 

 ا�زء األول ( 12 نقطة ) 

 الوضعية األو�� ( 6 نقاط ) 

 

و املاء ) . فسألته أخته  –و سلطة  –و خ/.  –ودجاج  –تناول عبد القادر رفقة عائلته !� وجبة الغداء ( بطاطا مقلية         

يمكن الكشف عن العنصر ال?سيط السائد !�  عاDشة عن العنصر ال?سيط السائد !� الدجاج و ا=/. . فأجا>;ا يأنه

 الدجاج بواسطة حمض األزوت , و نكشف عن العنصر ال?سيط  السائد !� ا=/. بواسطة ماء اليود .

حدد النWيجة الTU تظRر !� اQالتPن . -/1  

2/- . ./=است[تج العناصر ال?سيطة السائدة !� Yل من الدجاج و ا  

تغذية الرضيع خالل األشRر األو�� من عمره : cعت/b اQليب غذاء Yافيا ل -/3  

 فسر ذلك . -*

 قدم pعرoفا للغذاء املركب الlامل . -*

 

 الوضعية الثانية ( 6 نقاط ) 

 

       . bPو أخ صغ Tuvاoتدرس سنة أو�� متوسط من أب ر TUتتكون أسرة خديجة ال  

افق مع احتياجات Yل فرد من أفراد العائلة كما يy� :  اQامل تقوم األم بإعداد وجبات غذائية لألسرة تتو  

 

 األغذية املقدمة لألطفال :

ت�bكز أساسا ع�y أغذية غنية بال/bوت~نات و املاء و األمالح 

 –البيض  –األسماك  –املعدنية و الفيتامينات مثل اQليب 

الفواكه  –ا=ضر   

 األغذية املقدمة لأل ب :

ت�bكز أساسا ع�y أغذية غنية بالغلوسيدات و الدسم مثل  

اQلوoات  –األجبان  –ال��ائن  –العصائر   

 

1/- فسر س?ب اختيار األم لألغذية الغنية بالغلوسيدات و الدسم لألب و اختيار�ا لألغذية الغنية بال/bوت~نات و املاء و 

 األمالح املعدنية لألطفال .

املتدخلة !� pغbP اQاجيات الغذائية عند اإل�سان .أذكر العوامل  -/2  

3/-   Tuvاoل من : األب الرlح راتبا غذائيا لbامل  –اق�Qخديجة . –األم ا  

 

 

 م     2019ا�مRورoة ا�زائرoة الديمقراطية الشعبية                             يوم : /                                                                                      

 وزارة ال�bبية الوطنية 

 املستوى : أو�� متوسط                                                                                                                                                                            متوسطة 

                املدة : ساعة                                                                                                                                                                                                                   األستاذة :
فرض الثالثي األول في مادة علوم الطبيعة و الحياة 

 اقلب الصفحة 
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 ا�زء الثا�ي ( 8 نقاط ) 

 الوضعية اإلدماجية 

 سل�� تلميذة !� السنة أو�� متوسط تحب النباتات كثbPا و pعت�T >;ا .

 !� عطلة الر�يع ذ�بت سل�� لزoارة جد�ا و جد�;ا و طلبت من أبا�ا سقي نباتا�;ا و االعتناء >;ا PQن عود�;ا .

 فالحظ �عد مدة أ�;ا ذبلت و ملعا�ة األمر قام �سق�;ا بمحلول معد�ي يحتوي عTu�� )�y األب سقي نباتات اQديقة  ,

NPK))  .Pكbافذ . لكنه سقى النباتات    --)   ٪ 20)) ب�  املوجودة !� الغرفة و لم يفتح النو

 عند عودة سل�� وجدت نباتا�;ا ذبلت و ماتت .

 السندات :

 
 

تجر�ة تو¤£ ضرورة وجود ا¢Qلول املعد�ي ب�bكP.   : 2الوثيقة 

   مناسب 

: تجر�ة تو¤£ ضرورة وجود الضوء لنمو النبات األخضر 1الوثيقة   

 

 التعليمات :

درست و السندات املقدمة لك أجب عما يy� :  اعتمادا ع�y ما  

و س?ب موت النباتات املوجودة داخل الغرفة.!� املرة األو��  النباتات املوجودة باQديقة  ذبول فسر س?ب  -/1  

فسر س?ب ذبول النباتات املوجودة !� اQديقة رغم توفر جميع العناصر األساسية !� ا¢Qلول املعد�ي. -/2  

نبات األخضر .يات الغذائية للاست[تج اQاج -/3  
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o 22الوثيقة الوثيقة::

مناسب مناسب 

iooonatضرت األخضر
o

داخل الغملوجودة داخل الغرفة.

لل املعد�ي.
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