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الفرض األول يف مادة  :علوم الطبيعة واحلياة

االسم و اللقب :

املدة  45 :دقيقة
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العالمة :
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الوضعية األولى ( :نقاط )
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قمت مع زمالئك بمجموعة من التجارب في المخبر للكشف عن
مصدر بعض األغذية من خالل ما سبق و ما درست
إليك التجربة المبينة في الشكل المقابل.
 -1ما مصدر الغذاء  Aوالغذاء  B؟
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* -مصدر الغذاء A

الغذاء A

…………………..……..

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

 -2فسر تفحم الغذاء  Aوعدم تفحم الغذاء . B
* -تفحم الغذاء A

تفحم
الغذاء A

مصدر
حراري
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* -مصدر الغذاء B

أنبوب
اختبار

بعد مدة

أنبوب
اختبار

بعد مدة
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* -وعدم تفحم الغذاء B

عدم تفحم
الغذاء B

الغذاء B

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

 -3قدّم مثاال للغذاء  Aو آخرا للغذاء .B
* -مثال للغذاء B

.............................................
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* -مثال للغذاء A
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مصدر
حراري

 -األنبوب : 2
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الوضعية الثانية  :نقاط )
أجرى أحد التالميذ بمساعدة أستاذه التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة المقابلة :
 -1ماذا تالحظ بعد مدة في األنبوبين (  1و  ) 2؟
 -األنبوب .........................................................................................................: 1

ضوء CO2 +

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

 -2فسر هذه المالحظات .
 األنبوب .................................................................................................................. : 1محلول
 األنبوب .................................................................................................................. : 2معدني

 -3ماذا تستنتج من هذه التجارب ؟

االستنتاج :

-1-
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أخضر
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مقطر

-2-

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

الصفحة 2 / 1
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اقلب الصفحة

الوضعية الثالثة :
تتكون أسرة خديجة التي تدرس سنة أولى متوسط من أب رياضي و أخ صغير .
تقوم األم الحامل بإعداد وجبات غذائية لألسرة تتوافق مع احتياجات كل فرد من أفراد العائلة كما يلي :
األغذية املقدمة لألطفال :

األغذية املقدمة لألب :

s

تتركز أساسا على أغذية غنية بالغلوسيدات و الدسم مثل تتركز أساسا على أغذية غنية بالبروتينات و املاء و األمالح

m

العصائر– العجائن – األجبان – الحلويات

املعدنية و الفيتامينات مثل الحليب – األسماك –

/e
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البيض – الخضر– الفواكه

 -/1فسرسبب اختياراألم لألغذية الغنية بالغلوسيدات و الدسم لألب و اختيارها لألغذية الغنية بالبروتينات و املاء و األمالح املعدنية
لألطفال .
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التفسير
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 -/2أذكرالعوامل املتدخلة في تغيرالحاجيات الغذائية عند اإلنسان .
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 -/3اقترح راتبا غذائيا لكل من  :األب الرياض ي – األم الحامل – خديجة
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