اختبار الفصل الاول يف مادة العلوم الطبيعية و احلياة

ديسمرب 9102 :

املس توى :الاوىل متوسط

املـــدة 0:ساو نصف

التمرين األول 60(:ن)
ٌمثل الجدول التالً تركٌب بعض االغذٌة :
البروتينات
الغـذاء
زالل البيض مطبوخ
بيض
عسل النحل
سكر االبيض
زبدة
بطاطا
الذرة
حليب المعز
حليب الرضيع

3601
3.01
3
6
600
.
.00
10..
30

الغلو سيدات

ليبــيدات

66
600
00
..09
3
3006.
3009
4063
36

66
36061
6060
66
9.
60..
4
10.
33

* استخرج من الجدول :
 -1االغذٌة التً تحتوي على نوع واحد من االغذٌة؟ كٌف تسمى هذا الصنف من االغذٌة .
 -2االغذٌة التً تحتوي على نوعٌن أو اكثر من المواد العضوٌة  ،سمً هذا الصنف من االغذٌة؟
 -3صنف كل من الزبدة و البطاطا حسب الغذاء البسٌط السائد فٌها؟
 -4حدد مكونات الحلٌب  ،ثم قدم تعرٌفا للغذاء الكامل ؟

التمرين الثاني 60(:ن)
تتناول العبة التنس البالغة من العمر  25سنة راتبا غذائٌا ٌتكون من :البروتٌنات (08غ) الغلوسٌدات

(588غ) الدسم (58غ) الماء (4,5-3,5ل) أمالح معدنٌة و فٌتامٌنات
 -/1عرف الراتب الغذائً
 -/2حدد نوع الراتب الغذائً الذي ٌعطى لهذه المرأة
 -/3بٌن نوع الراتب الغذائً الذي ٌعطى لها لو أصبحت حامال بعد فترة
 -/4أذكر العوامل المساهمة فً تغٌٌر الراتب الغذائً لإلنسان
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الوضعية اإلدماجية 69(:ن)
ٌعانً أطفال الدول الفقٌرة فً إفرٌقٌا و جنوب أمرٌكا بعد سن الفطام أمراضا عدٌدة منها مرض فقر الدم

و مرض الكواشٌوركور و مرض األسقربوط (إلتهاب اللثة) علما أن المنظمة العالمٌة للطفولة تقدم لهذه
البلدان مساعدات سنوٌة تتمثل فً األرز ومشتقات القمح كالعجائن ,بٌنما أطفال الدول الغنٌة كالوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة ٌعانون السمنة خاصة قاطنً المدن الذٌن ٌمٌلون كثٌرا للوجبات السرٌعة و األكالت
الدسمة

السنــدات

:

مرض الكواشٌوركور (السند )81

مرض السمنة(السند )82

التعلٌمات:

 -/1حدد األمراض التً أصٌب بها هؤالء األطفال ؟
 -/2أذكر سبب كل مرض من هذه األمراض ؟
 -/3ماهً النصائح التً ٌجب أن تقدمها لزمالئك لتفادي هذه األمراض ؟
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