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الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 

وزارة التربية الوطنية

متوسط                             متوسطة الشهيد سعودي بن فاطمة افلو 4مديرية التربية لوالية األغواط                                            المستوى : 
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المدة : ساعة ونصف                                                               )   2019/ 2018اختبار الفصل األول في مادة : علوم الطبيعة والحياة      (
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ن)6الوضعية األولى (

يرتبط نشاط الكائنات الحية بالطاقة حيث تقوم خاليا العضوية بهدم الغلوكوز في وجود أو في غياب ثاني األوكسجين وللتأكد 
من ذلك نقترح نتائج تجربة العالم باستور

كتلة الخميرة 
 المتشكلة

كمية 
 الغلوكوزالمستهلكة

كمية الغلوكوز 
 اإلبتدائية

  المـــــــدة

غ2 غ150  غ150  أيام 9   وسط هوائي 
غ0,2 غ45  غ150  أشهر 3   وسط ال هوائي 

ل هذه النتائج من خالل المقارنة بين الوسطينـ حلّ 1

بمعادلة كيميائية عن كل ظاهرة اعبرــ  م الظاهرتين الحادثتين في الوسطين ـ سمّ 2

في أي الوسطين يكون إنتاج الطاقة كثير ؟ ولماذا ؟ـ 3

ن) :6الوضعية الثانية (

تقوم اإلنزيمات الهاضمة بتسريع التفاعالت الكيميائية بتبسيط األغذية وتحويلها إلى مغذيات حيث يتميز عمل اإلنزيمات 
بالخصوصية ولتبيان ذلك نقترح المخطط التالي :

جـــالنات مــــاإلنزي جـــــالنات مــــاإلنزي األغذية
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            ر نتائج الجدول ـ فسّ 2ـ د               الجزيئات : أ ـ ب ـ ج ـ سمّ 1

ـ استنتج خاصية تأثير اإلنزيمات3
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اختباراختبار الفصل
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ن)6ضعية األولى (الوضعية األولى (

اط الكائنات اط نشاط الكائنات الحية با
نتائج تجربة القترح نتائج تجربة العالم
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وسطينبين الوسطين

معادلة كيمبمعادلة كيميائية عاعبر

؟

وتحويلها إلىذية وتحويلها إلى مغذيات
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الوضعية اإلدماجية (8ن) :

                      النـــــص

ظامــــــــــــة ونـــــــــــة تغذيــــــــــالصح

دراك بدور كل عنصر غذائي في العضوية اإلإذا تحصن اإلنسان بالنظافة واالنتظام في مواعيد األكل وتنويع األغذية و

مه الغذائي كاألتي :ولكن منير لم يستوعب مغزى هذا الشعار ولم يطبقه في حياته وكان نظا

ـ النظافة منعدمة 2   ـ أوقات التغذية : أكل دون مواعيد 1

دسم وقليل من الماء خالية من الخضر والفواكه  % 28غلوسيدات و% 70مكونات الوجبة الغذائية التي يتناولها :  ـ3
كالحمضيات

زكام  ـ ـ  جسم هزيل و بطئ في النمو   ــ  مساكإ  ــ نخر األسنان  العواقب الظاهرة على منير :

           السنـــــــد

الخضر و الفواكه و 
 الحمضيات بها

الماء و األمالح و  الحمضيات بها
 البروتينات

الماء و األمالح 
 والفيتامينات

 الغلوسيدات و الدسم

( األلياف)السيليلوز
 

Cالفيتامين البناء و النمو 
 والصيانة

 أغذية الطاقة وظيفية وقائية

التعليمات : من خالل النص والسند ومكتسباتك

د أسباب العواقب الظاهرة على منيرـ حدّ 1

عن اإلمساك ينتجان مرضينـ اذكر 2

ـ اقترح لمنير أربعة سلوكات سوية3

األستاذ زخروف عبد القادر            بالتوفيق 
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وقات التغذية :ـ أوقات التغذية : أكل

الوجبة الغذائيةنات الوجبة الغذائية التي

نخر األنخر األسنانمنيرعلى منير :

ماء و األمالح الماء و األمالح 
omيتاميناتوالفيتامينات
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                لتوفيقلتوفيق 
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