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و مال ألما جفت الرتبة ك  ،ملتكررلسقي اامع أبيه حول أنواع العناية الضرورية للمزروعات أكد له أبوبه على ضرورة  حديث أمنيعند 
جرى أ وع من العناية نفرها كل ليت يو كلما تطلبت احلاجة لذلك.والكتشاف أغذية النبات األخضر ا  والتسميد،النبات إىل الذبول 

 .ارب التاليةأمحد التج
 اعتمادا على املعطيات اليت توفرها األسناد أجب عن التعليمات التالية.

منت بشكل  أ!امع العلم  1الذي مت به سقي نبتة الوثيقة .اخرت نوع احمللول 1

 جيد:

 أ. حملول معدين ب. ماء مقطر.                        

الذي  1العنصرمع ذكر دور  2.أمتم وضع البيا8ت املناسبة على الوثيقة 2

 وضعه أمحد يف احلوض الصغري جبوار النبتة .

 .2نبات يف الوثيقة ل. فّسر عدم منو ا3

 . األغذية اليت يستمدها النبات األخضر من وسطهاستخلص مما سبق  4

 

 

 وصّحح اخلاطئة منها. حدد العبارات الصحيحة واخلاطئة 

  بوله.يفربوتني وجود ال هلنك والتسخني دليل علىفحملول  افةإضيف بول عمر بعد  أجوريظهور راسب امحر .1
 .املاء املقطر هو حملول يرتكب من ماء أذيبت فيه أمالح معدنية.2
 أغذية فحمية يدخل يف تركيبها عنصر الفحم.األغذية املعدنية .3
 الربوتينات احليوانية والنباتية أغذية منو وصيانة ..4
 من الدسم وننقص من الربوتينات. نزيديف مناخ nرد .5
 يف حالة النشاط نكثر من الغلوسيدات واملاء واألمالح املعدنية..6

 

نقاط. 6التمرين األول: 
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آلراء ااختلفت ع العامل تلف بقا راد يف خماليت يتعرض هلا األفسوء التغذية  أمراضتالميذ السنة األوىل حول خالل حوار دار بني 

 .ائية سيئة ات غذكيربطها بسلو  :أمني  . أما فقطيربطها bلفقر والغىن  أمحد: األمراض:األسباب احلقيقية لتلك  عن

 الية:الت أجب عن التعليمات اعتمادا على معارفك واملعطيات املرفقة bلسندات

 اجلدول مبا هو مناسب .بتكملة   رأيه  صحة  إثباتعلى  أمني ساعد.1

 

  حّدد املواصفات اليت جيب أن تتوفر يف تغذيتنا لتجنب أمراض سوء التغذية:.2

 .لتجنب النقصان أو االفرط يف تناول األغذية يف الراتب الغذائي اليومي.أ

 .إليهاليتحصل اجلسم على كافة األغذية البسيطة اليت حيتاج . ب

 حّدد الوجبات الغذائية اليومية ومواعيد تناوهلا..3

 

 

 ة.اجالغذاء البسيط الناقص  أو الزائد عن احل املرض الناتج ( الوضعية اليت يعاين منها األفراد) السلوك الغذائي

  يوانية.حتجات من االعتماد كليا على احلبوب وعدم احتواء الراتب الغذائي على

   اإلفراط يف تناول اخلبز والعجائن والشحوم والزبدة.

  عدم تناول األمساك وملح الطعام املزود bليود

 Dنقص الكالسيوم والفيتامني األطفال ألشعة الشمس .وعدم تعريض .…………………

نقاط. 8الوضعية اإلدماجية:   
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e/ضعية اليت يعاين منها األ( الوضعية اليت يعاين منها األفراد)
omcبدةحوم والزبدة.mواء الراتب الغذوعدم احتواء الراتب الغذائي على

n.ioioioioلشمس .
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