
 علوم الحياة واألرض

  المراقبة المستمرة األولى

 2014-2013:     السنة الدراسيةثانوي إعدادي   الثالثة  السنة : ......................................  االسم

   د60—2013/ 21/10:             بتاريخ    األسدس األول         :..........      الفوج:.....................النسب
 

 

  وقط8 :    استرداد انمعارف:  انمكون األول  

 ن4 : انتمريه  األول

 :وقتزح عليك العىاصز التالية 

 - الجبىيه –الذهىيات -  كلورور الصوديوم– الماء  –اللذوم  -  الالكتوس –ملخ الكالسيوم - الذقيق - 

 .الموس - الفوسفور   - A الفيتاميه –الخبش 

 : رتب هذي ااألغذية دسب الجذول التالي - 1

 األغذٌة المركبة األغذٌة البسٌطة العضوٌة األغذٌة البسٌطة المعدنٌة

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 ن4 :تمريه انثاوي

   B  و  Aلذيىا مجموعتيه  

 

 

 

 

 

   وقطة 12: االستدالل انعهمي انتواصم انكتابي  : انمكون انثاوي 

 ن 8: التمرين الثالث 

 ٌوضح الجدول اآلتً النتائج المحصل علٌها  . A – B – C – E:  أغذٌة مختلفة 5قامت مجموعة من التالمٌذ بتحلٌل 

 

 

 

 

 

 

 .فتعنً غٌاب هذا التفاعل  (–)إلى حدوث تفاعل كٌمٌائً أما عالمة  (+)تشٌر العالمة : ملحوظة 

 

 Aالمجموعة 

 *الزالل           
 *ملح الكالسيوم  
 * النشا            
 *  اللكتوز          

 * الكلورور والصوديوم  
 

 Bالمجموعة 

 ماء اليودي - 
 التسخين + محلول فلينغ - 
 اوكسالت األلمنيوم- 
 نترات الفضة - 
 حمض النتريك- 
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 ن 2.5: أذكر بالترتيب المواد المراد الكشف عنها باألغذية الخمسة - 1

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

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

  ن3.25.  من خالل معطٌات الجدول السابق اعط مكونات كل غذاء من األغذٌة الخمسة المدروسة- 2

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

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

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

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

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

 

 ن 1.5:     أذكر اسم غذائٌن لم ٌتم الكشف عنهما مع توضٌح طرٌقة الكشف عنهما - 3

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

  ؟ علل جوابك D وAإلى أي فئة من األغذٌة ٌمكن تصنٌف الغذائٌن - 4

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

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

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

  ٌحتوي كذلك على ماء ودهنٌات وعلى فٌتامٌنات، فماذا ٌمكنك استخالصه حول هذا الغذاء؟ Eإذا افترضنا أن الغذاء - 5

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

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

 ن4:التمرين الرابع 

 لمعرفة مدى تأثٌر الحرارة على

  نشاط األنزٌم اللعابً نقوم بالمناولة

  A-B-Cنضع باألنابٌب :  التالٌة

 مطبوخ النشا واللعاب الطري وبعد

 دقائق ٌقسم محتوى كل أنبوب10

 إلى قسمٌن، نظٌف إلى األول الماء

 .  الٌودي والى الثانً محلول فهلٌنغ

 : امأل الجدول بما ٌناسب - 1

  Cإذا علمت أن محتوى األنبوب 

 ٌتفاعل اٌجابٌا مع محلول فهلٌنغ

 C ° 37 عندما نعٌده إلى 

 استنتج من الجدول ظروف- 2

 . نشاط األنزٌم اللعابً

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

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

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

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

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

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

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


