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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                                     وزارة التربية الوطنية         
  2017-2016 : السنة الدراسية                               01: فرض المراقبة الذاتية رقم تصميم إجابة 

  02 :عدد الصفحات   علوم الطبيعة والحياة : لمادةا   متوسط    1: لمستوى ا
  مفتش التعليم المتوسط/ عشاري محمد  : عدادإ

 

)نقاط 6(  :التمرين األول جواب   

  1. ........................................عضوي  أصلالمادة الغذائية التي تحتوي على الفحم هي من  -1   

  1.......................أمالح الكالسيوم في محاليل األغذية بكاشف اوكزاالت االمونيومنكشف عن وجود  -2   

  1....................................................تترك الدسم بقعة شفافة على الورق ال تزول بالحرارة -3   

  1................................................................الخبز والبطاطا يصنفان كأغذية مركبة  -4   

  1...........................................................................غذاء الماء من أصل معدني -5   

     1...........................تستعمل السكريات والدسم في تزويد العضوية بالطاقة الالزمة لنشاطها الحيوي -6   
  

    )نقاط 6: (التمرين الثاني جواب 

  على مطبوخ النشاء وكانت المالحظة إيجابية مع محلول فهلنج  وسلبية مع حمض 2أجريت التجربة  - :المقارنة  -  1

  على زالل البيض وكانت المالحظة إيجابية مع حمض اآلزوت رغم أن اإلجراءات   3اآلزوت، بينما أجريت التجربة     

  2..........................................................................األخرى كانت متماثلة التجريبية      

 1...................................اإلنزيم المفكك للنشاء هو األميالز، األنزيم المفكك للبروتين هو البروتياز -  2

  تفاعل 2اليود وسلبي مع محلول فهلنج ، بينما في التجربة تفاعل إيجابي مع ماء  1في التجربة : المالحظة  -  3

  تفكك النشاء إلى سكريات بسيطة   2إيجابي مع محلول فهلنج وسلبي مع كاشف ماء اليود ؛ ألنه في التجربة      

 1,5.............................................1لوجود أنزيم األميالز في اللعاب الذي لم يوجد في التجربة      

  أن األنزيم الموجود في اللعاب يفكك النشاء ، بينما ال يفكك البروتين في 2نستنتج من التجربة  -: االستنتاج  -  4

  1,5................................................................؛ أي أن عمل األنزيمات نوعي3التجربة      
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 : شبكة التقويم
رقم 
 السؤال

 المؤشر المعيار
 العالمة

 الكليةالجزئية 

01 

 0,25 .يذكر األمراض التي تصيب عادة  األشخاص البدينين - الوجاهة

2 
استعمال أدوات 

 المادة
 .يوظف مصطلحات المادة  -

0,25 

 1,5 ...الجلطة/تصلب الشرايين  ./المرض السكري -: ينتج عنها  - االنسجام

02 

 0,25 .معنى للتوازن الغذائييقدم  - الوجاهة

2,5 

استعمال أدوات 
 المادة

 .يوظف أدوات المادة -
0,25 

 االنسجام
أن تحتوي الوجبات الغذائية المكونة للراتب  :التغذية المتوازنة  -

بروتينات ؛ % 15دسم ؛ % 25سكريات ؛ % 60الغذائي  نسبة 
 .نسبة قليلة من األمالح المعدنية والفيتامينات 

2 

03 

 0,25 .ويقدم استنتاجا/يحدد األغذية التي عناها األطباء بالذكر - الوجاهة

2,5 

استعمال أدوات 
 المادة

 .يوظف التعبير العلمي -
0,25 

 االنسجام
  .األغذية هي اإلكثار من السكريات والدسم بأشكالها المختلفة  -

  يسبب اإلفراط في التغذية أمراضا لإلنسان أيضا ؛ : النتيجة    
 .فال إفراط وال تفريط في التغذية ، بل يجب التوازن    

2 

 01 2×0,5 عدم التشطيب واإلبهاض/تنظيم الورقة  - اإلتقــــــــــان
  
  
  
  
  
  
  

  


