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  2017دورة :                                                                شهادة التعليم المتوسط  امتحان 
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 2017شهادة التعليم المتوسط دورة امتحان                          علوم الطبيعة و الحياةاختبار مادة: تابع 

 

  

 2من  2صفحة 

 
  :  ا�'&ء ا�����

  )نقاط  08( :اإلدماجية الوضعية 

 ،ته للطعام و لم يعد يتناول وجباته الغذائية بانتظام بمرحلة صعبة فقد فيها شهيّ لتلميذ خالد ا مرّ         

شاط النّ أثناء ة عند بذل أي مجهود عضلي خاصّ  شديدا اتعبينتبه لألمر أصبح يعاني  و دون أن  

  زمة .الالّ  الطبية حاليله  إلى إجراء الفحوصات و التّ ضطرّ ا اممّ الرياضي ، 

كمية األغذية  كذا، و حالة طبيعية ي لدمه بالمقارنة مع شخص في حليل الطبّ التّ  اننيبيّ  انليالتاّ  نوالجدوال

  التي يتناولها .
  

  

                    : كمية ناقصة جدا . ــــ ـــــ                                                                  

  .: كمية متوسطة  +                                                ) - 1-لسند ا(                      

  : كمية كافية و مناسبة  ++                                                                                  

  )- 2- السند(                                                                                         
  

  :اق و السندات السيّ  مكتسباتك و على باالعتماد على  التعليمات:

  . خالد عب الذي يعاني منه م أسباب التّ قدّ  -1

   .لته الطبيعية من خالل تناول أصناف األغذية ن كيف يستعيد خالد حابيّ  -2

  غذية .حة من خالل التّ نصيحتين يستفيد منهما المجتمع  في الحفاظ على الصّ  اقترح- 3

  
  عند التلميذ خالد

عند شخص 

  طبيعي

ات الدم يعدد كر 

 3mm 1الحمراء في 
  مليون 5    مليون 3.5

كمية الهيموغلوبين 

g/l  
90  150  

 l100mلكل   20حجم 

  من الدم الوارد للعضلة
ml   10.5  19.5  ml 

العنصر  

  ئيالغذا
  عند خالد

عند شخص 

  طبيعي

  + +  ـــــ  ـــــ  البروتين

  + +  ـــــ  ـــــ  الغلوسيد

األمالح 

  المعدنية
+  + +  


