
るبيゲغヨャا るムヤヨヨャا 
 コヱارり اャتゲبيる اヲャطレيヱ るاャتعヤيユ اャعاャي
ゲاأطــــــــــــ リيヲムتヱ يヨヤعャحث اらャاヱ 
リيヲムتャاヱ るبيゲتヤャ るيヲヰجャا るيヨاأكادي 

ヲعيャا るヰجラ اءゲヨحャا るساقيャر اヱجدヲب 

 
 
 

 

 
 

0/1 

 اョتحاルاれ شヰادり اャسヤك اإعدادي
 ااョتحاラ اャجヲヰي اヲヨャحد

 ヲيルヲي りرヱ2010د 

 

 

 りادヨャاأرض ع: اヱ りحياャا ュヲヤ コجاルاإ りدョ :りاحدヱ るساع  モョعاヨャ1: ا 
 

メヱاأ リيゲヨتャا(  :4ラ) 
 

 るفي الحاات التالي るقدمヨال  るات الثاثェاゲااقت リيよ リالصحيح م ゥاゲااقت ポゲيゲتح  るقケヱ ヴヤع モقルا : 
1 –  るヨェVIH ヴヤتقضي ع : 
 8الゲムيات الحゲヨاء *    
 8الヤらعヨيات *    
  ヱ4  Tيات الゲムيات الヨヤفا*    
 

2 – るيグالفيتامينات  أغ ゲらتعت : 
      *る8طاقي 
     * るظيفيヱ8 
      * るنائيよ8 

 : الヤムيコヲム مリ اأغグيるعتゲら ي – 3
     * るらكゲヨ8ال 
      *るسيطら8ال 
      *るヤامム8 ال 

 :الヰيستاميリ ماりキ تفコゲها  – 4
 8الヤらعヨيات  *     
  8الらدينるالガايا *      
 8 ت الحゲヨاء الゲムيا*      

 

   (ラ 5) اャتゲヨيリ اャثاルي  
 (1ラ)888888888  88888881تتسょら القゲاキيات عند よعض اأشガاソ في キケ فعモ يسヴヨ   – أ

ゆ–  اヰمن モامヲع りعد ょسェ ゲأخ ゾガش リم るائيグتات الغヤムف الヤتガ8888   88882  ت(1 ラ ) 
ァ–    يقゲط リي عヤالتناس コاヰتعفنات الج モ88888  88888883تنتق(1ラ)  
 (1ラ)في غياゆ الヲقايる الضケヱゲيる  88888 88884يصاゆ الجヰاコ التنفسي よعدり اختاات ヱظيفيる كالヱ  ヲよゲ  –د

 (1ラ)  الجاه88りゴ 888888588888ااستヨصاメ هェ ヲقリ الゲヨيض ヨよصモ يحتヵヲ عヴヤ كヨيる مリ  -هـ 
 
 

ヨات الヨヤムأعط الヱ اغاتゲالف ュقاケأ ポゲيゲتح るقケヱ ヴヤع モقルااقأ リيよ リا مヰل るらناسるات التاليェاゲت : 
 モالس – るゃطيらال るよالجنسي   - ااستجا メااتصا–  キضاヨلد الヲم–  ュات اأجســــاキمضا–   

 るجيケاأ るよااستجا–  リات   –السよاヰاالت–  ゐヲヤالت 
 

 

 リيゲヨتャثاャثاャا  (  :قط  4ル) 
 

 メヱتنا メخا ヵキعا ゾガالتالي  24ش メヱفي الجد るヤثヨم るيグاأغ リم るيヨك るساع 
 

 الغグاء تゲكيょ لغグاءكヨيる ا
 سゲムيات キهنيات ヱゲよتيدات 

228g  ょيヤالح リ8 مg 6.8g 11.4g 
g200 メتقاゲらال リ1.4 مg 0.4g 20g 
g400  ゴらガال リ32 مg 4.8g 200g 
g100  ろيゴال リ0 مg 100g 0g 

 

 ラأ  ろヨヤا عク1 :إg     ゆ ケتقد るطاق ケゲيات يحゲムالس リ17م Kj  
1g   تقد るطاق ケゲتيدات يحヱゲらال リم ゆ ケ17 Kj   
1g    ゆ ケتقد るطاق ケゲالدهنيات يح リ38م Kj   

1.  ょسェأ( ゆ (kjتيداヱゲらال リم モف كゲط リم りケゲحヨال るالطاق るيヨتك ヱ るيグاأغ ログヰل るルヲムヨالدهنيات الヱ ياتゲムالس( 81.5ラ) 
0.   ょسェأ( ゆ (kj  るيグاأغ ログف هゲط リم りケゲحヨال るاليヨاإج るالطاق  るيヨك( 8085 ラ) 
ェاجاتる  ヮ اأغグيる التي تناヱلヰاهモ تغطي كヨي ، Kj 10030اليヲميる مリ الطاقる لグヰا الゾガゼ تساヵヱ  أラ الحاجيات إクا عヨヤنا  .3

 (2ラ) عモヤ إجاよتك الطاقيる اليヲميる؟
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 اョتحاルاれ شヰادり اャسヤك اإعدادي

 ااョتحاラ اャجヲヰي اヲヨャحد
 り0212 يルヲيヲ دヱر

 

 りادヨャاأرض: اヱ りحياャا ュヲヤع コجاルاإ りدョ : るساع  モョعاヨャ1: ا 
 

 عレاصゲ اإجابヱ るسユヤ اャتレقيط
 

 メسؤاャا ユرق るاإجاب ゲاصレع るقطレャا 

 リ
ゲي

ヨت
ャا

メヱ
اأ

 
 (4 ラ) 

1 –  るيヱفاヨヤيات الゲムالT4    2 –    るظيفيヱ3 -     るسيطら4ال – るدينらايا الガ4 ال ラ 

 リ
ゲي

ヨت
ャا

ルي
ャثا

ا
 

(5 ラ) 

 ラ 5 مضاキات اأجساュ:  السモ    هـ : شゲيك جنسي    キ: السリ      ج : ااستجاるよ اأケجيゆ      る : أ 

ャث
ャثا

リ ا
ゲي

ヨت
ャا

 
(4 ラ) 

1 

 :كヨيる الطاقる الヨحりケゲ مリ طゲف الヱゲらتيدات 
41,4 x17 = 703,8 Kj 

ياتكヨيる الطاقる الヨحりケゲ مリ طゲف  ن ده  : ال
112x38=4256 Kj 

 るيヨياتكゲムف السゲط リم りケゲحヨال るالطاق: 
131,4x17=3933,8 Kj 

1,5 ラ 

0 
るيグف اأغゲط リم りケゲحヨال るاليヨاإج るالطاق るيヨك 
..3386 Kj  0,5  ラ 

 0 ラ (ラ +1 ラ 1)تعヤيモ صحيح   +   تغطيヰا   ا 3

بع
ゲャا

リ ا
ゲي

ヨت
ャا

 
 (7 ラ) 

1 るヨعヤら1 ال ラ 

0   るعيヲル ゲغي るمناعتي るよاستجا (るيعيらط ヱ085(   )أ ラ) 
 モيヤالتع :           ょيゲالغ ユالجس ラا كاヨكيف ユتت(085 ラ) 1 ラ 

 2,5 ラ (  Bأヱ الヨヤفاヱيات ) الゴヤらميات  3

 (ラ 085(  )خヤطيる )クات ヱسيط خヤطي  4
 モيヤالتع :コاゲا إفゲظル   ュات اأجساキمضا(085 ラ) 1 ラ 

5 

 ケالفأ ゴيヨيتA   ケمع الفأ るルケقاヨالよB  : 
- るيケヲف るよاستجاよ 
-  コاゲإفュات اأجساキمضا リم るتفعゲم るيヨك 
- メヲأط るよااستجا りمد 

1,5 ラ 

6  るناعتيヨال りゲاكグال(1ラ +  ) صحيح モيヤتع(1ラ) 0 ラ 
 

るظヲحヤョ :ヨج モらتقるらاسレヨャاヱ るحيحダャا るبヲيع اأج 
 


