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ً ألاول:  الخمٍس

 كام أسخاذ أمام جالميره بالخجازب املدوهت في الجدول الخالي:

 .xمحلىل  >----------------------------غراء + ماء ملطس  1الخجسبت 

 .xزشاحت  >--------------------------+ الترشيح  xمحلىل  2الخجسبت 

 زاسب أبيض ٌسىد جحذ جأزير الضىء. >---------------------+ هتراث الفضت  xزشاحت  3الخجسبت 

 زاسب أحمس أجىزي. >---------+ محلىل الفهليىغ + حسخين  xزشاحت  4الخجسبت 

 ها؟ علل جىابك.ما هي  املادة أو املىاد التي جم الكشف عن -1

 إلي أي صىف مً ألاغرًت جيخمي املادة أو املىاد التي جم الكشف عنها؟ -2

 ؟2و  1ماذا جمثل الخجازب  -3

ً الثاوي:  الخمٍس

 ، هىجص الخجازب الخاليت:Yملعسفت جسكيب غراء 

 الاسخيخاجاث الىخائج جكشف عً الخجازب

ك لهرا الغراء.  .......... جكىن لىن أصفس ....... إضافت حمض الىتًر

 ........... عدم جكىن بلعت بىفسجيت ....... إضافت ماء اليىدي لهرا الغراء.

 ........... عدم جكىن زاسب أحمس أجىزي. ....... إضافت محلىل الفهليىغ مع الدسخين

 ........... ضهىز بلعت شفافت ال جخخفي بعد الدسخين. ....... حك الغراء فىق وزكت بيضاء

 ........... ضهىز زاسب أبيض ٌسىد جحذ جأزير الضىء. ....... ث الفضت للغراء.إضافت هترا

 أجمم ملء الجدول بما ًىاسب. -1

 حدد جسكيب هرا الغراء. -2

ً الثالث  :الخمٍس

 ًدىاول شخص ًخضع لحميت ألاغرًت الخاليت:

 .مً البطاطس g 155مً اللىبيا الخضساء،  g 355(، g 55بيضاث مسلىكاث )جصن كل بيضت  4

 مً الغراء املستهلك. g 155جحليل  ألاغرًت املخىاولت

اث ) (gدهىياث ) (gبسوجيداث )  (gسكٍس

 5.6 12 13 البيض 

 7 5.7 2.5 اللىبيا الخضساء

 25 5.1 2 البطاطس

 إلى أي مجمىعت ًيخمي كل غراء مً هره ألاغرًت؟ -1

اث التي ٌ -2  ستهلكها هرا الصخص .أحسب كميت البروجيداث و كميت الدهىياث و كميت السكٍس

 حىل هره املعطياث إلى مبيان مىاسب. -3

 هره الحميت.ل ، حدد الهدف مً خضىع هرا الصخص اعخمادا على هره املعطياث و على معلىماجك -4

ً السابع:  الخمٍس

أهابيب اخخباز و هضيف: 3كصد معسفت جسكيب دكيم، هضيف إليه املاء امللطس زم هسشح الخليط، وهىشع السشاحت على   

 هتراث الفضت إلى ألاهبىب ألاول. -

 أكسالث ألامىهيىم إلى ألاهبىب الثاوي. -

 فىحصل في كلخا الحالخين على زاسب أبيض، غير أهه ٌسىد في ألاهبىب ألاول.

 هضيف إلى ألاهبىب الثالث محلىل الفهليىغ، و وسخً و عىد الغليان ًبلى محخىي ألاهبىب أشزكا فاجحا.

 الر؟ماذا حسخيخج مً الخجازب الث -1

ت ألاخسي؟ -2  كيف ًمكً الكشف عً املىاد العضٍى



 

 

 


