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 اإلطار المرجعي
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وطب - والصيدلة الطب ليات مباراة اختبارات إلنجاز جمالية املدة تتحدد

عةاملباراةشملو .ساعات3سنان وناتأر :،م  و

o  ول (البيولوجيا)؛املكون ياة ا اختبارعلوم : 

o ي الثا ياء؛املكون الف اختبار : 

o الثالثاملك الكيمياء؛ون اختبار : 

o ع الرا الراضيات.املكون اختبار : 
 

ون - م ل من20يتضمن ختيارمنسؤ أسئلة  ؛(QCM)تعدداملنمط

متعددلُل مِ تَ ْح يَ  - ختيارمن صنف من  ؛فقطاواحدايحاجوابسؤال

نسئلةنقطت - ب اوح ت أوزان  ؛3و1باعتماد

س - ال النقطة عنعت تقل أو ختبار20/5اوي ونات م من واحد ون م

للرسوب؛ موجبة  نقطة

ب - سمح املبارااالتاستعمالال ذه  .ةاسبة
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(البيولوجيا)املكون  ياة ا علوم  ول:
الـــــتحكم: مـــــن ن مســـــتو (البيولوجيـــــا) يـــــاة ا علـــــوم مـــــادة ـــــ ســـــبات املك م تقـــــو مجـــــال دف ســـــ

املع .التحكم العل باالستدالل املرتبطة جراءات والتحكم  ارف
مجـــــال ـــــ و الوراثـــــة علـــــم مجـــــال ـــــ ـــــ وامل ة ـــــ امل معـــــارف م تقـــــو مـــــن ول املســـــتوى يمكـــــن

لية ا داخل الطاقة وتدفق ة العضو املادة الك ستدالل،اس م تقو من ي الثا املستوى يمكن نما ب
ـــــ امل توظيـــــف مـــــدى أي ؛ ـــــ ةالعل ـــــ نوامل القـــــوان (توظيـــــف املعطيـــــات دراســـــة وأدوات إلجـــــراءات

يات ار واملن  ت...).اوامل

 مالحظة:
متعــدد- ختيــارمــن أســئلة نمــط مــن ون ســت املبــاراة موضــوع ــ املســتعملة ســئلة مختلــف

(QCM). 
ختبار-  دقيقة.45مدة

باملضا. 1  املرتبطة الفرعية واملجاالت املباراةاملجاالت موضوع دفة املس ن  م

داخل الطاقة وتدفق ة العضو املادة الك اس ول: ليةاملجال مية) ا  )%20:سبة

الفرعية ن املجاالت  مية املضام

التفاعالت
ر تحر عن املسؤولة

امنة ال الطاقة
ع ة العضو املادة

لية ا  مستوى
 

التنفس؛ - وم  مف

التخمر - وم  ؛مف

وز؛ساسيةاملراحل - لي ال  النحالل

وز؛ - لي ال النحالل الطاقية صيلة  ا

امليتوكندري؛ - ية ب وفوق ية  ب
لقة - ساسية  ؛Krebsاملراحل

لقة - الطاقية صيلة  ؛Krebsا
والتفسفراملؤكسد؛ - التنفسية  السلسلة

للتنفس؛ - الطاقية صيلة  ا

للتخمر؛ - ساسية  املراحل
الطاق - صيلة للتخمر؛ا  ية

للتخمروالتنفس. الطا  املردود

10% 
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العضلة دور
املخططة لية ي ال
الطاقة ل  تحو

التام؛ - والكزازغ التام والكزاز العضلية الرعشة : العض  املخطط

الك - (اس والكيميائية ة رار را ...)2Oالظوا وز، لي ال املرافقة،
؛ العض  للتقلص

العضل - ية ب وفوق ية  ة؛ب

العضلية؛ - ييطات ل ية ز ا ية  الب

؛ - العض للتقلص الالزمة الطاقة  مصدر

؛ - العض التقلص  آلية

تجديد  .ATPطرق

10% 

ي: الثا  )%80مية:سبة (الوراثةاملجال

الفرعية ن املجاالت  مية املضام

ي الورا ا وم مف
ا عب آلية

ي: مراحلالورا
وت ال  ناتتركيب

الوراثية: ندسة ال
ا وتقنيا ا  مباد

من- أخرى إ خلية من ي الورا ا نقل الصبغيات  خالل:دور
حيوانية؛ + وأخرى نباتية خلية املباشرعند غ نقسام  مراحل
ة. + لو ا  الدورة

الوراثية:- للمادة الكيميائية  الطبيعة
وجزئة الصبغيات من ل ية و تركيب +ADN؛ 

مضاعفة آلية +ADN. 
والطفرة؛- ليل وا واملورثة الصفة وم  مف
ن؛- بروت ـ ومورثة ن بروت ـ صفة  العالقة
ي.- الرمزالورا للطفرة؛ الوراثية  الداللة
ية - ئةب  ؛ARNmجز

ساخ؛ -  ست
اية). - وال ستطالة و (البداية جمة  ال
مورثة: - نقل مراحل ي، الورا التغ وم  مف

انت ملورثات+ طبي نبات؛Agrobacterium tumefaciensقال  إ
تقنيات نقل+ معينة.ومراحل ية بكت إ  مورثة

الوراثية: - ندسة ال مبادئ تطبيق مجاالت  عض
شري؛ ال ن سول رمون ل الصنا نتاج + 

الضارة. شرات ا ضد توجھ سامة نات وت ل الصنا نتاج + 

20 % 
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ا ينقل الـورا
ـــــــــــــــد التوالــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ع

 ا
ن ـــــــــــوان ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ القــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــائية ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ حصــــــــــــــ
الصـــــفات النتقـــــال
عنـــــــــــــــــــد الوراثيـــــــــــــــــــة
الصـــــــيغة ثنائيـــــــات

 الصبغية

(الضمصب - ليالت ا تخليط خصاب و ا خ نقسام دور
عدد ثبات ع فاظ ا و ،( عندوالبيصب النوعالصبغيات نفس

من وذلك آلخر، جيل  خالل:من
نقسام ؛+ ا  خ

الصبغية. الصيغة ثنائية ألنواع صبغية خرائط + 
ن - الوراثية؛Mendelقوان الصفات  النتقال

الثنائية؛ - ونة ال حادية، ونة  ال

ان، - ق واختالف ان ق شابھ متوحشة، وساللة نقية ساللة
ختباري؛ اوج ال ن،  الت

اوج؛ - ال ات  شب

املرتبطة- غ س؛الوراثة با املرتبطة والوراثة س  با
مميتة- مورثة السيادة، ساوي التامة،  ؛السيادة
مرتبطتان؛- مورثتان مستقلتان،  مورثتان
)؛- الضمصب (التخليط جيال وتنوع العبور رة  ظا

العاملية.- رطة  ا

40% 

الوراثـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــم
ة شر  ال

وراثـــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــم
 الساكنة

 
 

و  - ومف سب ال رة وم الصبغية؛مف رطة ا  م
سية؛- ا بالصبغيات مرتبطة غ وراثية  أمراض
سية؛- ا بالصبغيات مرتبطة وراثية  أمراض
وعواقبھ؛ - الصب  الشذوذ

الوراثية؛ - لألمراض الصب ل  التأو
ميتھ؛- وأ الوالدة قبل الصب الشذوذ يص  تقنيات
توازن -  الساكنة؛معاي

نظري؛ Hardy-Weinbergقانون - توازن : 

الساكنة؛- ية ب ع ا وتأث الساكنة غ  عوامل
عرفھ. - و للنوع ة املم  املعاي

20% 
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ارات). 2 (امل املباراة موضوع من دفة املس التحكم ات  مستو
وذلك العل ستدالل و اراملعارف استظ التحكم: من ن مستو املباراة موضوع دف س

أسئلة  .(QCM)متعددختيارمنباستعمال
 

ارات) (امل التحكم ات مية مستو   سبة

داد ــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ اســ
 املعارف

املعارف وامل ة امل تحكم مدى املستوى ذا يخت
الك اس و الوراثة علم الطاقةاملرتبطة وتدفق ة العضو  .املادة

50% 

ــــــــــــــتدالل ــــــــــــــــ ســــــــــــ
 العلمي

 

امل تحكم مدى املستوى ذا إجراءاتيخت وامل ة
يات واملن ن القوان (توظيف املعطيات دراسة ار وأدوات  ت...).اوامل

50% 
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ياء الف ي: الثا  املكون
 

ــــــ ســـــــبات املك م ـــــو تقـ مجـــــــال دف يـــــــاءســــــ املـــــــواردالف اســـــــتعمال الــــــتحكم: مـــــــن ن مســــــتو
. العل ستدالل  و

املستوى ُن سـاسُيَمّكِ (التعلمات املوارد استعمال التحكم مستوى من التحقق من ول
التطبيقية). شغال و الدروس خالل سبة  املك

. العل ستدالل التحكم م تقو من ي الثا املستوى ُن  ُيَمّكِ
 

املباراة.1 موضوع دفة املس ن باملضام املرتبطة الفرعية واملجاالت الرئ  املجال

م،ي التقو من دفة املس ية املضامي املجاالت ن املضام جدول سـباتموالئحـةقدم الـتعلمك
يساســية مضــمو مجــال ــل ب اصــة ا ــارات) وامل الــذي (املعــارف ــى د ــد ا ــ عت ــ وال ، ــ فر

فيھ. مھ تقو دف (ة) امل طرف من منھ التمكن  يجب
 

:املجال ياءالرئ  الف

المكالفرعيةاملجاالت  تعلمسبات
سبة
 مية

ــــــــــال ــــــــــــ املجـــــ
ـــــــــــــــــــــــــ الفر

 ول:
 

 املوجات

املتواليةاملوجات.1 انيكية  املي
ا. - شار ان وسرعة انيكية املي املوجة  عرف
املستعرضة. - واملوجة الطولية املوجة  عرف

املتوالية. - املوجة  عرف

شار - ن وسط من نقطة استطالة ن ب العالقة معرفة

املنبع )واستطالة ) ( )M Sy t y t. 
وسرعة - واملسافة التأخرالزم ن ب العالقة استغالل

شار.  ن
والتأخر - مسافة، لتحديد: ومعطيات ية تجر وثائق استغالل

شار. ن وسرعة ،  الزم
أوسرعة - التأخرالزم لقياس تجر تركيب يانة ت اح اق

ش ان شارعند  ارموجة.ن
 

35% 
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انيكية2 املي املوجات ة. الدور  املتوالية
ا. - ودور ة دور متوالية موجة  عرف
املوجة. - وطول دد وال والدور ية ي ا املتوالية املوجة  عرف
العالقة - واستغالل  . vT.معرفة

أصغرأو - الفتحة عد يود: ا رة ظا حدوث شروط معرفة
طول  وجة.املساوي

محيدة. - موجة خاصية  معرفة
مبدد. - وسط  عرف
وإبراز - يود ا رة ظا ع للتعرف ية تجر وثائق استغالل

املحيدة. املوجة  خاصيات
حيود - رة إبرازظا من يمكن تجر تركيب يانة ت اح اق

الصوتية. وفوق الصوتية انيكية املي  املوجات
 

ضوئية3 شارموجة ان . 
املوج - الطبيعة يود.معرفة ا رة ظا خالل من للضوء  ية

يود. - ا رة ظا اجزع ا أو الفتحة عد تأث  معرفة
ضوئية. - موجة حالة يود ل ل أوش ثماروثيقة  اس

العالقة - واستغالل  . / λ = cمعرفة
لوان. - متعدد والضوء اللون حادي الضوء  عرف
املو  - أطوال حدود املريمعرفة للطيف الفراغ جات

ا. ل املطابقة لوان  و
من - انتقالھ عند يتغ ال اللون أحادي إشعاع تردد أن معرفة

آخر. إ شفاف  وسط
مختلفة. - بدرجات للضوء مبددة الشفافة وساط أن  معرفة

العالقة - nمعرفة c v. 
م - دد ل سبة بال شفاف وسط معامل ن.تحديد  ع
يود - ا رة بإبرازظا سمح تجر تركيب يانة ت اح اق

الضوئية. املوجات  حالة

العالقة - واستغالل وداللة aمعرفة وحدة ومعرفة ، θوλ. 

يةاستغالل - تجر العالقةقياسات من  .aللتحقق
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الفر املجال
ي  :الثا

 
ة النوو التحوالت

شعا 1 التناقص . 
الرمز - مدلول معرفة

A
Z X.ا يمثل ال النواة تركيب  وإعطاء

ي. - نظائرعنصركيميا  عرف
خالل - من النوى استقرار استقراروعدم مجاالت ع التعرف

N,املخطط Z. 

املخطط - N,استغالل Z. 
مشعة. - نواة  عرف
نحفاظ. - ي قانو واستغالل  معرفة
التفتتات - ة:عرف نبعاثووالنوو  .و
بتطبيق - ة النوو املعادالت نحفاظ.كتابة ي  قانو
ة. - نوو معادلة من انطالقا النووي التفتت طراز ع  التعرف
واستغالل - املنحمعرفة ثمار واس شعا التناقص قانون

يوافقھ.  الذي
أن - الثانية. Bq 1معرفة واحدا تفتتا  يمثل
الزمن - ثابتة 1عمرالنصفو عرف 2t. 
ن - ب العالقات 1 وواستغالل 2t. 
وحدة - لتحديد عاد معادلة  .واستعمال

العنصر - ن.تحديد مع حدث لتأرخ املناسب  املشع
النوى2 والطاقة-.  الكتلة
الرط. - وطاقة الكت النقص وحساب  عرف
ا. - واستغالل ة لنو سبة بال الرط طاقة وحساب  عرف

ذه - ن ب والعالقة والطاقة الكتلة وحدات مختلف استعمال
 الوحدات.

استقرارا. - ك النوى لتحديد أسطون منح  استغالل
افؤم - الت عالقة الكتلة.-كتلةعرفة طاقة وحساب  طاقة

الطاقية - صيلة باستعمال:Eإنجازا نووي لتفاعل
الطاقة. مخطط ـ الرط طاقات ـ الكتلة  طاقات

نووي: - تفاعل طرف من (الناتجة) املحررة الطاقة حساب
libéréeE E. 

تطبي - عض .عرف شعا شاط ال  قات

- . شعا شاط ال أخطار عض  معرفة

30% 
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الفر املجال
 :لثالثا

 
اءا ر  لك

 RCثنائي القطب 
تحدید وفي االصطالح مستقبل    Cuو   Ru تمثیل التوترین  -

 شحنتي لبوسي مكثف.
dqiمعرفة واستغالل العالقة   -

dt
بالنسبة لمكثف في  

 االصطالح مستقبل. 
q.العالقة   معرفة واستغالل - C u.      
) Fالجزئیة (والوحدات  Fمكثف، ووحدتھا معرفة سعة   -

  ). pF) و ( nF و (
 تحدید سعة مكثف مبیانیا وحسابیا.  -
لتوالي معرفة سعة المكثف المكافئ للتركیب على ا  -

 كل تركیب. والتركیب على التوازي والفائدة من
حلھا عندما یكون والتحقق من  إثبات المعادلة التفاضلیة -

 خاضعا لرتبة توتر. RCب ثنائي القط
مربطي مكثف عند  بین (االستجابة) Cuتحدید تعبیر التوتر -

لرتبة توتر واستنتاج   تعبیر شدة  RC خضوع ثنائي القطب
   التیار المار في الدارة وتعبیر شحنة المكثف.

تعُرف وتمثیل منحنیات تغیر التوتر بین مربطي المكثف  -
 والمقادیر المرتبطة بھ بداللة الزمن واستغاللھا.

شدة دالة زمنیة متصلة، وأن معرفة أن التوتر بین مربطي المكثف   -
  . t=0التیار دالة غیر متصلة عند 

 معرفة واستغالل تعبیر ثابتة الزمن.  -
 استعمال معادلة األبعاد.  -
 استغالل وثائق تجریبیة لـ:  -

 تعرف التوترات المالحظة؛ 
 على عملیتي الشحن والتفریغ؛ Cو Rإبراز تأثیر   
 ة الزمن ومدة الشحن؛تعیین ثابت  
دائم) والمجال الزمني لكل  –تحدید نوع النظام (انتقالي  

 منھما. 
لدراسة استجابة ثنائي القطب  اقتراح تبیانة تركیب تجریبي -

RC .لرتبة توتر 
معرفة كیفیة ربط راسم التذبذب ونظام مسك معلوماتي لمعاینة   -

 مختلف التوترات.
استجابة ثنائي توتر على ووسع رتبة ال  Cو   Rتحدید تأثیر   -

 .RCالقطب 
 معرفة واستغالل تعبیر الطاقة الكھربائیة المخزونة في مكثف.

35% 
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املباراة2 موضوع دفة املس ارة) (امل التحكم ات مستو . 
ن مستو املباراة موضوع دف نس ار استم املوارد: وذلكعمال العل ستدالل و

أسئلة   .)(QCMاملتعددختيارمنباستعمال
 

ة ار امل ات مية املستو   سبة

استعمال
 املوارد

املعارف وامل ة امل تحكم مدى املستوى ذا يخت
ب املرتبطة ارات  :تيةاملجاالتوامل

 املوجات؛ -

ة؛التحوالت -  النوو

اء - ر  .الك

70% 

ستدالل
 العلمي

 

تحك مدى املستوى ذا عناصريخت وامل ة امل م
.(... عليل فكرنقدي، يات، (من العل  %30 املن
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الكيمياء الثالث:  املكون
سبات املك م تقو مجال دف املواردالكيمياءس استعمال التحكم: من ن مستو

. العل ستدالل  و

املستو  ُن ساسُيَمّكِ (التعلمات املوارد استعمال التحكم مستوى من التحقق من ول ى
التطبيقية). شغال و الدروس خالل سبة  املك

. العل ستدالل التحكم م تقو من ي الثا املستوى ُن  ُيَمّكِ
 

املباراة .1 موضوع دفة املس ن باملضام املرتبطة الفرعية واملجاالت الرئ  املجال
والئحةي م، التقو من دفة املس ية املضامي املجاالت ن املضام جدول سباتقدم التعلممك

يساسية مضمو مجال ل ب اصة ا ارات) وامل الذي (املعارف ى د د ا عت وال ، فر
فيھ. مھ تقو دف (ة) امل طرف من منھ التمكن  يجب

 
الكيمياء :  املجال

املجاالت
 الفرعية

التعلمم سبات مية ك سبة

ــــ الفر املجــــال
 :ول 

 
ـــــــــــــــوالت ــــــــــــ ــــــــــــ التحــــ
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعة
ـــــــــــــوالت ــــــــــــــ والتحــــــــ
ـــــــــــــــة ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ البطيئــــــــ
ـــــــــــــــــة ــــــــــــ ــــــــــــ ملجموعــــــ

 كيميائية

البطيئة1 والتحوالت السرعة التحوالت . 
لتحول - املنمذج التفاعل معادلة ال-كسدةكتابة اخ

ن. املتدخلت ن املزدوجت عرف  و

ركية - ا العوامل تأث ستحديد انطالقاع التفاعل رعة
ية. تجر نتائج  من

 

التفاعل2 سرعة للتحول؛ الزم بع الت . 
الزم - التطور بع ت خالل املنجزة العمليات مختلف عليل

ية.،ملجموعة التجر النتائج ثمار  واس
واستغاللھ. - معايرة افؤخالل الت  معلمة
أو - ي كيميا لنوع املادة كمية تطور منحنيات هاستغالل ترك

التفاعل. تقدم  أو

واستغاللھ. - التفاعل لتقدم الوصفي دول ا شاء  إ

للتفاعل. - مية ا السرعة عب  معرفة
التفاعل. - سرعة ع رارة ا ودرجة ك ال تأث  معرفة
بواسطة - التفاعل سرعة غ كيفيا، ، منحنياتحدأتفس

35% 
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 التطور.

للتفاعل - مية ا السرعة قيمة  مبيانيا.تحديد
التفاعل - نصف زمن 1عرف 2t. 

نتائج - ثمار باس أو مبيانيا التفاعل نصف زمن تحديد
ية.  تجر

التفاعل. - نصف زمن ع رارة ا ودرجة ك ال تأث  معرفة

ــــ الفر املجــــال
ي  :الثا

 
ـــــــ غ التحـــــــوالت
ـــــــــــــــة ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ليــــــــــــــــــــــ ال
ـــــــــــــــــة ــــــــــــ ــــــــــــ ملجموعــــــ

 كيميائية

الكيميا1 التحوالت ن. املنحي تحدث ال  ئية
شتد. - برو حسب والقاعدة مض ا  عرف
للتحول - املنمذجة املعادلة عرفقاعدة-حمضكتابة و

التفاعل. ن املتدخلت ن  املزدوجت

قيمة - ي.pHتحديد ما  محلول

من - انطالقا املاء مع حمض لتفاعل ي ا ال التقدم حساب
ترك مض،pHومعرفة ا ذا معمحلول ومقارنتھ

. ق  التقدم

من - انطالقا ا وتحديد لتفاعل ي ا ال التقدم سبة عرف
ية. تجر  معطيات

كيميائية.2 مجموعة توازن  حالة
املواصلةغاللاست - ن ب محلولGالعالقة من زء

ا اك املحلول.وال ذا املتواجدة لأليونات الفعلية  ملولية
توازن - حالة تحقق عند تتطور ال املادة كميات أن معرفة

ديناميكية. ون ت الة ا ذه وأن  املجموعة
التفاعل - ارج ر ا التعب منrQإعطاء انطالقا

واستغاللھ. التفاعل  معادلة
أن - r,معرفة éqQحالة ملجموعة التفاعل توازنخارج

اكيأخذ بال تتعلق ال التوازنقيمة ثابتة Kس

التفاعل. ملعادلة  املوافقة

بثابتة - تتعلق ن مع لتحول ي ا ال التقدم سبة أن معرفة
للمجموعة. البدئية الة ا و  التوازن

 

الت3 حمض. بالتفاعالت املقرونة يقاعدة-حوالت ما  محلول
ا - أن للماءدمعرفة ي يو املقرونةeKاء التوازن ثابتة و

55% 
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للماء. ي الذا ي وتو ال التحلل  بتفاعل

العالقةمعرف - log e ة epK K. 

قاعدي - أو (حم ي ما محلول طبيعة محايد)تحديد، أو
قيمة من  املحلول.pHانطالقا

قيمة - املوpHتحديد، ك ال من انطالقا ي ما محلول
3Hلأليونات OأوHO. 

مضية - ا ثابتة عب حمضAKكتابة تفاعل ملعادلة املوافقة
واستغاللھ. املاء  مع

العالقمعرف - log A ةة ApK K 
حمض - بالتفاعل املقرونة التوازن ثابتة قاعدة-تحديد

معا. ن املتواجدت ن للمزدوجت مضية ا ثابت  بواسطة
معرفة - من انطالقا يمن، امل النوع ن ياملحلولpHعي املا

(قاعدة/حمض).ApKو  املزدوجة

و  - نواعمخططاتاستغاللتمثيل والقاعديةيمنة مضية ا
 محلول.

م - س (باستعمال املعايرة أثناء اصل ا التفاعل معادلة كتابة
 واحد).

للمعايرة. - التجر كيب ال  معرفة

نتائ - أو منح املعايرة.استغالل  ج

معايرة - افؤخالل الت  واستغاللھ.قاعدة-حمضمعلمة

افؤ. - الت ملعلمة املالئم امللون اشف ال اختيار  عليل

الفر املجال
 :الثالث

تطور من
مجموعة
 كيميائية

كيميائية ملجموعة ي التلقا  التطور
التفاعل - خارج قيمة حالةملجموعةrQحساب كيميائية

 معينة.

كيميائية. - مجموعة تطور من  تحديد

10% 
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التحكم2 ات مستو ارة). املباراة(امل موضوع دفة  املس
باستعمال وذلك العل ستدالل و املوارد استعمال ن: ار م ن مستو املباراة موضوع دف س

ختيارمن  .(QCM)املتعددأسئلة
 

ا ةاملستو ار امل مية ت   سبة

املوارد  استعمال

املعارف وامل ة امل تحكم مدى املستوى ذا يخت
ب املرتبطة ارات تيةوامل  :املجاالت

ملجموعة - البطيئة والتحوالت السرعة التحوالت
 كيميائية؛

كيميائية؛ - ملجموعة لية ال غ  التحوالت

كيميائية. - مجموعة تطور  من

70% 

ــــــــــــتدالل ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ســــــــــــــ
 العلمي

 

عناصر وامل ة امل تحكم مدى املستوى ذا يخت
.(... عليل فكرنقدي، يات، (من العل  املن

30% 
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الراضيات ع: الرا  املكون

ختيارات.  متعددة أسئلة من املباراة ذه ل الراضيات مادة امتحان ون  يت
ومدتھ  الراضيات مادة مندق45امتحان ون يت ا.20يقة، بي فيما مستقلة ا جميع  سؤ
يح.  ال واب ا و فقط واحد ا بي من ة أجو خمسة لھ متحان أسئلة من سؤال  ل

 

التالية: باملجاالت املتعلقة ارات وامل للمعارف تتطرق متحان  أسئلة

دف .1 املس بالكفايات املرتبطة الفرعية واملجاالت سية الرئ الراضياتاملجاالت موضوع ة
املباراة ذه  :ل

ول: الرئ  التحليلاملجال

املجاالت
دفة الفرعية املس سبة الكفايات

مية

 املتتاليات

 العددية

متتاليات.1.1.1 دراسة سابية ا واملتتاليات ندسية ال املتتاليات استعمال

 أخرى.عددية

املتتاليا.2.1.1 ايات ايةاستعمال لتحديد التقارب ومصاديق املرجعية ت

عددية؛  متتالية

متتاليةتحديد.1.3.1 )اية )nvالنوع )من )n nv f u؛معلومةدالةحيث 

متتالية.4.1.1 اية لnuتحديد الش nnمن ufu دالةfحيث1

مجال ع  ؛IIfوتحققIمتصلة

الراضيات..5.1.1 من مسائل حل املتتاليات  75% استعمال

 تصال

شتقاق  و

 ودراسة

 الدوال

وحساب

امل  الت

اتصال.1.2.1 اشتقاقدراسة بوقابلية نقطة عددية حسابدالة استعمال
ايات؛  ال

مجال.2.2.1 صورة بدالةتحديد  متصلة؛وقطعة

أو.3.2.1 ات ا امل و املعـادالت عض دراســة الوسيـطية القيم نة م تطبيق

...؛ التعاب عض إشارة  دراسة

التقابلية.4.2.1 الدالة نة أوم الوسيطية القيم نة م دالةحالةتطبيق

قطعاورتمتصلة حلبة وحدانية إلثبات مجال، منع معادلة

 ؛xfالنوع
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قابلية.5.2.1 دالةدراسة عاشتقاق  مجال؛عددية

عددية؛.6.2.1 لدالة املشتقة الدالة  تحديد

مجال؛.7.2.1 ع دالة رتابة تحديد املشتقة الدالة  استعمال

انطالق.8.2.1 دالة إشارة ا؛تحديد ا غ جدول من  ا

ة.9.2.1 الدنو بالقيم تتعلق تطبيقية مسائل لدالةحل ة  عددية.والقصو

دالة.10.2.1 دراسة الثانية املشتقة الدالة و و املشتقة الدالة توظيف

....؛ املتفاوتات عض إثبات و  عددية

عتيادية؛.11.2.1 للدوال صلية الدوال  تحديد

مجال.ا.12.2.1 ع لدالة صلية الدوال لتحديد شتقاق صيغ  ستعمال

سيات..13.2.1 و تمات اللوغار ع ي ا ساب ا من  التمكن

؛.14.2.1 تمية لوغار ونظمات ات ا وم معادالت حل من  التمكن

من.15.2.1 املعادالت حل (خاصة العشري تم اللوغار وتطبيق  نوعمعرفة

10x aاتو ا 10x نوعمنامل a 10x a1 

حساب.16.2.1 ا وتطبيق ساسية ية النب سية الدالة ايات من التمكن

ايات.  ال

ح.17.2.1 ا وتطبيق ساسية ية النب تم اللوغار دالة ايات من سابالتمكن
ايات.  ال

من .18.2.1 دوالالتمكن ودالةدراسة ية النب سية الدالة ع ا صيغ تحتوي
ي. النب تم  اللوغار

صلية.19.2.1 الدالة املةتوظيف امل عباألجزاءوتقنية دالة امل ت حساب

 قطعة.
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ي الرئ املجال ندسة ا :الثا  وال

الفرعية دفةاملجاالت املس مية الكفايات  سبة

العقدية عداد

العقدية.1.2 عداد ع ي ا ساب ا من من(التمكن ل
ية ا ا سيةكتابا و  )؛واملثلثية

عقدي.2.2 لعدد املثلثية الكتابة إ ية ا الكتابة من نتقال
 والعكس؛

ال.3.2 باستعمال مثلثية حدانيات عقدي؛إخطاط لعدد  م
التالية.4.2 ندسية ال يم املفا قياس:ترجمة ن، نقطت ن ب املسافة

ات،الزوايا، املتج عامد و استقامية النقط، استقامية
العقدية داة منباستعمال للصيغوالتمكن ند ال ل التأو

 العقدية.
عتيادية.5.2 الت للتحو العقدية الصيغ زاحتحديد ية( والتحا

 ؛)والدوران

زاحة.6.2 ع منالتعرف والدوران ي اوالتحا صيغ خالل
 العقدية؛

مسائل.7.2 حل العقدية عداد  ندسية؛توظيف
الثانية.8.2 الدرجة من معادلة العقدية عداد مجموعة حل

حقيقية. ا معامال واحد ول  بمج

ا.9.2 حل تؤول معادالت الثانيةحلإحل الدرجة من معادلة
حقيقية. ا معامال واحد ول  بمج

%25 

املباراة. .2 موضوع دفة املس الكفايات التحكم ات  مستو
التحكم: من ات مستو ثالثة الراضيات موضوع دف  س

اري  امل مية املستوى  سبة

صيغة .1 خوارزمية؛ نة؛ م خاصية؛ عرف؛ ) مباشرللمعارف تقنية؛تطبيق ؛
 قاعدة؛...).

%30 

نة؛ .2 م خاصية؛ عرف؛ ) السؤال معلنة غ معارف استحضاروتطبيق
مألوفة. وضعية (.... قاعدة؛ تقنية؛ صيغة؛  خوارزمية؛

%50 

ونتائج. .3 معارف بتوليف مألوفة غ وضعيات ة  % 20 معا

 %100 املجموع

 


