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ة تاب ة ك دول فة ال ل ك م  ال

يم ل ع ت ال سي ب مدر  ال

 طار المرجعي اإل
المتحان نيل شهادة  التعميم 

 الثانوي اإلعدادي
 -يادة عهىو انحٍاة واألرض  -
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I- الثوابت األساسية لبناء اإلطار المرجعي لالمتحان الجهوي الموحد  

 تقذٌى - 1

 ٚػغ ئٌٝ اإلػذادٞ اٌضبٔٛٞ اٌزؼ١ٍُ شٙبدح ١ًٔ الِزحبْ  اٌّشعؼٟ اإلؽبس ٠غؼٝ 
 اٌح١بح ػٍَٛ ٌّبدح اٌضب١ٔخ اٌذٚسح ثجشٔبِظ اٌّشرجطخ اٌزؼٍّبد ٌزم٠ُٛ  اٌّشعؼ١خ األعظ

 اٌذٚسح ٌجشٔبِظ دل١ك رح١ًٍ ِٓ أطاللب ثٕبؤٖ رُ ٚلذ. ػذاد٠خاإل اٌضبٌضخ ثبٌغٕخ ٚاألسع
 ث١ٓ رطبثك ئ٠غبد ثٙذف اٌزذس٠ظ، أصٕبء ِمبسثزٗ و١ف١خ اعزحؼبس خالي ِٚٓ اٌضب١ٔخ،
 .اإلػذادٞ اٌغٍه ٔٙب٠خ فٟ اإلعّبٌٟ اٌزم٠ُٛ فٟ عزؼزّذ اٌزٟ ٚاألداح اٌجشٔبِظ ِحزٜٛ

  األعبع١خ ٚاٌّٙبساد اٌّؼب١ِٓ  رٛػح ِشعؼ١خ ٚص١مخ اٌّشعؼٟ بساإلؽ ٘زا ٠ؼزجش  
األساتذة  ؽشف ِٓ اٌٛص١مخ  ٘زٖ(اعزحؼبس) اػزّبد ٚع١زُ. اٌزم٠ُٛ ػ١ٍٙب ع١ٕظت اٌزٟ

 اٌّٛحذ، اٌغٙٛٞ االِزحبْ ِٛاػ١غ في بناء فروض المراقبة المستمرة واقتراحات
 فٟ اإلػذادٞ اٌضبٔٛٞ اٌزؼ١ٍُ شٙبدح ١ًٌٕ اٌّٛحذ اٌغٙٛٞ االِزحبْ ثاػذاد اٌّىٍف١ٓ ٚوزا
 .ٚاألسع اٌح١بح ػٍَٛ ثّبدح اٌخبطخ اٌزم٠ُٛ ٚأعئٍخ رّبس٠ٓ ٚػغ

 سيرورة بناء اإلطار المرجعي  -2
 ٚاٌزٛع١ٙبد اٌجشاِظ ئٌٝ ٚاعزٕبدا اٌضب١ٔخ، اٌذٚسح ثشٔبِظ ِؼب١ِٓ رح١ًٍ ِٓ أطاللب
 ٚاٌّّبسعبد اٌّذسع١خ اٌىزت ػٛء ٚػٍٝ اإلػذادٞ، اٌضبٔٛٞ ثبٌزؼ١ٍُ اٌخبطخ اٌزشث٠ٛخ
 : ا٢ر١خ ثبٌؼ١ٍّبد اٌم١بَ رُ اٌظف١خ،

 بناء جدول المضامين. 1.2 
 أطاللب اٌزم٠ُٛ ِٓ اٌّغزٙذفخ ٌٍّؼب١ِٓ ٚاٌفشػ١خ اٌشئ١غ١خ اٌّغبالد رحذ٠ذ ِٓ 

  ثٗ؛ اٌّؼّٛي اٌشعّٟ اٌجشٔبِظ
 ؽشف ِٓ اوزغبثٗ ٠غت اٌزٞ األدٔٝ اٌحذ رؼزجش اٌزٟ األعبع١خ اٌّؼبسف ئثشاص 

 اٌز١ٍّز؛
 اٌمبثٍخ( اٌّخزٍفخ اٌّٙبساد: اٌزؼٍّبد ٔٛػ١خ) األعبع١خ اٌزؼ١ٍّخ األ٘ذاف ط١بغخ 

 ٌٍزم٠ُٛ؛
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 فٟ أٚصأٙب ػٍٝ ثبالػزّبد اٌشئ١غ١خ، اٌّغبالد ِٓ ِغبي وً أ١ّ٘خ ٔغجخ رحذ٠ذ 
 .إلٔغبص٘ب اٌّخظض اٌضِٕٟ ٚاٌغالف اٌجشٔبِظ،

 أ١ّ٘زٙب؛ ٔغت رحذ٠ذ ِغ اٌّٙبساد ِخزٍف ػجؾ 
 ؛(ِٙبساد/  ِؼب١ِٓ: اٌزشو١جٟ اٌغذٚي) اٌزخظ١ض عذٚي ذادئػ 

 ثبالِزحبْ اٌخبطخ اٌزم٠ُٛ ػذح ِٛاطفبد) ٌٍّٛػٛع اٌج١ذاغٛع١خ إٌٙذعخ رحذ٠ذ 
 (.اٌغٙٛٞ

 جدول المهارات. .2.2

 رُ اٌّؼب١ِٓ عذٚي فٟ اٌّحذدح األ٘ذاف ِٓ أطاللب: 

 صالصخ ئٌٝ ٙبٚرظ١ٕف اٌزم٠ُٛ، ػ١ٍٙب ع١ٕظت اٌزٟ األعبع١خ اٌّٙبساد سطذ 
 :ِٙبس٠خ ِغبالد

     +اٌّؼبسف؛ اعزظٙبس 

     +اٌؼٍّٟ؛ االعزذالي 

     +ًٚاٌج١بٟٔ اٌىزبثٟ اٌزٛاط  . 

 ِٙبسٞ ِغبي وً أ١ّ٘خ ٔغجخ رحذ٠ذ . 

 (ِٙبساد/  ِؼب١ِٓ :اٌزشو١جٟ اٌغذٚي)جدول التخصيص .. 3.2

 :يوضح هذا الجدول 

 عبر عنه بنسب مأوية؛ التقاطعات بين المجاالت المضامينية والمهارية م 

 عدد النقط المخصصة لكل مجال مهاري ومجال معرفي رئيسي. 

II- انًزجعً االغار يجاالث تحذٌذ 

 انثانثت نهسُت انثاٍَت انذورة بزَايج خالل يٍ انًستهذفت انُىعٍت انكفاٌاث. 1

 اإلعذادٌت

 اٌضبٔٛٞ ثبٌزؼ١ٍُ ٚاألسع اٌح١بح ػٍَٛ ٌّبدح اٌضب١ٔخ اٌذٚسح ثشٔبِظ رذس٠ظ ٠غؼٝ

 :أعبع١ز١ٓ وفب٠ز١ٓ ر١ّٕخ ئٌٝ اإلػذادٞ
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 اٌّزؼٍمخ ٚاٌّٙبساد اٌّؼبسف ِٓ اٌزحىُ خالي ِٓ اٌظح١خ، اٌزشث١خ ِجبدب ئدسان 

 ٌحً اٌح١بح فٟ رٛظ١فٙب ػٍٝ ٚاٌؼًّ اٌغغُ، أعٙضح ٚٚلب٠خ اٌغزائ١خ ثبٌزشث١خ

 . اٌغزائ١خ ٚاٌىٍزبد ثبٌفبلبد اٌّشرجطخ اإلشىبالد

 اٌّزذخٍخ ا١ٌ٢بد اعز١ؼبة خالي ِٓ إٌّبػٟ، ٌٍغٙبص ع١خاألعب اٌٛظبئف رشع١خ 

 اٌّشرجطخ اٌّشىالد حً ثٙذف إٌّبػ١خ، االعزغبثبد ِخزٍف فٟ

 

 اٌزٛطً ٚثبٌزبٌٟ ٠ٛاعٙٙب، لذ اٌزٟ إٌّبػ١خ ٚاٌّشبوً اٌغٙبص، ٘زا ثبػطشاثبد 

 .اٌغغُ رّب١ِخ ِفَٙٛ ئٌٝ

 (انًعارف) انًعايٍٍُت انًجاالث -2

 اٌزشث١خ ٚحذح ِٓ اإلػذادٞ اٌضبٔٛٞ اٌزؼ١ٍُ ِٓ اٌضبٌضخ ٌٍغٕخ اٌضب١ٔخ ذٚسحاٌ ثشٔبِظ ٠زىْٛ
 اٌغشاص١ُ اٌغغُ، طحخ اٌغزائ١خ، اٌزشث١خ: سئ١غ١خ ِغبالد صالصخ رزؼّٓ اٌزٟ اٌظح١خ،

 .إٌّبػخ ٚػٍُ
 

 انغذائٍت انتزبٍت. 1.2

 ِٚح١طٗ، أعشرٗ فٟ ٠ٕشش٘ب غزائ١خ رشث١خ اٌّزؼٍُ ئوغبة ئٌٝ اٌّغبي ٘زا ٠غؼٝ

 اٌغ١ئخ اٌؼبداد ثجؼغ( اٌّغشثٟ اٌّغزّغ فٟ) أعبعب ِشرجؾ اٌزغز٠خ عٛء ٚأْ خظٛطب

 اٌغزاء ِفِٟٙٛ ئدساط ٠زُ اٌجغ١طخ، األغز٠خ ػٍٝ اٌزؼشف ٚثؼذ ٚ٘ىزا. اٌزغز٠خ فٟ

 دساعخ خالي ِٓ ئ١ٌٙب اٌزطشق ف١زُ اٌجغ١طخ األغز٠خ أدٚاس أِب. اٌىبًِ ٚاٌغزاء اٌّشوت

 اٌحشاس٠خ - اٌجشٚر١ٕ١خ اٌزغز٠خ وغٛء اٌغزائ١خ فبلبدثبٌ اٌّشرجطخ األِشاع ثؼغ

 رظ١ٕف ئٌٝ اٌذساعـخ ٘زٖ رفؼٟ أْ ٠ٕٚجغـٟ(. االلز١برٟ ٚاٌٙضاي اٌىٛاش١ٛسوٛس)

 ِٓ أطاللب اٌف١زب١ِٓ أ١ّ٘خ ئثشاص ٠ِّٚىٓ. ٚٚال١خ ٚؽبل١خ ثب١ٔخ، ئٌٝ اٌجغ١طخ األغز٠خ

 .اٌف١زب١ِٕٟ ٌٍؼٛص ِؼ١ٕخ حبالد رح١ًٍ
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 ٚرذس٠ت اٌغزائ١خ، اٌىٍزخ ِفَٙٛ ئدساط اٌّزٛاصٔخ اٌزغز٠خ أ١ّ٘خ ئٌٝ قاٌزطش فشطخ رز١ح

 رؼزجش وّب. ٚاٌى١فٟ اٌىّٟ ِشدٚد٘ب ٚحغبة ِخزٍفخ غزائ١خ وٍزبد رشى١ً ػٍٝ اٌّزؼٍُ

 ػٍٝ لذسرٗ ٚر١ّٕخ إٌّبٚالد ثؼغ ئٔغبص ػٍٝ اٌّزؼٍُ ٌزذس٠ت ِٕبعجخ اٌذساعخ ٘زٖ

 .أشىبٌٗ ّخزٍفث ٚاٌزٛاطً ٚاالعزٕزبط ٚاٌزفغ١ش اٌزح١ًٍ

 .وراثٍا انًعذنت انكائُاث إلشكانٍت انتطزق عذو إنى اإلشارة وتجذر

 

 انجسى صحت. 2.2

 ػٍّٟ ِٕظٛس ِٓ ٚاعزشؼبسٖ اٌٛلب٠خ ثأ١ّ٘خ اٌّزؼٍُ رحغ١ظ اٌّغبي ٘زا ٠غزٙذف

 اٌزٍٛس إٌّشطبد، رٕبٚي اٌّخذساد، ثبٌىحٛي، اٌزغُّ ثبٌزجغ، اٌزغُّ) اإلدِبْ ثأخطبس

 ،...( اٌزغز٠خ، فٟ اإلفشاؽ اٌزغز٠خ، عٛء) اٌغ١ئخ اٌؼبداد ٚثؼغ...(  ٗ،أشىبٌ ثّخزٍف

 ِٕٙب ا١ٔ٢خ) اٌظب٘شح ٚػٛالجٙب اٌغغُ أعٙضح طحخ ػٍٝ اٌّؼذ٠خ األِشاع ٚأخطبس

 رفؼٟ أْ ٠ٕجغٟ وّب. اٌّٛادّّ ٘زٖ رأص١ش آ١ٌبد ئٌٝ اٌزطشق دْٚ ٚرٌه ،(اٌّذٜ ٚاٌجؼ١ذح

 اٌّؼمٍٓ اٌزٕظ١ُ خالي ِٓ اٌغغُ طحخ ػٍٝ حبفظخاٌّ ثأ١ّ٘خ االلزٕبع ئٌٝ اٌذساعخ ٘زٖ

 األٔشطخ ِّبسعخ ٚوزٌه ٚاٌّزٛاصٔخ، اٌغ١ٍّخ ٚاٌزغز٠خ ٚاٌشاحخ اٌؼًّ ٌفزشاد

 .ثبٔزظبَ اٌش٠بػ١خ

 انًُاعت وعهى انجزاثٍى. 3.2

  انجزاثٍى -أ

 اٌزٟ اٌّغٙش٠خ اٌّزؼؼ١بد ٌجؼغ ِغٙش٠خ ثّالحظبد اٌم١بَ اٌذساعخ ٘زٖ رمزؼٟ

 اٌشل١مخ، اٌؼظ١بد) ثغ١طخ ثضساػبد اٌم١بَ وزٌه ٠ّٚىٓ. اٌشاوذح ٖا١ٌّب فٟ رؼ١ش

 خطـش أٞ اٌضساػبد ٘زٖ رشىِّـً أال  ال اْ ػٍٝ ػفبٌفٛاوٗ اٌخجض، ػفٓ اٌجشا١ِغ١َٛ،

 رحبػ١ش ثّالحظخ اٌّالحظبد ٘زٖ رؼض٠ض ٠ٕٚجغٟ. إٌّبٚالد أصٕبء اٌّزؼٍُ ػٍٝ

 .أخشٜ ِغٙش٠خ ٌّزؼؼ١بد ِغٙش٠خ ٚطٛس رغبس٠خ،

ّّّ  االسرىـبص ٠ٕجغٟ فأٗ اٌزٕظ١ّ١خ، اٌؼ١ٍّبد ٌزشش١ذ ػشٚس٠خ أداح اٌظٕبفخ وبٔذ بٌٚ
 أ١ٌٚخ ح١ٛأبد ئٌٝ اٌّغٙش٠ـخ  اٌّزؼؼ١بد ػبٌـُ ٌزظ١ٕف ِمجٌٛخ ِؼب١٠ش ػٍٝ
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 ٚٚعؾ لذ٘ب ئٌٝ اإلشبسح ِغ ،(حّبد) ٚف١شٚعبد ِغٙش٠خ ٚفطش٠بد ٚثىز١ش٠بد
 .خبط١برٙب ٚأُ٘ ػ١شٙب
 :ث١ٓ اٌز١١ّض ٠غت اٌّغٙش٠خ اٌّزؼؼ١بد رغبٖ ١ٓاٌّزؼٍّ ِٛالف رظح١ح لظذ

 ع١زُ اٌظذد ٘زا ٚفٟ. ِّشػخ ِغٙش٠خ ِزؼؼ١بد ٟٚ٘ اٌّّشػخ، اٌغشاص١ُ+ 
 .أعٍحزٙب ؽج١ؼخ ػٓ اٌىشف

 ٔشبؽٙب اإلٔغبْ ٠غخش ٔبفؼخ ِغٙش٠خ ِزؼؼ١بد ٟٚ٘ إٌبفؼخ، اٌغشاص١ُ+ 
 . ٌظبٌحٗ
 ثٙب ٠مَٛ حّشح حٛسث ػٍٝ اٌّٛػٛع ٘زا ِؼبٌغخ فٟ ٠شرىض أْ ٌألعزبر ٠ّىٓ

 داخً األٔشطخ ٘زٖ اعزضّبس ٠زُ أْ ػٍٝ ١ِذا١ٔخ، ص٠بساد ػٍٝ ٚ/ أٚ اٌّزؼٍّْٛ،

 .اٌفظً

 

 

 انًُاعت عهى -ب

 إٌّبػ١خ االعزغبثخ أٔٛاع رؼشف ٠ٕجغٟ إٌّبػخ، ٌؼٍُ اٌّفبّٟ٘ اٌغبٔت ٠خض ف١ّب

"  َِٛفٙ ئٌٝ اٌزٛطً لظذ ِالئّخ رغبسة ٔزبئظ رح١ًٍ ِٚٓ ِالحظبد ِٓ أطاللب

 : ث١ــٓ اٌز١١ّض ع١زُ ٚ٘ىزا"  اٌزارٟ ٚغ١ش اٌزارٟ

  .ٔٛػ١خ غ١ش ٟٚ٘ اٌطج١ؼ١خ، إٌّبػ١خ االعزغبثخ+  

 .ٚاٌخٍٛٞ اٌخٍطٟ ثّغٍى١ٙب إٌٛػ١خ إٌّبػ١خ االعزغبثخ+  

 عغُ ؽشف ِٓ ِحٌّٛخ أٚ خبسع١خ وغض٠ئخ( اٌزارٟ غ١ش) اٌّؼبد ٌِّٛذ ٚع١ُؼشَّف

 رغشة ئصش ػٍٝ B اٌٍّفب٠ٚخ اٌىش٠بد رفشص٘ب ٛػ١خٔ وغض٠ئخ األعغبَ ِٚؼبد خبسعٟ،

 .ِفؼٌٛٗ رجطً ح١ش اٌغغُ ئٌٝ ِب ِؼبد ٌِّٛذ

 ،(B اٌٍّفب٠ٚبد ؽشف ِٓ األعغبَ ِؼبداد ئٔزبط) اٌخٍطٟ اٌّغٍه ث١ٓ اٌز١١ّض ٠ٚزُ

 (.T اٌٍّفب٠ٚخ اٌىش٠بد ثٛاعطخ اٌّزؼفٕخ اٌخال٠ب رذ١ِش) اٌخٍٛٞ ٚاٌّغٍه
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ي ثزاوشح االحزفبظ ػٍٝ اٌٍّفب٠ٚخ اٌىش٠بد ثؼغ لذسح ئٌٝ اإلشبسح ٠زؼ١ٓ وّب ّٚ  ارظبي أ

 ثّفَٙٛ ٠ؼشف ِب ٚ٘زا. ٚل٠ٛخ فٛس٠خ اٌضب١ٔخ االعزغبثخ رىْٛ ح١ش ِب، ِؼبد ٌِّٛذ ِغ

 . اٌزٍم١ح ِجذأ ػ١ٍٙب ٠ٕجٕٟ اٌزٟ إٌّبػ١خ اٌزاوشح

 إٌّبػٟ اٌغٙبص ٚرؼشف B ٚ T اٌٍّفب٠ٚخ اٌىش٠بد ث١ٓ اٌزؼبْٚ ػشٚسح ئثشاص ثؼذ
 ث١ٓ اٌؼاللخ رظٙش ِجغطخ رشو١ج١خ خطبؽخ ئٔغبص ٠زُ اٌٍّفب٠ٚخ، اٌىش٠بد ًٚأط

 رذػ١ُ أعب١ٌت اعز١ؼبة ٠ٚزُ(. ٚخ٠ٍٛخ خٍط١خ) ٚاٌّىزغجخ اٌطج١ؼ١خ االعزغبثز١ٓ
 :ِغ اسرجبؽب إٌّبػ١خ االعزغبثخ
 (.ثبٌّظً اٌّؼبٌغخ) ٌالعزّظبي ثبٌٕغجخ األعغبَ ِؼبد ِفَٙٛ+   
 (.ثبٌزٍم١ح اٌز١ّٕغ) ٌٍزٍم١ح ثبٌٕغجخ جخاٌّىزغ إٌّبػخ ِفَٙٛ+   

 اٌّؼبداد أ١ّ٘خ ئٌٝ اإلشبسح اٌّزؼٍّْٛ ٠ٕغض٘ب ثحٛس رٛص٠غ ؽش٠ك ػٓ ٠ّىٓ
 ِٕغ فٟ ٚاإلٔمبء اٌزط١ٙش ٚدٚس إٌّبػٟ اٌغٙبص ِغبػذح فٟ ٚاٌغٌٛفب١ِذاد اٌح٠ٛ١خ
 .اٌغغُ داخً ئٌٝ اٌغشاص١ُ رغشة

 
 ،T4 اٌٍّفب٠ٚخ اٌىش٠بد ٠ظ١ت( حّٛٞ) ف١شٚعٟ رؼفٕٟ وّشع اٌغ١ذا داء ع١ؼشَّف

 أِشاع ثؼذح ٌإلطبثخ ػشػخ اٌغغُ ٠ظجح ح١ش إٌّبػ١خ، االعزغبثخ ٠ؼؼف ِّب

 اٌؼذٜٚ ؽشق ػٍٝ اٌظذد ٘زا فٟ اٌزشو١ض ٠ٕجغٟ. اٌّٛد ئٌٝ حزّب رإدٞ أزٙبص٠خ

 .اٌفزبن اٌذاء ثٙزا اإلطبثخ ٌزفبدٞ ارخبر٘ب ٠ٕجغٟ اٌزٟ اٌغٍٛوبد ٚػٍٝ

 األسع١بد ئٌٝ اٌزطشق ثؼذ اٌزٛطً ٠ٕجغٟ إٌّبػ١خ ٌّشبوًا ثؼغ دساعخ ٠خض ف١ّب
 .األععاء نشرع انتطزق عذو يع ،اٌغغُ رّب١ِخ ِفَٙٛ ئٌٝ اٌذَ ٚرحبلٓ ٚاٌغ١ذا

 
 اإلعذادٌت انثانثت نهسُت انثاٍَت انذورة نًعايٍٍ انذوري انتىسٌع. 4.2

 انثاٍَت انذورة 
 (ص 34)  انسادست انىحــذة انىحذة رقــى ـ1

 انحصص
 انصحٍت انتزبٍت عُــىاَهـا ـ2

 انًكتسبـاث ـ3
 انقبهٍـت

 اٌّغٙش٠خ اٌّزؼؼ١بد اٌزٕبع١ٍخ، األِشاع األغز٠خ، أٔٛاع اإلٔغبْ، ػٕذ اٌىجشٜ اٌٛظبئف
 ٚاٌّّشػخ إٌبفؼخ
 ٌٍغغُ اٌٛظ١ف١خ اٌٛحذح
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 انًزاد انًعايٍــٍ ـ4
 وانغالف دراستها
 انًخصص انشيًُ

 يُهـا نكـم

 ............................................................................ ١خاٌغزائ اٌزشث١خ* 
 األغز٠خ ـ   
 اٌغزائ١خ اٌفبلبد ـ   
  اٌغزائ١خ اٌىٍزبد ـ   
 .............................................................................. اٌغغُ طحخ* 
 ٙبصاٌغ) اٌغغُ أعٙضح ٚلب٠خ ـ   

 اٌغٙبص اٌٙؼّٟ، اٌؼظجٟ،اٌغٙبص     
 ٚاٌغٙبص اٌؼؼٍٟ اٌزٕفغٟ،اٌغٙبص     
 (اٌزٕبعٍٟ     
 ................................................................................ إٌّبػخ ػٍُ* 
 اٌغشاص١ُ ـ   
 إٌٛػ١خ ٚإٌّبػخ اٌطج١ؼ١خ إٌّبػخ ـ   
 ّٕبػٟاٌ اٌغٙبص اػطشاثبد* 
 ( ....................................................................اٌغ١ذا  األسع١بد،)    
 رحبلٓ)  إٌّبػ١خ اٌّشبوً ثؼغ* 
 ( ....................................................................اٌذَ   

 ط 08
 
 
 
 
 ط 04

 
 
 
 
 ط 08

 
 
 ط 04

 
 ط 04

 ٍي عُاصـز ـ5
 انًُهجٍت

 اٌشعَٛ ئٔغبص ٚاعزمظبءاد، ثجحٛس اٌم١بَ ِالئّخ، ٚصبئك رح١ًٍ ٚإٌّبٌٚخ، اٌّالحظخ
 ( اٌضبٌش اٌفظً فٟ إٌّٙغ١خ إٌّٙغ١خ أظش. )اٌزشو١ت ٚاٌج١بٔبد،

 

  اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌٛعبئً اٌخبص اٌٍّحك أظش انتعهًٍٍت انىسائم ـ6

 وانذعى انتقىٌى ـ 7
 ............................................................................. اٌٛحذح ِؼبٌغخ ثذا٠خ فٟ :انتشخٍصً انتقىٌى *  
 ...................................................................................اٌٛحذح ِٕزظف فٟ -: انتكىًٌُ انتقىٌى*   

 ......................................................................................اٌٛحذح ٔٙب٠خ ػٕذ -  
 (.....................................................60X2.................................)رى٠ٕٟٛ رم٠ُٛ وً ثؼذ: انذعى *

 ..................................................................اٌٛحذح ِٕزظف فٟ األٚي اٌفشع -: اإلجًانً انتقىٌى *
اٌٛحذح ٔٙب٠خ فٟ اٌضبٟٔ اٌفشع -  ..................................................................... 

 
 د  30
 د  45
 د  45

 د120
 د 60
 د 60

 
 

 صسع ٚ بٚساص١ اٌّؼذٌخ اٌىبئٕبد ئشىب١ٌخ دساعخ ٠مظٟ اٌجشٔبِظ رخف١ف: يهحىظت
 . األػؼبء

 

  انًهارٌت انًجاالث. 3

 المهارات المجاالت المهارية

 .استظيار المعارف  استرداد المعارف
 التطبيق المناسب لممعارف . 
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 االستدالل العممي

 تحديد وصياغة مشكل عممي. 
 ربط المعمومات بالمكتسبات لحل المشكل العممي المطروح. 
 ي المطروح أو في تفسير الظاىرة المطروحة توظيف المعمومات في حل المشكل العمم

 .لمدراسة
 اقتراح وصياغة فرضية أو فرضيات مرتبطة بالمشكل العممي. 
 اقتراح وسائل مناسبة الختبار الفرضية أو الفرضيات. 
 وصف وتحميل المعطيات العممية  . 
 مقارنة المعطيات و تفسير النتائج. 
 الخروج باستنتاجات وتعميم النتائج. 
 مبادئ والقوانين والنماذج لتفسير الظواىر والمعطيات العمميةتوظيف ال. 
 تركيب المعمومات والمعطيات في شكل نص منظم . 
 إبداء الرأي  والبرىنة عميو. 

التواصل الكتابي 
 والبياني

 تمثيل بنية أو ظاىرة بيولوجية بواسطة رسم تخطيطي. 
 ترجمة معطيات رقمية إلى مبيان أو جدول أو نص. 
 م تخطيطي وظيفيإنجاز رس. 
 أو خطاطة إنجاز رسم تخطيطي تركيبي. 
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III- تنظيم المجاالت المضامينية والمهارية 

 جدول المضامين . 1

المجاالت 
 الرئيسية

المجاالت 
 )مهارات/ معرفية (األهداف األساسية  األساسية المعارف الفرعية

نسبة 
األهمية 

%() 

 
 
 
 
 

التربية 
 الغذائية

 
 
 
 

 
 

 ةاألغذي. 1

: الكشف عن المكونات األساسية . التركيب الكيميائي لألغذية -
ممح الكالسيوم )السكريات،البروتيدات،الدىنيات،بعض األمالح المعدنية

 ، الماء ، مع اإلشارة إلى وجود الفيتامينات( وممح الكمورورات
 الغذاء الكامل.الغذاء البسيط والمركب  -
عن مختمف األغذية  أىم الكواشف الكيميائية التي تكشف -

أوكسالت  -نترات الفضةـ  Fehlingماء يودي ـ محمول :البسيطة 
     -حمض النتريك –األمونيوم 

  .األغذية البانية، األغذية الواقية ،األغذية الطاقية -

 .مكونات األغذيةاستخراج  -
 .والكاملبين الغذاء البسيط والمركب   التمييز -
 .وواقية وطاقيةاألغذية إلى بانية  تصنيف -
 .البياني و الكتابي عن معطيات تتعمق باألغذية التعبير -

30  

الفاقات . 2
 الغذائية
 

 .الفاقة الغذائية مفيوم - 
 : أسباب الفاقات الغذائية وسبل الوقاية منيا - 

الكواشيوركور واليزال : سوء التغذية البروتينية الحرارية+ 
 .االقتياتي

 .لكساح، داء الحفرا: العوز الفيتاميني+ 
 . مرض التدرق، العوزالحد :عوز العناصر المعدنية+ 

 . أعراض وأسباب الفاقات استخراجالمعطيات مع  تحميل -
 .مرتبطة بفاقة غذائية فرضيات و طرح مشكل -
مرتبط بفاقة  اختبار فرضيةأو  لحل مشكلمعطيات  استثمار  -

 .غذائية
 .ض المرتبطة بالفاقات الغذائيةلموقاية من األمرا اقتراح إجراءات - 
 .عن معطيات تتعمق بالفاقة الغذائية البياني و الكتابي التعبير - 
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المجاالت 
 )مهارات/ معرفية (األهداف األساسية  األساسية المعارف المجاالت الفرعية الرئيسية

التربية  
 الغذائية

 (تتمة)

الكمتات . 3
 الغذائية

 

 .الكمتة الغذائية مفيوم -
والطاقي لمكمتة  المردود الكمي والكيفي -

 المردود الكمي والطاقي لمكتمة.الغذائية
 .التغذية المتوازنة -
العمر، : العوامل المتدخمة في تغير الكمتة الغذائية -

 .الجنس، الحمل والنمو، المجيود العضمي

 الحاجيات اليومية لمجسم من أجل تغذية متوازنة استخالص -
 . المعطيات انطالقا من تحميل

 .القيمة الطاقية لألغذية المستيمكة حساب -
 .الكمتة الغذائية حساب -
مقارنة  تحميل أو شروط التغذية المتوازنة انطالقا من تحديد -

 . المعطيات
بين تغير الكمتات الغذائية والعوامل المتدخمة في  ربط العالقة -

 .ىذا التغير
 .بخصوص كمتة غذائية إبداء الرأي -
عن معطيات تتعمق بالكمتات  البياني والكتابي عبيرالت -

 .الغذائية
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المجاالت 
نسبة األهمية  )مهارات/ معرفية (األهداف األساسية  األساسية المعارف المجاالت الفرعية الرئيسية

%() 

 
: صحة الجسم 

وقاية أجهزة 
 الجسم

 

وقاية الجهاز . 1
 الهضمي

تسوس األسنان،التسممات : األخطار -
   غذائية،الكحول،ال
تنظيف :الوقاية من تسوس األسنان -

األسنان، زيارة منتظمة لطبيب 
األسنان،تجنب عوامل المسيمة 

 .....(كسر األسنان،التعفنات)لمتسوس
غسل .الوقاية من اإلمساك واإلسيال -

اليدين قبل وبعد األكل،نظافة األغذية،تناول 
 ..الماء واألغذية الغنية باأللياف،

عدم .ة من العادات الغذائية السيئةالوقاي -
اإلسراع في تناول الوجبات الغذائية ، احترام 

أوقات الوجبات،تجنب اإلفراط الكمي 
 ...والنوعي

 .األخطار الميددة لمجياز اليضمي ذكر -
 .عواقب بعض السموكات الغذائية عمى الجياز اليضمي إبراز -
 .ياز اليضميالطرق الوقائية لمحفاظ عمى سالمة الج اقتراح -

10 

 
 
 
 
 
 

وقاية الجهاز . 2
 التنفسي

 .الوقاية من أخطار التدخين -
 .الوقاية من أخطار التموث اليوائي -

 .  األخطار الميددة لمجياز التنفسي ذكر -
 .  عواقب التدخين والتموث اليوائي عمى الجياز التنفسي إبراز -
 .  ز التنفسيالطرق الوقائية لمحفاظ عمى سالمة الجيا اقتراح -
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 )مهارات/ معرفية (األهداف األساسية  األساسية المعارف المجاالت الفرعية

وقاية الجهاز . 3
 العصبي

الوقاية من أخطار الكحول والمخدرات 
عدم اإلفراط في تناول )وتناول المنشطات

القيوة والشاي والمشروبات المسماة 
 .....(الطاقية

 .  ز العصبياألخطار الميددة لمجيا ذكر -
العواقب اآلنية والبعيدة المدى لبعض المواد عمى الجياز  إبراز -

 .العصبي
 .  الطرق الوقائية لمحفاظ عمى سالمة الجياز العصبي اقتراح -

وقاية الجهاز . 4
 العضمي

 الوقاية من أخطار التشنج والتمزق العضمي
القيام بتمارين رياضية بعد التسخين 

ام بحركات قوية وبانتظام،تجنب القي
 ,,,,وفجائية

 .  األخطار الميددة لمجياز العضمي ذكر -
 . عواقب بعض السموكات عمى الجياز العضمي إبراز -
 . الطرق الوقائية لمحفاظ عمى سالمة الجياز العضمي اقتراح -

وقاية الجهاز . 5
 التناسمي

:  الوقاية من التعفنات المنقولة جنسيا
تقديم المعطيات في يفضل )السيالن، الزىري

 (جدول

 .  األخطار الميددة لمجياز التناسمي ذكر -
 . عواقب بعض التعفنات المنقولة جنسيا عمى الجياز التناسمي إبراز -
 .الطرق الوقائية لمحفاظ عمى سالمة الجياز التناسمي اقتراح -
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المجاالت 
 الرئيسية

المجاالت 
 )مهارات/ معرفية (األساسية  األهداف األساسية المعارف الفرعية

نسبة 
األهمية 

%() 

 
 
 
 
 
 

الجراثيم 
وعمم 
 المناعة

 
 
 

 

 الجراثيم.1

بكتيريات ممرضة، فيروسات، عفن، حيوانات : الجراثيم الممرضة -
 .أولية

 مثال من كل صنف.بكتريات وفطريات نافعة: الجراثيم النافعة -
وجود  –ثر السريع التكا -إنتاج السمين)خاصيات الجراثيم الممرضة -

 .وغير الممرضة (العميبة
 .التربة،الماء،اليواء،األجسام الحية:تنوع أوساط عيش الجراثيم -

 .بين الجراثيم الممرضة والجراثيم النافعة المقارنة -
 . خاصيات الجراثيم الممرضة وغير الممرضة تحديد -
 .عن معطيات تتعمق بالجراثيم البياني و الكتابي التعبير -

60 

المناعة  .2
الطبيعية والمناعة 

 النوعية

 : (غير النوعية)االستجابة المناعية الطبيعية -
 .(الشراحية والكيميائية والمخاطية)الحواجز الطبيعية+ 
 .رد الفعل االلتيابي المحمي+ 
 .البمعمة+ 

 :االستجابة المناعية النوعية -
 .اتي وغير الذاتيذال+ 
في إنتاج مضادات  Bويات دور الممفا: المسمك الخمطي+ 

 .األجسام، الذاكرة المناعية
في تدمير الخاليا المعفنة،   Tدور الممفاويات: المسمك الخموي+ 

 .الذاكرة المناعية
عقد لمفاوية  و غدة سعترية: أعضاء الجياز المناعي+ 
 .(إنتاج)، نخاع عظمي(اكتمال النمو والتنشيط)طحالو 

 .دورىا تحديدم مع الحواجز الطبيعية لمجس استخراج -
 . رد الفعل االلتيابي المحمي مميزات تحديد -
 . بينيا التمييزالبمعمة و وصف مراحل -
 ".اٌزارٟ ٚغ١ش اٌزارٟ"  ِفَٙٛ ئٌٝ انتىصم لظذ ِالئّخ رغبسة َتائج تحهٍم -

 .رد فعل الجسم إثر تعرضو لمولد المضاد تحديد -
المناعية الخمطية وعن  معطيات تجريبية لمكشف عن االستجابة  تحميل -

 .خاصياتيا
 .تتعمق باالستجابة المناعية النوعية صياغة فرضياتو  طرح مشكل -
 .تتعمق باالستجابة المناعية اختبار فرضيات -
رسم  بواسطة( المولد المضاد ومضاد األجسام)عن المركب المناعي  التعبير -

 .تخطيطي
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المجاالت 
 الرئيسية

المجاالت 
 )مهارات/ معرفية (األهداف األساسية  األساسية ارفالمع الفرعية

 

التربية 
الصحية 

الجراثيم )
وعمم 
 (المناعة

 (تتمة)
 

 

 .Tوالممفاويات  Bالتعاون الخموي بين الممفاوية  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اإلنقاء : طرق تدعيم االستجابة المناعية -

 . والتطيير، االستمصال والتمقيح
 

 
عن االستجابة  المناعية الخموية  فلمكشتجريبية  تحميل معطيات -

 .وعن خاصياتيا
والعناصر المتدخمة في االستجابة المناعية الخمطية  المراحل تحديد -

 .والتفاعالت القائمة بينيا
والعناصر المتدخمة في االستجابة المناعية الخموية  المراحل تحديد - 

 .والتفاعالت القائمة بينيا
 .ة المناعيةتتعمق بالذاكر  معطيات تحميل -
 .تتعمق بالتعاون الخموي خالل االستجابة المناعية معطيات تحميل -
بين العناصر المتدخمة في مختمف االستجابات   ربط العالقة -

 . المناعية
 .بتدعيم االستجابة المناعيةتتعمق  معطيات تحميل -
 .بين التمقيح واالستمصال مقارنة -
 .أو مبيان أو خطاطة بواسطة رسم أو رسم تخطيطي التعبير -
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المجاالت 
 الرئيسية

المجاالت 
 )مهارات/ معرفية (األهداف األساسية  األساسية المعارف الفرعية

 

 

اضطرابات . 3
الجهاز 
 : المناعي

 : االستجابة المناعية المفرطة -
 . األرجيات+   
 . المؤرج+   
 (. بدينة)خمية عمادية +   
 .Eمضاد األجسام +   
 :ء السيدا كمثال لقصور الجياز المناعيدا -
 .طرق العدوي بفيروس السيدا+   
 . T4تأثير فيروس السيدا عمى الممفاويات +   
 .طرق الوقاية من فيروس السيدا+   

 .أعراض االستجابة األرجية استخراج -
والخاليا المتدخمة في االستجابة األرجية والتفاعالت القائمة  العناصر تحديد -

 .(ودور الخاليا البدينة وتأثير الييستامينات Bدور الممفاويات)ابيني
 
 .القصور المناعيو  VIHبين اإلصابة بفيروس  ربط العالقة -
 .نتائج المالحظة والتجريب المرتبطة بالسيدا ومقارنة وتفسير تحميل -
 .أعراض مرض السيدا ومراحل تطوره وصف -
 .تتعمق بطرق العدوى معطيات تحميل -
 .بخصوص داء السيدا الرأي داءإب -
 .إجراءات تتعمق بالوقاية من فيروس السيدا اقتراح -
 .البياني و الكتابي عن معطيات تتعمق باضطرابات الجياز المناعي التعبير -

بعض . 4
المشاكل 
تحاقن : المناعية

 .الدم

 (Rhوعامل ABOنظام)الفصائل الدموية -
 .شروط تحاقن الدم -
 

 .تتعمق بتحقين الدم رضياتطرح مشكل و ف -
 .عن ظاىرة التمكد بواسطة رسم تخطيطي التعبير -
 .الفصائل الدموية بواسطة أمصال االختبار تحديد -
 .شروط تحاقن الدمتحديد  -
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 جدول المهارات  -2

 ( ) %نسبة األهمية  المهارات المجاالت المهارية

 استرداد المعارف
 استظيار المعارف. 
 40 . سب لممعارفالتطبيق المنا  

 االستدالل العممي

 تحديد وصياغة مشكل عممي. 
 ربط المعمومات بالمكتسبات لحل المشكل العممي المطروح. 
 توظيف المعمومات في حل المشكل العممي المطروح أو في تفسير الظاىرة المطروحة لمدراسة. 
 اقتراح وصياغة فرضيّة أو فرضيات مرتبطة بالمشكل العممي. 
 ائل مناسبة الختبار الفرضية أو الفرضياتاقتراح وس. 
 وصف وتحميل المعطيات العممية  . 
 مقارنة المعطيات و تفسير النتائج. 
 الخروج باستنتاجات وتعميم النتائج. 
 توظيف المبادئ والقوانين والنماذج لتفسير الظواىر والمعطيات العممية. 
 تركيب المعمومات والمعطيات في شكل نص منظم . 
 رأي  والبرىنة عميوإبداء ال. 

50 

 التواصل الكتابي والبياني

 تمثيل بنية أو ظاىرة بيولوجية بواسطة رسم تخطيطي. 
 ترجمة معطيات رقمية إلى مبيان أو جدول أو نص. 
 إنجاز رسم تخطيطي وظيفي. 
 أو خطاطة إنجاز رسم تخطيطي تركيبي. 

10  
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 (مهارات/ مضامين : الجدول التركيبي)جدول التخصيص  -3

IV -  (هندسة موضوع االمتحان)شروط إنجاز االمتحان الموحد 
 االيتحاٌ يىظىع تقذٌى

 
 انًادة 
 انذورة 
 انشيٍُت انًذة 
 انًعايم 
 بها انسًاح عذو أو انحاسبت اَنت باستعًال انسًاح 

 

 انًىظىع بٍُت
 (8ٌ)انًعارف استزداد - 1

  انًًكُت االختباراث َىع انًعايٍٍ انتُقٍػ

 انًسُذة انُقػ عذد
 انزئٍسٍت نهًجاالث

 انًجًىع
)%( 

 انتىاصم
 انبٍاًَ

 وانكتابً
(10%) 

 االستذالل
 انعهًً

(50%) 

 استزداد
 انًعارف

(40%) 

 انًهاراث                        
 

 انًعزفٍت انًجاالث

8 ْ 40 
4 
1ْ 

20 
4ْ 

16 
3ْ 

 األغز٠خ
 

 انغذائٍت انتزبٍت
 ىانجس وصحت

 
(40%) 
 

 اٌغزائ١خ اٌفبلبد
 اٌغزائ١خ اٌىٍزبد
 اٌغٙبص)  اٌغغُ أعٙضح ٚلب٠خ

 اٌٙؼّٟ، اٌغٙبص اٌؼظجٟ،
 اٌغٙبص/ اٌزٕفغٟ اٌغٙبص
 (اٌزٕبعٍٟ ٚاٌغٙبص اٌؼؼٍٟ

12 ْ 

60 
6 
1ْ 

30 
6ْ 

24 
5ْ 

 وعهى انجزاثٍى اٌغشاص١ُ
/  انًُاعت

 اظطزاباث
/  انًُاعً انجهاس
  ميشاك بعط

 انًُاعت
(60%) 

 إٌٛػ١خ غ١ش اٌطج١ؼ١خ إٌّبػخ
 إٌٛػ١خ ٚإٌّبػخ

 

 إٌّبػٟ اٌغٙبص اػطشاثبد
 (اٌغ١ذا األسع١بد،)

 إٌّبػ١خ اٌّشبوً ثؼغ
 (اٌذَ رحبلٓ)

 )%( ااٌّغّٛع 40 50 10 100 

 انًهارٌت  نهًستىٌاث انًسُذة انُقػ عذد ْ 8 ْ 10 ْ 2  ْ 20
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4 ْ(3ْ) 
ّطحخّاٌغغٌُٚزشث١خّاٌغزائ١خّا 

 .(QCM) ِزؼذد ِٓ االخز١بس اخزجبساد -
 .اٌّطبثمخ اخزجبساد -
 .اٌزى١ًّ اخزجبساد -
 .اٌمظ١شح اإلعبثبد اخزجبساد -
 ٚخطأ طح١ح اخزجبس -
  أٚ سعُ ػٍٝ اٌّشلّخ ٌٍؼٕبطش ِٕبعجخ أعّبء ئػطبء -

 .رخط١طٟ سعُ
 اٌز١ٍّز ف١ٗ ٠ٕظُ اعزظٙبس أٚ ٌٍّؼبسف ِجبشش اعزظٙبس -

 .ِجغؾ ثشىً اٌّؼبسف

4 ْ(5ْ) 
/ّاٌغشاص١ُّٚػٍُّإٌّبػخّ

/ّّاػطشاثبدّاٌغٙبصّإٌّبػٟ

ّثؼغِّشبوًّإٌّبػخ

 (12ْ)وانبٍاًَ انكتابً وانتىاصم انعهًً االستذالل - 2

3 ْ(4ْ) 
 االعزذالي
 اٌؼٍّٟ

ّاٌزشث١خّاٌغزائ١خ

 ياعزغال ػٍٝ ف١ٗ ٠ُؼزّذ اٌغزائ١خ اٌزشث١خ فٟ األٚي اٌزّش٠ٓ
 اٌّىزغجبد ٚرٛظ١ف اٌّؼط١بد

1 ْ 
 اٌزٛاطً
 اٌىزبثٟ
 ٚاٌج١بٟٔ

7 ْ(6ْ) 
 االعزذالي
/ّاٌغشاص١ُّٚػٍُّإٌّبػخّ اٌؼٍّٟ

/ّّاػطشاثبدّاٌغٙبصّإٌّبػٟ

ّثؼغِّشبوًّإٌّبػخ

ّّٚاػطشاثبدّ/اٌغشاص١ُّٚػٍُّإٌّبػخّأّٚ فٟ اٌضبٟٔ اٌزّش٠ٓ

 ػٍٝ ف١ٗ ٠ُؼزّذ ّّٚثؼغِّشبوًّإٌّبػخ/اٌغٙبصّإٌّبػّٟأٚ
 اٌّىزغجبد ٚرٛظ١ف اٌّؼط١بد اعزغالي

1 ْ 
 اٌزٛاطً
 اٌىزبثٟ
 ٚاٌج١بٟٔ
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 :األونى انذورة

 انتُفسٍت اإلحجاو: انزئىٌت انتهىٌت -

 .انهىائٍت

 .انًكتسبت االَعكاساث -

 :انثاٍَت انذورة

 .وراثٍا انًعذنت انكائُاث إشكاالث -

 .األععاء سرع -


