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 - 2020 –للبكالوريا الموحد  الوطني المتحانا الختبارات االستثنائيةة المرجعي رطاأل

 علوم الحياة واألرضمادة ل االستثنائياإلطار المرجعي 

 شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية

 
 

كورونا مراعاة للظروف االستثنائية الراهنة التي تعيشها بالدنا جراء وباء 
مارس  16"، والتي اقتضت تعليق الدراسة الحضورية منذ 19"كوفيد 

، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين قررت 2020

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 
وفق أطر   2020إجراء االمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا لسنة  

 مرجعية معدلة تراعي الدروس المنجزة حضوريا.
واعتبارا لذلك تم بصفة استثنائية إدخال تعديالت على اإلطار المرجعي 

مسلك  –لالمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا لمادة علوم الحياة 
العلوم الفزيائية، تهم باألساس هندسة موضوع االمتحان التي ستتميز بحق 

 3المضاميني  المترشح)ة( اختيار تمرين من بين تمرينين يرتبطان بالمجال
)الظواهر   4)استعمال المواد العضوية وغير العضوية( والمجال المضاميني  

الجيولوجية المصاحبة لنشوء السالسل الجبلية وعالقتها بتكتونية الصفائح( 
)استهالك المادة  1 وتمرينين إلزاميين يرتبطان بكل من المجال المضاميني 

)طبيعة الخبر الوراثي وآلية   2  العضوية وتدفق الطاقة( والمجال المضاميني

 نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي(. -تعبيره
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I .التقويم   مجاالت تحديد 

 التقويممن . الكفايات النوعية المستهدفة 1
 اإللزاميةبالنسبة للمضامين 

الخلية قصد إدراك أهمية الطاقة  اكتساب المعارف حول استهالك المادة العضوية وتدفق الطاقة على مستوى  •
 في النشاط الخلوي مع الوعي بدورها في الحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم. 

تعميق المعارف المرتبطة بطبيعة الخبر الوراثي وآليات تعبيره قصد توظيفها في فهم وتفسير الظواهر المتعلقة   •
 بعلم الوراثة عند الكائنات الحية. 

قال الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي عند الكائنات الحية، مع توظيف هذه المعارف  اكتساب المعارف حول انت •
 في حل بعض المشاكل المرتبطة بانتقال الصفات الوراثية. 

وبعلم   ،توظيف منهجية علمية سليمة خالل تناول القضايا المرتبطة باستهالك المادة العضوية وتدفق الطاقة •
 الوراثة. 

قصد ترجمة القضايا المرتبطة باستهالك المادة   ،التعبير )الشفهي والكتابي والبياني(استعمال مختلف أنماط  •
 . العضوية وتدفق الطاقة وبعلم الوراثة 

 

 ختياريةبالنسبة للمضامين اال
اكتساب معارف حول استعمال المواد العضوية وغير العضوية مع إدراك خطورة الملوثات الناجمة عن   •

 واقتراح بدائل بيئية للحفاظ على سالمة األوساط البيئية وصحة الكائنات الحية. استعمال هذه المواد  
اكتساب معارف حول الظواهر الجيولوجية المصاحبة لنشوء السالسل الجبلية )التشوهات، التحول،   •

 الكرانيتية(، مع التمكن من موضعة هذه الظواهر في الزمان والمكان وربطها بتكتونية الصفائح. 
جية علمية سليمة خالل تناول القضايا المرتبطة وبالظواهر الجيولوجية المصاحبة لنشوء السالسل  توظيف منه •

 واستعمال المواد العضوية وغير العضوية.   ،الجبلية

بالظواهر   قصد ترجمة القضايا المرتبطة  ، استعمال مختلف أنماط التعبير )الشفهي والكتابي والبياني( •
 السل الجبلية واستعمال المواد العضوية وغير العضوية. الجيولوجية المصاحبة لنشوء الس

 
 
 

 )المعارف(. المجاالت المضامينية 2
 اإللزامية. مجاالت المضامين 1.2

 المرشحة والمترشحة مطالبان باإلجابة على األسئلة المرتبطة بهذين المجالين

 ةاستهالك المادة العضوية وتدفق الطاقالمجال األول: . 1.1.2
إنتاج المادة العضوية وتدفق الطاقة، وذلك من خالل تعرف مظاهر  هذا المجال إلى إتمام مكتسبات التلميذ المتعلقة بيسعى 

استهالك المادة العضوية وتدفق الطاقة في مستوى الخلية. ويستهدف هذا المجال تمكين المتعلم من إدراك كيف تستعمل  
 الالزمة لنشاطها. الخاليا الحية المادة العضوية للتزود بالطاقة 

 
يستدعي تعرف التفاعالت المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية التركيز على التفاعالت األساسية   -

مع إبراز الحصيلة الطاقية لهذه التفاعالت، هذا مع تعرف البنيات الخلوية   ATPالمسؤولة عن تحويل الطاقة إلى 

ا في هذه التفاعالت.  وبما أن مقاربة التفاعالت المسؤولة عن تحرير الطاقة  وإبراز دوره  ATPالمسؤول عن إنتاج  

مقارنة المردودية الطاقية لكل من هاتين  تتم من خالل دراسة كل من التنفس والتخمر فإنه يبقى من الالزم 
 الظاهرتين. 

 
العضلية كوحدة بنيوية  يتطلب إبراز دور العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة، التركيز على الخلية  -

ووظيفية، وذلك من خالل تعرف بنية وفوق بنية هذه الخلية، وربطها بآلية التقلص العضلي. خالل هذه اآللية يجب  
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وسيط طاقي يجب  ATPإلى طاقة ميكانيكية. ولكون  ATPالتركيز على تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في 
 ديد هذه الجزيئة من طرف الخلية العضلية. تجديده باستمرار، يتطلب هذا تعرف طرق تج

 

يبقى من الضروري عند نهاية هذا الجزء بناء خطاطة تركيبية تلخص العالقات القائمة بين مختلف التفاعالت المحررة  
 كوسيط طاقي.   ATPللطاقة والمستهلكة لها مع إبراز دور جزيئة 

 

 نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي -المجال الثاني: طبيعة الخبر الوراثي وآلية تعبيره. 2.1.2
يستهدف هذا المجال تمكين المتعلم من مجموعة من المعارف المرتبطة بطبيعة الخبر الوراثي وكيفية نقله من خلية إلى  

 أخرى وآلية تعبيره. 
 

 يستدعي بناء مفهوم الخبر الوراثي: 
الوقوف عند كيفية نقله  الكشف عن موقع الخبر الوراثي عند الكائنات وحيدة الخلية وعند الكائنات متعددة الخاليا، مع   -

عبر الخاليا. يقتضي هذا بناء مفهوم الدورة الخلوية من خالل التطرق ألطوار االنقسام غير المباشر ومرحلة السكون  
مع وصف سلوك الصبغيات قصد استخالص مفهوم التوزيع المطابق للصبغيات الحاملة للخبر الوراثي بين الخليتين  

 البنتين. 
، هذا مع التركيز  ADNيميائية للمادة الوراثية من خالل إبراز العالقة بين الصبغيات وجزيئة  الك  الكشف عن الطبيعة  -

قصد استخالص مفهوم المضاعفة نصف المحافظة، ومع ربط العالقة بين تطور كمية   ADNعلى آلية مضاعفة 

ADN   .والدورة الخلوية 

صفة بروتين من خالل تحديد مستويات المظهر   تعريف كل من الصفة والمورثة والحليل والطفرة، مع ربط العالقة -
الخارجي للصفة الوراثية، وربط العالقة مورثة بروتين باعتماد معطيات تجريبية. مما سيمكن من تعميق مفهوم كل  

 من الطفرة والمورثة وبناء مفهوم الرمز الوراثي. 
آلية ومراحل تعبيره داخل الخلية، وذلك   الوقوف عند العالقة بين الخبر الوراثي وتركيب البروتينات من خالل تعرف -

والبروتين. يتم في هذا توظيف الرمز الوراثي خالل مرحلتي النسخ   ADNكوسيط بين  ARNmعبر إبراز دور 

 والترجمة. 
 

نقل الخبر الوراثي عبر  تمكين المتعلم من مجموعة من المعارف المرتبطة ب نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي يروم 
 . التوالد الجنسي والقوانين اإلحصائية النتقال الصفات الوراثية عند ثنائيات الصيغة الصبغية

دورهما  تقضي دراسة نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي الوقوف عند تعاقب ظاهرتي االنقسام االختزالي واإلخصاب و
 في ثبات الصيغة الصبغية وفي التخليط الوراثي وذلك عبر: 

تعريف االنقسام االختزالي وتحديد أطواره وإبراز دوره في تخليط الحليالت )الضمصبغي والبيصبغي(، وبالتالي   -
 التنوع الوراثي لألمشاج؛ 

ثي، وبالتالي تنوع األفراد داخل  تعريف اإلخصاب وإبراز دوره في ثبات الصيغة الصبغية للنوع وفي التخليط الورا -
 النوع. 

تقتضي دراسة القوانين اإلحصائية النتقال الصفات الوراثية، عند ثنائيات الصيغة الصبغية، بناء مفاهيم النمط الوراثي   •
ها،  النتقال الصفات الوراثية واستثناءات  Mendelوالساللة النقية )المتوحشة والطافرة(، والتهجين مع الوقوف على قوانين 

وذلك من خالل دراسة أمثلة تتعلق بانتقال زوج من الحليالت لمورثة غير مرتبطة بالجنس )حالة السيادة التامة وتساوي  
السيادة والمورثة المميتة(، ومورثة مرتبطة بالجنس، وانتقال زوجين من الحليالت )مورثتان مستقلتان ومورثتان مرتبطتان(  

 نوع األجيال وفي وضع الخريطة العاملية.  مع إبراز أهمية ظاهرة العبور في ت 
 

 االختيارية. مجاالت المضامين 2.2
 يختار المترشح والمترشحة أحد هذين المجالين خالل اجتياز االمتحان

 . المجال الثالث: استعمال المواد العضوية وغير العضوية 1.2.2

 

 النفايات المنزلية الناتجة عن استعمال المواد العضوية  •
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وذلك بالتركيز على دراسة    ، يستهدف هذا المجال دراسة النفايات المنزلية الناجمة عن االستعماالت المتعددة للمواد العضوية
   طرق التخلص منها وتقنيات معالجتها )االنتقاء، إعادة االستعمال، التصنيع(، واستخالص آثار النفايات على الصحة والبيئة

 الميذ بخطورة هذه النفايات قصد إكسابهم مواقف إيجابية ومسؤولة تجاه صحتهم وبيئتهم.  في اتجاه توعية الت ،واالقتصاد 
 

التلوثات الناجمة عن استهالك المواد الطاقية واستعمال المواد العضوية وغير العضوية في الصناعات الكيماوية   •
 والغذائية والمعدنية 

 
إلمام التالميذ بأخطار مختلف الملوثات على األوساط الطبيعية، وآثارها على الصحة والبيئة   يسعى هذه المجال إلى 

واالقتصاد، وذلك بالتركيز على دراسة أمثلة لبعض األوساط الملوثة قصد توجيه التالميذ إلى طرح المشاكل المرتبطة  
، وذلك من خالل معالجة معطيات وبيانات وتحليل  بتلوث األوساط الطبيعية  وتحديد آثارها على الصحة والبيئة واالقتصاد 

ومقارنة نتائج الدراسات والبحوث، من أجل الوصول بهم إلى اقتراح بدائل غير ملوثة  الستهالك الطاقة والمواد العضوية  
م  إيجابية ومسؤولة لدى التالميذ حول حماية صحته ومواقف وغير العضوية في مجال الصناعة، وبالتالي تنمية سلوكات 

 وبيئتهم.  
 

 من هذا المجال.   ومراقبة جودة األوساط المائيةملحوظة: تم حذف المواد المشعة والطاقة النووية  
 

 الظواهر الجيولوجية المصاحبة لنشوء السالسل الجبلية وعالقتها بتكتونية الصفائحالمجال الرابع: . 2.2.2
 

السالسل الجبلية الحديثة وعالقتها بتكتونية  المعارف المرتبطة ب يستهدف هذا المجال تمكين المتعلم من مجموعة من   -
وتمكينه من معارف حول   ،التشوهات التكتونية المميزة لسالسل الطمر وسالسل االصطدام، والمتعلقة بالصفائح

ونية  ، لالنتهاء بحصيلة تبرز عالقة مختلف الظواهر الجيولوجية المدروسة بتكتالتحول وعالقته بدينامية الصفائح
   الصفائح. 

ترسيخ معارف المتعلم حول الخاصيات البنيوية    السالسل الجبلية الحديثة وعالقتها بتكتونية الصفائح تروم دراسة  -
السالسل الجبلية الحديثة وتكتونية  والصخرية لكل من سالسل الطمر واالصطدام والطفو، مع إبراز العالقة بين 

 جي لتشكل كل منها، وتحديد الظروف التي كانت وراء هذا التشكل.    التاريخ الجيولوالصفائح من خالل إعادة 
 م تعميق معارف المتعلم فيما يخصالتشوهات التكتونية المميزة لسالسل الطمر وسالسل االصطداتستهدف دراسة   -

أهم التشوهات التكتونية المميزة لسالسل الطمر واالصطدام، مع إبراز عالقتها بالقوى التكتونية المسؤولة عن  
 . تكون هذه السالسل الجبلية 

العيدانية والبنيوية للصخور المتحولة بمناطق    الكشف عن الخاصيات   التحول وعالقته بدينامية الصفائح تروم دراسة   -
، وهذا مع بناء الصخورهذه  تكون ظروف الضغط ودرجة الحرارة المسؤولة عن د ، مع تحديالطمر واالصطدام

، وربط كل  حراري-حول الديناميتوال  تحول الدينامي، وبناء مفهومي الالمعدن المؤشر والسلسلة التحوليةمفهومي 
   منهما بالظروف الجيوفيزيائية لتشكل سالسل االصطدام وسالسل الطمر.

عالقة مختلف الظواهر الجيولوجية المدروسة بتكتونية الصفائح يشكل فرصة للربط بين    زبناء حصيلة تركيبية تبر -
ة لنشوء السالسل الجبلية الحديثة،  بح مختلف الظواهر الجيولوجية المصا  كل المعطيات السابقة، وإبراز العالقة بين 

 وذلك في إطار عالقتها بحركية وتكتونية الصفائح.  
 . الكرانيتية وعالقتها بظاهرة التحول من هذا المجالملحوظة: تم حذف 

 

 . التوزيع الدوري لمضامين وحدات برنامج السنة الثانية شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية:3
  – )انظر كتيب التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة علوم الحياة واألرض بسلك التعليم الثانوي التأهيلي 

 (. 2007نونبر 
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II .تنظيم المجاالت المضامينية والمهارية 

  اإللزاميةالخاص باألسئلة جدول المضامين . 1

 استهالك المادة العضوية وتدفق الطاقة المجال األول: 
 %40إلى   %35  من  نسبة األهمية:

 )يةمهار   ية /معرف( األساسية األهداف األساسية  المعارف المجاالت الفرعية 

. التفاعالت المسؤولة  1.1
عن تحرير الطاقة الكامنة  

العضوية على  في المادة 
 مستوى الخلية

 مفهوم التنفس؛ -
 مفهوم التخمر ؛ -
  ؛نحالل الكليكوزال األساسية مراحلال -
 النحالل الكليكوز؛ الطاقية  ة حصيلال -
 المراحل األساسية للتخمر ؛  -
 بنية وفوق بنية الميتوكوندري؛ -

 ؛ Krebsحلقة المراحل األساسية ل -
 ؛ Krebsلحلقة  الطاقية  ة حصيلال -

 ؛التفسفر المؤكسدوالتنفسية  ةالسلسل  -
 الحصيلة الطاقية للتنفس؛ -

 ؛  أهم مراحل التخمر -

 ؛  لتخمرل الحصيلة الطاقية  -
 المردود الطاقي. 

 بين كل من التنفس والتخمر بناء على استغالل معطيات المالحظة والتجريب؛ مقارنة -
 العالقة بين كل من ظاهرتي التنفس والتخمر والبنيات الخلوية المتدخلة بناء على استغالل المعطيات؛  إبراز -
على  االستدالل العلمي )طرح اإلشكالية، اقتراح وتمحيص الفرضية، اقتراح برتوكول تجريبي...(  تطبيق    -

 معطيات ترتبط بالتنفس والتخمر.
 معطيات المالحظة والتجريب؛  استغاللقا من ظروف كل من التنفس والتخمر انطال استخالص -
 واستخالصالمراحل األساسية للتفاعالت المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية،  تحديد -

 حصيلتها الطاقية؛ 
 بالتفاعالت التنفسية؛ ربطهامع  فوق بنية الميتوكندريمكونات وبنية و وصف -
 ؛والتخمر الحصيلة الطاقية لكل من التنفس مقارنة -
 ؛ قيالمردود الطا حساب -
 عن مظاهر التنفس ومظاهر التخمر. التعبير البياني -
 تتعلق بالحصيلة الطاقية للتنفس والتخمر. إنجاز خطاطة تركيبية -
 

. دور العضلة الهيكلية  2.1
 المخططة في تحويل الطاقة 

المخطط العضلي، والرعشة العضلية، والكزاز التام   -
 التام؛ والكزاز غير 

 الظواهر الحرارية المرافقة للتقلص العضلي؛  -

 بنية وفوق بنية العضلة؛  -

 البنية الجزيئية للخييطات العضلية؛  -

 مصدر الطاقة الالزمة للتقلص العضلي؛  -

 آلية التقلص العضلي؛  -

 .ATP طرق تجديد -
  

 ؛ التقلصات العضلية تتسجيال وتفسير تحليل -

 بين الليف العضلي في حالة تقلص وفي حالة راحة؛  مقارنة -

على  االستدالل العلمي )طرح اإلشكالية، اقتراح وتمحيص الفرضية، اقتراح برتوكول تجريبي...( تطبيق  -
 بالتقلص العضلي؛معطيات ترتبط 

 ؛بنية وفوق بنية الخلية العضلية المخططة بتوظيف آليات التقلص العضلي  تفسير -

 المرافقة للتقلص العضلي؛ كيميائية الحرارية والالظواهر  تحديد -

 بين الظواهر الحرارية والكيميائية والتقلص العضلي؛ إبراز العالقة -

 الالزمة للتقلص العضلي؛  ATPطرق تجديد  استخالص -

 ونوع النشاط؛ ATPبين طرق تجديد  العالقةإبراز  -
 آلليات التقلص العضلي؛  إنجاز رسوم تفسيرية

بناء خطاطة تركيبية  . 3.1

الستهالك المادة العضوية  
ل( الطاقة داخل  ي وتدفق )تحو

 الخلية

 .  ستهالك المادة العضوية وتدفق الطاقة داخل الخليةال خطاطة تركيبية إنجاز المعارف األساسية السابقة لهذا المجال الرئيسي

mailto:cnee%20bac@gmail.com


 

 - 2014- مسلك العلوم الفيزيائية -التجريبة العلوم شعبة    -اإلطار المرجعي لمادة علوم الحياة واألرض االمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا :
 والتوجيه  المركز الوطني للتقويم و االمتحانات -مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

 9من  6ص                         cneebac@gmail.comالبريد االلكتروني :  0537.71.44.09الفاكس :  – 0537.71.44.53/ 52الهاتف :                        

 نقل الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي -الخبــر الوراثي وآلية تعبيره طبيعــة : الثاني  المجال 
 %40إلى   %35من  نسبة األهمية:  

 )يةمهار   ية /معرف( األساسية األهداف األساسية  المعارف المجاالت الفرعية 

مفهوم الخبر  .  1.2
 ؛ تموضع الخبر الوراثي داخل نواة الخلية - الوراثي 

دور الصبغيات في نقل الخبر الوراثي من خلية   -
 من خالل :  إلى أخرى

مراحل االنقسام غير المباشر عند خلية نباتية  +
 ؛وأخرى حيوانية

 : الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية -
 ؛ADNتركيب وبنية كل من الصبغيات وجزيئة + 
 .ADNآلية مضاعفة + 
 ؛ الصفة والمورثة والحليل والطفرة مفهوم -
 ؛عالقة صفة ـ بروتين ومورثة ـ بروتينال -
 . ـ الرمز الوراثي  الداللة الوراثية للطفرة -

 انطالقا من تحليل معطيات؛  تموضع الخبر الوراثي داخل نواة الخلية استخالص -

 المباشر؛ مراحل االنقسام غير وتعرف وصف -

 دورها في ثبات الخبر الوراثي.  استخالصمع  الدورة الخلوية بناء وتمثيل -

 معطيات المالحظة والتجريب؛ استغاللمن خالل   دور الصبغيات في نقل الخبر الوراثي من خلية إلى أخرى استخالص -
االستدالل العلمي  تطبيق من خالل استغالل معطيات المالحظة والتجريب قصد  ية للمادة الوراثيةالطبيعة الكيميائ  تحديد 

الطبيعة الكيميائية للمادة   تحديد)طرح اإلشكالية، اقتراح وتمحيص الفرضية، اقتراح برتوكول تجريبي...( في 
 ؛ الوراثية

 ؛ADNالصبغيات وجزيئة العالقة بين إبراز  -

 في ثبات الخبر الوراثي؛  ADNمضاعفة  دور إبراز -

 من خالل استغالل معطيات؛ صفة ـ بروتين ومورثة ـ بروتين عالقةالإبراز   -

 . الرمز الوراثي بتوظيف الداللة الوراثية للطفرة استخالص -
 تخطيطية مرتبطة بمراحل االنقسام غير المباشر وبطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية.   إنجاز رسوم

آلية تعبير الخبر . 2.2
الوراثي : مراحل تركيب 

  البروتينات

 ؛االستنساخ -

 )البداية واالستطالة والنهاية(. الترجمة -

 الوراثي )داللة الرمز الوراثي(؛والبروتين باعتماد جدول الرمز  ARNmو  ADNبين  العالقةإبراز  -
 تلخص مراحل تركيب البروتينات. بناء خطاطة  -
 

نقل الخبر  .  3.2
الوراثي عبر التوالد  

 الجنسي

دور االنقسام االختزالي واإلخصاب في تخليط  -
الحفاظ   وفي )الضمصبغي والبيصبغي(، الحليالت

نفس النوع من  على ثبات عدد الصبغيات  عند
 ، وذلك من خالل : جيل آلخر

 ؛االنقسام االختزالي+ 
 . خرائط صبغية ألنواع ثنائية الصيغة الصبغية+ 

 االختزالي؛ االنقسام  أطوار وتعرف وصف -
 ؛خرائط صبغية ألنواع ثنائية الصيغة الصبغية تحليل -

الحفاظ على ثبات عدد الصبغيات  عند نفس  وفي ،دور االنقسام االختزالي واإلخصاب في تخليط الحليالت استخالص -
 المالحظة والتجريب؛ استغالل معطيات، وذلك من خالل النوع من جيل آلخر
 ترتبط بأطوار االنقسام االختزالي. إنجاز رسوم تخطيطية

القوانين  . 4.2

اإلحصائية النتقال  
الصفات الوراثية  

عند ثنائيات الصيغة  
 الصبغية 

 النتقال الصفات الوراثية؛ Mendelقوانين  -
 الهجونة األحادية، الهجونة الثنائية؛  -
ساللة نقية وساللة متوحشة، تشابه االقتران   -

 واختالف االقتران، التهجين، التزاوج االختباري؛
 شبكات التزاوج؛ -
الوراثة غير المرتبطة بالجنس والوراثة المرتبطة   -

 بالجنس؛
  ؛ثة مميتةمور  تامة، تساوي السيادة،السيادة ال -
 مورثتان مستقلتان، مورثتان مرتبطتان؛ -
)التخليط  تنوع األجيالوظاهرة العبور  -

 الضمصبغي(؛

    .الخريطة العاملية - -

انطالقا من دراسة مثال معين لحالة مورثة مرتبطة بالجنس ومورثة غير انتقال زوج من الحليالت نتائج  تفسير وتأويل  -
 )السيادة التامة، تساوي السيادة والمورثة المميتة(؛مرتبطة بالجنس 

انطالقا من دراسة مثال معين لحالة مورثتين مستقلتين ولحالة من الحليالت  زوجينانتقال نتائج  تفسير وتأويل  -
 مورثتين مرتبطتين(؛

 حسب المثال المدروس؛ عن التخليط الضمصبغي والبيصبغي التعبير بواسطة رسوم تخطيطية -
 المسافة بين المورثات ووضع الخريطة العاملية؛  حساب  -
 
-   
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 ختياريةاالجدول المضامين الخاص باألسئلة . 2
 يختار المترشح والمترشحة أحد هذين المجالين خالل اجتياز االمتحان

 استعمال المواد العضوية وغير العضوية : الثالثالمجال 

 %25  إلى %20من نسبة األهمية:

 )يةمهار   ية /معرف( األساسية األهداف األساسية  المعارف المجاالت الفرعية 
النفايات المنزلية الناتجة . 1.3

 استعمال المواد العضوية  عن
 المنزلية وطبيعتها؛النفايات  -
تها معالجالتخلص من النفايات المنزلية وطرق  -
 (؛والتصنيعتقنية إعادة االستعمال ، االنتقاء )
 .اآلثار على البيئة والصحة واالقتصاد -

 يتعلق بالنفايات المنزلية، طرح مشكل -
 خصائص النفايات المنزلية؛ استخالص -
 ؛التخلص من النفايات المنزلية طرقتحديد  -
 تتعلق بتدبير النفايات المنزلية؛ استثمار معطيات -
 إعادة استعمال وتصنيع النفايات في المجال االقتصادي والبيئي؛ إبراز أهمية -
 للنفايات المنزلية وتدبيرها على الصحة والبيئة واالقتصاد؛ إبراز االنعكاسات السلبية -
 للحد من اآلثار السلبية للنفايات المنزلية على الصحة والبيئة. اقتراح تدابير -

الناتجة عن  التلوثات. 2.3
استهالك المواد الطاقية 

واستعمال المواد العضوية 
وغير العضوية في الصناعات 
 الكيماوية والغذائية والمعدنية

 

 ؛الملوثات واألوساط الملوثة -
 ؛آثار الملوثات على الصحة والبيئة واالقتصاد -
 .البدائل -
 

 تتعلق بالتلوث؛ طرح مشكل وصياغة فرضيات -
 األوساط البيئية؛ تلوث تتعلق بالملوثات وب معطياتاستثمار  -
 لحل مشكل مرتبط بتلوث األوساط البيئية؛ تطبيق االستدالل العلمي -
 للملوثات على الصحة والبيئة واالقتصاد؛ إبراز اآلثار السلبية -
 حول استعمال بعض المواد الملوثة؛ إبداء الرأي -
 ت على الصحة والبيئة واالقتصاد؛ للملوثاللحد من اآلثار السلبية  اقتراح تدابير -

 

 الظواهر الجيولوجية المصاحبة لنشوء السالسل الجبلية وعالقتها بتكتونية الصفائح :  الرابعالمجال 
 %25  إلى %20من نسبة األهمية:

 )يةمهار   ية /معرف( األساسية األهداف األساسية  المعارف المجاالت الفرعية 

السالسل  . 1.4
الحديثة  الجبلية 

وعالقتها بتكتونية  
 الصفائح

الخاصيات البنيوية والصخرية لكل من سالسل   -
 الطمر واالصطدام والطفو؛

 عالقة السالسل الجبلية الحديثة بتكتونية الصفائح  -

 الخاصيات البنيوية والصخرية للسالسل الجبلية الحديثة؛ استخراجخرائط ومقاطع جيولوجية قصد   دراسة -
 بين السالسل الجبلية الحديثة ودينامية الصفائح؛  إبراز العالقة -
 المقاطع الجيولوجية؛ معطيات استثمارلتكون السالسل الجبلية الحديثة انطالقا من  إعادة التاريخ الجيولوجي -
 لية حديثة. عن ظروف تكون سلسلة جب التعبير البياني -
 لمراحل تكون سلسلة جبلية حديثة.  إنجاز خطاطة تركيبية -

التشوهات  . 2.4
التكتونية المميزة  

لسالسل الطمر  
 وسالسل االصطدام 

أهم التشوهات التكتونية )الطيات والفوالق  -
 والسدائم( المميزة لسالسل الطمر واالصطدام؛  

التكتونية عالقة التشوهات التكتونية بالقوى  - -
 المسؤولة عن تكونها.

 الفوالق والطيات ؛ تصنيف -
 الخاصيات البنيوية للسدائم؛إبراز  -
 بين التشوهات التكتونية والقوى التكتونية؛ العالقةإبراز  -
 بين التشوهات التكتونية وظروف تشكل سالسل الطمر وسالسل االصطدام؛  العالقةإبراز  -
 لتشوهات تكتونية في عالقتها مع القوى التكتونية. إنجاز رسوم تخطيطية -

mailto:cnee%20bac@gmail.com


 

 - 2014- مسلك العلوم الفيزيائية -التجريبة العلوم شعبة    -اإلطار المرجعي لمادة علوم الحياة واألرض االمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا :
 والتوجيه  المركز الوطني للتقويم و االمتحانات -مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين األكاديميات

 9من  8ص                         cneebac@gmail.comالبريد االلكتروني :  0537.71.44.09الفاكس :  – 0537.71.44.53/ 52الهاتف :                        

التحول  . 3.4
وعالقته بدينامية  

 الصفائح

 مفهوم التحول -

والبنيوية للصخور المتحولة   العيدانية الخاصيات -
 ؛ بمناطق الطمر واالصطدام

ظروف الضغط ودرجة الحرارة المسؤولة عن   -
 المتحولة؛  الصخور تكون

 ؛ المعدن المؤشر والسلسلة التحولية امفهوم -
حول  تالطمر( والتحول تحول الدينامي )ال امفهوم -

 .حراري-يالدينام

عينات  دراسةبناء على  االصطداممناطق متحولة بمناطق الطمر والعيدانية والبنيوية للصخور ال المميزات تحديد -
 وتحليل المعطيات )جداول التركيب المعدني والكيميائي(؛ صخرية، وصفائح مجهرية

 لتحديد مجاالت استقرار المعادن المؤشرة المكونة للصخور المتحولة؛   مبيان تغيرات الضغط ودرجة الحرارةاستعمال  -
بين المعادن المؤشرة والسلسلة التحولية ونوع التحول السائد في كل من سالسل االصطدام وسالسل   العالقةإبراز  -

 الطمر؛
 الحراري؛  -بين التحول الدينامي والتحول الدينامي التمييز -
 التحول حسب مبيان تغير الضغط ودرجة الحرارة.  لمراحلالتمثيل البياني  -
الخاصيات العيدانية، والبنيوية للصخور المتحولة بمناطق الطمر ومناطق  الستخالصخرائط ومقاطع جيولوجية  دراسة -

 االصطدام وربطها بدينامية الصفائح.
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 . جدول المهارات 2

المجاالت  
 المهارية 

)   األهمية نسبة  المهارات
%  ) 

 استرداد المعارف 

مدى تحكم التلميذ والتلميذة في المعارف    استرداد المعارفيختبر مكون 

 عبر وضعيات اختبارية من قبيل: 
 ؛(QCM)اختبارات االختيار من متعدد  -
 ؛اختبارات اإلجابات القصيرة -
 ؛ خطأ، اختبار صحيح -
 ؛ م تخطيطيو م أو رسو مناسبة للعناصر المرقمة على رسإعطاء أسماء  -
 استظهار مباشر للمعارف.  -
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 االستدالل العلمي 
والتواصل الكتابي  

 والبياني 

مدى تحكم التلميذ    االستدالل العلمي والتواصل البياني والكتابي يختبر مكون  

 والتلميذة في المهارات والمواقف اآلتية: 

 تحديد وصياغة مشكل علمي.  ▪

 توظيف المكتسبات وانتقاء وتنظيم المعلومات المرتبطة بالموضوع.  ▪
 ربط المعلومات بالمكتسبات لحل المشكل العلمي المطروح.  ▪
 اقتراح وصياغة فرضيةّ أو فرضيات مرتبطة بالمشكل العلمي.  ▪
توظيف المعلومات في حل المشكل العلمي المطروح أو في تفسير   ▪

 الظاهرة المطروحة للدراسة. 

 اقتراح أدوات مناسبة الختبار الفرضية أو الفرضيات.  ▪
 وصف وتحليل المعطيات العلمية.  ▪
 مقارنة المعطيات وتفسير النتائج.  ▪

 الخروج باستنتاجات وتعميم النتائج.  ▪
 ذج لتفسير الظواهر والمعطيات العلمية. توظيف المبادئ والقوانين والنما ▪
 تركيب المعلومات والمعطيات واألفكار بشكل واضح.  ▪
 إبداء رأي والبرهنة عليه.  ▪
 تمثيل بنية أو ظاهرة بيولوجية أو جيولوجية بواسطة رسم تخطيطي.  ▪
 ترجمة معطيات رقمية إلى مبيان أو جدول أو نص.  ▪
 إنجاز رسم تخطيطي وظيفي.  ▪
 أو خطاطة.  يبيإنجاز رسم تخطيطي ترك  ▪
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