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 من التعميم الثانوي اإلعدادي الثالثةلمسنة  لمرائز التشخيصياإلطار المرجعي 
 الحياة واألرض عموم مادة

 

 (االقتياتوظائف ) ملمجس الوظيفية الوحدةالمجال الرئيسي األول: 

 

  ليضما: 1المجال الفرعي 

 الكيميائي تعرف التحوالت التي تخضع ليا المواد داخل األنبوب اليضمي نتيجة اليضم -
 استنتاج مفيوم القيت  -

 جدار المعي الدقيق وخصائصو بنية  تحديد -
 ظاىرة االمتصاص المعوي تفسير -

 
  التنفس: 2المجال الفرعي 

 تحديد مسار الغازات التنفسية بين المسالك اليوائية والدموية -
 آليات التبادالت الغازية التنفسية بين اليواء والدم  إبراز -

 األنسجة و الت التنفسية بين الدم آليات التباد إبراز -
 

  الدوران :3المجال الفرعي 

 الجياز الدوراني الدم وخصائص مكونات كل من تحديد  -
 والخالياالدم في نقل الغازات التنفسية بين الرئتين واألعضاء  تعرف دور -

 الخالياتعرف دور الدم في نقل مواد القيت بين المعي الدقيق و  -

 عن دوران الدم  تعرف بنية القمب المسؤولة -

 

 

 كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
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 اإلبراز البولي: 4لمجال الفرعي ا 
 تعرف مكونات البول  -
 مصدر البول تحديد -

 لمكمية  البنية النسيجيةتعرف  -

 مراحل تكون البول  تحديد -

 

 (الربطوظائف ) ملمجس الوظيفية الوحدة: الثانيالمجال الرئيسي 

 

  الجياز العصبي: 1المجال الفرعي 

 الحساسية الشعورية والتحركية اإلرادية والالإرادية تعرف العناصر المتدخمة في -

حساسية الشعورية ال)األنشطة العصبية  مختمف بية خاللتحديد مسير السيالة العص -
 والتحركية اإلرادية واالنعكاسية(

  الجياز العضمي: 2المجال الفرعي 

 تعرف خصائص العضمة الييكمية ودورىا في إحداث الحركة  -
 ييكميةتعرف بنية العضمة ال -

  تحديد متطمبات النشاط العضمي -

 (التربية الغذائية) يةالصح التربية: الثالثالمجال الرئيسي 

  األغذية: 1المجال الفرعي 

 التركيب الكميائي لبعض األغذية  تحديد -
 تعرف دور بعض األغذية  -

 معايير تصنيف األغذية إلى مجموعات غذائية كبرى إبراز -
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  لغذائيةالفاقات ا: 2المجال الفرعي 

 تعرف بعض أنواع الفاقات الغذائية  -

 تحديد مفيوم الفاقة الغذائية  -

 الفاقات الغذائية سبل الوقاية من تحديد -

 

  الكمتات الغذائية: 3المجال الفرعي 

 أىم شروط التغذية المتوازنة تحديد -

 تحميل معطيات حول الحاجيات اليومية لمجسم من أجل تغذية متوازنة  -

 الغذائية  الكمتةمفيوم ف يتعر  -
 حساب الكمتة الغذائية -

  
  إشكالية الكائنات المعدلة وراثيا: 4المجال الفرعي 

 تعرف دوافع التعديل الوراثي في مجال التغذية -

  تعرف مبدأ التعديل الوراثي -
 االستشعار بإشكالية الكائنات المعدلة وراثيا وتأثير منتوجات الصناعة الغذائية عمى اإلنسان -

 (وقاية أجيزة الجسم: الجسمصحة )يةالصح التربية: لرابعاالمجال الرئيسي 

 

  العصبي الجياز وقاية: 1المجال الفرعي 

 تحديد بعض األخطار الميددة لمجياز العصبي -

 وقائية لمحفاظ عمى سالمة الجياز العصبيالطرق اقتراح ال -



4 

 

 

  اليضمي الجياز وقاية: 2المجال الفرعي 

 ليضمياالميددة لمجياز  األخطارتحديد بعض  -

 اليضمياقتراح إجراءات وقائية لمحفاظ عمى سالمة الجياز  -

 

  التنفسي ازالجي وقاية: 3المجال الفرعي 

 التنفسيالميددة لمجياز  األخطارتحديد بعض  -

 التنفسياقتراح إجراءات وقائية لمحفاظ عمى سالمة الجياز  -

 

  العضمي الجياز وقاية :4المجال الفرعي 

 العضميلمجياز  الميددة األخطارتحديد بعض  -

 العضميلمحفاظ عمى سالمة الجياز من ىذه األخطار ية الوقا سبلاقتراح  -

 

  التناسميوقاية والجياز : 5المجال الفرعي 

 تعرف بعض التعفنات التي تصيب الجياز التناسمي -
 تحديد بعض األخطار الميددة لمجياز التناسمي -

 ناسمياقتراح إجراءات وقائية لمحفاظ عمى سالمة الجياز الت -

 

 (المناعةعمم ) يةالصح التربية: الخامسالمجال الرئيسي 

  الجراثيم: 1المجال الفرعي 

 تعرف بعض أنواع الجراثيم الممرضة  -

 تعرف الخاصيات المسؤولة عن خطورة الجراثيم الممرضة  -
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  المناعة الطبيعية والمناعة النوعية: 2المجال الفرعي 

 أعراض االستجابة االلتيابية  تحديد -

 دور البمعمة في الدفاع عن الجسم  إبراز -

  ةوالخموي ةالخمطي آلية كل من االستجابة المناعية تعرف -
 الجسم ضد الجراثيم الممرضة تدعيم مناعةتعرف كيفية  -

  والسيدا( األرجيات) يالجياز المناع اضطرابات :3المجال الفرعي 

 تعرف أعراض األرجية ومسبباتيا  -

 ية آلية االستجابة األرجتحديد  -

 تحديد أعراض داء السيدا ومراحمو وكيفية انتقالو -
 عمى الجياز المناعي  VIHتعرف كيفية تأثير حمة  -

 داء السيدا وتعرف طرق الوقاية منو  أخطارالوعي ب -

 

  (زرع األعضاءو  الدم تحاقن) يةالمناع المشاكلبعض  :4المجال الفرعي 

 تعرف مشاكل تحاقن الدم -

 تحديد الفصائل الدموية  -
 مشاكل زرع األعضاء  دتحدي -

 رصد العناصر التي تتدخل في رفض الطعم وكيفية تأثيرىا -
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 جداول التخصيص

 الرئيسية حسب المجاالت . أ

 ( %نسبة األىمية )  مجاالت فرعية رئيسية مجاالت

 الوظيفية الوحدة -1
 (االقتياتوظائف ) ملمجس

 ليضما - 1

 .التنفس - 2 35إلى  33
 الدوران – 3
 اإلبراز البولي  – 4

 الوظيفية الوحدة - 2
 الربط(وظائف ) ملمجس

 23إلى  15 الجياز العصبي - 1
 ضميالجياز الع - 2

 يةالصح التربية - 3
 (التربية الغذائية)

 األغذية -1

 الفاقات الغذائية - 2 15إلى  13
 الكمتات الغذائية - 3
 إشكالية الكائنات المعدلة وراثيا -4

 التربية - 4
: الجسمصحة ية)الصح

 (وقاية أجيزة الجسم

 اليضمي الجياز وقاية - 1

 13إلى  5
 التنفسي الجياز وقاية - 2
 العصبي الجياز وقاية -3
 العضمي الجياز وقاية -4
 التناسمي الجياز وقاية -5

 يةالصح التربية - 5
 (المناعةعمم )
  

 الجراثيم - 1

 33إلى  25

 المناعة الطبيعية والمناعة النوعية - 2

 األرجيات: الجياز المناعي اضطرابات - 3
 السيدا: الجياز المناعي اضطرابات -4
 الدم تحاقن: المناعية المشاكلبعض  -5
 األعضاءزرع : المناعية المشاكلبعض  -6
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 الميارات المستيدفة حسب  . ب

 الميارات المستيدفة
 نسبة

 األىمية
( % ) 

وضعية 
 اختبار

 كم فيالتح
 الموارد

المستوى تأخذ بعين االعتبار  الوضعية اعتماد أساليب مالئمة لهذه
، منها أسئمة ذات إجابات قصيرة، وأسئمة متعددة االختيار، الدراسي المعني

 65إلى  55 .لمعارفااستظهار   وأسئمة المطابقة...، وأسئمة مقالية ترتكز عمى

 

  
 
 
 
 

بئة اختبار تع
الموارد لحل 

وضعية 
 مركبة 

 

 تستيدف األساليب المعتمدة في ىذا االختبار الميارات اآلتية:
 انتقاء وتنظيم المعمومات المرتبطة بالموضوع. -
 تحديد وصياغة مشكل عممي. -
 اقتراح وصياغة فرضيّة أو فرضيات مرتبطة بالمشكل العممي. -
 الفرضيات.اقتراح أدوات مناسبة الختبار الفرضية أو  -
 ربط المعمومات بالمكتسبات لحل المشكل العممي المطروح. -
توظيف المعمومات في حل المشكل العممي المطروح أو في تفسير  -

 الظاهرة المطروحة لمدراسة.
 وصف وتحميل المعطيات العممية والخروج باستنتاجات. -
 مقارنة المعطيات وتفسير النتائج. -
 ن والنماذج لتفسير الظواهر والمعطيات العممية.توظيف المبادئ والقواني -
 توظيف مختمف أشكال التعبير )جداول، مبيانات، رسوم تخطيطية...(. -
الربط المنطقي بين األفكار واختيار المنهجية المناسبة لإلجابة عمى  -

 المشكل المطروح.
 تمثيل بنية أو ظاهرة عممية بواسطة رسوم تخطيطية. -
 دية عمى شكل جدول أو رسم بياني أو نص.ترجمة معطيات عد -
 تركيب المعمومات والمعطيات واألفكار بشكل واضح. -

 55إلى  45

 


