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تتحدد املدة إلاجمالية إلنجاز اختبارات مباراة كليات الطب والصيدلة وطب  -

 وهي: ،مكوناتأربعة  املباراةتشمل و  .ساعات 3ألاسنان في 

o  اختبار علوم الحياة )البيولوجيا(؛املكون ألاول : 

o اختبار الفيزياء؛املكون الثاني : 

o اختبار الكيمياء؛ون الثالثاملك : 

o اختبار الرياضيات.املكون الرابع : 

 

 ؛(QCM)تعدد املنمط أسئلة الاختيار من  سؤالا من 02يتضمن كل مكون  -

 ؛فقط اواحد اصحيح اجواب سؤال من صنف الاختيار من متعددكل  ل  م  ت  ح  ي   -

 ؛3و 1باعتماد أوزان تتراوح بين ألاسئلة نقط ت -

في مكون واحد من مكونات الاختبار  02/5اوي أو تقل عن تعتبر النقطة التي تس -

 نقطة موجبة للرسوب؛ 

  .ةحاسبة في هذه املباراال آلاالتاستعمال ال يسمح ب -
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 ألاول: علوم الحياة )البيولوجيا( املكون 

يستتتتتمجدل مجتتتتتال تقتتتتتويا املكلستتتتتبات فتتتتتي متتتتتادة علتتتتتوم الحيتتتتتاة )البيولوجيتتتتتا( مستتتتتتويين متتتتتن التتتتتتحكا: 

 ارل والتحكا في إلاجراءات املرتبطة باالستدالل العلمي. التحكا في املع

يمكتتتتتن املستتتتتتوق ألاول متتتتتن تقتتتتتويا معتتتتتارل املترلتتتتتحة واملترلتتتتت  فتتتتتي مجتتتتتال علتتتتتا الورا تتتتتة وفتتتتتي مجتتتتتال 

بينما يمكن املستوق الثاني من تقويا الاستدالل ، اسمجالك املادة العضوية وتدفق الطاقة داخل الخلية

إلجتتتتتراءات وأدوات دراستتتتتة املعطيتتتتتات )تو يتتتتتف القتتتتتوانين   واملترلتتتتتحة العلمتتتتتي؛ أي متتتتتدق تو يتتتتتف املترلتتتتت

 ت...(.اواملهار واملنهجيات 

 مالحظة: 

مختلتتف ألاستتئلة املستتتعملة فتتي موضتتوس املبتتاراة ستتتكون متتن نمتتط أستتئلة الاختيتتار متتن متعتتدد  -

(QCM). 

 دقيقة. 55مدة الاختبار هي  -

 مين املستهدفة في موضوع املباراةاملجاالت واملجاالت الفرعية املرتبطة باملضا. 1 

 ( %20: نسبة ألاهمية) الخليةاملجال ألاول: استهالك املادة العضوية وتدفق الطاقة داخل 

 ألاهمية املضامين املجاالت الفرعية

التفاعالت 

املسؤولة عن تحرير 

الطاقة الكامنة في 

املادة العضوية على 

 مستوى الخلية

 

 مفهوم التنفس؛ -

 ؛مفهوم التخمر -

 النحالل الكليكوز؛  ألاساسية املراحل -

 الحصيلة الطاقية النحالل الكليكوز؛ -

 بنية وفوق بنية امليتوكندري؛ -

 ؛Krebsاملراحل ألاساسية لحلقة  -

 ؛Krebsالحصيلة الطاقية لحلقة  -

 السلسلة التنفسية والتفسفر املؤكسد؛ -

 الحصيلة الطاقية للتنفس؛ -

 املراحل ألاساسية للتخمر؛ -

 ية للتخمر؛الحصيلة الطاق -

 املردود الطاقي للتخمر والتنفس.

10% 
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دور العضلة 

الهيكلية املخططة 

 في تحويل الطاقة

 املخطط العضلي: الرعشة العضلية والكزاز التام والكزاز غير التام؛ -

املرافقة  ، الكليكوز، ...( 2Oالظواهر الحرارية والكيميائية )اسمجالك  -

 للتقلص العضلي؛

 ة؛بنية وفوق بنية العضل -

 البنية الجزيئية للخييطات العضلية؛ -

 مصدر الطاقة الالزمة للتقلص العضلي؛ -

 آلية التقلص العضلي؛ -

 .ATPطرق تجديد 

10% 

 (%80ألاهمية:  نسبة (الوراثةاملجال الثاني: 

 ألاهمية املضامين املجاالت الفرعية

 مفهوم الخبر الوراثي 

آلية تعبير الخبر 

مراحل  الوراثي:

 يناتتركيب البروت

الهندسة الوراثية: 

 مبادئها وتقنياتها

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

 مراحل الانقسام غير املباشر عند خلية نباتية وأخرق حيوانية؛ +

 الدورة الخلوية. +

 الطبيعة الكيميائية للمادة الورا ية: -

 ؛ADN+ تركيب وبنية كل من الصبغيات وجزيئة 

 .ADN+ آلية مضاعفة 

 مفهوم الصفة واملور ة والحليل والطفرة؛ -

 العالقة صفة ت بروتين ومور ة ت بروتين؛ -

 الداللة الورا ية للطفرة؛ الرمز الوراثي. -

 ؛ARNmجزيئة بنية  -

 الاستنساخ؛ -

 الترجمة )البداية والاستطالة والنجاية(. -

 مفهوم التغير الوراثي، مراحل نقل مور ة: -

 إلى نبات؛ Agrobacterium tumefaciensقال طبيعي ملور ات + انت

 مور ة إلى بكتيرية معينة. ومراحل نقل+ تقنيات 

 بعض مجاالت تطبيق مبادئ الهندسة الورا ية: -

 + إلانتاج الصناعي لهرمون ألانسولين البشري؛

 + إلانتاج الصناعي لبروتينات سامة توجه ضد الحشرات الضارة.

20 % 
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بر الووراثي نقل الخ

عبووووووووووووووووووووووووووور التوالووووووووووووووووووووووووووود 

 الجنس ي

القووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانين 

إلاحصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ية 

النتقوووووال الصوووووفات 

الوراثيوووووووووووووووووووة عنووووووووووووووووووود 

ثنا يوووووووات الصوووووووي ة 

 الصب ية

دور الانقسام الاختزالي وإلاخصاب في تخليط الحليالت )الضمصبغي  -

نفس النوس  الصبغيات عندوالبيصبغي(، وفي الحفاظ على  بات عدد 

 خالل:من جيل آلخر، وذلك من 

 الاختزالي؛ + الانقسام

 + خرائط صبغية ألنواس  نائية الصيغة الصبغية.

 النتقال الصفات الورا ية؛ Mendelقوانين  -

 الهجونة ألاحادية، الهجونة الثنائية؛ -

ساللة نقية وساللة متوحشة، تشابه الاقتران واختالل الاقتران،  -

 التهجين، التزاوج الاختباري؛

 شبكات التزاوج؛ -

 بالجنس والورا ة املرتبطة بالجنس؛الورا ة غير املرتبطة  -

  ؛السيادة التامة، تساوي السيادة، مور ة مميتة -

 مور تان مستقلتان، مور تان مرتبطتان؛ -

  اهرة العبور وتنوس ألاجيال )التخليط الضمصبغي(؛ -

 الخريطة العاملية.   -

40% 

علووووووووووووووووووووووو  الوراثوووووووووووووووووووووووة 

 البشرية

علوووووووووووووووووووووووووووووو  وراثوووووووووووووووووووووووووووووووة 

 الساكنة

 

 

 م الخريطة الصبغية؛ مفهوم لجرة النسب ومفهو  -

 أمراض ورا ية غير مرتبطة بالصبغيات الجنسية؛ -

 أمراض ورا ية مرتبطة بالصبغيات الجنسية؛ -

 الشذوذ الصبغي وعواقبه؛ -

 التأويل الصبغي لألمراض الورا ية؛ -

 تقنيات تشخيص الشذوذ الصبغي قبل الوالدة وأهميته؛ -

 الساكنة؛معايير توازن  -

 : توازن نظري؛  Hardy-Weinbergقانون  -

 عوامل تغير الساكنة وتأ يرها على بنية الساكنة؛ -

 املعايير املميزة للنوس وتعريفه. -

20% 
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 مستويات التحك  املستهدفة من موضوع املباراة )املهارات(. 2

يسمجدل موضوس املباراة مستويين من التحكا: استظهار املعارل والاستدالل العلمي وذلك 

 .(QCM)متعدد الاختيار من باستعمال أسئلة 

 

  نسبة ألاهمية مستويات التحك  )املهارات(

اسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رداد 

 املعارف

يختبر هذا املستوق مدق تحكا املترلحة واملترل  في املعارل 

 .املادة العضوية وتدفق الطاقة املرتبطة بعلا الورا ة وباسمجالك
50% 

الاسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتدالل 

 العلمي

 

حة واملترل  في إجراءات يختبر هذا املستوق مدق تحكا املترل

 ت...(.اواملهار وأدوات دراسة املعطيات )تو يف القوانين واملنهجيات 
50% 
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 املكون الثاني: الفيزياء

 
مستتتتتتتويين متتتتتتتن التتتتتتتحكا: استتتتتتتتعمال املتتتتتتتوارد  الفيزيووووووواءيستتتتتتمجدل مجتتتتتتتال تقتتتتتتويا املكلستتتتتتتبات فتتتتتتي 

 والاستدالل العلمي. 

ن  املستوق   
 
ك م  ألاول من التحقق من مستوق التحكا في استعمال املوارد )التعلمات ألاستا  ي 

 املكلسبة خالل الدرو  وألاشغال التطبيقية(.

ن  املستوق الثاني من تقويا التحكا في الاستدالل العلمي.  
 
ك م   ي 

 

 املجال الر يس ي واملجاالت الفرعية املرتبطة باملضامين املستهدفة في موضوع املباراة.1

التتعلا  كلستباتموالئحتة قدم جدول املضامين املجاالت املضامينية املسمجدفة من التقويا، ي

فرعتتي، والتتتي تعتبتتر الحتتد ألادنتت  التتذي  )املعتتارل واملهتتارات( الخاصتتة بكتتل مجتتال مضتتموني ألاساستتية

 يجب التمكن منه من طرل املترل )ة( بجدل تقويمه فيه. 
 

 الفيزياء الر يس ي:املجال 

 تعل تسبات المك الفرعيةاملجاالت 
نسبة 

 ألاهمية

املجوووووووووووووووووووووووووووال 

 الفرعوووووووووووووووووووووووووي

 ألاول:
 

 املوجات

 امليكانيكية املتواليةاملوجات . 1

 تعريف املوجة امليكانيكية وسرعة انلشارها.  -

 تعريف املوجة الطولية واملوجة املستعرضة.  -

 تعريف املوجة املتوالية.  -

معرفة العالقة بين استطالة نقطة من وسط الانلشار   -

)واستطالة املنبع   ) ( )M Sy t y t  . 

استغالل العالقة بين التأخر الزمني واملسافة وسرعة   -

 الانلشار.

استغالل و ائق تجريبية ومعطيات لتحديد: مسافة، والتأخر   -

 الزمني، وسرعة الانلشار.

اقتراح تبيانة تركيب تجريبي لقيا  التأخر الزمني أو سرعة  -

 ار موجة.الانلشار عند انلش

 

35% 
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 املتوالية الدورية . املوجات امليكانيكية2

 تعرل موجة متوالية دورية ودورها. -

 تعريف املوجة املتوالية الجيبية والدور والتردد وطول املوجة. -

vT.معرفة واستغالل العالقة -  . 

معرفة شروط حدوث  اهرة الحيود: بعد الفتحة أصغر أو  -

 وجة.امليساوي طول 

 معرفة خاصية موجة محيدة. -

 تعريف وسط مبدد. -

استغالل و ائق تجريبية للتعرل على  اهرة الحيود وإبراز  -

 خاصيات املوجة املحيدة.

اقتراح تبيانة تركيب تجريبي يمكن من إبراز  اهرة حيود  -

 املوجات امليكانيكية الصوتية وفوق الصوتية.
 

 . انتشار موجة ضو ية3

 ية للضوء من خالل  اهرة الحيود.معرفة الطبيعة املوج -

 معرفة تأ ير بعد الفتحة أو الحاجز على  اهرة الحيود. -

 اسلثمار و يقة أو شكل للحيود في حالة موجة ضوئية. -

 .     λ = c / معرفة واستغالل العالقة  -

 تعريف الضوء ألاحادي اللون والضوء متعدد ألالوان. -

جات في الفراغ للطيف املرئي معرفة حدود أطوال املو  -

 وألالوان املطابقة لها.

معرفة أن تردد إشعاس أحادي اللون ال يتغير عند انتقاله من  -

 وسط شفال إلى آخر.

 معرفة أن ألاوساط الشفافة مبددة للضوء بدرجات مختلفة. -

nمعرفة العالقة   - c v. 

 عين.تحديد معامل وسط شفال بالنسبة لتردد م -

اقتراح تبيانة تركيب تجريبي يسمح بإبراز  اهرة الحيود في  -

 حالة املوجات الضوئية.

aمعرفة واستغالل العالقة  -    ومعرفة وحدة وداللة ،

θ وλ. 

aللتحقق من العالقة  قياسات تجريبية استغالل - . 
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املجال الفرعي 

 :الثاني

 

 التحوالت النووية

 . التناقص إلاشعاعي 1

معرفة مدلول الرمز  -
A

Z X .وإعطاء تركيب النواة التي يمثلها 

 تعرل نظائر عنصر كيميائي. -

 التعرل على مجاالت استقرار وعدم استقرار النوق من خالل -

املخطط   ,N Z. 

استغالل املخطط   - ,N Z. 

 تعريف نواة مشعة. -

 معرفة واستغالل قانوني الانحفاظ. -

و   النووية:تعريف التفتتات  - 

و    

 . والانبعاث  

 قانوني الانحفاظ. كتابة املعادالت النووية بتطبيق -

 التعرل على طراز التفتت النووي انطالقا من معادلة نووية. -

قانون التناقص إلاشعاعي واسلثمار املنحنى  معرفة واستغالل -

 الذي يوافقه.

 يمثل تفتتا واحدا في الثانية.   Bq 1معرفة أن  -

1عمر النصف و  تعريف  ابتة الزمن  - 2t. 

1 و  و استغالل العالقات بين  - 2t. 

 . و استعمال معادلة ألابعاد لتحديد وحدة  -

 املشع املناسب لتأريخ حدث معين.تحديد العنصر  -

 الكتلة والطاقة -. النوى 2

 تعريف وحساب النقص الكتلي وطاقة الربط. -

 تعريف وحساب طاقة الربط بالنسبة لنوية واستغاللها. -

استعمال مختلف وحدات الكتلة والطاقة والعالقة بين هذه  -

 الوحدات.

 استغالل منحنى أسطون لتحديد النوق ألاكثر استقرارا. -

 طاقة وحساب طاقة الكتلة.-كتلة عرفة عالقة التكافؤ م -

لتفاعل نووي باستعمال:  Eإنجاز الحصيلة الطاقية  -

 طاقات الكتلة ت طاقات الربط ت مخطط الطاقة.

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

 قات النشاط إلاشعاعي.تعرل بعض تطبي  -

 معرفة بعض أخطار النشاط إلاشعاعي. -

30% 
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املجال الفرعي 

 :لثالثا

 

 لكهرباءا

 RCثنائي القطب 
تحديد وفي االصطالح مستقبل    Cuو   Ru تمثيل التوترين  -

 شحنتي لبوسي مكثف.

معرفة واستغالل العالقة   -
dq

i
dt

  بالنسبة لمكثف في

 االصطالح مستقبل. 

q.العالقة   معرفة واستغالل - C u.      

( Fالجزئية )والوحدات  Fمكثف، ووحدتها معرفة سعة   -

  (. pF( و ) nF و )

 تحديد سعة مكثف مبيانيا وحسابيا.  -

لتوالي معرفة سعة المكثف المكافئ للتركيب على ا  -

 كل تركيب. والتركيب على التوازي والفائدة من

حلها عندما يكون والتحقق من  إثبات المعادلة التفاضلية -

 خاضعا لرتبة توتر. RCب ثنائي القط

مربطي مكثف عند  بين )االستجابة( Cuتحديد تعبير التوتر -

لرتبة توتر واستنتاج   تعبير شدة  RC خضوع ثنائي القطب

   التيار المار في الدارة وتعبير شحنة المكثف.

تعُرف وتمثيل منحنيات تغير التوتر بين مربطي المكثف  -

 والمقادير المرتبطة به بداللة الزمن واستغاللها.

شدة دالة زمنية متصلة، وأن معرفة أن التوتر بين مربطي المكثف   -

  . t=0التيار دالة غير متصلة عند 

 معرفة واستغالل تعبير ثابتة الزمن.  -

 استعمال معادلة األبعاد.  -

 استغالل وثائق تجريبية لـ:  -

 تعرف التوترات المالحظة؛ 

   إبراز تأثيرR وC على عمليتي الشحن والتفريغ؛ 

  ة الزمن ومدة الشحن؛تعيين ثابت 

  دائم( والمجال الزمني لكل  –تحديد نوع النظام )انتقالي

 منهما. 

لدراسة استجابة ثنائي القطب  اقتراح تبيانة تركيب تجريبي -

RC .لرتبة توتر 

معرفة كيفية ربط راسم التذبذب ونظام مسك معلوماتي لمعاينة   -

 مختلف التوترات.

استجابة ثنائي توتر على ووسع رتبة ال  Cو   Rتحديد تأثير   -

 .RCالقطب 

 معرفة واستغالل تعبير الطاقة الكهربائية المخزونة في مكثف.

35% 

 
 
 
 
 
 
 
 



  مكون الفيزياء_ : اإلطار المرجعي للمباراة0202/0200نان برسم السنة الجامعية المباراة الوطنية لولوج كليات الطب والصيدلة وطب األس

 18 من 11 ص                       وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي                                                           

 . مستويات التحك  )املهارية( املستهدفة في موضوع املباراة2

والاستدالل العلمي وذلك عمال املوارد : استمهاريينيسمجدل موضوس املباراة مستويين 

 .((QCMاملتعدد ختيار من باستعمال أسئلة الا 

 

  نسبة ألاهمية املستويات املهارية

استعمال 

 املوارد

يختبر هذا املستوق مدق تحكا املترلحة واملترل  في املعارل 

  :آلاتية املجاالتواملهارات املرتبطة ب

 املوجات؛ -

 النووية؛التحوالت  -

 .الكهرباء -

70% 

الاستدالل 

 العلمي

 

ا املترلحة واملترل  في عناصر يختبر هذا املستوق مدق تحك

 %30 املنهج العلمي )منهجيات، فكر نقدي، تعليل ...(.
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 املكون الثالث: الكيمياء

مستويين من التحكا: استعمال املوارد  الكيمياءيسمجدل مجال تقويا املكلسبات في 

 والاستدالل العلمي. 

ن  املستو   
 
ك م  ق ألاول من التحقق من مستوق التحكا في استعمال املوارد )التعلمات ألاسا  ي 

 املكلسبة خالل الدرو  وألاشغال التطبيقية(.

ن  املستوق الثاني من تقويا التحكا في الاستدالل العلمي.  
 
ك م   ي 

 

 املجال الر يس ي واملجاالت الفرعية املرتبطة باملضامين املستهدفة في موضوع املباراة .1

التعلا مكلسبات قدم جدول املضامين املجاالت املضامينية املسمجدفة من التقويا، والئحة ي

فرعي، والتي تعتبر الحد ألادن  الذي  )املعارل واملهارات( الخاصة بكل مجال مضموني ألاساسية

 يجب التمكن منه من طرل املترل )ة( بجدل تقويمه فيه. 
 

 املجال : الكيمياء

املجاالت 

 الفرعية
 نسبة ألاهمية كتسبات التعل م

املجووووال الفرعووووي 

 :ألاول 

 

التحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالت 

السوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور عة 

والتحووووووووووووووووووووووووووووووووووووالت 

البطيئوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

ملجموعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 كيميا ية

 . التحوالت السر عة والتحوالت البطيئة1

 اختزال -ألاكسدة كتابة معادلة التفاعل املنمذج لتحول  -

 وتعرل املزدوجتين املتدخلتين.

رعة التفاعل انطالقا على س تحديد تأ ير العوامل الحركية -

 من نتائج تجريبية.
 

 . التتبع الزمني للتحول؛ سرعة التفاعل2

تعليل مختلف العمليات املنجزة خالل تلبع التطور الزمني  -

   واسلثمار النتائج التجريبية. ،ملجموعة

 معلمة التكافؤ خالل معايرة واستغالله.  -

تركيزه استغالل منحنيات تطور كمية املادة لنوس كيميائي أو  -

 أو تقدم التفاعل.

  إنشاء الجدول الوصفي لتقدم التفاعل واستغالله. -

 معرفة تعبير السرعة الحجمية للتفاعل. -

      معرفة تأ ير التركيز ودرجة الحرارة على سرعة التفاعل. -

منحنيات  حدأتفسير، كيفيا، تغير سرعة التفاعل بواسطة  -

35% 
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 التطور.

 مبيانيا.تحديد قيمة السرعة الحجمية للتفاعل  -

1تعريف زمن نصف التفاعل  - 2t. 

تحديد زمن نصف التفاعل مبيانيا أو باسلثمار نتائج  -

 تجريبية.

 معرفة تأ ير التركيز ودرجة الحرارة على زمن نصف التفاعل. -

املجووووال الفرعووووي 

 :الثاني

 

التحووووووووالت  يووووووور 

الكليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

ملجموعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 كيميا ية

  ية التي تحدث في املنحيين. التحوالت الكيميا1

 تعريف الحمض والقاعدة حسب برونشتد. -

وتعرل  قاعدة - حمضكتابة املعادلة املنمذجة للتحول  -

 املزدوجتين املتدخلتين في التفاعل.

 محلول مائي.  pHتحديد قيمة  -

حساب التقدم النجائي لتفاعل حمض مع املاء انطالقا من  -

ومقارنته مع  محلول هذا الحمض، pHز ومعرفة تركي

 التقدم ألاقص ى.

تعريف نسبة التقدم النجائي لتفاعل وتحديدها انطالقا من  -

 معطيات تجريبية.

 حالة توازن مجموعة كيميا ية. 2

لجزء من محلول  Gالعالقة بين املواصلة  غاللاست -

 ملولية الفعلية لأليونات املتواجدة في هذا املحلول.والتراكيز ا

معرفة أن كميات املادة ال تتطور عند تحقق حالة توازن  -

  املجموعة وأن هذه الحالة تكون ديناميكية.

انطالقا من  rQإعطاء التعبير الحرفي لخارج التفاعل  -

 معادلة التفاعل واستغالله.

r,معرفة أن  - éqQ   توازن خارج التفاعل ملجموعة في حالة

 Kتسمى  ابتة التوازن  قيمة ال تتعلق بالتراكيز يأخذ

 املوافقة ملعادلة التفاعل.

معرفة أن نسبة التقدم النجائي لتحول معين تتعلق بثابتة  -

 التوازن وبالحالة البدئية للمجموعة.
 

 في محلول مائي قاعدة - حوالت املقرونة بالتفاعالت حمض. الت3

هو  ابتة التوازن املقرونة  eKاء ألايوني للماء دمعرفة أن الج -

55% 
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 بتفاعل التحلل البروتوني الذاتي للماء.

log e  ة العالقةمعرف - epK K  . 

أو محايد(  تحديد، طبيعة محلول مائي )حمض ي أو قاعدي -

 املحلول. pHانطالقا من قيمة 

محلول مائي انطالقا من التركيز املولي  pHتحديد، قيمة  -

3Hلأليونات  O أوHO. 

املوافقة ملعادلة تفاعل حمض  AKكتابة تعبير  ابتة الحمضية  -

 مع املاء واستغالله.

log A ة ة العالقمعرف - ApK K  

 قاعدة -تحديد  ابتة التوازن املقرونة بالتفاعل حمض  -

 بواسطة  ابتتي الحمضية للمزدوجتين املتواجدتين معا.

املائي املحلول  pHتعيين النوس املهيمن، انطالقا من معرفة  -

 املزدوجة )قاعدة/حمض(. ApKو

الحمضية والقاعدية  هيمنة ألانواسمخططات استغالل تمثيل و  -

 في محلول.

كتابة معادلة التفاعل الحاصل أ ناء املعايرة )باستعمال سها  -

 واحد(.

 معرفة التركيب التجريبي للمعايرة.   -

 ج املعايرة.استغالل منحنى أو نتائ -

 واستغالله.  قاعدة -حمض معلمة التكافؤ خالل معايرة -

 تعليل اختيار الكاشف امللون املالئا ملعلمة التكافؤ. -

املجال الفرعي 

 :الثالث

منحى تطور 

مجموعة 

 كيميا ية

 التطور التلقائي ملجموعة كيميا ية

كيميائية في حالة  ملجموعة rQحساب قيمة خارج التفاعل  -

 معينة.

 تحديد منحى تطور مجموعة كيميائية. -

10% 
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 املستهدفة في موضوع املباراة)املهارية( . مستويات التحك  2

يسمجدل موضوس املباراة مستويين مهاريين: استعمال املوارد والاستدالل العلمي وذلك باستعمال 

 .(QCM)املتعدد أسئلة الاختيار من 
 

  نسبة ألاهمية ت املهاريةاملستويا

 استعمال املوارد

يختبر هذا املستوق مدق تحكا املترلحة واملترل  في املعارل 

 :املجاالت آلاتيةواملهارات املرتبطة ب

التحوالت السريعة والتحوالت البطيئة ملجموعة  -

 كيميائية؛

 التحوالت غير الكلية ملجموعة كيميائية؛ -

 منحى تطور مجموعة كيميائية. -

70% 

الاسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتدالل 

 العلمي

 

يختبر هذا املستوق مدق تحكا املترلحة واملترل  في عناصر 

 املنهج العلمي )منهجيات، فكر نقدي، تعليل ...(.
30% 
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 املكون الرابع: الرياضيات

 .يتكون امتحان مادة الرياضيات لهذه املباراة من أسئلة متعددة الاختيارات 

  سؤالا جميعها مستقلة فيما بينجا. 02يقة، يتكون من دق 55امتحان مادة الرياضيات ومدته 

 .كل سؤال من أسئلة الامتحان له خمسة أجوبة من بينجا واحد فقط هو الجواب الصحيح 
 

 أسئلة الامتحان تتطرق للمعارل واملهارات املتعلقة باملجاالت التالية:

ة في موضوع الرياضيات املجاالت الر يسية واملجاالت الفرعية املرتبطة بالكفايات املستهدف .1

 :لهذه املباراة

 التحليلاملجال الر يس ي ألاول: 

املجاالت 
 الفرعية

 الكفايات املستهدفة
نسبة 
 ألاهمية

 املتتاليات

 العددية

استعمال املتتاليات الهندسية واملتتاليات الحسابية في دراسة   متتاليات   .1.1.1

 أخرق.عددية 

ت املرجعية ومصاديق التقارب لتحديد نجاية استعمال نجايات املتتاليا. 2.1.1

 متتالية عددية؛

) نجاية متتاليةتحديد  .1.3.1 )nv  من النوس ( )n nv f u   ؛معلومة دالةحيث 

 تحديد نجاية متتالية .1.1.1 nu  من الشكل  nn ufu 1
دالة  fحيث  

 وتحقق I متصلة على مجال  IIf ؛ 

 51% استعمال املتتاليات في حل مسائل من الرياضيات. .1.1.1

 الاتصال

 والاشتقاق

 ودراسة

 الدوال

 وحساب

 التكامل

استعمال حساب دالة عددية في نقطة ب وقابلية اشتقاقدراسة اتصال . 1.2.1

 النجايات؛

 متصلة؛ وقطعة بدالةتحديد صورة مجال  .2.2.1

تطبيق مبرهنة القيا الوسيتطية في دراستتة بعض املعتادالت و املتراجحات أو . 3.2.1

 دراسة إشارة بعض التعابير ...؛

دالة  في حالةتطبيق مبرهنة القيا الوسيطية أومبرهنة الدالة التقابلية  .1.2.1

 معادلة منعلى مجال، إل بات وحدانية حل  يبة قطعاورتمتصلة 

النوس  xf؛ 
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 مجال؛ عددية على اشتقاق دالةدراسة قابلية . 1.2.1

 تحديد الدالة املشتقة لدالة عددية؛ .1.2.1

 استعمال الدالة املشتقة في تحديد رتابة دالة على مجال؛ .5.2.1

 ا من جدول تغيراتجا؛تحديد إشارة دالة انطالق .1.2.1

 عددية. والقصوية لدالةحل مسائل تطبيقية تتعلق بالقيا الدنوية .1.2.1

تو يف الدالة املشتقة ألاولى و الدالة املشتقة الثانية في دراسة دالة . 2.1..1

 عددية و في إ بات بعض املتفاوتات ....؛

 تحديد الدوال ألاصلية للدوال الاعتيادية؛. 11.2.1

 ستعمال صيغ الاشتقاق لتحديد الدوال ألاصلية لدالة على مجال.ا. 12.2.1

 التمكن من الحساب الجبري على اللوغاريتمات و ألاسيات..  13.2.1

 التمكن من حل معادالت ومتراجحات ونظمات  لوغاريتمية ؛. 11.2.1

 نوسمعرفة وتطبيق اللوغاريتا العشري )خاصة في حل املعادالت من . 11.2.1

10x a 10 نوس من املتراجحات وx a 10x a   

التمكن من نجايات الدالة ألاسية النبيرية ألاساسية وتطبيقها في حساب   .11.2.1

 النجايات.

ساب التمكن من نجايات دالة اللوغاريتا النبيرية ألاساسية وتطبيقها في ح. 15.2.1

 النجايات.

تحتوي صيغها على الدالة ألاسية النبيرية ودالة  دراسة دوالالتمكن من  .11.2.1

 اللوغاريتا النبيري.

حساب تكامل دالة على  باألجزاء في وتقنية املكاملةتو يف الدالة ألاصلية  .11.2.1

 قطعة.

 

 

 

 

 

 

 



 الرياضياتمكون _ : اإلطار المرجعي للمباراة0202/0200المباراة الوطنية لولوج كليات الطب والصيدلة وطب األسنان برسم السنة الجامعية 

 18 من 18 ص                       وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي                                                           

 والهندسة الجبر :الثاني الر يس ي املجال

 نسبة ألاهمية الكفايات املستهدفة املجاالت الفرعية

 العقدية ألاعداد

كل من  )فيالتمكن من الحساب الجبري على ألاعداد العقدية  .1.2

 (؛ واملثلثية وألاسيةكتاباتجا الجبرية 

الانتقال من الكتابة الجبرية إلى الكتابة املثلثية لعدد عقدي . 2.2

 والعكس؛

 رميز ألاس ي لعدد عقدي؛إخطاط حدانيات مثلثية باستعمال الت. 3.2

املسافة بين نقطتين، قيا   :ترجمة املفاهيا الهندسية التالية .1.2

استقامية النقط، استقامية وتعامد املتجهات،  الزوايا،

التأويل الهندس ي للصيغ  والتمكن منباستعمال ألاداة العقدية 

  العقدية.

والتحاكي  ة)إلازاحتحديد الصيغ العقدية للتحويالت الاعتيادية . 1.2

 ؛(والدوران

خالل صيغها  والتحاكي والدوران منالتعرل على إلازاحة  .1.2

 العقدية؛

  هندسية؛تو يف ألاعداد العقدية في حل مسائل . 5.2

حل في مجموعة ألاعداد العقدية معادلة من الدرجة الثانية  .1.2

 بمجهول واحد معامالتجا حقيقية.

معادلة من الدرجة الثانية  حل إلىحل معادالت تؤول في حلها  .1.2

 بمجهول واحد معامالتجا حقيقية.

%21 

 مستويات التحك  في الكفايات املستهدفة في موضوع املباراة. .2

 يسمجدل موضوس الرياضيات  ال ة مستويات من التحكا: 

 نسبة ألاهمية املستوى املهاري 

؛ تقنية؛ تطبيق مباشر للمعارف )تعريف؛ خاصية؛ مبرهنة؛ خوارزمية؛ صي ة .1

 قاعدة؛...(.
% 3. 

استحضار وتطبيق معارف  ير معلنة في السؤال )تعريف؛ خاصية؛ مبرهنة؛  .2

 خوارزمية؛ صي ة؛ تقنية؛ قاعدة؛ ....( في وضعية مألوفة.
% 1. 

 % 20 معالجة وضعيات  ير مألوفة بتوليف معارف ونتا ج.  .3

 %100 املجموع

 


