
 

 البكالوريا تمارينمميزات 

 )نص( يمتقدمع  نياثنت أو وثيقةالواحد يعطى في التمرين 

قديم قد يحتوي التباإلضافة للمعطيات، ) بضعة أسطرفي 

م ث في اإلجابة(، أو كلمات مفتاح تستغلمعلومات على 

شاملة ومتنوعة ذات صعوبات  أسئلةتطرح عنها 

  .متدرجة

ركيب تتمثيل لدراسة أو نتائج تجريبية،  :قد تكون الوثيقة

ي صورة حقيقية، رسم تخطيط تجريبي، نتائج تجريبية،

لبنية أو ظاهرة، منحنى بياني، جدول يحتوي معطيات أو 

عوضا عن كدعامة ويمكن أن يطرح نص علمي  نتائج.

 الوثائق. 

. غير ظاهرةمعلومات تحمل ما و ظاهرة وثيقةال تعالج -

الطالب اإلجابة من خالل  رجويستختطرح عنها أسئلة 

ماد على االعت، وبالمالحظة، التحليل، التفسير واالستنتاج

 .ما درسه عن الظاهرة

 يطرح في تمارين العلوم نوعين من األسئلة

يجيب عنها  :)تعتبر سهلة( المعارفأسئلة عن  - 1

 ،للمعلومات حفظهو فهمهالطالب مباشرة اعتمادا على 

: تعرف على البيانات، قدم عنوانا، ما هو دور مثال

العنصر، اشرح الظاهرة، صف البنية، ما هي مراحل 

الظاهرة، بين في معادلة، قدم تعريفا ... الخ. ولذلك 

 تعينه على هبأن ينجز الطالب ملخصات خاصة  ينصح

 لمعلومات.الحفظ يدون فيها ا

تبر ع)ت أسئلة تتطلب منهجية )طريقة( لإلجابة عنها - 2

حل ِّل )ماذا تالحظ، حلل تحليال  :أكثر صعوبة( و هي

 اقترحمقارنا(، فسر، ماذا تستنتج )ماذا تستخلص(، 

 علل، أثبت تجريبيا،فرضية، أثبت صحة الفرضية، 

قارن، أنجز )وضح، دعم إجابتك( برسم تخطيطي، 

 ،ة الطالب للمنهجيةال يكفي معرفاشرح في نص علمي. 

 التمرن عليها واتباعها في حل التمارين. يجب عليهبل 

 

الحصول على عالمة ممتازة في العلوم: يتطلب 

 منهجية اإلجابةوالتمرن على  الدروس حفظو فهم

 

 

 

 
 تحليل منحنى بياني -1

 مرحلتينحليل المنحنى البياني في يتم ت

 المدروسةأو الظواهر  تحديد الظاهرة -1

ي حالة )ف تمثل المنحنياتأو : يمثل المنحنى فيهايكتب 

الظاهرة أو ويذكر تغيرات ) وجود أكثر من منحنى(

( بداللة )المتغير أو اتالظواهر المدروسة ويذكر الوحد

 كذلك. اتالمتغيرات( ويذكر الوحد

 الكتاب المدرسي:من  63ص  2التمرين  مثال: منحنى

كمية األحماض األمينية التي تم  تغيرات ياتمثل المنحنت

مية كتغيرات إدماجها في البروتين بالوحدة االعتبارية و

 بالوحدة االعتبارية بداللة الزمن بالدقائق. ARNالـ 

 دراسة تغيرات الظاهرة -2

تقسيم الظاهرة المدروسة )المنحنى( إلى مراحل حسب  -

 .على حدى مرحلةكل  تحليلالمتغير ثم 

يع، تزايد سرل العبارات: استعمتحليل الظاهرة بدقة با -

تزايد تدريجي، تزايد بطيء، ثبات، تناقص بطيء، 

ى حاد، حتى تبلغ أقص)سريع( تناقص تدريجي، تناقص 

 ... الخ. حتى تكاد تنعدم ،قيمة لها، حتى تنعدم

: مثال نتكلم عن الظاهرة وليس عن المنحنى فنكتب -

وال نكتب: تناقص  ،تناقص كمية األحماض األمينية

 المنحنى.

منحنى فإنها تحلل تحليال مقارنا في حالة وجود أكثر من  -

يقابله تناقص  1: تزايد الظاهرة المقارنة تستعمل عبارات

، تناسب عكسي، ، تطابق، تماثلتزامن ،2الظاهرة 

 الخ. بينما... ، في حين،تناسب طردي

 بياني منحنى تفسير -2

 بتوظيفالتفسير هو إيجاد سبب أو أسباب تغير الظاهرة 

 قد يطرحبعد التحليل، وادة عالتفسير  يطرح معلوماتك.

  .تحليل مباشرة بدون

قسم إلى مراحل تكون نفسها يلكي يكون التفسير كامال، 

ي ف فإن كتب. منفصلة فسر كل مرحلةتمراحل التحليل، ثم 

سبب  يكتبففي التفسير  الظاهرة،التحليل: نالحظ تناقص 

و أ ... بسببرة االظه صتتناق: تكون اإلجابةالتناقص، و

 ... ألنتناقصت الظاهرة 

 علوم الطبيعة والحياة

 منهجية اإلجابة على تمارين البكالوريا

 إعداد األستاذ: بن خريف مصطفى

 عين الملح –ثانوية الرائد بعرير محمد العربي 

 



 تحليل وثيقة -3

و مراحل أوغالبا ما تكون يطلب تحليل وثائق أخرى  قد

نتائج تجريبية موضحة في رسم تخطيطي أو جدول. في 

والنتائج في ، يترجم الطالب هذه المعطيات هذه الحالة

 :فقرات كما يلي

ة ، قد تكون فترات زمنيإلى مراحل معطيات الوثيقةتقسم 

المرحلة الثانية:  – ثا 5إلى  0المرحلة األولى: من مثال: )

المرحلة مثال: ) أو ظروف تجريبية (ثا 12إلى  5من 

المرحلة الثانية: في  – 2COالـ األلى: في وجود الضوء و

 .(2COغياب الضوء والـ 

ذكر أوال الظروف ي: ةدقب ىحدتحلل كل مرحلة على 

ثم  ،التجريبية المعطاة في نص التمرين أو في الوثيقة

 ة.ظالنتائج المالح

 ةوال نضيف أي معلومنصف ما نالحظه فقط في التحليل 

 .ولو كان صحيحا تعليلأو 

 واالستخالصاالستنتاج  -4

التي  دراسةالو اإلجابة عن الهدف من هاالستنتاج 

 .تعالجها الوثيقة

تهدف " ويكتب )نص( الوثيقة تقديمالهدف في  قد يذكر

. وقد ال يذكر دراسة ..." لغرضالتجربة إلى ..."، أو " 

 الطالب من المعطيات. فيستخرجه

 تكون من المنهاجوهنا نشير إلى أن الوثائق التي تطرح 

 تطرق إليها الطلبة في القسم أو مماثلة لها. وبالتاليقد 

 يعرف الطالب الهدف منها.

الفهم الجيد للظاهرة المدروسة من كل جوانبها في 

  .القسم، يسهل على الطالب اإلجابة عن كل األسئلة

 

 فرضية اقتراح -5

كون يللظاهرة المدروسة قد محتمل  تفسير هيالفرضية 

 .(ئةمن الصحة )منطقي رغم أنها خاط اأو قريب اصحيح

 رلتفسي المحتملةالتفسيرات  طرحا ح فرضة يعنياقتر

 الظاهرة؟ 

 واحد منها تكون صحيحة. مؤقتةتفسيرات ولإلجابة نقترح 

عدد الفرضيات يكون حسب الحلول المحتملة. وإال ففرضيتين 

 أو ثالث تكفي.

 أثبت تجريبيا -6

مت تنجيب عن هذا النوع من األسئلة باستعمال تجربة قد 

على  ةللتجرب الثالثةالمراحل في القسم مع اتباع  دراستها

  .ثم النتيجةمالحظة التجربة، ال: وهي الترتيب

  بوليميراز. ARN نزيممثال: أثبت تجريبيا دور اإل

 اإلجابة:

 الـ نحظر وسط مالئم يحتوي على جزيء التجربة:

ADN  المادة  لهونضيفα- أمانيتين مستخرجة من فطر

 ARNسام )هذا المركب هو مثبط نوعي إلنزيم الـ 

 بوليميراز(

نالحظ تناقص كمية تشكل جزيئات الـ  المالحظة:

ARNm  حتى تنعدم عند كمية معينة. )إن كنت تحفظ

 ميكروغرام/مل فذلك أفضل( 1الكمية 

المسؤول عن تشكل بوليميراز هو  ARNاإلنزيم  النتيجة:

 )عملية االستنساخ(. ARNmجزيئات الـ 

 نص علميكتابة  -7

ة جزء أو نهاي العلمي في نهاية التمرينبة النص يطلب كتا

 :منه. يكتب النص العلمي باالعتماد على

 .(ية)أساس جمع المعلومات من اإلجابات عن األسئلة -1

 .)مكملة( معلوماته عن الظاهرة المدروسة -2

 نضم هذه المعلومات كما يلي: ت

يبدأ بتعريف مختصر للظاهرة المدروسة، ثم كتابة 

: حسب الظاهرة المدروسة عنهامختلف المعلومات 

 ،أو المسؤولة عن حدوثها مقرها، العناصر المتدخلة فيها

 . الخ. ..الهدف منها، أسباب حدوثهانتائجها،  مراحلها،

 : النقاط األساسية التاليةيراعى في النص 

توظف الكلمات المفتاح  واضحة استعمال جمل دقيقة -

 حول الظاهرة.

بل  ،كل عنصر يذكر تعريف وأتفاصيل كتابة تجنب  -

 .ز على الظاهرة المدروسةيركالت

 (.2دعم النص بمعادالت كيميائية إن وجدت )المجال  -

 

 انجاز رسم تخيطي -8

قد حيوية يطلب رسم تخطيطي لبنية أو ظاهرة قد 

 كل الرسوماتل الدقيق حفظالنقل واليجب  لذا درستها،

قلم باستعمال  األستاذ على السبورة. أنجزهاالتي 

مؤطر و واضح ،كبير رسم ينجز رصاص مبري جيدا،

في وسط ورقة اإلجابة. يكون العنوان في أسفل الرسم 

 والبيانات على جانبي الرسم مع أسهم أفقية.


