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 طبیعة اختبار مادة الریاضیات في امتحان البكالوریا

 ،علوم تجریبیة ،تقني ریاضي ،ریاضیات یكون اختبار مادة الریاضیات نوعیا خاصا للشعب التالیة: 

ویكون مشتركا في شعبتي آداب وفلسفة ولغات األجنبیة.أما عن ھیكلتھ فتكون على  تسییر واقتصاد

 لشكل التالي:ا

 ریاضیات -الشعب:  -1

 تقني ریاضي -            

 .علوم تجریبیة -            

: یھدف اختبار مادة الریاضیات إلى تقییم الكفاءات التي ینص علیھا منھاج أھداف االختبار -أ

 السنة الثالثة ثانوي لھذه الشعب والتي یمكن ترجمتھا فیما یلي:

 ا وتوظیفھا.انتقاء معطیات ومعارف وتنظیمھ   •

 تجنید مفاھیم ریاضیة ومعارف ونتائج في حل مشكالت.   •

 بناء استدالالت ریاضیة وصیاغة براھین.   •

 :المضمون والھیكلة -ب

 تمارین مستقلة عن بعضھا البعض. 4یتكون موضوع االختبار من    •

 على االكثر. 4عدد االسئلة  ،نقاط 04ول: التمرین األ   •

 على االكثر.  4عدد االسئلة  ،نقاط 04التمرین الثاني:    •

 على االكثر.  5عدد االسئلة  ،نقاط 05التمرین الثالث:    •

 على االكثر.  7عدد االسئلة  ،نقاط 07التمرین الرابع:    •

 یمكن أن یتضمن الموضوع البرھنة على خواص و/أو مبرھنات من البرنامج المقرر واستعمالھا.    •

 مستوى التطبیق المباشر. یتعدى مستوى التقییم في ھذه التمارین •

 .التحلیل والتفكیر إلىیدفع التلمیذ  خیرالتمرین األإدراج سؤال في نھایة  •

 المقرر. برنامجیغطي الموضوع أكبر نسبة ممكنة من ال •
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 تسییر واقتصاد:الشعبة :  -2

: یھدف اختبار مادة الریاضیات إلى تقییم الكفاءات التي ینص علیھا منھاج أھداف االختبار -أ

 لسنة الثالثة ثانوي لھذه الشعبة والتي یمكن ترجمتھا فیما یلي:ا

 انتقاء معطیات (بیانیة أو جبریة) ومعارف وتنظیمھا وتوظیفھا. •

 تقدیم تبریرات وحجج في سیاق برھان أو حل مشكالت. •

 یمكن إدراج أسئلة حول مجالي االقتصاد والریاضیات المالیة التي ینص علیھا المنھاج. •

 :الھیكلةالمضمون و -ب

 تمارین مستقلة عن بعضھا البعض. 4یتكون موضوع االختبار من  •

 على االكثر. 4عدد االسئلة  نقاط ، 04ول : التمرین األ •

 على االكثر.  4عدد االسئلة  نقاط ، 04التمرین الثاني :  •

 على االكثر.  4عدد االسئلة  نقاط ، 04التمرین الثالث :  •

 على االكثر.  8االسئلة عدد  نقاط ، 08التمرین الرابع :  •

 یتعدى مستوى التقییم في ھذه التمارین مستوى التطبیق المباشر. •

 . التحلیل والتركیب   یدفع التلمیذ  إلىالتمرین االخیر إدراج سؤال في نھایة  •

 المقرر.البرنامج یغطي الموضوع أكبر نسبة ممكنة من  •

 لغات أجنبیةو  آداب وفلسفة -الشعبتان:  -3

یھدف اختبار مادة الریاضیات إلى تقییم الكفاءات التي ینص علیھا منھاج السنة : رأھداف االختبا -أ
 الثالثة ثانوي لھاتین الشعبتین والتي یمكن ترجمتھا فیما یلي:

 .انتقاء معطیات (بیانیة أو حسابیة أو جبریة) ومعارف وتنظیمھا وتوظیفھا •
 بناء استنتاجات وتبریرات ریاضیة. •
 : المضمون والھیكلة -ب

 تمارین مستقلة عن بعضھا البعض. 3یتكون موضوع االختبار من   •

 على االكثر. 6عدد االسئلة  نقاط ، 06ول : التمرین األ   •

 على االكثر.  6عدد االسئلة  نقاط ، 06التمرین الثاني :    •

 . على االكثر 8عدد االسئلة  نقاط ، 08التمرین الثالث :  •

 المقرر. رنامجبیغطي الموضوع أكبر نسبة ممكنة من ال  •
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 :مالحظة

في جمیع الشعب ینبغي أال تشكل المعارف المكتسبة في المستویات السابقة وغیر المقررة في      

 السنة الثالثة ثانوي، في حد ذاتھا، ھدفا لألسئلة ولكن یمكن أن تستعمل كموارد لإلجابة.

 دلیل بناء اختبار مادة الریاضیات في امتحان البكالوریا

 حول بناء االختبارات في مادة الریاضیات توجیھات .1

 قصد تحقیق تالؤم المواضیع مع طبیعة االختبارات لمادة الریاضیات یجب أن یراعى في بنائھا 

 ما یلي:

 العالقة بین االختبارات والبرامج

عملیة بناء مواضیع االختبارات العالقة بین موضوع االختبار والبرنامج  البد أن تراعى

 حیث: المعني بھ من

 موافقة الموضوع للمحتوى المعرفي الذي ینص علیھ البرنامج. •

 تقییم الكفاءات الخاصة بمادة الریاضیات في مرحلة التعلیم الثانوي. •

 تقییم الكفاءات التي یستھدفھا البرنامج والمتعلقة بالمیدان الواحد. •

 تقییم الكفاءات المستھدفة والمتعلقة بالموضوع المعالج ضمن المیدان. •

 میدان ضمن البرنامج ولكل موضوع ضمن المیدان الواحد.األھمیة النسبیة لكل عطاء إ •

 صیاغة المواضیع وتقدیمھا

 عند صیاغة المواضیع وتقدیمھا نأخذ بعین االعتبار ما یلي:

في  تدرجبدایة الموضوع  أي مراعاة ال صعوبات فيالجانب النفسي للمترشح بحیث ال یواجھ  •

 .سئلةاأل صعوبة

 سئلة.األن المدة الزمنیة المخصصة لالختبار كافیة لحل ان تكو •

 مطابق الموضوع لطبیعة االختبار في كل شعبة.  •

 .تقییم نفس الكفاءة فتستھدتجنب تكرار األسئلة التي  •
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 .نسبة من البرنامج الرسمي أكبرتغطیة  •

 األسئلة في متناول التلمیذ متوسط المستوى.تكون  •

 أي اختبار سابق.أن ال یؤخذ من أي حولیة أو  •

 .تفادي كل األخطاء سواء ما تعلق منھا بالمادة أو اللغة •

 قدرتھ على المبادرة ثباتإل للمترشح فرصةال تترك  ،ھةوجِّ أسئلة مُ االختبار  تطغى على أال •

 .واإلبداع واالبتكار

 المقروئیة

المقصود من  فھمبللمترشح تسمح بمفردات دقیقة وواضحة مألوفة وو یصاغ االختبار بلغة سلیمة •

  تأویل.األسئلة بشكل سھل ومباشر دون 

 لبرنامج والكتاب المدرسي. لما ورد في ا تكون المصطلحات والرموز المستعملة مطابقة •

 الحل النموذجي و سلم التنقیط

 تلمیذ منمالئم بحیث یتمكن كل م تنقیط دقیق ومفصل ویرفق كل موضوع مقترح بحل نموذجي وسلّ 
 ى إیجاب.التي تعكس مستو صول على العالمةالح

 

 مّدة اختبار ومعامل مادة الریاضیات في مختلف الشعب                   

 المعامل المدة الشعبة الرقم

 7 د30و ساعات 3 ریاضیات 01

 6 د30و ساعات 3 تقني ریاضیات 02

 5 د30تان) وساع(2 علوم تجریبیة 03

 5 د30تان) وساع(2 تسییر و اقتصاد 04

 2 د30ة و ساع 1 ب وفلسفة / لغات أجنبیةآدا 05
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