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اس ستهدف الكفاءات وقیالتي تستقبال بتحقیق أهداف التقویم أرضیة تسمح م یشكل هذا الدلیل       

وٕارساء  ،ماتیلتحقیق االنسجام بین طرق بناء التعلویسعى  .التحكم في منهجیة حل المشكالت

مادة  اختبارمدة  الذي مسونظرا للتخفیف  .، والتقویم، والمقاربة المعتمدة في بناء المناهجالموارد

ت في بناء اختبار البكالوریا في المادة وفق  نقترح تعدیال في امتحان البكالوریاعلوم الطبیعة والحیاة 

 .ما تقتضیه هذه المستجدات

 :  داف الـدليلأهــ -1

ألعضاء لجان بناء مواضیع امتحان البكالوریا لمادة علوم الطبیعة والحیاة هذا الدلیل موجه إن        

 المتحان البكالوریا.مادة المكلفون بتحضیر تالمیذهم تحضیرا مالئما لألساتذة التعلیم الثانوي لو 

 تندرج هذه الوثیقة المقترحة في سیاق منهجیة السیرورة التربویة و التي تستلزم:      

 .تحدید األهداف التربویة 

 .بناء أدوات قیاس مطابقة لألهداف المسطرة 

 .توضیح المقاییس المحددة لموضوعیة العالمة الممنوحة 

 .التربویة لسیرورةلفیعتبر هذا الدلیل سندا یوضح العالقة الوطیدة بین التقویم والعناصر األخرى      

أداة عمل بإمكانها المساهمة في تلبیة متطلبات عملیة تقویم امتحان البكالوریا في الدقة والموضوعیة و 

 ومعالجة النقائص المعاینة في هذا المجال.

تحسین تنسجم مع األهداف التربویة المنشودة والتعلیمات الرسمیة  وبهذا یتضمن أیضا اقتراحات     

البكالوریا، وتصحیح أوراق المترشحین لتفادي السلبیات  ناختبار امتحاالمتعلقة بمنهجیة إعداد 

 المالحظة في التنقیط.

والحیاة في علوم الطبیعة مادة اختبار  األسس البیداغوجیة والمنهجیة لبناء مواضیعیقترح هذا الدلیل 

 لشعبتي العلوم التجریبیة والریاضیات. امتحان البكالوریا
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 المدة والمعامالت حسب الشعب. -2

 المعامل مدة االختبار الشعبة
 6 دقیقة 30ساعات و 03 علوم تجریبیة

 2 دقیقة 30ساعة و الریاضیات
 

  تضاف نصف ساعة لمدة االختبار لكل شعبة الختیار الموضوع. :مالحظة
 

 في امتحان البكالوريا  علوم الطبيعة والحياةطبيعة اختبار مادة   -3

ویتضمن موضوعین على  یكون اختبار مادة علوم الطبیعة والحیاة نوعیا وخاصا بكل شعبة    

 :ویبنى على الشكل التالي الخیار.

 شعبة العلوم التجریبیة: .1

تقییم بعض موارد كفاءة محددة یشمل كل موضوع ثالث تمارین مستقلة إجباریة یستهدف كل تمرین 

 في المنهاج.

 نقاط) 05(: التمرین األول

 السیاق: یتضمن إطار طرح المشكل العلمي. 

یمكن أن یتضمن التمرین وثیقة (سند) واحدة تشمل شكال واحدا فقط (صورة أو  عدد الوثائق: 

 ).الخنتائج تجریبیة أو نصا علمیا أو رسما تخطیطیا ...

 :یتجاوز عددها أربع تعلیمات منها التعلیمات: ال 

  .(استرجاع موارد وتوظیفها) ال یتجاوز عددها الثالث تعلیمات تقیس مدى التحكم في الموارد •

تعلیمة واحدة تتطلب تجنید موارد وهیكلة األفكار وتنظیمها لبناء خالصة أو إنجاز رسم تخطیطي  •

ها وتنظیمها (یظهر في المنتوج) بعالمة وظیفي، تستهدف مدى التحكم في الموارد المعرفیة وهیكلت

 نقاط من العالمة اإلجمالیة للتمرین). 3إلى  2تتراوح بین (

 نقاط) 07إلى  06: (التمرین الثاني     

 السیاق: یتضمن إطار طرح المشكل العلمي. •
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 األجزاء: اثنان  •
 على األكثر وال یتجاوز عدد أشكالهما معا ثالثة. ) 2عدد الوثائق: یمكن أن یرفق التمرین بوثیقتین ( •

العلمي لقیاس مدى التحكم في  االستداللالتعلیمات: تعلیمات حول استغالل الوثائق وتطبیق  •
على أن یكون عدد التعلیمات ، الموارد المنهجیة والمعرفیة، مع تفادي تكرار قیاس نفس المورد

 كما یلي:ا موزع
 إلى سؤالین.: من سؤال الجزء األول  

 أسئلة. ة: من سؤالین إلى ثالثالجزء الثاني  

 إمكانیة إدراج أسئلة فرعیة على أن ال یتجاوز عددها ثالثة ضمن السؤال األصلي.: مالحظة

 نقاط) 09إلى  08: (التمرین الثالث     
 .السیاق: یتضمن إطار طرح المشكل العلمي •

 : ثالثة أجزاء.األجزاء •

 أن یرفق التمرین بوثیقتین على األكثر وال یتجاوز عدد أشكالهما معا أربعة.  یمكنعدد الوثائق: •

التعلیمات: تعلیمات حول استغالل الوثائق وتطبیق االستدالل العلمي لقیاس مدى التحكم في   •

على أن یكون عدد التعلیمات ، الموارد المنهجیة والمعرفیة، مع تفادي تكرار قیاس نفس المورد

  :كما یلي اموزع

 : من سؤال إلى سؤالین.الجزء األول  

 أسئلة. ة: من سؤالین إلى ثالثالجزء الثاني  

 .: إمكانیة إدراج أسئلة فرعیة على أن ال یتجاوز عددها ثالثة ضمن السؤال األصليمالحظة

للبناء والتركیب (نص علمي  مهیكل ومنظم أو رسم تخطیطي الفهم : سؤال یستدعي الجزء الثالث •

 وظیفي).

 الریاضیات: شعبة .2
یشمل كل موضوع تمرینین مستقلین إجباریین یستهدف كل تمرین تقییم بعض موارد كفاءة محددة  •

 في المنهاج.
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 نقاط) 08إلى  06: (التمرین األول  

 السیاق: یتضمن إطار طرح المشكل العلمي.  •

واحدا فقط (صورة أو یمكن أن یتضمن التمرین وثیقة (سند) واحدة تشمل شكال  عدد الوثائق:  •

 ).الخنتائج تجریبیة أو نصا علمیا أو رسما تخطیطیا ...

 یتجاوز عددها أربع تعلیمات منها: التعلیمات: ال  •

 .ث) ال یتجاوز عددها الثالظیفهاتعلیمات تقیس مدى التحكم في الموارد(استرجاع موارد وتو 

رسم تخطیطي  لبناء خالصة أو إنجازوتنظیمها  تعلیمة واحدة تتطلب تجنید موارد وهیكلة األفكار •

وظیفي ،تستهدف مدى التحكم في الموارد المعرفیة وهیكلتها وتنظیمها (یظهر في المنتوج) بعالمة 

 نقاط من العالمة اإلجمالیة للتمرین). 3إلى  2تتراوح بین (
 

 نقطة) 14إلى  12: (التمرین الثاني  

 السیاق: یتضمن إطار طرح المشكل العلمي.  •

 .أجزاء ةثالث األجزاء: •

 عدد الوثائق: یمكن أن یرفق التمرین بوثیقتین على األكثر وال یتجاوز عدد أشكالهما معا أربعة. •

التعلیمات: تعلیمات حول استغالل الوثائق وتطبیق االستدالل العلمي لقیاس مدى التحكم في  •

ى أن یكون عدد التعلیمات عل ،الموارد المنهجیة والمعرفیة، مع تفادي تكرار قیاس نفس المورد

 كما یلي: اموزع

 : من سؤال إلى سؤالین.الجزء األول

 أسئلة. ة: من سؤالین إلى ثالثالجزء الثاني

: سؤال یستدعي الفهم للبناء والتركیب (نص علمي  مهیكل ومنظم أو رسم تخطیطي  الجزء الثالث

 وظیفي).

 یتجاوز عددها ثالثة ضمن السؤال األصلي. إمكانیة إدراج أسئلة فرعیة على أن ال :مالحظة
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 للتقویم النسقيةالمقاربة  -5

  :المراحل األساسية للسيرورة التقييمية
یكون التلمیذ في نھایة السنة الثالثة من التعلیم الثانوي في شعبة الریاضیات قادرا على اقتراح 

و المشاركة في حوارات  حلول مبنیة على أسس علمیة من أجل الحفاظ على الصحة و البیئة
 حول المسؤولیة الفردیة و الجماعیة لإلنسان في المسائل المتعلقة بھما.

  
 
 
 
 
 
 
 :علیها في المنهاج مدونة فیما یليالكفاءات المنصوص   •

 ة الثالثة شعبة العلوم التجریبیةالسن  : 
 .كل المواد وكفاءات خاصة بالمادة المشتركة بین هي الكفاءات العرضیة الكفاءات:

أو  تم بناء المنهاج على أساس ثالث كفاءات تنحدر من كفاءة ختامیة: كفاءات الخاصة بالمادةال
 .)OTI(إدماجي ختامي  هدف

 ):OTIالكفاءة الختامیة (
 في نھایة السنة الثالثة ثانویة، یجب أن یكون التلمیذ قادرا على :

 علمي.اختیار التوجھ نحو مسار  -
 اقتراح حلول مبنیة على أسس علمیة لإلجابة على مشاكل الصحة و المحیط والمشاركة  -

 
 في حوارات مفتوحة حول المسائل العلمیة الحالیة.   

 :القاعدیة الكفاءات

إرشادات لمشكل اختالل وظیفي عضوي،  - بناء على أسس علمیة - یقدم :01الكفاءة القاعدیة

  باالتصال على مستوى الجزیئات الحاملة للمعلومة.بتجنید المعارف المتعلقة 
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 تحدید الھدف من التقییم والتحقق من مالءمتھ إلطار القرار

 البحث عن معاییر إجرائیة معبرة عن الھدف

 جمعھاتحدید المعلومات الضروریة والمتماشیة مع المعاییر والتي یجب 

 تحدید استراتیجیة لجمع المعلومات

 مقارنة المعلومات بالمعاییر

 صیاغة االستنتاجات التخاذ القرار المناسب



یقترح نموذجا تفسیریا لحركیة الطاقة الخلویة على أساس المعارف المتعلقة  :02القاعدیةالكفاءة 

 بتحویل الطاقة على مستوى البنایات فوق خلویة.

یقترح نماذج تفسیریة للحركیة الداخلیة لألرض على أساس المعارف المتعلقة  :03القاعدیةالكفاءة     

  بالتكتونیة العامة.

على الخصوص في تتكفل بتأسیسها عدة مواد وتتمثل الكفاءات العرضیة  الكفاءات العرضیة:

 كفاءات منهجیة وتنمیة المواقف.
 

 السنة الثالثة شعبة الریاضیات:  
 ):OTIالكفاءة الختامیة (

لى اقتراح ـیكون التلمیذ في نهایة السنة الثالثة من التعلیم الثانوي في شعبة الریاضیات قادرا ع -

حلول مبنیة على أسس علمیة من أجل الحفاظ على الصحة والبیئة والمشاركة في حوارات حول 

 المسؤولیة الفردیة والجماعیة لإلنسان في المسائل المتعلقة بهما

 :قاعدیةالكفاءات ال

 :01قاعدیةاءة الالكف
 المعارف  یقدم ـ بناء على أسس علمیة ـ إرشادات لمشكل اختالل وظیفي عضوي, بتجنید

 المتعلقة  باالتصال على مستوى الجزیئات الحاملة للمعلومة .

 :02قاعدیةالكفاءة ال
یقترح حلوال عقالنیة مبنیة على أسس علمیة من أجل المحافظة على المحیط بتجنید معارفھ 

 .المتعلقة باآلثار السلبیة لمختلف نشاطات اإلنسان على التوازن البیئي
 
 
 
 
 
 
 

8 



 األهداف المنهجیة : •
 المهارات القدرات 

I 
تطبیق  االستدالل 

 العلمي

 .معلومات التي لها عالقة بالموضوعـ اختیار ال 1أ أ ـ استقصاء المعلومات
 .ین المعطیات األساسیة و الثانویةـ التمییز ب 2أ

ب ـ إیجاد عالقة منطقیة بین 
 المعطیات

 .نظیم المعطیات للبرهنة على عالقةـ ت 1ب
 .ـ تشخیص عالقة سببیة 2ب
 .ة علمیة من العالقة بین المعطیاتـ استخراج إشكالی 3ب
 .عطیات جدیدة مع المعرفة المكتسبةـ مواجهة م 4ب
 .ـ تطبیق مفهوم الفرضیة التفسیریة 5ب

 .بفرضیة و التي یمكن التحقق منها ـ إیجاد النتائج التي تتعلق 1جـ جـ ـ إثبات فرضیة
 .ـ تصور تجربة للتحقق من فرضیة 2جـ
 ـ استغالل المعلومات للبرهنة على صحة فرضیة  3جـ

 .إنجاز خالصة لها عالقة بالموضوع د ـ د ـ إنجاز تركیب
 …علمي أو تعبیري زد لتجربة أو إنجاهـ ـ وضع نق هـ ـ إبداء روح النقد

II 
 التبلیع

أ ـ التمثیل الخطي أو البیاني و 
 استعمال الرمز

 …ـ تمثیل المعطیات برسوم بیانیة ، رموز 1أ
 .ـ تمثیل المالحظات برسم 2أ
 .نظیمات الوظیفیة بالرسم التخطیطيـ تمثیل الت 3أ

 ر العلمي ب ـ التعبی
 و اللغوي الدقیق

 .إلى نص… مالحظة ، رسم ، جدول  ـ ترجمة فكرة ، 1ب
 …جدولفكرة ، مالحظة ، رسم ، لـ الترجمة الشفویة  2ب

 جـ ـ تقدیم أعمال بعنایة 
 و نظام

 .بعنایة ونظام… ) ر ، بحوث ، عروضجـ ـ تقدیم األعمال ( تقاری

III 
التحكم في 

 التقنیات

 ـ إنجاز محضرات مجهریة. 1أ أ ـ استعمال تقنیات المالحظة
 .…)ائل المالحظة ( مكبرات، مجاهر ـ استعمال وس 2أ
 .ـ التشریح للمالحظة 3أ

 .ستعمال المتقن للوسائل المخبریةـ اال 1ب ب ـ المعالجة الیدویة
 .ـ الممارسة السلیمة للتشریح 2ب

جـ ـ التحكم في تكنولوجیا 
 اإلعالم اآللي

 .ـ استعمال الحاسوب 1جـ 
 ـ استعمال دعامات اإلعالم المتعدد. 2جـ 
 .ـ اإلبحار في فضاءات األنترنات 3جـ 

IV 
التحكم في 
 المعلومات

 أ ـ سرد المعلومات المكتسبة حول الموضوع. أ ـ سرد المعلومات

ب ـ استعمال (توظیف) 
 المعارف

 .ـ االختیار و التمییز بین المعلومات المطبقة في موقف معین 1ب
 .المكتسبات لوضع نموذج ـ  توظیف 2ب
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 :المواقف والقیم
 .والمحیط الصحةالتحلي بمواقف إیجابیة اتجاه  -
 إبداء الرأي. - 
 .اقتراح حلول عقالنیة -

 روح النقد. -      
التعلیم  بین انسجامخلق على مستقبال یجب العمل ولتحقیق أهداف التقویم التي تستهدف كفاءات 

التكویني المستعمل، ألنه من غیر المعقول قیاس قدرات المترشح على المقدم والتقویم والتعلم 
ذ یفضل في ممارسته البیداغوجیة إذا كان األستاوبالتالي مدى اكتسابه للكفاءات  االستدالل والتركیب

 .التلقینأسلوب 
 

 :صفات االختبار -6

من بین الصفات األساسیة و  یعتبر االختبار وسیلة قیاس فعالة نقیس بها كفاءات وقدرات المتعلم     
 ألداة القیاس یمكن ذكر:

 :صدق االختبار* 
على أنها الدرجة التي یحقق فیها االختبار الهدف أو  یمكن تعریف صفة أو معیار صدق االختبار

أو بعبارة أخرى یعتبر االختبار صادقا عندما یقیس ما ینبغي قیاسه  األهداف التي وضع من أجلها،
 فعال. 

 :االختبارثبات * 
بمتغیر  یمكن تعریف الثبات بدرجة المصداقیة التي یمكن أن نضعها في نتائج االمتحان وتتعلق دائما

 معین یقاس باالختبار.
ة، ثبات النتائج حسب : ثبات النتائج في الزمن، ثبات النتائج حسب األسئلة المطروحمثال

 .الخالممتحنین..
 :الموضوعیة*

  بین آراء جمیع المصححین في تقییم نتائج االختبار.هي درجة االتفاق الشامل  

 :مخطط بناء اختبار -7

 :یجب مراعاة ما یلي االختبارعند بناء موضوع  
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 المراد تقییمها. الكفاءة *تحدید       
 * شمولیة قیاس الكفاءات المحددة في المنهاج. 

 * تجنب تكرار األسئلة التي تقیس نفس الكفاءة.       
 .درجة التعقید* ترتیب أسئلة االختبار حسب  

 .االمراد قیاسه المواردتحدید  *       
 لحل السؤال (معطیات السؤال  ةالتفكیر الالزموخطوات * تقدیر كمیة المعلومات  

 . المعلومات المكتسبة، المعلومات المنتجة)         
 واللغویة.* الدقة في األسئلة وتفادي األخطاء العلمیة        
  * االبتعاد عن طرح األسئلة الفخیة، واألسئلة التي لیس لها عالقة مباشرة بموضوع        

 الغامضة واإلیحائیة والقابلة للتأویلالختبار، واألسئلة غیر الدقیقة و ا          

 .موضوع في متناول التلمیذ المتوسط* أن یكون ال       
 .بارإنجاز االخت مدة مراعاة *       

 .* منح الوقت الكافي للمترشح حتى یتمكن من قراءة الموضوع واتخاذ القرار 

    الموضوع الواحد حسب طبیعة تمارینمن  تمرینضبط النقطة اإلجمالیة لكل  *       
 .األسئلة التي یتضمنها والزمن الالزم لها، قصد مساعدة المترشح على تنظیم عمله         

  الموضوع: تقدیم -8

 :یجب مراعاة شكل الموضوع من حیث       
 وضوح الخط ونوعیة الطباعة. ،* الطول 
 * سالمة اللغة واستعمال مصطلحات في متناول المترشح. 
ودقتها (وضوحها  الموضوع * نوعیة الوثائق المقترحة من حیث مالءمتها مع طبیعة    

 .ل معطیات)، منحنیات، جداو علمیة: نصوص علمیة، صور، رسومات اوتنویعه
 واألسئلة. أجزاء التمرین* ترقیم              

من وضعها قصد ضبطها من حیث الدقة  االنتهاءبعد  االختبارأسئلة  ةراجعم *یجب             
 والمضمون وذلك بتصحیح أولي للموضوع.

 
 

11 
 



 : التصحیح وسلم التنقیط -9

 إن موضوعیة تصحیح أوراق اختبار المترشحین تقدر بدرجة التوافق بین المنتوج الكتابي        
 للمترشح والنقطة التي منحت له.      

 یجب أن یكون المصحح دائما على وعي بمشاكل الصدق، الصالحیة ودرجة حساسیة التقویم: *
 متها به الیوم ؟متیاز الذي قیّ * هل سأعتبر ورقة اختبار ممتازة بعد مدة معینة بنفس اال

 * هل سیحكم علیها أیضا زمیل آخر بأنها ممتازة ؟ (صدق).
 * هل أقیس بدقة ما أرید قیاسه ؟ (صالحیة).

 * هل تختلف العالمات التي امنحها بصفة دقیقة تبعا الختالف األعمال المراد تقویمها ؟ 
یة لتوجیه طریقة التصحیح وضمان نجاعة * إن إعداد التصحیح النموذجي وسلم التنقیط أداة ضرور 

 هذه العملیة.
 :البد أن یستجیب للمیزات التالیة :التصحیح النموذجي 1.9

 * دقة األجوبة المقررة.

 * شمولیة األجوبة المقررة.
 * األخذ بعین االعتبار أجوبة أخرى محتملة لها نفس الداللة العلمیة.

 التصحیح النموذجي  التنقیط فيیجب أن یراعي سلم :  سلم التنقیط 2.9
 المقاییس التالیة :حسب  توزیع النقاط          

 * ضرورة تفصیل العالمات للرسومات والفقرات.
 * درجة صعوبة السؤال.

 * الخطوات التفكیریة لحل السؤال.
 الضروریة لحل سؤال. الموارد* كم 

یجب تخصیص عالمة لهیكلة وتنظیم األفكار والموارد وتسلسلها المنطقي في السؤالین  :مالحظة
 األخیرین في التمرینین األول والثالث في كل موضوع.

 :توصیات للمترشح -10

إن اختبار مادة علوم الطبیعة والحیاة محدد في اإلطار الدقیق لبرامج السنة الثالثة ثانوي، وٕان 
أكثر  مواردهممخصصة لتقویم قدرات المترشحین على مدى تجنید وتنظیم االختبار مواضیع 

 مما هي مخصصة لتقویم المعارف في حد ذاتها.
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 :تناول الموضوع 1.10
هذا الوقت  ینبغي أن یخصص وقت كاف للقراءة المتمعنة والكاملة للموضوع المقترح. ال یعتبر

 ضائعا.
 :تحلیل الموضوع 2.10
من جهة المصطلحات والعبارات التي  یحدد، لهتسمح القراءة الثانیة للموضوع بالتحلیل المفصل  -

جهة  ، ومنر الكلمات المفتاحیة)وموارده (تسطی المنهاجالمعني من  المجالتسمح بالتعرف على 
 الخ، فسر، مثل تخطیطیا...أخرى النشاطات المطلوبة مثل: عرف، صف، حلل

 .عضها البعض في دراسة نفس الظاهرةئلة المترابطة مع بتساهم غالبا األس -
أو استغالل الوثائق الواردة  موارده استعمال أو تجنیدیجب أن یحدد ما إذا كان السؤال یستدعي  -

  الخ... في الموضوع
 :تتمثل في لجیولوجیاوا ابیولوجیال في معطیات یمكن للوثائق المقترحة أن تتناول -  

 الخ...تسجیالتأو  بیانیة منحنیات ،* جداول قیاس     

 ..الخرسومات تخطیطیة، نسخ الصور.*      
 الخ، نصوص علمیة...، نتائج تجریبیة* وصف تجارب     

 : استعمال المسودات 3.10
 تستعمل أثناء وبعد تحلیل الموضوع. •

 لكل سؤال على المسودة ولو تستغل في اإلجابة  ل األفكار والمعارف والحجج التي تسج -  
 ، كما یجب التأكد جیدا من أن عناصر اإلجابة غیر خارجة عن الموضوع.بدون ترتیب    
 ترتب هذه المعارف بتبني مخطط منسجم ومنطقي. -  

 :التحریر 4.10
، إذ تتوقف صحة عن الدقة في الفكرة المعـبر عنهاصحة التعبیر و ضوح و ال یمكن فصل  -

 .عنها دقة وسالمة التعبیراألفكار على 
على المترشح تفادي فیجب أن تكون األجوبة مطابقة بصفة دقیقة لألسئلة المطروحة  -

 . والتقید بالمطلوب لیس لها عالقة بالسؤال في اإلجابة التي اإلضافات
مبنیة باستعمال مصطلحات ومفردات أیضا المترشح بصیاغة جمل دقیقة و كما ننصح  -

 التعبیر العلمي واللغوي الدقیق)( صحیحة و مالئمة
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وذلك باحترام تسلسل األسئلة المطروحة والترقیم ومنظمة یجب أن تكون اإلجابة مهیكلة  -
  المتبني في الموضوع.

كل سؤال منفصلة عن بعضها إلجابة تكون الفقرات الموافقة  بحیث اإلجابة تهویة ورقة -
ورقة وتصحیح وتسهیل قراءة  األجوبة لهیكلةالبعض، األمر الذي یسمح للمصحح برؤیة أحسن 

 اإلجابة.
 ، دون تشطیب ودون أخطاء إمالئیة.مطالب بخط واضح ومقروء حالمترش -
كبیرة نسبیا وواضحة مع االستعمال بقلم الرصاص تكون ینصح أیضا بإنجاز رسومات  -

ضوعة بجوار العقالني لأللوان. تكون هذه الرسومات بارزة ومنفصلة عن النص المكتوب ومو 
الفقرة المرتبطة بها، ویجب أن یحمل كل رسم تخطیطي بیانات واضحة ومفصلة ومكتوبة أفقیا 

دون االستعمال المبالغ ویكون اتجاه السهم نحو البنیة المراد تأشیرها ولیس نحو البیان، وب
 ، كما یجب وضع عنوان لكل رسم منجز.للمختصرات

 
 :جابةمراقبة ورقة اإل 5.10

 

 على المترشح أن یستعمل المدة الزمنیة بصفة مثلى وكاملة.  -
 .عدم مغادرة القاعة قبل نهایة المدة المحددة لالختبار -
 متبقي في إعادة القراءة و تحسین اإلجابة.یجب استغالل الوقت ال -
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