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اختبار املرحلة  

  الثالثة 

االختبارات  

  املركزية 

على مستوى  (

،  القطر) 

واالختبارات  

املعيارية (وخيضع  

  الطالبهلا 

القدامى ومن يف  

  حكمهم)

   ش�ل على  ال��حلة  ه�ه  في    أس�لة االخ��ار 

م�عا��ة،  ت��ل عل��ة  ل��اكل  حل�ل    ��ح 

وال����  ن�ام ال��انات  األش�ال و �����م ف�ها  

 .ال��ان�ة 

 ال��حلة   األس�لة  ت�ا�ه ه�ه  ال�ولي    في  ال��ام 

ت���� �ل م�ه�ا    ف��ت�� ال�ع��� وت��ن على  

صح/غل� م�ع�د، مع عق��ة  ( ع�د م� األس�لة 

(إجا�ة    دة االخ��ارات ع� م�أو أس�لة    )على الغل�

 .) ، مع عق��ة على الغل� واح�ةص���ة 

 الف���ة  ال�ال�ت��� ق�رات  إلى    س�لةاأل  ته�ف  

ال�ق��حة وت�ل�لها و  تف���  على دراسة ال�ل�ل 

 ت�ا��ها ال���قي وال��ه�ي.

   ام�ل ف��ل    ه� ال��ل�ب  ال������   ��اب 

 :���ل م�ع��

Campbell Biology 12th edition . 

   م��ة خالل  م�  ال��ر��   ���� أن  �ف�ل 

عل�   في    األح�اءأول���اد  ال��ر���  و�إش�اف 

ال��اف�ات  

 )https://syboly.gnomio.com / (  

 ب��ل�ج�ا ال�ل�ةCell Biology  

o   مج وال���ان.، ال��ت ال�ل�� ال�����ةال�ال�ا ال ،األع�اس والع��ر�ا ال����ة و �� ال�الل�� ت في ال�ارة ال�ل��ة،ال����   وآل�ات ال�ل�� االنق�ام��  

o  له�ا) ال�ا��ةال��خ وال��ج�ة واآلل�ات  ع�ل�اتت���� ال��وت�� (ال��سع في. 

o اآلل�ات االس�قالب�ة و��ق ال�غ��ة، دورها في ال���� ال���� ودورات الع�اص�.ال���قة عل� األح�اء ، 

o ال�قانات ال����ة  Biotechnology  األح�اء ال���قة، ال��ات، ال���ان واإلن�ان)(في ال��االت ال���لفة ها أه� اس���اماتو.  

o (مفه�مه، االس���امات ال���لفة) ال���� .  

 وال����ح لف����ل�ج�ا ال��ات�ةا Plant physiology and anatomy 

o ال���لفة وت����ها ب�� آحاد�ات وث�ائ�ات الفلقة.   ال���ة ال������ة ألع�اء ال��ات 

o  ال����� ال��ئي، ال��ح وال��ادل الغاز� .  

o ال�غ��ة ال�ع�ن�ةو ال�ع�ن�ة، ال�قل  واألمالحام��اص ال�اء ، ال��� وال���ر في ال��ات، اله�م�نات ال��ات�ة . 

 ال���ان�ة وال����حلف����ل�ج�ا ا Animal physiology and anatomy 

o   ال����� ال�اثي (اله�م�ني)و  ال��الغ�د. 

o الع���ةال���ق�الت  و  ال�هاز الع��ي وال����� الع��ي. 

o  ب��ة وو��فة ال�هاز ال��اسلي لل���ر واإلناثوال��امي ال����ي (ال��اث�.( 

o ال�����ات، واألج�ام ال��ادة( ال��اعة( . 

 ل� ال�ل�ك عEthology 

o  األب��ةن�� ال��اوج وال�عا�ة . 

o ال�� اإل�قاع ��. 

 ل� ال�راثة وال���رع  Genetics and Evolution 

o  مان�ل�ة الوال ال�ان�ل�ةال�راثة . 

o ون�اذج ال��ر��ال�ف�ات واألم�اض ال�راث�ة ، . 

o مفه�م وراثة ال��اعات وال���ل�ات ال�اصة بها 

o وال����م االرت�ا� والع��ر وال��ائ� ال�راث�ة. 

o إلخ��رثات، ال�ف�اتاله��سة ال�راث�ة وت���قاتها (إدخال ال ،(.. . 

 ل� ال���ة عEcology 

o  (ال��� األسي، ت����ها، ح���ة ال��اعات في ال��ام ال���ي)ال��اعة.  

o  واألرض�ة)ح���ة ال����عات في ال��� ال����ة (ال��ا�عات، ال���نات ال��ة في ال��� ال�ائ�ة.  

o  واإلن�اج�ة) اله�م الغ�ائي(ال�السل وال���ات الغ�ائ�ة،  ل�ادة في ال��ام ال���ي ان�قال ال�اقة وا .  

o (دورة ال����ن، اآلزوت والف�سف�ر) دورات الع�اص� األرض�ة ال����ة ال����ائ�ة.  

o في ال���� ال���� (ارتفاع درجة ح�ارة األرض، ثق� األوزون، تل�ث اله�اء، تل�ث ال�اء...) ودوره أث� اإلن�ان.  

 ل�����ا Biosystematics  

o  ن��ء ال��اة على س�ح األرض ومفه�م ش��ة ال��اةTree of life ال�ع���ة في إن�ائها (ب��ل�ج�ة وم�رف�ل�ج�ة) وال�عای�� . 

o  والف�ع في ش��ة ال��اة (درجات الق�ا�ة ب�� ال����عات ال������ة ال���لفة وح�ى ب�� األن�اع)العالقات ب�� ال����عات األصل. 

o  فات ال����ة ل�ل ش��ة م� ال�ع� ال�ي ذ��ت في ال����� ال�اب� مع م�ال م��� ل�ل م�ها ال�. 

o وال���اني عل� ال����� ال��اتي .  


