اختبارات التقييمات الشاملة لمينيسوتا ( )ACMفي العلوم 3
مواصفات مستوى التحصيل ()MDLA
الصفان الخامس والثامن والتعليم الثانوي

الصف الخامس
مستوى ال يفي بمعايير التحصيل المطلوبة (الصف الخامس)
ٌنجح الطالب فً هذا المستوى العلمً فً عد ٍد قلٌل من المهارات العلمٌة األكثر أهمٌة فً معاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة ،وفٌما ٌلً بعض
المهارات التً ٌجب على هؤالء الطالب إظهارها:
• طبيعة العلوم والهندسة :أن ٌستوعب الطالب أن العلوم ُتستخدَم للبحث فً التساؤالت واإلجابة عنها؛ وأن ٌستخدم األدوات المالئمة،
وٌقوم بعمل الرسوم البٌانٌة فً األبحاث العلمٌة.
• العلوم الفيزيائية :أن ٌعلم الطالب أن التغٌرات الحرارٌة للماء ٌمكن أن تؤدي إلى تغٌرات فً الحالة (سائلة ،غازٌة ،صلبة)؛ وٌدرك
أن االهتزازات ُتسبِب صو ًتا؛ وٌحدد نوع القوة التً تحرك الجسم.
• علوم األرض والفضاء :أن ٌمٌز جمٌع أنواع التراكم فً دورة المٌاه؛ وٌحدد الحوادث التً تغٌر سطح األرض؛ وٌلحظ التغٌرات
الٌومٌة والموسمٌة لوضع الشمس.
• علوم الحياة :أن ٌحدد أوجه التشابه بٌن األصول والسالالت ،وٌصف أبنٌة النباتات والحٌوانات؛ وأن ٌدرك دور األنظمة
والتطعٌمات الخاصة بحماٌة الجسم ،وأن ٌصنف الكائنات فً مجموعات قائمة على أساس الخصائص التً ٌمكن مالحظتها؛ وٌحدد
االختالفات التً ٌمكن أن تزٌد من فرصة األفراد فً البقاء.
مستوى يفي جزئ ًيا بمعايير التحصيل المطلوبة (الصف الخامس)
ٌمتلك الطالب جزئًٌا فً هذا المستوى العلمً المهارات العلمٌة لمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة ،وفٌما ٌلً بعض المهارات التً ٌجب
على هؤالء الطالب إظهارها:
• طبيعة العلوم والهندسة :أن ٌدرك الطالب التأثٌرات التً ُتحدثها العلوم فً عالم الطبٌعة؛ وٌمٌز المقارنات غٌر المعقولة فً بح ٍ
ث
ما؛ وٌنتقً الوسائل المالئمة (مثل :الرسوم البٌانٌة والجداول) لتقدٌم معلومات من خالل تجربة منظمة؛ وٌفهم الخطوات فً عملٌة
التصمٌم الهندسً.
• العلوم الفيزيائية :أن ٌعلم أن التغٌرات الحرارٌة ٌمكن أن ُتسبب تغٌرات فً الحالة فً المواد الشائعة (كالهواء ،والماء)؛ وأن ٌصف
كٌف ٌمكن أن ٌؤثر االهتزاز على نغمة الصوت؛ وأن ٌقوم بصنع دائرة كهربائٌة بسٌطة ،وأن ٌمٌز الوسائل التً ٌمكن من خاللها
تولٌد الطاقة الحرارٌة ،وٌقرر إذا كانت المغانط تتنافر أم تتجاذب ،وٌدرك كٌف ٌمكن أن ٌؤثر حجم قوة الدفع على الحركة؛ وأن
ٌعرف اآلالت البسٌطة (مثل :الرافعة ،والوتد ،والسلّم).
• علوم األرض والفضاء :أن ٌُعرِ فُ الطالب التعرٌة باعتبارها عملٌة تقوم بتغٌٌر سطح األرض؛ وأن ٌحدد األشكال المختلفة للمٌاه فً
بعض أجزاء دورة المٌاه؛ وأن ٌدرك التغٌرات الظاهرة فً شكل القمر.
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كائن ما مع كائنا ٍ
ت أخرى وموطنها
• علوم الحياة :أن ٌمٌز الطالب االختالفات بٌن النباتات والحٌوانات؛ وأن ٌدرك كٌفٌة تفاعل
ٍ
سواءًا أكان هذا التفاعل نافعًا أو ضارً ا؛ وأن ٌفرِ ق بٌن الصفات الموروثة واألخرى المكتسبة.
مستوى يفي بمعايير التحصيل المطلوبة (الصف الخامس)
ٌمتلك الطالب فً هذا المستوى العلمً المهارات العلمٌة لمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة ،وفٌما ٌلً بعض المهارات التً ٌجب على هؤالء
الطالب إظهارها:
بشكل
• طبيعة العلوم والهندسة :أن ٌدرك كٌف ٌتم االستفادة من المعرفة العلمٌة وتناقلها؛ وٌحدد المسائل التً ٌمكن البحث فٌها
ٍ
علمً؛ وأن وٌدرك العملٌات ،واألدلة ،والمنطق ،والتحكمات فً األبحاث العلمٌة؛ وأن ٌحدد القٌود ،والممٌزات ،والعٌوب الخاصة
بحلول التصمٌم الهندسً.
• العلوم الفيزيائية :أن ٌصف الطالب التغٌرات التً تحدث فً خصائص المواد عندما ٌتم تسخٌنها وتبرٌدها؛ وٌصف كٌف ٌمكن أن
ٌتفاعل الضوء مع األشٌاء؛ وأن ٌحدد أجزاء الدوائر الكهربائٌة ،وأن ٌتعرف على الموصِالت والعوازل؛ وأن ٌصف كٌف تؤثر
اآلالت البسٌطة على القوة والحركة.
• علوم األرض والفضاء :أن ٌعلم الطالب كٌف تقوم التجوٌة والتعرٌة بتكوٌن مالمح سطح األرض؛ وأن ٌفهم العالقات بٌن جمٌع
أجزاء دورة المٌاه؛ وأن ٌرسم مدارات القمر ،واألرض ،والشمس.
• علوم الحياة :أن ٌصف الطالب أبنٌة الكائنات الحٌة ووظائفها؛ وٌفهم العالقات بٌن األجزاء الحٌة وغٌر الحٌة للنظام البٌئً ،وأن
ٌدرك كٌف ٌمكن لالختالفات الموجودة بٌن األفراد أن تقدم فائدة فً البقاء والتكاثر ،وأن ٌتعرف على انتشار الطاقة بٌن الكائنات.
مستوى يفوق حدود معايير التحصيل المطلوبة (الصف الخامس)
ٌفوق الطالب فً هذا المستوى المهارات العلمٌة لمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة ،وفٌما ٌلً بعض المهارات التً ٌجب على هؤالء الطالب
إظهارها:
• طبيعة العلوم والهندسةٌ :درك الطالب دور المراجعة النقدٌة فً العلوم؛ وٌصف األنواع المختلفة لألبحاث والمتغٌرات التً ٌتم
التحكم فٌها وتلك التً ال ٌتم التحكم فٌها؛ وٌكتب استنتاجات باستخدام المعلومات التً ٌتم الحصول علٌها من األبحاث؛ وٌقترح حلوالً
للتصمٌم الهندسً من أجل حل المشكالت.
• العلوم الفيزيائية :أن ٌوازن وٌقارن بٌن حاالت المادة من خالل الكتلة ،والشكل ،والحجم؛ وأن ٌصف العالقة بٌن الكهرباء
والمغنطٌسٌة.
• علوم األرض والفضاء :أن ٌقارن الطالب بٌن المالحظات الخاصة بالتغٌرات الموسمٌة فً مكان الشمس.
• علوم الحياةٌ :عٌن الطالب اختالفات معٌنة فً الكائن الحً وكٌف ٌمكن أن تؤثر تلك االختالفات فً بقاء الفرد وتكاثره؛ كما ٌحدد
أبنٌة النباتات التً تساعد فً النمو والتكاثر.
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الصف الثامن
مستوى ال يفي بمعايير التحصيل المطلوبة (الصف الثامن)
ٌنجح الطالب فً هذا المستوى العلمً فً عد ٍد قلٌل من المهارات العلمٌة األكثر أهمٌة فً معاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة ،وفٌما ٌلً بعض
المهارات التً ٌجب على هؤالء الطالب إظهارها:
لحلها وٌحدد العوامل الثابتة والمتغٌرة فً
• طبيعة العلوم والهندسةٌ :تعرف الطالب على المسائل العلمٌة وٌختار طرٌقة مناسبة َ
المسائل البسٌطة.
• العلوم الفيزيائيةٌ :تعرف الطالب على التغٌّرات التً تطرأ على المٌاه عند تسخٌنها أو تبرٌدها وٌمٌّز بٌن المزائج والمواد النقٌّة.
• علوم األرض والفضاءٌ :تعرف الطالب على أقدم الطبقات الصخرٌة فً الصخور الرسوبٌة وعلى مواقع ّ
خزانات المٌاه الرئٌسٌة
على األرض واستخداماتها وٌُدرك أن األرض تتكوَ ن من عدة طبقات وأن الشمس ُتعد المصدر الرئٌسً للطاقة على كوكب األرض.
• علوم الحياة ٌ ّتضح لدى الطالب أن الخالٌا تتكون من عدة جٌنات وٌُدرك الفرق بٌن الخالٌا الحٌوانٌة والنباتٌة وٌتعرف على ما ٌربط
ال ّ
شعوب من عالقات فً أحد األنظمة البٌئٌة (اإلٌكولوجٌة) المستقرة.
مستوى يفي جزئ ًيا بمعايير التحصيل المطلوبة (الصف الثامن)
ٌمتلك الطالب جزئًٌا فً هذا المستوى العلمً المهارات العلمٌة لمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة ،وفٌما ٌلً بعض المهارات التً ٌجب على
هؤالء الطالب إظهارها:
• طبيعة العلوم والهندسةٌ :ستخدم الطالب إحدى أدوات ووحدات القٌاس فً حل أي مسألة وٌُحدد ما إذا كانت النتائج تنم عن حقٌق ٍة
علمٌ ٍة أو اجتها ٍد شخصًٍ عن طرٌق الرجوع إلى أحد األبحاث العلمٌة ،كما ٌتعرف الطالب على المسائل العلمٌة وطرق حلّها وٌُدرك
أهمٌة أن ٌتعلم مما قام به من أخطاء فً خطوات المسألة وٌُدرك كٌفٌة تحوٌل وحدات القٌاس باألمتار.
• العلوم الفيزيائيةٌُ :درك الطالب أن هناك ما ٌقرب من مائة عنصر على األرض متباٌنة الخصائص وٌتعرف على القوى المؤثرة
على أي جسم وٌمٌّز بٌن الطاقة المتحركة والكامنة وٌحدد سعة الموجات وطولها الموجً.
• علوم األرض والفضاءٌُ :درك الطالب أن العوامل الطبٌعٌة هً التً تتح ّكم فً تكوٌن التضارٌس وتوزٌعها وٌُرتب الحفرٌات حسب
عمرها فً طبقات الصخور الرسوبٌة وٌتعرف على العالقة بٌن حركة القشرة األرضٌة (الحركة التكتونٌة لألرض) والزالزل ،كما
ٌصف خصائص طبقات األرض وطرٌقة نقل المٌاه من الخزانات الرئٌسٌة على كوكب األرض وٌدرك أن الهواء ٌحتوي على العدٌد
من الطبقات المتباٌنة الخصائص وأن الشمس هً القوة الرئٌسٌة التً تتحكم فً الطقس والمناخ والتٌّارات الجوٌّة والبحرٌّة.
• علوم الحياة ٌُدرك الطالب أن هناك اختالفات بٌن ال ّ
شعوب وٌستوعب العالقة القوٌة بٌن الحٌوانات المفترسة وفرٌستها ،كما ٌعلَم أن
الجٌنات تحدد الصفات الوراثٌة ألي كائن حً وٌستخدم الهٌاكل التشرٌحٌة فً االستدالل على وجود عالقات قوٌّة بٌن الكائنات الحٌّة
والحفرٌّات وٌتعرّ ف على وظٌفة الخالٌا العصبٌة والعضلٌّة وٌُدرك أن الفٌروسات من شأنها أن تؤثر على وظائف الجسم العادٌة
وٌُحدد األنشطة البشرٌة التً تغٌّر شكل الشعوب فً األنظمة البٌئٌة (اإلٌكولوجٌة) المستقرة.
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مستوى يفي بمعايير التحصيل المطلوبة (الصف الثامن)
ٌمتلك الطالب فً هذا المستوى العلمً المهارات العلمٌة لمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة ،وفٌما ٌلً بعض المهارات التً ٌجب على هؤالء
الطالب إظهارها:
َ
المنظمة وٌقوم بإجرائها وٌبنً أحد االستنتاجات العلمٌة على أحد األبحاث
• طبيعة العلوم والهندسةٌ :عد الطالب مواد إحدى التجارب
نظام ما وٌستخدم الخرائط وغٌرها من قواعد البٌانات فً وصف
إنشاء
أو
منتج ما
وٌستعٌن بأحد التصمٌمات الهندسٌة فً تركٌب
ٍ
ٍ
األماكن المحلٌّة والتبؤات الجوٌّة.
• العلوم الفيزيائيةٌ :حسب الطالب الكثافة وٌستخدم الذرّ ات والجزٌئات فً وصف الفروق بٌن العناصر والمُركبات وٌُدرك أن كتلة أي
جسم تظل ثابتة عند تغٌُر شكله وٌصف التغٌّرات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة التً تطرأ على أي مادة ،كما ٌتعرّ ف على مدى تأثٌر مجموع
القوى التً ٌتم تسلٌطها على أي جسم على حركته وٌحسب سرعة أي جسم وٌصف صور الطاقة المختلفة وتحوالتها وكٌفٌة نقل
الحرارة وٌُحلل تحوٌل الطاقة السّاكنة إلى متحركة والعكس وٌصف الموجات وخصائصها.
• علوم األرض والفضاءٌ :تعرف الطالب على كٌفٌة توزٌع العوامل الطبٌعٌة للتضارٌس وٌستنتج أعمار تعاقبات الصخور الرسوبٌة
عن طرٌق تفسٌر الكالم المكتوب على طبقاتها الصخرٌة المُتعاقبة وحفرٌاتها وٌصف تأثٌر الكثافة والبُعد على قوة الجاذبٌة ،كما ٌُدرك
أثر دوران األرض وتناوبها على التٌارات الجوٌّة والبحرٌّة والفصول وطول النهار وأطوار القمر وٌصف طرٌقة تكوّ ن الوقود
الحفري وتوزٌع المواد خالل عملٌات الدورة المائٌة وٌتعرف على أثر التٌار ال ّنفاث القطبً على حالة الطقس.
• علوم الحياة ٌصف الطالب كٌفٌة تفاعل األجهزة العضوٌة داخل أجسام الف ّقارٌات وٌتعرف على التغٌّرات الحٌوٌة التً تطرأ على
الكائنات سواء المنتجة أو المستهلكة أو المحللة فً أحد األنظمة البٌئٌة (اإلٌكولوجٌة) وٌُدرك نتائج التمثٌل الضوئً وٌستوعب الفرق
بٌن التكاثر الجنسً والالجنسً وٌمٌّز بٌن الصفات الموروثة وتلك المُكتسبة ،كما ٌصف مدى تأثٌر االختالف الجٌنً على قدرة الكائن
على البقاء ومدى تأثٌر األنشطة البشرٌة على األنظمة البٌئٌة (اإلٌكولوجٌة) وٌُدرك قدرة جهاز المناعة البشري على حماٌة الجسم من
المواد الغرٌبة التً تدخله.
مستوى يفوق حدود معايير التحصيل المطلوبة (الصف الثامن)
ٌفوق الطالب فً هذا المستوى المهارات العلمٌة لمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة ،وفٌما ٌلً بعض المهارات التً ٌجب على هؤالء الطالب
إظهارها:
• طبيعة العلوم والهندسةٌ :ستخدم الطالب القٌاسات والرسوم البٌانٌة والتحلٌالت المناسبة فً وصف األنظمة العالمٌة الطبٌعٌة وتلك
المصمَمة ،كما ٌُدرك مدى تأثٌر االعتبارات االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة واألخالقٌة على شكل التصمٌم الهندسً واألبحاث
العلمٌة.
بألوان معٌّن ٍة وٌستوعب
• العلوم الفيزيائيةٌ :شرح الطالب حركة أحد األجسام باستخدام الرسوم البٌانٌة وٌربط األطوال الموجٌّة للضوء
ٍ
العالقات القوٌة بٌن التردد والطول الموجً وٌوضح كثافة المادة من خالل االستعانة بالنموذج الجسٌمً لها.
• علوم األرض والفضاءٌ :تعرف الطالب على مدى تأثٌر هٌكل الغالف الجوي على امتصاص الطاقة وٌُحلل تأثٌرات أجهزة الضغط
على اتجاه الرٌاح واألحوال الجوٌّة.
• علوم الحياة ٌشرح الطالب مدى تأثٌر العوامل الحٌّة وغٌر الحٌّة على عدد السكان الذٌن ٌسع أحد األنظمة البٌئٌة استٌعابهم وٌوضح
تدفق الطاقة خالل أحد األنظمة البٌئٌة.
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التعليم الثانوي
مستوى ال يفي بمعايير التحصيل المطلوبة (التعليم الثانوي)
ٌنجح الطالب فً هذا المستوى العلمً فً عد ٍد قلٌل من المهارات العلمٌة األكثر أهمٌة فً معاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة ،وفٌما ٌلً بعض
المهارات التً ٌجب على هؤالء الطالب إظهارها:
• طبيعة العلوم والهندسةٌ :جب أن ٌحدد الطالب إجراءات السالمة الالزمة للبحث العلمً ،وأن ٌفهم ما هو معنى الفرضٌة ،وأن ٌحدد
فوائد استخدام النماذج العلمٌة.
• علوم الحياة :أنْ ٌفهم الطالب أنّ عملٌة التمثٌل الضوئً تقوم بتحوٌل الطاقة الضوئٌة إلى طاقة كٌمٌائٌة ،وأن ٌحدد مدى تأثٌر
التنافس على موارد الطاقة فً نمو التعداد السكانً ،وأن ٌدرك الوظٌفة األساسٌة للحمض الرٌبً النووي منقوص األكسجٌن
( ،)ANMوأن ٌحدد مدى تأثٌر نوعٌة الهواء على الصحة الشخصٌة لإلنسان.
مستوى يفي جزئ ًيا بمعايير التحصيل المطلوبة (التعليم الثانوي)
ٌمتلك الطالب جزئًٌا فً هذا المستوى العلمً المهارات العلمٌة لمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة ،وفٌما ٌلً بعض المهارات التً ٌجب على
هؤالء الطالب إظهارها:
• طبيعة العلوم والهندسة :أن ٌكون الطالب قادرً ا على تحدٌد مصادر الخطأ فً أي بح ٍ
ث علمً ،وأن ٌفهم أن التصمٌمات الهندسٌة
مراحل متتالٌة من تراكم المعلومات
بشكل دوري ،وأن ٌدرك أن المعرفة العلمٌة تأتً على
ٌجب أن ٌتم فحصها باستمرار لتحسٌنها
ٍ
ٍ
السابقة ،وأن ٌختار التمثٌل البٌانً المناسب لعرض النتائج ،وأن ٌقوم بتحدٌد فرضٌ ٍة علمٌة.
• علوم الحياة :على الطالب أن ٌستخدم الكلمات المناسبة لوصف عملٌة التمثٌل الضوئً ،وأن ٌتعرف على الحمض الرٌبً النووي
منقوص األكسجٌن والجٌنات والكروموسومات ،وأن ٌطابق بٌن أزواج القاعدة لسلسلة الحمض النووي  ،ANMوأن ٌتعرف على
خصائص التكاثر الجنسً والالجنسً ،وأن ٌدرك أن التنوع الجٌنً ركنٌ أساسً من عملٌة االنتخاب الطبٌعً ،وأن ٌحدد الفوائد
والمخاطر البٌئٌة الناتجة عن تغٌر النظام البٌئً الطبٌعً بفعل النشاط اإلنسانً ،وأن ٌحدد المدخالت والمخرجات المتوقعة لألنظمة
الطبٌعٌة البسٌطة واألنظمة المُصممة ،وأن ٌعً حجم استجابة الكائنات الحٌة للتغٌرات البٌئٌة ،وأن ٌدرك أن الجسم البشري ٌقوم
بإنتاج أجسام مضادة لمكافحة األمراض ،وأن ٌستخدم الهٌاكل النظٌرة إلٌضاح العالقات التطورٌة فً الفصٌلة الواحدة.
مستوى يفي بمعايير التحصيل المطلوبة (التعليم الثانوي)
ٌمتلك الطالب فً هذا المستوى العلمً المهارات العلمٌة لمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة ،وفٌما ٌلً بعض المهارات التً ٌجب على هؤالء
الطالب إظهارها:
• طبيعة العلوم والهندسة :على الطالب أن ٌصف كٌف أن التغٌرات فً المعرفة العلمٌة ٌتم بناؤها على معرف ٍة سابقة ،وأن ٌفسر مدى
احتمالٌة تأثٌر التحٌز على طرٌقة إجراء البحث وتفسٌر البٌانات ،وأن ٌقوم باستخدام تحلٌل المخاطر لتقٌٌم نتائج الحلول المصممة
هندسًٌا ،وأن ٌقوم بتقٌٌم الحلول المحتملة لمسألة هندسٌة على الصعٌدٌن المحلً واإلقلٌمً ،وأن ٌستخدم التمثٌل الرقمً أو البٌانً
المالئم لعرض الفكرة العلمٌة ،وأن ٌقدم اقتراحات لتحسٌن عملٌة جمع البٌانات ،وأن ٌقوم بتصمٌم وإجراء التجارب الختبار
الفرضٌة المطروحة أمامه.
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• علوم الحياةٌ :تحتم على الطالب أن ٌفسر مدى استجابة األجزاء والعملٌات الخلوٌة للعوامل البٌئٌة وإسهامهم فً عملٌات التنفس
كل من الحمض النووي الرٌبوزي
والتكاثر والتمثٌل الضوئً ،وأن ٌحدد الوظائف األساسٌة للجزٌئات البٌولوجٌة ،وأن ٌصف دور ٍ
منقوص األكسجٌن ( )ANMوالحمض الرٌبً النووي ( )ANMفً تركٌب الجزٌئات البروتٌنٌة ،وأن ٌعً مدى تأثٌر العوامل
نظام بٌئً ،وأن ٌستخدم
الداخلٌة والخارجٌة على األنظمة الحٌوٌة ،وأن ٌفسر كٌفٌة انتقال الطاقة بٌن الكائنات الحٌة فً أي
ٍ
المعادالت للتفرٌق بٌن التمثٌل الضوئً والتنفس ،وأن ٌستخدم قوانٌن الفصل والتوزٌع المستقل للعالم مندل من أجل تفسٌر تنوع
الفصائل ،وأن ٌستخدم مبادئ االنتخاب الطبٌعً لتفسٌر البقاء المتباٌن للسالالت ،وأن ٌستخدم أدل ٍة عدة لتوضٌح العالقات التطورٌة،
وأن ٌقوم بوصف المخاطر والفوائد االقتصادٌة واالجتماعٌة للتغٌرات الحادثة فً النظام البٌئً بفعل النشاط اإلنسانً ،وأن ٌعً مدى
استجابة جسم اإلنسان للعوامل الداخلٌة والخارجٌة.
مستوى يفوق حدود معايير التحصيل المطلوبة (التعليم الثانوي)
ٌفوق الطالب فً هذا المستوى المهارات العلمٌة لمعاٌٌر مٌنٌسوتا األكادٌمٌة ،وفٌما ٌلً بعض المهارات التً ٌجب على هؤالء الطالب
إظهارها:
• طبيعة العلوم والهندسةٌ :ستطٌع الطالب أن ٌقوم بصٌاغة فرضٌة علمٌة باإلضافة إلى إجراء التجارب الختبارها ،وأن ٌقوم بدعم
سٌاق شامل.
النتائج التً توصل إلٌها بعد ٍد من األدلة القائمة على البحث ،وأن ٌقوم بتقدٌم الحلول الممكنة لمسألة هندسٌة فً
ٍ
• علوم الحياةٌ :ستطٌع الطالب أن ٌتعرف على أبنٌة الجزٌئات الحٌوٌة ،وأن ٌصف وٌفرق بٌن عملٌات نسخ والنسخ المتماثل وترجمة
األحماض النووٌة ،وأن ٌعً عواقب النشاط اإلنسانً على الكائنات الحٌة واألنظمة البٌئٌة ،وأن ٌصف تحوالت المادة وتبدٌد الطاقة
مثل الحرارة فً النظام البٌئً الطبٌعً.
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