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وزارة التربیة الوطنیة

اللجنة الوطنیة للمناھج

ھندسة میكانیكیة/ المجموعة المتخصصة للمواد 

منھاج
تكنولوجیاال
میكانیكیة ھندسة :فرع

السنة الثانیة تقني ریاضي
سا168:سنويالحجم الساعي ال

سا6: الحجم الساعي األسبوعي 



تقني ریاضي فرع ھندسة مكانیكیةةالثانیبرنامج السنة
ة یحل  وضعیات مشكل من الوسط التكنولوجي الحدیث باستغالل سیرورات التحلیل و تركیب المكتسبات  وفق مسعى منطقي بتوظیف األدوات الریاضی:الكفاءة الشاملة 

.المعلوماتیة األولیةو
القیم والمواقف

ینمي میلھ واھتمامھ باللغة العربیة ویستعملھا في تقدیم مختلف أعمالھ-: الھویة
ینمي رصیده اللغوي بمعرفة المصطلحات التقنیة باللغة العربیة-

یحافظ على المحیط البیئي -:الضمیر الوطني
یساھم بفعالیة في البناء الوطني -

یبدي انشغالھ بالقضایا المطروحة في المجتمع- 
یحترم آراء اآلخرین واألطروحات ذات الطابع العلمي -:                 المواطنة

یحافظ على ممتلكات الدولة -
یلتزم بقوانین الدولة -

یستغل الترمیز العالمي -:         التفتح على العالم
یوظف التقییس -
.یستغل التكنولوجیات الحدیثة في االتصال-

الكفاءات العرضیة
یلتزم باألمانة العلمیة ویحترم الملكیة الفكریة -:               طابع فكري 

یلتزم الدقة العلمیة -
یمارس الفضول العلمي -
یكتب قواعد التحلیل وإصدار األحكام الصادقة -

عملھ بدقة وإتقان مستغال طرق العمل الفعالة في التخطیط وجمع المعلومات وتسییر المشاریع وتقدیم النتائجینظم-:طابع منھجي
.یحسن اختیار الطرق والوسائل لحل المشكالت -

یكیف استراتیجیات االتصال وفق متطلبات الوضعیة -:            طابع تواصلي
یستعمل التصامیم والمخططات البیانیة -

یساھم بفعالیة في العمل الجماعي -:طابع شخصي واجتماعي
یحترم قواعد األمن والنظافة -
.یبذل جھد ویتحلى بالصدق في القیام بالعمل الفردي-



الكفاءات 
الختامیة

میة أمثلة عن وضعیات تعلالمحتویات المعرفیةمركبات الكفاءة
الزمنمعاییر التقویمو األنشطة البیداغوجیة

یحلل وظیفیا       
.وبنیویا منتج

المفاھیم ب یكتس
األساسیة األولى 

.للرسم التقني

یتعرف على 
المؤسسة اإلنتاجیـة

وظیفي بتحلیلیقوم
على منتج

المؤسسة اإلنتاجیة: المیدان األول
ـ تعریف                                       

ـ الوسط المحیطي للمؤسسة                         
ـ ھیكلة المؤسسة اإلنتاجیة                    

ـ الوظائف داخل المؤسسة                           
الجودة *التجدید*ـ مركبات التنافسیة             

التقییس                                      *التبادلیة *اآلجال*الكلفة *
مخطط*ھدف *ـ مسعى تكنولوجي   

تحلیل القیمة و التحلیل :المیدان الثاني
الوظیفي

القیمةتحلیل ..1
ـ تعریف                                  

ـ مفاھیم أساسیة                    
المنتج            *االحتیاج *السوق *
الوظیفة  *الزبون المصمم المنجز *

الجودة                             *القیمة *الكلفة *
القیمةـ مراحل مسعى تحلیل

التحلیل الوظیفي.2
ـ تعریف                             

جـ التعبیر عن االحتیا
دفتر الشروط الوظیفي * وط     دفتر الشر* 

وظیفة *وظیفة إجمالیة *: ـ وظائف المنتج
علبة (مخطط تنازلي * تقنیةوظیفة*الخدمة 

A-0مخطط األوساط المحیطیة*)فقط
( FAST )مخطط الوظائف التقنیة*

إنتاجیةةتنظیم مؤسسـ یكتشف
إنتاجیةلمؤسسة یحدد الوسط المحیطيـ 

التنافسیةـ یعین مركبات 
مراحل المسعى التكنولوجيـ یكتشف

طلع على المفاھیم األساسیة لتحلیل القیمة ـ ی
كتشف مراحل مسعى تحلیل القیمةـ ی

على االحتیاج                   تعرف ـ ی
الوظائف ـ یتعرف على مختلف 

میز بین مختلف الوظائفـ ی
ب مختلف الوظائفـ یرت

فھم محتوى دفتر الشروط الوظیفيیو یقرأـ 

ساعات 08منھا 
خاصة بالمشاریع
في المیدان الثاني

سا2

سا2

سا16



یحلل وظیفیا       
.وبنیویا منتج

ب المفاھیم یكتس
األساسیة األولى 

.للرسم التقني

یمیز بین 
مختلف المواد 

ومجاالت 
استعمالھا         

ضمن العالقة    
-أسلوب- منتج

مواد

المواد: ثالثالمیدان ال
تصنیف عام للمواد

المعدنیة*
الحدیدیة-
الغیر الحدیدیة                             -
اللدائن                                               *
(polymères)بولیمیر-
(élastomères)مطاطیة-
الخزفیة*
التقلیدیة-
الصناعیة-
)composites(المتكونات *

عوامل اختیار المواد
خصائص*
كیمیائیة-فیزیائیة - میكانیكیة-
االقتصادیة-حیز التنفیذ-

المواد المعدنیة
ستعمالاالمجالت ووتعیین إعداد 

الحدیدیةالمعادن *
األزھار

ةالغرافیتی. ةالرمادی. 
األصالب

قویة المزج. ضعیفة المزج. الغیر ممزوجة. 
الغیر حدیدیةالمعادن * 
النحاس و أمزجتھ-
و أمزجتھاأللومنیوم-

یصنف المواد تصنیفا عاما-

ـ یعرف عوامل اختیار المواد

المعادنمراحل إعدادـ یصف

ـ یفك رموز تعیین المواد

سا خاصة 04
بالمشاریع في 
المیدان الثالث

سا2

سا2

سا8



یحلل وظیفیا       
.وبنیویا منتج

ب المفاھیم یكتس
األساسیة األولى 

.للرسم التقني
یكتسب المفاھیم 
األساسیة األولى 

للرسم التقني

المواد الغیر معدنیة و مجاالت استعمالھا
اللدائن

مفاھیم                                        -
المجاالت االستعم-

المتكونات 
مفاھیم-
مجاالت االستعمال-

طریقة الحصول على المنتجات
) بالرمل ، بالقوقعة (القولبة 
الدرفلة

الحدادة بالقالب
تولید السطوح بنزع المادة

السطوحمبدأ تولید*
شروط القطع*

ـ تثقیب ـ تفریز ـ خراطة
ـ تصحیحـ تجویف 

الرسم التقني:المیدان الرابع
ـ تعریف

ـ مختلف الرسومات
رسم تعریفي* رسم تجمیعي *
رسم منظوري* رسم تخطیطي *
رسم مفكك*

ـ قواعد التمثیل
المقاییس*اإلطار *المقاسات *
جدول التعیینات*جدول التسجیل *
الكتابة*الخطوط *

یكتسب مفاھیم حول خصائص المواد -
الغیر معدنیة و تحدید  مجاالت 

استعمالھا 

على المنتجات و ـ یعرف مبدأ الحصول
أشكالھا التجاریة 

ـ یعرف مبدأ تولید السطوح

ـ یحدد شروط القطع

ـ التمییز بین مختلف الرسومات
التمثیلالتعرف على قواعد-

سا 2

سا6

سا6

سا4



یحلل وظیفیا       
.وبنیویا منتج

ب المفاھیم یكتس
األساسیة األولى 

.للرسم التقني

یمثل جسم على 
مستوي بالمساقط 

االعتیـادیة

تعرف على برمجیة ی
مالرس

)CAO/DAO(

نموذج خیالي ینشئ
ثالثي األبعاد 

ر تمثیل ثنائي یصد-
األبعاد

اإلسقاطات العمودیة
ـ مبدأ اإلسقاط

ـ مستویات اإلسقاط
سطح, خط, ـ إسقاط نقطة

)مكعب اإلسقاط(جسمـ إسقاط
ـ وضعیة المساقط و تسمیتھا 

) طریقة أوروبیة ( و تناسبھا 
)أشكال موشوریة و دورانیة(

الرسم المدعم باإلعالم اآللي
ـ تقدیم البرمجیة

ـ تشخیص الواجھة
ـ عارضات التحكم

أسلوب قطعة*
إصدار على المستويأسلوب *
تجمیعأسلوب *

خیالي ثالثي األبعادنموذج 
أسلوب عملي إلنشاء قطعة-

)بإضافة المادة(التجسیم * 
التجسیم بنزع المادة* 
التشكیل بالدوران* 
استعمال مساعد التثقیب* 
أسلوب عملي للتسجیل-
)وریة  و دورانیةأشكال  موش(

تمثیل ثنائي األبعاد 
.أسلوب عملي لإلصدار على المستوي-

)موشوریة و دورانیة أشكال ( 

باأللوانـ قراءة المنظور 
تسمیتھا وفق الطریقة وـ توزیع المساقط 

األوروبیة 
انطالقا من منظورـ تمثیل قطعة بمساقط

ـ اتمام مسقط باستعمال خطوط التناسب

ـ فتح البرمجیة  
ـ التعرف على الواجھة
التحكماتمختلف ـ القیام بممارسات على

لكل أسلوب

فتح و تشخیص الواجھة ألسلوب قطعة-
بعارضة أدوات الرسمرسم أشكال بسیطة-
ثالثیة األبعاد إنشاء نماذج خیالیة-

باستعمال عارضة الوظائف
النموذج الخیالي بعارضةممارسات على-

أدوات المشاھدة
ـ تسجیل النموذج 

فتح النموذج الخیالي المسجل -
مساقط للنموذج مشاھدة  تلوین ومختلف ال-

الخیالي 
إصدار تمثیل ثنائي األبعاد-

سا خاصة 06
بالمشاریع

سا خاصة 04
بالمشاریع

سا18

سا04

سا12

سا02



یحلل وظیفیا       
وبنیویا منتج

ب المفاھیم یكتس
األساسیة األولى 

.للرسم التقني

ل أبعـاد على یســج
رسم ثنائـي األبعـــاد

تمثیـــل رســــم 
بقطـــاع

علـــى ـل لولبـــةیمثــ
رســـــم بیانــــي

تحدید األبعاد
ـ ھدف

ـ قواعد التسجیل
التحدید بواسطة البرمجیة-

أسلوب عملي للتحدید*
)عارضة المعلومات الخاصة(

القطاعات البسیطة.1
ـ ھدف

ـ طریقة القطع
) تھشیرات , قطاع( ـ تمثیل 

القطاعات الخاصة. 2
ـ قطاع منكسر
ـ نصف قطاع

ـ قطاع موضعي
ـ مقطع خارجي
ـ مقطع داخلي

القطع باستعمال البرمجیة. 3
ـ أسلوب عملي للقطع

)عارضة المعلومات(

اللولبات.1
ـ تعریف اللولبة

ـ ممیزات اللولبة المتریة
ـ تمثیل اللولبة

) لولبة داخلیة. لولبة خارجیة(
تمثیل اللولبات باستعمال البرمجیة. 2
أسلوب عملي إلنجاز اللولبةـ

لولبة خارجیة* 
لولبة داخلیة* 
استعمال المساعد* 

ـ تسجیل أبعاد خطیة
و الزوایا و األقواسـ تحدید األقطار

ـ تسجیل األبعاد باستعمال البرمجیة
ـ تغییر خصائص بعد

:باستعمال البرمجیةوعلى وثائق محضرة 
ـ تطبیق مبدأ القطع واختیار التھشیر 

:المناسب إلنجاز
بسیطةقطاعات*
قطاعات خاصة*

ـ عرض قطاع بسیط للنموذج الخیالي
)مشاھدة(

ـ تمثیل لولبة خارجیة
ـ تمثیل لولبة داخلیة

)نافذة و غیر نافذة ( 
ـ تمثیل تجمیع

)خارجیة,لولبة داخلیة(
ـ تحدید أبعاد اللولبة

ـ قراءة رسم تجمیعي

سا خاصة 02
بالمشاریع

سا خاصة 02
بالمشاریع

سا خاصة 02
بالمشاریع

سا6

سا12

سا12



یحلل وظیفیا       
وبنیویا منتج

ب المفاھیم یكتس
األساسیة األولى 

.للرسم التقني

تجمیعینجز 
بواســطة
البرمجیــة

ره علىویصد
المستــوي

میقـــــو
بنمذجــة
الوصـالت
المیكانیكیة

أسلوب تجمیع
أسلوب عملي للتجمیع-
أسلوب عملي للتفكیك-
أسلوب عملي للتحریك-

)عارضة التنشیط الحركي(
إصدار التجمیع على المستوي-
أسلوب عملي الختیار المواد-
مكتبة تفحص (بعناصر موحدة تجمیع-

)البرمجیة

نمذجة الوصالت الحركیة.1
ـ تعریف الوصلة

) ترمیز(ـ تمثیل مختلف الوصالت

الحلول التكنولوجیة. 2
ـ صفات الوصالت
ـ وصلة اندماجیة

)باالنزالق(ـ وصلة متمحورة 
ـ وصلة إنزالقیة

ـ وصلة مرنة
ـ تشحیم و كتامة

التخطیط. 3
ـ رسم تخطیطي وظیفي 
ـ رسم تخطیطي حركي 

ـ رسم تخطیطي تكنولوجي

دراسة الشروط الوظیفیة. 4
ـ التحدید الوظیفي لألبعاد

ـ التوافقات
ـ السماحات الھندسیة

ـ حاالت السطوح

المراد تجمیعھا ثم ـ انشاء مختلف القطع
تسجیلھا

ـ فتح و تشخیص نافذة أسلوب التجمیع
ـ فتح نوافذ القطع المراد تجمیعھا

ـ تجمیع القطع باستعمال رمز العالقات
إنشاء تفكیك التجمیعـ 
تنشیط حركي للتجمیعإنشاء ـ 

النموذج الخیالي للتجمیع على ـ إصدار 
المستوي

.ترمیز الوصالت الحركیة-
.الوصالت الحركیةالتمییز بین مختلف -

ـ التعرف على الحلول التكنولوجیة لمختلف
.بنمذجتھاالقیام الوصالت و

عنصر , مجموعة جزئیةنمذجة مجموعة،-

إتمام رسم تخطیطي-

ـ إنجاز سالسل األبعاد
ـ حساب التوافقات

ـ حساب أبعاد وظیفیة
ـ تسجیل األبعاد الوظیفیة والسماحات 

على رسمالسطحالھندسیة وحاالت 

سا خاصة 08
بالمشاریع

سا12

سا02

سا24

سا2

سا12


