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 " و"التكنولوجيا"مادتي "المعلوماتية تقديم. 1
 

 تمهيد 1.1
إحدى التجديدات المقدمة في إصالح البرامج هي تعميم ثقافة المعلوماتية على التالميذ الداخلين إلى  

كمادة لضمان التحكم في تعبير أساسي جديد. المعلوماتية مرحلة التعليم الثانوي والتكنولوجي عن طريق تدريس 
افة الخاصة بالمعلوماتية بتنمية التطبيقات في تدريس التكنولوجيا الموجودة في الجذع المشترك وتعميق هذه الثق

علوم وتكنولوجيا. إن تعميم هاتين المادتين يتطلب فترة انتقالية، وباإلضافة إلى التجديد الموجود فيهما، فإنهما 
ءات المستهدفة واألبعاد البيداغوجية تقدمان عدة جوانب مشتركة حول مستويات كثيرة خصوصا الغايات والكفا

  والمرافق والتجهيز.   
 

 )تكنولوجيات المعلومات واالتصال( في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي TICغايات تقديم  2.1
 في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بالشكل التالي: TICتلخيص األهداف األساسية لتقديم  يمكن

 ليم والتعلم من أجل تحسين النوعية العامة للتعليم ومستوى كفاءات المتعلمين.تحسين عمليتي التع 

  السماح بتعميمTIC .تبعا لمبدأ تساوي الفرص 

 .تسهيل عملية التربية والتكوين طوال الحياة 

 .المساهمة في تطوير حقيقي لمجتمع المعلومات 

 إلى  جعل المواطنين يطورون مقاربة معقولة، نقدية وخالقة، بالنسبةTIC  وتسهيل مشاركتهم في مجتمع
 المعلومات.

 .تدعيم التطوير االقتصادي والتنافسية 

 .تشجيع دمج الشباب في عالم الشغل 

، أو التعبير األساسي الجديد، ضروريا وأساسي لكل واحد في المستقبل نظرا لكونه يعتبر TICأصبح تعلم 
م هذا التعبير األساسي، المدمج كمادة منفصلة وكأداة في كجزء من التجهيزات التي تعطي الدوامية للتربية. تعل

خدمة المواد األخرى، يجب أن يستثمر في الكيفيات التي تجعل تعلم التلميذ أكثر فعالية، وفي التعلم خارج 
 المدرسة، وفي التطوير المهني للمدرسين، وفي ترقية المدرسة. 

   في التكوين. TICيكون هدفا رئيسيا الستعمال في هذا التوجه، فإن تحسين البيداغوجيا والتعلمات 

 
 كمادة منفصلة: "المعلوماتية" TICاعتبار  3.1

في فترة انتقالية، التحسيس بالتحكم في أداة اإلعالم اآللي، باإلضافة إلى استعماله في المواد األخرى،  1.3.1
 ليم الثانوي أو الجذع المشترك "آداب" أوسواء في السنة األولى من التعالمعلوماتية يكون مضمونا في إطار مادة 
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الحجم الساعي هو ساعتان )ساعة في األسبوع للقسم كله وساعتان في كل  .الجذع المشترك "علوم وتكنولوجيا
 أسبوعين انصف القسم(.

       
 كفاءات وثقافة المعلوماتية 2.3.1 

بيداغوجي على مستوى عدة جوانب بحيث يسمح هذا االستعمال بتحسين التعلم والفعل ال بالنسبة للتلميذ، 
 "يكون التلميذ في مركز البيداغوجيا" عن طريق اكتساب كفاءات عرضية وكفاءات خاصة مثل:

 أ( كفاءات عرضية
 .اكتساب طرق نشطة للتعلم، التي تستدعي أكثر فأكثر التعلم الذاتي 

 .التحسيس بحل المشكالت 

 فعالية في تكوينه وجعله يستعمل طرقا تفاعلية للتعلم. رفع من تحفيز التلميذ بجعله يلعب دورا أكثر 

 .تشجيع التعاون والعمل الفوجي 

  السماح بالدخول إلى بنوك المعلومات الخاصة بمادته وكذلك المعلومات الحديثة حيث ما كانت من
 العالم.

 .تعلم البحث عن المعلومات وتقويم مالءمتها 

 ذ على االندماج في عالم الشغل.اكتساب قدرات تكنولوجية التي تشجع التلمي 

 ب( كفاءات خاصة
  في األسس األولية لتكنولوجية المعلوماتية.التحكم 

  االستعمال الجيد للمفردات الخاصة والضرورية لتعيين مركبات األدوات والمبرمجات المستعملة السامحة
 بالرقن والمعالجة والخروج والتذكر ونقل المعلومات.

  المعلومات المنقولة في أجهزة المعلوماتية.تبني سلوك مسؤول أمام 

 .التحقق من مالءمة وصحة المعلومات التي يرقنها التلميذ بنفسه 

 .إنتاج وخلق وتعديل واستثمار ملف اعتمادا على مبرمج معالجة نص 

 ( البحث وأخذ المعلومات والتوثيق عن طريق منتوج متعدد اإلعالمmultimédia   ،القرص المضغوط( )
dévédérom.)موقع أنترنت، قاعدة المعلومات ، 

 .الحفظ أو البحث عن معلومات في مكان مشار إليه 

 .التبليغ عن طريق رسالة ألكترونية 

      
 التكنولوجيا 4.1

 تعريف التكنولوجيا 1.4.1
معارف عقالنية، سواء كانت علمية أو تقنية، من أجل االستجابة لالحتياجات  التكنولوجيا هي استعمال 
 ريق خلق وتوزيع وتسيير المنافع والخدمات. عن ط



 5 

التكنولوجيا مؤهلة للتحليل والتصور والتطور عن طريق اإلنسان من حيث الوظائف واألشياء )منافع  
مادية، نتيجة فعل على المادة وعلى الطبيعة، أشياء غير مادية، التعابير، البرامج، تقنيات التسيير، التنظيم، أخذ 

 ظواهر والسلوكات تكون صريحة ومتحكم فيها وتدمج من أجل إعدادها لمنتوج أو خدمة.القرار(. كما أن ال
  

 مجاالت التكنولوجيا 2.4.1
 الصناعية والخدماتية والمعلوماتية ثقافة مشتركة رغم خصوصيات هذه األبعاد. التكنولوجيا بأبعادها تكون 

ذة من علوم الطبيعة )فيزياء، كيمياء، ترتكز خصوصيات التكنولوجيا الصناعية على مبادئ مؤسسة مأخو 
 طبيعيات(

 تتميز تكنولوجيا الخدمات بكل ما يؤخذ من العلوم االجتماعية واالقتصادية والتسيير وأنظمة المعلومات.
 تمتلك التكنولوجيا المعلوماتية، أو أكثر وسعا تكنولوجيات المعلومات واالتصال، البعد األول وكذلك البعد الثاني.

معارف وكفاءات غير اختصاصية،  عن طريقثقافة تكنولوجية يسيات التكنولوجيا، التي غاياتها إعطاء تكون تدر 
العمود الذي يرتكز عليه التكوين التكنولوجي الالحق سواء كان في الشعب التكنولوجية في السنتين الثانية والثالثة 

مميزة ببعدها العرضي في محتوياتها )أدوات  من التعليم الثانوي أو في تكوين تكنولوجي أعلى. هذه التدريسات
. تجمع هذه التدريسات تحت اسم التكنولوجيا TICالوصف، مقاربات وطرق...( وكذلك بعالقاتها الحميمة مع 

التي لها غاية أخرى في الجذع المشترك "علوم وتتكنولوجيا" هي إعطاء التلميذ عناصر لمساعدته على التوجيه 
 التعليم الثانوي. يشمل التكوين في التكنولوجيا على األبعاد الخمسة التالية:إلى السنة الثانية من 

 .هندسة ميكانيكية 

 .هندسة مدنية 

 .هندسة كهربائية 

 .علوم تجريبية 

 .االقتصاد والتسيير 

حاضرة أكثر فأكثر في هذه الشعب بدءا من مشاكل التمثيل والمحاكاة والنمذجة بدون عد التحويالت  TICتكون 
 رضتها "الثورة العددية" على المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي.التي ف

 
من أجل كل الشعب وبالخصوص الناتجة من التكنولوجيا الصناعية، فالتوجيهات الحالية للتربية الوطنية تتوقع 

درين على متابعة وتنفذ امتداد التكوين على تالميذ التكنولوجيا، لالستجابة لالحتياجات المهندسين والباحثين القا
، ومن هنا TICالتطور المستمر ألداءات األنظمة والخدمات باستعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتواصل 

أتت ضرورة إدخال هذه المركبة األساسية في تكوين التالميذ في أقسام التعليم الثانوي للعلوم والتكنولوجيا، الذي 
ف طرق المقاربة لألنظمة الحقيقية الموجودة في البيئة. يسمح تعليم مادة يرمي إلى تسهيل اكتساب معارف واكتشا

التكنولوجيا بتفتح الفكر على البيئة ويشجع ثقافة علمية وتكنولوجية التي تنمي تدريجيا لدى المتعلم المعرفة 
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لتحليل والمهارة والطرق الجديدة للمقاربة باستعمال أدوات خاصة بالخصوص أداة اإلعالم اآللي وطرق ا
 والمساعي من أجل االستجابة الحتياجات االنسان.

 
في فترة إنتقالية، كل مؤسسة تضع ثالثة اختيارات تبعا لإلمكانيات البشرية والمادية المتوفرة. يتلقى التلميذ  

هذه االختيارات الثالثة بحجم ساعي مقداره ساعة للقسم كله وساعتان لكل أسبوعين لنصف القسم. على سبيل 
ثال، يمكن لثانوية التعليم العام أن تفتح "هندسة كهربائية + علوم تجريبية + اقتصاد وتسيير". ذلك أن اختيار الم

 هندسة كهربائية يتطلب شروطا قريبة من شروط العلوم التجريبية.
 حسب مؤهالته ورغباته التوجه إلى إحدى يستطيع التلميذ في نهاية السنة األولى من التعليم الثانوي و 

شعب السنة الثانية )علوم، رياضيات، اقتصاد وتسيير، تقني رياضيات اختيار إحدى الهندسات: ميكانيكية أو 
مدنية أو كهربائية أو خدماتية( الموجودة في مؤسسته األصلية أو في مؤسسة موجودة في قطاع التوجيه المتكون 

 من فوج من مؤسسات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
  

 ايات الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا. غ2
تثمين أسس الثقافة العلمية والتكنولوجية بمساهمة أداة اإلعالم اآللي بالخصوص المبرمجيات  إ ن 

الخاصة بالتعبير العلمي والتقني وفرت للمتعلم اختيار متنوع لتوجيهه نحو شعب ناتجة عن الجذع المشترك علوم 
 وتكنولوجيا.
اغوجي الناتج عن هذه المقاربات الجديدة على الشكل: أن تطور العلوم والتكنولوجيا يكون المنطق البيد 

لى التصورية والنمذجة من جهة أخرى. وعليه فالمسعى  راجع إلى العالقات بين المالحظة والتجربة من جهة، وا 
 العلمي والتكنولوجي يمر بعدة مراحل هي: 

 .النمذجة 

 .المحاكاة 

 في نتائج المحاكاة.التجربة التي تؤكد أو تن 

  البحث ومعالجة المعلومات الذي يتوج النقاط الثالثة السابقة ويسمح للمتعلم بتحليل واإلسهام
 في الحلول. 

 
 . الكفاءات المستهدفة3
 تعريف 1.3 

 المعارف التصوريةكفاءة كمعرفة التصرف تترتكز على التجنيد واالستعمال الفعال لمجموعة من الموارد:  تعرف
 مهنية.-طية واإلجرائية واجتماعيةوالشر 
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ككفاءة مادة توافق معرفة التصرف التي ترتكز على التجنيد واالستعمال الفعال لمجموعة كفاءة عرضية  تعرف
 من المارد ذات الطابع: العقلي والمنهجي والشخصي واالجتماعي والتواصل.

 دود المادة.تتميز كفاءة عرضية عن كفاءة مادة بمستواها العام الذي يتجاوز ح
( يسمح لعائلة من الوضعيات بتحديد مهمة مشكل schéma opératoire)كفاءة مادة كمخطط عملياتي  تعرف

 وحله عن طريق نشاط فعال.
 يمكن تعريفها كذلك بالشكل:

معرفة التصرف المسؤول وذو صالحية مكونة من معرفة مجندة ومدمجة ونقل للموارد )معارف ومهارات( في  -
 ض.سياق مفرو 

 مجموعة من المعارف والمهارات المنظمة بحيث تكمل، بشكل مكيف، نشاط عام مركب. -
معرفة التصرف المركز على تجنيد واستعمال فعال للموارد التي تدمج المعارف التي لها عالقة بسياقات  -

 االستثمار ضمن شروط االستعمال المثمرة.
 مجموعة من الموارد المجندة في وضعيات متنوعة. -
    
 الكفاءات  المستهدفة 2.3 

 استثمار المعلومات. -
 التحسيس بحل وضعيات مشاكل. -
 اكتساب طرق نشطة للتعلم. -
 تنمية روح التحليل والتركيب. -
 تشجيع التعاون واعمل الفوجي. -
 المحافظة على األمن والبيئة. -
 التواصل بتعبير مناسب. -
 االستعمال الصحيح لمصطلحات الترميز. -

 
 والمقاربة بالكفاءات TICالعالقة بين  3.3 

( بالتطبيق الكامل لمختلف الجوانب التي تطبق مقاربة الكفاءات. وعليه TICEفي التعليم ) TICسمح إدراج 
قد تغير نتيجة لهذه النشاطات، من نقل للمعارف إلى مسهل للتعلمات. فاألهداف لم تبق  المدرسينفيبدو أن دور 

تعليم بل على كفاءات تنمى لدى التالميذ. وبالتالي فنشاطات اإلدماج التي تطبق مختلف مركزة على مادة ال
بداعاتهم.  أنماط الكفاءات مرحب بها: تحديات، وضعيات المشاكل،... كلها تقود التالميذ إلى تنمية استقالليتهم وا 

تلف أنماط الكفاءات يشعرون لكن في اللحظة التي ينفذ فيها المدرسون هذه النشاطات اإلدماجية عن طريق مخ
بالخصوص في السنة األولى من التعليم الثانوي بأن ذلك يقودهم إلى تقديم كفاءات المواد. على سبيل المثال 
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درس المعلوماتية من أجل التعلمات التقنية، ودرس اللغة من أجل تحرير رسالة، ودرس الرياضيات من أجل قراءة 
 مخطط بياني.

في العمليات التربوية له عدة إيجابيات: الدخول إلى مصادر عديدة ومتنوعة  TICإن إدماج ، فبالنسبة لألولياء
وكذلك المرونة بالنسبة لمتطلبات خاصة ووقتية واحترام تواتر التعلم لكل واحد، ورفع االستقاللية، ثم أن العالقات 

 مع التقني تكون أحيانا أقل تعقيدا من التي تطورت بالنسبة للمدرسين.
مما حل المشكالت على فرصة إدخال للقسم وضعيات جديدة للتعلم، وتشجيع التالميذ على نشاطات  TICفر يو 

من اختيار لالستراتيجيات الموافقة لمساعيهم والسامح بربط بأكثر سهولة لمعارفهم وتسهيل بناء المشاريع  يتطلبه
( )تقويم الفرد لكيفية تعلمه بطريقته métacogniiveالمعرفة )-بين المواد وتشجيع الكفاءات ذات النوع قاعدي

الخاصة(. إنه كذلك يسمح بإعادة التوازن للوقت والجهد المخصص لالسترجاع والتذكر في حل المشكالت وبناء 
     معرفة ذات داللة لكل واحد، ويسمح كذلك باإلحاطة بالمراجعة وتنظيم العمل في مؤسسة التعليم.  

      
 . طرق بيداغوجية4

 بمقاربات منهجية )مقاربة بالكفاءات( وبيداغوجية )مقاربة ببيداغوجية المشروع(. ي التعليم بهذه الطريقةيوص
  

 المقاربة بالكفاءات 1.4
بأنه قد يمتلك التالميذ المعارف أو المهارات لكنهم ال يعرفون تجنيدها بصفة مالئمة وفي أوانه في  بينت التجربة

ي يوصى بها هذا البرنامج ستسمح بتركيز التعلمات على المتعلم وجعله يساهم  وضعية معطاة. إن المقاربة الت
 بأكثر فعالية في إعداد وتحقيق مشروع صغير وبسيط مقدم في البيئة.

       
 المقاربة ببيداغوجية المشروع 2.4
جمالي مميزة بديناميكي -  ة النشاط. مقاربة ببيداغوجية المشروع هي مسعى ينظم ويهيكل تكوين تركيبي وا 
 البرنامج موجه إلى تالميذ الجذع المشترك للعلوم والتكنولوجيا وهو يعتمد على مسعى المشروع. -
يجب أن يكون دعم المشروع المقدم من طرف البيئة له معنى من أجل التلميذ ويسمح بجعله أكثر فعالية عبر  -

 مشاركته في اإلعداد والتحقيق.
 التالية:إنها مسعى مهيكل تبعا للمراحل 

 .تنظيم النشاط 

 .المحاكاة 

 .التجربية 

 .التحقق من النتائج 
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 المحاكاة كدعامة لنشاطات النمذجة 3.4
التالميذ مدعوون للمعالجة اليدوية لألشياء والظواهر المقدمة على الشاشة. إن مخبر , المحاكاة الفيزيائية. 1

  لة على ذلك.الكيمياء أو مسار كهربائي معدل على الشاشة ما هي إال أمث
يقاظ التعلم. زيادة أو خفض . عمليات المحاكاة. 2 نقاص من عمليات ضبط وقت التالميذ وا  يمكن من زيادة أوا 

من عمليات مثل التطور الديموغرافي من أجل معرفة ما يجري بعد عدة أجيال أو خفض من عملية القذف 
 لتحديد مسار القذيفة على سبيل المثال.

هذه المحاكاة حصصا أو مراحل لتحقيق بعض اإلجراءات. نجد إذن برامج  تعلم. ية. المحاكاة االجرائ3
 للتشخيص الطبي أو محاكاة للطيران. تساهم هذه المحاكاة من تجنب األخطاء الكبيرة.

في سياق حل المشكالت، تسمح هذه البرامج للتالميذ من التصرف في . الوضعيات الناتجة عن المحاكاة. 4
. يمكن تعلم اللعب في البورصة وتسيير شركة. إنه من الصعوبة بمكان استبدال هذه المحاكاة حاالت افتراضية

       بالمدرس في التعليم التقليدي.  
 
 . تنظيم التعليم5

 التنظيم البيداغوجي 1.5
ية واالقتصاد تعليم المادة التكنولوجية في مجاالت الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية والعلوم التجريبإن 

والتسيير تعطى على شكل دروس )الجزء النظري للقسم كله( وأعمال موجهة )الجزء التطبيقي في نصف القسم( 
  تكون على الشكل:

 .ساعة واحدة في األسبوع للدرس للقسم كله 

 .ساعتان لكل أسبوعين لألعمال الموجهة لنصف القسم 

 يعمل وفق دوران لكل أسبوعين. بمعنى:يجب على مدرس مختلف المجاالت التكنولوجية أن  -
 .مرتان لساعة واحدة للقسم كله 

 .مرة واحدة لساعتين لكل نصف القسم 

 إن األعمال الموجهة لهذا التعليم تتطلب قاعة خاصة مجهزة بأجهزة اإلعالم اآللي مع مبرمجيات وطابعة. -
 (.TICEمتحركة )إن الدروس لهذا التعليم تقام في قاعات عادية مع استعمال طاولة  -
   

 التوجيه 2.5
المادة التكنولوجية بمساعدة أداة اإلعالم اآللي في عموم المؤسسات التربوية يشجع توجيه المتعلم في إن تعليم 

مؤسسته أو في مؤسسة أخرى في القطاع إلى شعبة من بين الشعب: العلوم التجريبية واالقتصاد والتسيير 
رياضي سيوجه مرة ثانية نحو اختيار من -إن المتعلم الموجه نحو الشعبة تقني والرياضيات والرياضيات التقنية.

 بين االختيارات: هندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية وهندسة مدنية وهندسة إجرائية.
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 التقويم 3.5

 نشاط تعلم، يجب على المتعلمين أن يستجيبوا للمتطلبات التالية. في كل
 رد واستعمال األجهزة الموضوعة تحت تصرف التالميذ.الفعالية في استثمار الموا -
 درجة االكتساب للمعارف والتعبير العلمي والتقني. -
 احترام االتفاق في التمثيل. -
 صحة التمثيالت البيانية. -
 الفعالية في العمل الفوجي. -
 درجة التحفيز وروح المسؤولية. -
 تثمين العمل الجيد. -
 احترام معايير األمن. -
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 اللجنة الوطنية للمناهج

 

 

 منهاج 

 

 

 
 

 

 

 

 تكنولوجيا
 هندسة ميكانيكية   : فرع
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ات
      

منهاج 
التكنولوج

 ا :فرع ي
لهندسة ا

   المدنية

 

 

 

CAO/DAO 

 

 

  

  

 

 

 

 D3

 

 

D3 

 

 

 

 

 

 

CAO/DAO 

 

CAO/DAO

 

 

CAO/DAO 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 D2

 3D

4

2

4
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 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية
 اللجنة الوطنية للمناهج

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 المجموعة المتخصصة للهندسة المدنية
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 الفهرس:

 التمهيد. -
 تقديم البرنامج. -

 الكفاءة الختامية. -

 الكفاءات األفقية. -

 الكفاءات القاعدية. -

 مؤشرات الكفاءة. -

 النمط. -
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I- :تمهيد 

ي يدخل هذا البرنامج في إطار إصالح المنظومة التربو

)إعادة هيكلة التعليم الثانوي خاصة( الذي يهدف إلى تحسين نوعية 

التعليم وتحقيق أهداف المجتمع في مجال  الديموقراطية والتقدم 

اإلجتماعي،الثقافي واإلقتصادي مع تطوير إمكانيات األفراد من أجل 

 إشراكهم بشكل فعال في تحديد ومتابعة هذه األهداف .

لحديثة في البرامج هو إحداث إن إدخال التكنولوجيات ا

نموذج حيث يواصل التالميذ التعلمات التي يقومون بها اآلن والتي هي 

موجودة في البرامج التعليمية ولكن بصفة أكثر فعالية . هذه العملية 

 تحفزهم للمشاركة الجدية في تكوينهم.  

 تقديم البرنامج:

على بني هذا البرنامج بمقاربة تمكن من تركيز التعلمات 

التالميذ وجعلهم أكثر نشاط وحيوية بمشاركتهم في إنجاز وتصميم 

مشروع بسيط للهندسة المدنية يتمثل في تصميم مخطط التوزيع للطابق 

 .F2األرضي لبناء من نوع 

 يتكون هذا البرنامج من جزئين وهما:

جزء نظري يتعرف من خالله التالميذ على ميدان من ميادين الهندسة  -
)ميدان العمارة( ويسمح لهم باقتراح مشروع بسيط ينجز المدنية     

 تحت إشراف األستاذ.
جزء تطبيقي الذي يعطي للتالميذ المبادئ األولية في اإلتصال عن  -

 (D.A.O )طريق التصميم وبإستعمال برنامح الرسم بالحاسوب 
والذي يضمن إعادة إستثمار معارفهم الفعلية المكتسبة في اإلعالم 

 اآللي.

ن هذا البرنامج يمكن التالميذ من اختيار مواصلة دراستهم في شعبة كما أ
 الهندسة المدنية عن دراية .

II- :الكفاءة الختامية 

إكتشاف ميدان من ميادين الهندسة المدنية وتحصيل المبادئ األولية 

ستعمال برنامج الرسم بالحاسوب.  لإلتصال عن طريق التصميم وا 
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III- :الكفاءات األفقية 

 لى هويته.يحصل ويؤكد ع -1
 يضع في المحك أفكاره األبداعية. -2

 يحل مشكلة. -3

 

 

 يصدر حكم نقدي. -4

 يتصل بطريقة مالئمة. -5

 .(T.I.C)يستغل المعلومة وتقنيات المعلومات اإلتصال. -6

 الكفاءات القاعدية:
 يكتشف ميدان من ميادين الهندسة المدنية. .1

يتحصل على المبادئ األولية لإلتصال عن طريق التصميم   .2
 :D.A.Oبرنامج الرسم بالحسوب  بإستعمال

 منصب العمل:       

 ( ) تلميذين في المنصب ( يحتوي على:D.A.Oمنصب العمل في الرسم بالحاسوب )
 حاسوب ولواحقه. -
 .AUTOCADبرنامج األوتوكاد  -

 .Table Traçanteطاولة رسم  -
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 يكتشف مجال من الهندسة المدنية
 

 مؤشرات الكفاءة
 توقيتال المحتوي نشاطات تعلمية

يتعرف على  -

مختلف المخططات 

لدراسة واختيار 

 قطعة أرض للبناء.

بواسطة عرض بجهاز 

 فيديو:

يصنف مختلف  -
المنشآت للهندسة 

 المدنية.
 يوجه المخطط,-
يدرس المخططات  -

الخاصة باختيار قطعة 
 أرض للبناء.

اإلطالع على ميدان الهندسة 
المدنية.                               

 ختيار قطعة أرض: ا

دراسة جيوتقنية. -    

 مخطط الموقع. -   
 دفتر الشروط. -   

 
 
 س1
 
 
 
 
 

يدرس مختلف  –
الوثائق المكونة لملف 

 رخصة البناء

يدرس الوثائق  -
 المكونة للملف

ينجز رسم بياني  -
لمراحل الحصول على 

 رخصة البناء.
يصنف مختلف  -

الوثائق حسب انتمائها 
 في الملف.

 

 ف إداري:المل

 وثائق مكتوبة: - أ

 طلب خطي -       
 كشف وصفي -       
 عقد ملكية -       

 ثائق خطية:و -ب
 مخطط الكتلة -       
 مخطط الموقع -       
 مقاطع ومخططات -       
 الواجهات -       
 مخطط الخرسانة المسلحة. -       

 
 
 
 
 
 
 س1

يستغل مساحة  -
لقطعة أرض خاصة 

 للبناء

 مخطط الكتلة - ترح مخطط توزيع. يق -
 مثال لمخطط توزيع. -

 
 س2
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 يتحصل على المبادئ االولية لإلتصال عن طريق التصميم بواسطة برنامج الرسم بالحسوب
 

 مؤشرات الكفاءة
 التوقيت المحتوي نشاطات تعلمية

- 

يكتشف برنامج 
 الرسم بالحاسوب.

 بواسطة الحاسوب وجهاز عرض:
 DAO بالبرنامجتجهيز الحاسوب  -

 فتح دورة. -

 تمهيد: 

 تقديم. - 
 ميدان االستعمال - 
 انطالق البرنامج -  

 تقديم الواجهة -  

 
 
 
 س1

 
 
 
 
يستغل برنامج  -

 الرسم بالحاسوب.

 باستعمال البرنامج وجهاز العرض:
يدرس األوامر لتمثيل المحاور  -

 واألعمدة.
 يطبق على مثال بسيط. -

تمثيل المحاور -
 مدة.واألع

 إستحداث منسوخ.-
 أوامر الرسم.-
 أوامر التغيير.-

 
 
 
 س1

 بواسطة الحاسوب:
 يستحدث منسوخ-
 , Ligne)يطبق أوامر الرسم -

Polyligne)                     يطبق أوامر التغيير
(Copier , Accrochage)  

 

 
 مخطط ااتوزيع.-

 
 
 س2
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 مؤشرات الكفاءة
 التوقيت المحتوي نشاطات تعلمية

 
يتعرف على الجدران 

 والحواجز

 

يدرس مختلف الجدران عن طريق عرض -

 بالجهاز.

 يصنف الجدران حسب الدور.-

 

 الجدران والحواجز.

 تعريف-
 أنواع الجدران.-
 الدور.-

 
 

 س1

 
 
 
 
 
يستغل برنامج الرسم  -

 بالحاسوب.

 
 باستعمال البرنامج وجهاز العرض:

 ل الجدران.يدرس األوامر لتمثي -
 يطبق على مثال بسيط. -

 
 تمثيل الجدران.-
إستحداث -

 المنسوخ.
 أوامر الرسم.-
 أوامر التغيير.-

 

 

 

1

 س

 
 بواسطة الحاسوب:

 يستحدث منسوخ-
 , Ligne)يطبق أوامر الرسم -

Hachures)                      يطبق أوامر التغيير
(Copier , Ajuster)  

 

 
 
 مخطط ااتوزيع.-

 
 

2

 س

 
 

 مؤشرات الكفاءة
 التوقيت المحتوي نشاطات تعلمية

 
مختلف يتعرف على 

 الفتحات.

 

يدرس مختلف الفتحات عن طريق -

 عرض بالجهاز.

يضع الفتحات )األبواب -
 والنوافذ( الالزمة في مكانها .

 

 الفتحات.

 تعريف-
 أنواع الفتحات.-
 الدور.-

 

 

 

س1  
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يستغل برنامج  -

 الرسم بالحاسوب.

 
ستعمال البرنامج وجهاز با

 العرض:
يدرس األوامر لتمثيل األبواب  -

 والنوافذ.
 يطبق على مثال بسيط. -

 
 تمثيل األبواب والنوافذ.-
 إستحداث المنسوخ.-
 أوامر الرسم.-
 أوامر التغيير.-

 
 
 

 س1

 
 بواسطة الحاسوب:

 يستحدث منسوخ.-
 , Ligne)يطبق أوامر الرسم -

Arc)       تغيير                     يطبق أوامر ال
(Déplacer , Copier , 

Ajuster)  

 
 
 مخطط ااتوزيع.-

 
 
 

 س2

 

 مؤشرات الكفاءة
 التوقيت المحتوي نشاطات تعلمية

 
مواصفات يتعرف على 

 األبعاد والكتابة.

 

يدرس مواصفات األبعاد و الكتابة   -

للهندسة المدنيةعن طريق عرض 

 بالجهاز.

الكتابة يقوم بوضع األبعاد و -
 في رسم بسيط .

 

 مواصفات األبعاد والكتابة.

 تعريف-
 األبعاد الداخلية-
 األبعاد الخارجية.-
 الكتابة القياسية.-

 

 

 

س1  

 
 
 
 
 
يستغل برنامج  -

 
باستعمال البرنامج وجهاز 

 العرض:
يدرس األوامر لتمثيل األبعاد  -

 والكتابة.
 يطبق على مثال بسيط. -

 
 
 ر الرسم.أوام-
 أوامر التغيير.-

 
 
 

 س1
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  الرسم بالحاسوب.
 بواسطة الحاسوب:

 يستحدث منسوخ.-
يطبق أوامر األبعاد          -

(Linéaire , Aligner)           

   

 Editeur de)إستعمال -

texte)                      

 
 
 مخطط ااتوزيع.-

 
 
 

 س2
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األولى ثانوي علوم مخصص للتالميذ السنة  ,يعرابمش تعلمركز على طريقة الما البرنامج ذهـ

 رالمحيط التكنولوجي بصفة عامة و الكهربائية بصفة خاصة عبالتعرف على  و تكنولوجية. هدفه هو

      .المكتسبات العلمية  السابقة للتلميذإستنادا  على فردي  سكن ل ئيةكهربالمنشآة   دفتر الشروط

طالقا يجب استغالل أداة اإلعالم اآللي في كل المراحل أو الحصص ,ان

من دفتر الشروط إلى التقليد المشروع مرورا على إدخال مختلف تصاميم 

.المنشأة  

 الهدف من هده الطريقة هو توصيل التلميذ إلى:

 - استعمال أداة اإلعالم اآللي    

 - اكتساب تحليل المنطقي

 - تخطيط العمل

-استغالل الوثائق   - 
وصف دفتر الشروط:   دفتر الشروط يحمل مشروع تغذية منزل فردي بالكهرباء و هو متكون من 

      طمخط

  .هندسي  و مجموعة من اإلرشادات

 المخطط الهندسي يحتوي على ما يلي: 

قاطعة اإلنارة البسيطة + مصباح + مأخذين كهربائيين( 1غرفة ) -  

مآخذ ( 3غرفة االستقبال )قاطعة مزدوجة + مصباح بريق +  -  

مآخذ ( 3يطة + + مصباح + قاطعة اإلنارة البس 1مطبخ ) -  

قاطعة اإلنارة البسيطة + مصباح ( 1غرفة الحمام ) -  

أزرار ضاغطة +  3بعدي + قاطع الرواق )قاطعتين ذهاب و إياب + مصباحين ( أو ) -

 مصباحين (

قاطعة اإلنارة البسيطة + مصباح ( 1الشرفة ) -  

قاطعة اإلنارة البسيطة + مصباح ( 1دورة المياه ) -  

ط الهندسي يحمل المعلومات التالية :                                            المخط  

بينهما أجهزة التحكم و أجهزة االستطاعة و روابط أماكن  - 

 اإلرشادات 

 مقطع النواقل 

مم1.5اإلنارة:          
2

 

* 

مم2.5مأخذ التيار: * 
2

مم4ما عدا الغسالة أو الطباخة الكهربائية    
2        

 

 لون النواقل 

األخضر -* الطور: كل األلوان ما عدا األزرق واألصفر -  

 * الحيادي:  األزرق    -

 *األرضي: األخضر واألصفر -

 لوحة التحكم
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ملي أ( 300أ( + التفاضلي )30-10الفاصل الرئيسي ) * 

:يةالفرد الفواصل  * 

أ 10اإلنارة:  -  

أ16مأخذ  التيار :   -  

أ 25-20كهربائية: ال ةمأخذ للغسالة أو الطباخ -  

 اإلرشادات والتوجيهات األمنية:

  - .الغرفةخارج  تركبقاطعة الحمام  

 -  تكون مزودة بغطاء.مصابيح الحمام  والمطبخ  

.مآخذللدارات  3إلنارة  ولدارتين المنشأة تتكون من   - 

 
 

  جدول التناسب بين الحصص الخاصة بالقسم كله و الحصص الخاصة  باألفواج
 

 

يتالتوق باألفواج  ةالخاص حصصال  القسم كلهب ةالخاص حصصال التوقيت   

سا2 برنامج مشروع و تدريب على التقديم  

 التقليد

سا1*2  مراحل مسار الطاقة الكهربائية 

 - أثار التيار الكهربائي

و القوانين الكهربائية األساسية  رالمقادي  

- 

سا2 دارة اإلنارة البسيطة و اإلنارة  تقليد 

و ذهاب و إياب المزدوجة  

سا1*2 مفاهيم حول مختلف أنواع المخططات  

الرموز  مختلف)أحادي السلك...( و

 المستعملة 

سا2   قاطع بعديو بمؤقتةدارة اإلنارة  تقليد 

 

سا1*2  المخططات و الرموز)تابع( 

اإلنارة و قاطع  ِمؤقتة مبدأ تشغيل 

  البعدي

سا2*2  قياس التيار, التوتر, المقاومة 

كامالمشروع ال تقليد  

 إنجاز المشروع 

 تصليح

سا1*4 متعدد القياسات المستعمل  مبدأ تشغيل   

األمبير متر ك-       

تركالفولطم-       

كاوم منر -       

للمنشأة الكاملالمخطط   

العطل تصليحقياسات و    

 

 

 

 

 

 تعليق

 

 

لمي و التكنولوجي نظرا للتوقيت األسبوعي للوحدة التكنولوجية التي تعني الجدع المشترك الع -

،)ساعة واحدة قسم كله و ساعتين نصف القسم كل أسبوعين (  

باعتبار أن الحصص باألفواج )أعمال تطبيقية(تلزم أحيانا أخد بعين االعتبار المكتسبات العلمية  -

،السابقة  

)كل القسم(بحصتين  ) بأفواج( ربط كل حصة أعمال تطبيقيةرأينا انه من األحسن   
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 برنامج الحصص الخاصة بكل القسم

 

 

ياتالمحتو  الكفاءات المنتظرة األنشطة البداغوجبة 

 مراحل مسار الطاقة الكهربائية

أثار التيار الكهربائي: أدلة 

 مرور التيار الكهربائي

الحراري )مقاومة( *  

( كهربائي  ليتحل ) ي* الكيميائ  

 * المغنطيسي )إبرة ممغنطة(

 

 

 

 

)تعريف,  األساسية رالمقادي

(الرمز وحدة القياس,  

 *التيار الكهربائي 

 * فرق الكمون

 * االستطاعة

 * الطاقة

 المقاومة  

انطالقا من تقديم وثائق بواسطة 
و          DATA SHOW 

POWER POINT     برنامج  

تبين مراحل مسار الطاقة  

الكهربائية و مختلف األمثلة 

الكهربائي  رالتي تبين آثار التيا

: 

مختلف مراحل مسار  عرف -

 الطاقة الكهربائية

صنف األجهزة حسب أثار  -

 التيار الكهربائي المنتج 

انطالقا من تقديم وثائق بواسطة 
و          DATA SHOW 

POWER POINT     برنامج  

استهالك  ةالتي تحتوي تسعير

الكهرباء و/او دارة كهربائية و 

معطيات حول عدة أجهزة ذات 

لميذ يكون خصائص مختلفة , الت

 قادرا على : 

قراءة و تفسير معطيات لوحة  -

 التأشيرات لمختلف المستقبالت

اختيار الجهاز المناسب حسب  -

 الوضعية

علل االختيار يإستغالل 

 رالعالقات بين المقادي

 الكهربائية

   

  

:تعرف  

مراحل مسار الطاقة  -  

 الكهربائية

أثار التيار الكهربائي  -    

 

 

 

 

 

 

 

 و القوانين رالمقادياستعمال 

 األساسية للكهرباء
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 : ةالمستعمل الرموز

بع الطاقة الكهربائية: امن -

البطارية, الدينامو)تيار مستمر( 

أو المنوب, مأخذ التيار 

 المتناوب

, حالمستقبالت: المصابي -

 المقاومات, المحركات... 

أجهزة التحكم: القاطعات,  -

 المرحالت, المالمسات, ...

ل: النحاس, األلمنيوم النواق -

مم 4، 2.5، 1.5ذات مقطع 
2
  

، ...الروابط: علب التفرع -  

، الهندسي :أنواع المخططات -

 ،متعدد األسالك ، النظري

 أحادي السلك

المخططات  : المناسبة 

لتركيبات اإلنارة البسيطة, 

 المزدوجة و ذهاب و إياب

منبع الطاقة الكهربائية : -     

دفتر الشروط يتوفر عند التلميذ 

و المخطط الهندسي للمنشاة 

 الكاملة: 

في نفس الوقت , األستاذ يقوم 

بتدخيل الترسبمات  بواسطة 

 DATAالبرنامج و استعمال 

SHOW   التلميذ يقوم بإكمال ,

الوثائق التي تحتوي المخططات 

الثالث ) المبدئي, متعدد و ا 

 حادي السلك ( لتراكيب :

زدوجة إنارة البسيطة , إنارة الم

 , ذهاب و إياب .

   

قراءة و تفسير المعلومات  -

 الموجودة في دفتر الشروط

قراءة واستغالل المخطط  -

 الهندسي 

لتركيبات بواسطة ا مبدأ تشغيل

 مؤقتة أو قاطع بعدي

يتوفر عند التلميذ دفتر 

المعطبات و المخطط الهندسي 

 الكامل للمنشاة:

التعرف في المخطط الهندسي 

ع التي تحتاج الى على المواض

   قاطع بعدياستعمال مؤقتة او 

انطالقا من تقديم وثائق بواسطة 
و          DATA SHOW 

POWER POINT     برنامج  

لمختلف التصاميم , التلميذ يقوم 

بإكمال الوثيقة التي تحتوي 

المخططات الثالث لتركيبات 

  البعدي المؤقتة و القاطع

قراءة و تفسير المعلومات  -

جودة في دفتر الشروطالمو  

قراءة واستغالل المخطط  -

 الهندسي

قراءة و تفسير المعطيات  -

 المسجلة على األجهزة القياس   

تكيف الجهاز القياس مع المقدار  -

 المراد قياسه 

 اختيار المناسب للمعايير  -

 

انطالقا من تقديم مخططات 

 DATA      بواسطة    

SHOW 

 يطلب من التلميذ :

االستطاعة المستهلكة  قياس -

من طرف جهاز واحد أو عدة 

 أجهزة

تحديد العطل المحتملة حسب  -

الوضعيات )قياسات , مراقبة 

 االستمرارية ...( 

جهاز متعدد القياسات  ستعمالا

: 

كالفولطمتر  -  

متر ركاألمبي -  

كاوم متر  -  

عن التصليح ماكتساب مفاهي  
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 برنامج الحصص الخاصة باألفواج
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  برنامج تكنولوجيا السنة االولى علوم و تكنولوجيا

  . 3و  2، 1: المحاور  هندسة االنماط
 

 مقدمة 
 هندسة االنماط :

 

النماط الصناعية لتحول المادة ، انها توسع مجموعة المعارف المتعلقة بتصور ووضع ا

، الى صناعات اخرى على  غرار الصناعة الكيميائية ، للطرق المنجزة بالهندسة 

 الكيميائية .

ف السابقة ، يمكننا القول ان هندسة االنماط هي علم له تاثير مباشر يانطالقا من التعار

 على حياتنا اليومية .

من  عمليات تحول مادة اولية . هذه العمليات األولية  االنماط الصناعية تشكل سلسلة

الفردية تسمى عمليات وحدوية . عندما ينتهي مسار الصنع تدخل مرحلة اخرى هامة . 

انها مراقبة نوعية المنتوج النهائي التي يدونها ال نكون  متيقنين من استعمالها دون خطر 

 للمنتوج المصنع و خاصة نوعية المنتوج في السوق .

 

 وقع هندسة األنماط

هندسة االنماط تدخل في كل النشاطات التي تعني تحول المادة و هو ما يعكس جيدا 

اهمميتها االقتصادية : بتروكيمياء )وقود ، زيوت ( صيدلة ، طالء و برنيق ، مواد 

البناء )اسمنت ، لدائن ، عوازل(، مواد التجميل ) شونبوا ، صابون ، عطور (، زجاج و 

، بيوتكنولوجيا )مواد التخمير ، كحول ، خل (، صناعة فالحو غذائية ) حكاكات 

مصبرات ، ملونات غذائية ، مشتقات الحليب ...(، صناعات  النسيج ) انسجة 

 اصطناعية ، ملونات نسيجية ( ، صناعات ميكانيكية

) خالئط خاصة ، معالجة السطوح : كرومة (، حماية البيئة ) ازالة تلوث المياه ،  

 الرضيات و ادخنة المداخن الصناعية( . ا

 

 

 أدات مخبرية :  الكميبوتر

 

الكمبيوتر و استعماله في التعليم صالحة لكل المواد و المستويات ،  قدرات كانت

و المميزات االخرى لهذا المنتوج تجعل منه أداة مخبرية و هي  القدراتفهناك من 

التي استعمل فيها طويال في مخابر  االولى التي انجز من اجلها و الوضيفهالحقيقة 

قبل ان تضاف اليه األدوات و اإلمكانيات الجديدة التي اخرجته من هذه  العلميالبحث 

 في ميادين و مجالت عمومية اخرى . ليستغلالمخابر 

اذا ان يدخل مخابر المدارس و الثانويات ليستعمل فيها بعد ان توفرت  الطبيعي فمن

مجيات الموافقة لتلك التطبيقات في هذه المستويات من التعليم . و البر التقنيةالوسائل 
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سابقا لقد اقتحم الكمبيوتر مخابر الثانويات منذ الثمانينات و منذ ذلك العهد  ذكرناوكما 

و تسارعت االنجازات و اإلختراعات الموجهة لتسهيل و تبسيط التطبيقات  تكاثر

 م .في جميع مستويات التعلي للكمبيوترالمخبرية 

الكمية الهائلة لبرامج تحليل و معالجة المعطيات و البياني و النمذجة ، إذا  على زيادة

، ضغط سرعة ، تسارع ....[ و  الحرايةلكل المقادير الفيزيائية  ] درجة  تقريبانجد 

المقادير االخرى في مجالت شتى للعلوم ، تم انجاز مصبر  و (.. pH )الكيميائية 

SONDE القط أو  CAPTEUR   بقياسها و تحويلها بدورها إلشارات رقمية  يسمح

 لتسجيلها و معالجتها من طرف الكمبيوتر . جاهزة

تطور برامج المحاكات برامج المحاكات و تبسيطها ، خاصة المتعلقة  أن كما

في مجال تجار المحاكات و  متنوعبل متجدد و  وفيريسمح بانتاج   اإلفتراضيةبالحقيقة 

من الذرة الى الكوواكات  المادةللظواهر الطبيعية و الغوص في مكونات  تمثيل افتراضي

في الالمتناهي في  المجراتفي الالمتناهي في الصغر ومن الكواكب الى المذنبات و 

 الكبر .

التحقيقات و االنجاز ااتتفتح ابواب للكمبيوتر في اقسام و المدارس و مخابر  هذه كل

 التعليمالعلوم التججريبية و اعادة العتبار للجريب في و الثانويات لدراسة  المتوسطات

 تقديمها. في.بل انه سيؤدي ذلك المجال العطاء دفعا جديديا لتدريس العلوم التجريبية و 

الكمبيوتر كأدات مخبرية يتغير و يختلف باختالف مستوى القسم او طبيعة  دور و

ت المتوفرة من مصابر و نواقط الهدف من االستعانة به و ايضا حسب االدوا أوالتجربة 

 :  المالئمة من جملة استعماله المخبرية نذكر البرامجو خاصة 

 

ودور الكمبيوتر كأدات مخبرية ينغير ويختلف بإختالف مستوى القسم  أوطبيعة التجربة 

أوالهدف من اإلستعانة به و أيضا حسب األدوات المتوفرة من مصابر و نواقط وخاصة 

 .من جملة  إستعماالته المخبرية نذكر : البرامج المالئمة

  التجريب المدعم باإلعالم اآللي  EX.A.O) ( 

القبيام  بالتجربة التقليدية في المخبر ثم في حالة توفر المصابر و اللواقط الالزمة :  -

إدخال نتائج القياسات التجريبية بواسطة لوحة المفاتح لتدوينها قي جداول و تحقيق 

ورسم المنحنيات البيانية الموافقة باستعمال برنامج عام لمعالجة  مختلف الحسابات 

أو أحد البرامج المتخصصة في تحليل المعطيات    EXCELالمعطيات مثل   

ويمكن بعد ذلك  القيام بعملية النمذجة أي البحث النموذج النظري الذي    التجريبية 

 يطابق و يتماش وهذه النتائج . 

تتم القياسات آليا بواسطة الكمبيوتر  بر و اللواقط الالزمة :ـ في حالة توفر المصا

 وفي الوقت نفسه يقوم بكل العمليات السابقة من ملئ الجداول  إلى عملية النمذجة .
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الفرق بين الحللتين السابقتين يبدو بسشيطا نظرا لكون اإلختالف يكمن فقط في كيفية 

ة ثم إدخالها الواحدة تلوى األخرى األدوات التقليديبواسطة  الحصول على القياسات

القياسات آليا بالتقاط  في الكمبيوتر في الحالة األولى  و في الثانية يقوم الكمبيوتر

 يمكن ألحد أن يالحظ أنه إذا كانت فائدة الطريقة الثانية إكسابنا . دون تدخل المجرب

نجيب  . قياسات بنفسهوقتا أكيدا فهي بالمقابل تمنع التلميذ من التدريب على القيام بال

لذلك بما يلي :الفائدة لكسب الوقت أكيدة فالفرق بين مدتي الطريقتين كبير جدا ولكن 

اإلختالف ال يكمن فقط في ذلك بل من جهة عدد المقادير والقيم القاسة في الحالة 

الثانية أكبر بكثير من ذلك  الذي في الحالة األولى والدقة في القياس ال تقارن . هذا 

ي حالة القيام بنفس التجريبة بالطريقتين ولكن فائدة ودور الطريقة الثانية يكمن في ف

إمكانية إستعمالها أين كان من المستحيل القيام به بالوسائل التقليدية , إذ أصبح 

بإمكاننا قياس مقادير ليس بوسعنا قياسها سابقا لقصر مدة بروزها  )الظواهر 

أوطول مدة حدوث الظاهرة  أوخطورة التجريبة في القصيرة ,شحن مكثفة مثال ...( 

 الكيمياء مثال .....
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  المحاكمة( SIMULATION)   

المحكات وسيلة يتيحها الكمبيوترلتقليد الظهوهر الطبيعية أوبعض األحداث  أو 

التجارب بصة افتراضية تسمح من جهة ,مشاهدة الظاهرة أو الحادث أو التجربة كما 

لب األحيان , ومن جهة أخرى غالبا ما تكون ه<ه المحاكاة لو كانت حقيقية في غا

تفاعلية تسمح للمجرب بتغيير بعض المعطيات لدراسة تأثيرها على مجريات 

الظواهر واألحداث .وهذا ما يزيد من أهميتها في المجال التربوي إذ تسمح بدراسة 

ابق . وقائمة عدة ظواهر و أحداث  القيام بنجارب  إفتراضية لم تكن ممكنة في الس

 األمثلة طويلة ال يمكن حصرها نذكر هنا مثال :

 ـ محاكاة النظام  الشمسي واألجرام السماوية والمجرات في مجال الفضاء .

 ـ محاكاة الجزيئات و الذذرات  وفيزياء الجسيمات ......

 ـ محاكاة الظواهر القصيرة  أو الطويلة المدة .

 ووية وكيمياء.....ـ محاكاة التجارب الخطيرة فيزياء ن

كل هذه اإلمثلة تجعل من الكمبيتر أدات مخبرية مميزة تفيد التعليم بصفة علمة و 

العلوم التجريبية بصفة خاصة وإدخال من طرف معلم العلوم سيكون له عون ودعم 

يأتي بثمار جد معتبرة ويغير الكثير من التصورات  و المعتقدات وسيسمح بتجديد و 

 يم العلوم التجريبية مثل الفيزياء والكيمياء و العلوم الطبيعية.تحسين كبير في تعل
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 إ نطالق الكفاءة االساسية لـ " وضعية إشكالية "
 

عند االنتهاء من تعلم تكنولوجيا هندسة االنماط ، المتعلم يجب عليه ان يكون قادرا على 

لى حماية التعرف على مراحل تحول المادة االولية الى منتوج نهائي مع الحرص ع

 البيئة .

 ادماج هذه الكفاءة سيكون خالل ثالثة محاور دراسية تمس المجاالت التالية:

 

 ) مستحضرات التجميل ) صناعة الصابون 

 ) بيئة ) معالجة المياه المستعملة 

  ) صيدلة ) تحضير االسبيرين 

 

  العلوم التجريبية 
 ( 5و 4) المحوران 

ثورة علمية ومعلوماتي مرافق ل ير معرفيزخر بانفجا وأصبح  اليومتغير عالم 
السريع في المعلومات  قارتباط العالم المعاصر بالتدف ىأدى هذا التغير إلتكنولوجية، و و 
مكانيات و  فوسيلة . المتعلقة باإلنسان المعاصر واستغاللها معالجتهاكفاءات و تخزينها ا 

الدعائم  ىحدكإ هانظر إليي التقدم العلمي والتقني المعاصر، إفرازات من  اآللياإلعالم 
 العملية التعليمية والتعلمية.تبوأ مكانة رائدة في ت اهذا التقدم ؛ مما جعله تتحكم فيالتي 

إن تعلم الفيزياء و الكيمياء والعلوم الطبيغية يسمح باكتساب كفاءات استخدام تقنيات 
دة عامة. مثل اإلعالم واالتصال، منها ما له عالقة بالمادة الدراسية وأخرى ذات فائ

البحث التوثيقي عن طريق شبكة االنترنيت، ربط األقسام التي تشتغل على نفس البحث 
بواسطة البريد االلكتروني، أو مقارنة نتائج قياسات تمت في أقسام متباعدة. إن إضفاء 
الطابع اآللي للحصول على المعطيات التجريبية ومعالجتها يمكن أن يفتح المجال 

 ظهر اإلحصائي للقياس واالنتقال بين النظرية والتجربة.للنقاش حول الم
داخل القسم  –في المكان المناسب والوقت المناسب ستخدام العقالني االيؤدي كما 

إلى إتقان  لوصولمن أجل ااألمثل لهذه التقنية  عمالعلى االست إلى التدرب -وخارجه
وباتجاهات  ،ية في وقت أقلالدراس المناهجة في المقرر ،..المهارات والحقائق العلمية

  بناءة موجبة. 
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اآللي في اإلعالم استخدام  وانطالقا من المرجعيات العلمية والمؤسساتية التي تفرض
التعليم باعتبار اإلعالم عملية  متخصصة تدير وجود برامجب تطبيقه عينيت مجال التعليم

تي تتوفر على خصائص ال البرمجيات التعليميةيتوجب انتقاء  كما.وسيلة تعليميةاآللي 
 .مناهجناالتي تكون متناسبة مع في تصميمها، و   علمية وتربوية

 : يهدف إلى كوسيلة تعليمية ال كمادة تعليمية اإلعالم اآللي إدماجإن 
 .اكتساب مهارات جديدة في مجال تقنية المعلومات 
  البحثكممارسات عملية من أجل  والرسم والكتابة،... مهارات القراءةتنمية 

 واالستكشاف والتفكير وحل المشكالت لدى المتعلم. 
  بتقنية اإلعالم اآللي من أجل مصادر للتعلم ذات االرتبــاط بالدراسي البرنامج دعم

 . المحاكاةالفاعلية والفعالية عن طريق 

 تجعله قادرا على التكيف واالستفادة من التطورات  كيالمتعلم  تنمية مهارات
 . كمصادر توثيق وماتالمتسارعة في نظم المعل

 عن طريق التعلم  تقديم اختيارات تعليمية متنوعة ال توفرها أماكن الدراسة العادية
 . الذاتي

 البيداغوجية الفارقية كبعد منهجي وعملي في  تلبية احتياجات الفروق الفردية(
 . ممارسات مبدأ التفريد(

 للمتعلمين الكشف عن الميول الحقيقة واالستعدادات الكامنة . 
 االنترنت مختلفةتوثيقية الحصول على المعلومات من مصادر  تنويع مجاالت( ،

   . (األقراص...
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 معالجة المياه المستعملة     :1محور 

التعرف على طبيعة المواد الغريبة الموجودة في ماء مستعمل و اختيار :كفاءة متوخاة 

 . المالئمة عمليات لمعالجة

 كيف نعالج ماء مستعمال  قبل رميه في الطبيعة ؟: ية " إ نطالق " الوضعية اشكال

 :  مخطط البرنامج 

 

توقيت 

 القسم

 توقيت نشاطات

 

نصف 

 القسم

 مؤشرات الكفاءات محتويات مفهومية

 

4H  

 

 

 

  يقدم ماء

 مستعمال 

  يتعرف على المواد

 الغريبة 

  يصنف المواد حسب

 حجمها و شكلها 

  يختار العملية و

 االدوات المالئمة 

  ينجز المرحلة الثانية

من التركيب  ـ 

 معالجة بيولوجية

  ينجز المرحلة

 النهائية 

 ) إضهار الماء (

  نمذجة محطة تنقية

 المياه المستعملة

 

 

 

 

 

2H 

 

 

 

2H 

 

 

   مقاييس تصنيف المواد

 الغريبة 

  تعريف ماء مستعمل 

  :مختلف مراحل المعالجة 

 غربلة 

o نزع التراب 

o   نزع الزيوت 

o ة بيولوجي ةمعالج 

o  توضيح كيميائي 

  يصنف

مختلف 

الملوثات 

الممكنة 

حسب 

 طبيعتها

  يتصور

نوع عملية 

الفصل 

لملوث 

حسب 

 خواصه 

  يصف

تسلسل 

عمليات 

 ةالمعالج

لماء 

 مستعمل 

  يرسم انشاء

محطة 

لمعالجة 

 المياه.

  ينجز بحث

توثيقي 

حول 

مصادر 

الكترونية 

لنمط 

 الصناعي .
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 تعاليق : 

 ون اصطناعيا ) تجنب ماء المجاري (الماء المستعمل يجب ان يك 

  توضيح ضرورة المعالجة البيولوجية ) نزع المواد العضوية المنحلة المساعدة

 لنمو البكتيريا (
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 : تحضير صابون2محور 

 تحضير صابون:  كفاءة متوخاة

 ؟  كيف تحضر صابونا: إنطالق " الوضعية اشكالية ".
 

 : مخطط البرنامج 

 

توقيت 

 القسم

 قيتتو نشاطات

نصف  

 القسم

 مؤشرات الكفاءات محتويات مفهومية

 

3H 

 

 

  تقديم المواد

االولية الالزمة 

لتحضير 

 صابون 

  يختار االدوات

و ينجز 

التركيب الالزم 

 للتحضير 

  يجري التفاعل 

  يفصل

منتوجات 

 التحول 

 ينجز اختبار 

 النوعية 

   محاكاة معايرة

 أساس -حمض

 

 

 

2H 

 

 

2H 

 

 

2H 

  يعرف

المواد 

 ة االولي

  يحترم نسب

المزيج 

 التفاعلي 

  يصف

مختلف 

مراحل 

 التحضير 

  يعرف

 التصبن 

  نوعية

 الصابون

  يستعمل ميزان

 تحليلي 

  ينجز طريقة

 عمل 

  يبرر طرق

 الفصل و التنقية 

  يرسم التركيب

 التفاعلي 

  ينجز بحث

توثيقي حول 

مصادر 

الكترونية للنمط 

 الصناعي 

 مقاييس النوعية 

 

 تعليمات : 

 باه حول  اآلثار على الصحة الناجمة عن عدم احترام النسب لفت االنت 

 . اختيار عملية الفصل المالئمة 

 

 

 : 3محور 

  األسبيرين  و تحضير ه صناعيا 

 : الكفاءة  المتوخاة 

استغالل و انجاز و ثيقة تركيب انطالقا مستخرجة من مصادر توثيقية متنوعة 

. 

 H 3:  توقيت القسم  عرض البحث
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التدرب على النمذجة بإستعمال الحسوب لمعالجة المعطيات ورسم المنحنيات :  4قم ر  المحور  

المفاهيم –المحتوى   مؤشرات الكفاءة  اتطانشلل أمثلة 
دراسة جتريبية  لدالة من الدرجة األوىل )  1( معالجة المعطيات 

حركة مستقيمة منتظمة أو املنحىن املميز 
جدول  ملقاومة أو مولد ...( بإدخال قيم

Excelقياسات يف         و إجراء   
 معاجلتها باحلسوب 

   Excelإستعمال اجملدول     
 ملعاجلة قياسات جتريبية 

رسم المنحنيات (  2 احلصول الآلىن على منحىن من املعطيات  
 السابقة  واختيار "أحسن " منحىن  .

   Excelإستعمال اجملدول     
لرسم املنحنيات و البحث على 

 القة املالئمة الع
مقارنة النتائج التجريبية والنظرية  ملناقشة   مناقشة النموذج (3

 مميزات وحدود النموذج النظري املختار
إجراء عمليات منذجة مبقارنة 

نقدية للنتائج التجريبية مع النتائج 
 النظرية 

 
 

 

الخصائص  التدرب على المحاكاة  بإستعمال الحسوب وبرمجية متعددة:  5رقم  المحور  

المفاهيم –المحتوى   مؤشرات الكفاءة  اتطانشلل أمثلة 
إجراء حماكاة لتجربة سريعة أو بطيئة جدا)   المحاكاة و فوائدها  (1

مثال إرسال قمر صناعي، إنشطار أنوة .. .( 
 بإستعمال برجمية متعددة احملاكاة 

إجراء حماكاة لتجربة "خطرية "و فحص 
ربة ) تفاعالت  شروط األمن للقيام بالتج

كيميائية ، دارات كهربائية ...( بإستعمال 
 برجمية متعددة احملاكاة .

إجراء حماكاة متنوعة بإستعمال 
برجمية تسمح للمحاكاة يف خمتلف 

 جماالت العلوم والتكنولوجيا 

خطوات المنهجية التجريبية  2 إجراء حماكاة بالتباع املراحل التجريبية : طرح  
ر فرظيات ، إجراء احملاكاة اإلشكالية، إختيا

بتغيري العوامل املختلفة اليت هلا دور يف 
 الظاهرة املدروسة .

إجراء حماكاة متنوعة بإستعمال 
برجمية تسمح للمحاكاة يف خمتلف 
 جماالت العلوم والتكنولوجيا

. مالحظة : توجد بعض البرمجيات تسمح إلجراء المحاكاة في الفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا 
 يمكن إستغاللها أيضا في مجاالت أخرى مثال في  الهندسة الكهربائية. 
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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
 زارة التربية الوطنيةو 

 اللجنة الوطنية للمناهج
 

 

 اللجنة  المتخصصة  للعلوم  االقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ   

 منهاج  مادة  التكنولوجيا
في مجال     

االقتصاد  التسيير و  
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 التسيير و االقتصادالتكنولوجيا في مجال      منهاج

 السنة األولى  ثانوي

 جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

 الفهرس

 تمهيد

. تقديم مادة التكنولوجيا في مجال التسيير 1

 واالقتصاد.

 . التوزيع الزمني.2

 . الكفاءة الختامية في نهاية السنة األولى ثانوي.3

 . الكفاءات المرحلية في السنة األولى ثانوي.4

ـ الكفاءات القاعدية ـ  ةالمفاهيمي. المجاالت 5

 المضامين المعرفية.

 المادية و البيداغوجية الترتيبات. 6

 تمهيد
في إطار اإلصالحات التي تشهدها المنظومة التربوية الجزائرية و التي من ضمنها إعادة هيكلة التعليم 

ذا المنهاج لتمكين تالميذ السنة األولى من ه الثانوي و إقرار تدريس التكنولوجيا في  مجال التسيير و االقتصاد يأتي

التعليم الثانوي )جذع مشترك علوم و تكنولوجيا ( من اكتساب كفاءات تؤهلهم الستخدام المبادئ األولية لإلعالم اآللي 

في مجال التسيير و االقتصاد من ناحية، وتمنح لهم رؤية أولية تساعدهم في إبداء الرغبة للتوجه لشعبة التسيير 

قتصاد من ناحية أخرى.واال  

و قد روعي في تصميم هذا المنهاج التعليمات و التوجيهات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتي من 

 ضمنها اعتماد المقاربة بالكفاءات.

تنطلق هذه المقاربة من تصور مغاير لفعل التعليم/التعلم عن ذلك الذي كان سائداً في البرامج القديمة، إذ 

تعلم في بؤرة اهتمامها انطالقاً من إيجابيته و نشاطه.تضع الم  

كما تم االعتماد في اختيار محتويات المنهاج بدرجة كبيرة على أكثر المعارف قيمة و أهمية بالنسبة للمتعلم وجعلها 

مختلفة.أكثر إثارة للتفكير مع تهيئة الظروف المناسبة الكتساب مهارات حل المشكالت التي تواجهه في الوضعيات ال  

كما تم التركيز على الجانب التطبيقي و العملي لإلعالم اآللي في مجال التسيير واالقتصاد باعتباره وسيلة منهجية و 

 ليس غاية في حد ذاته. 

 . تقديم مادة التكنولوجيا في مجال التسيير و االقتصاد1
 ً كونه يسمح للتلميذ: إن تدريس التكنولوجيا في السنة األولى جذع مشترك يكتسي طابعاً خاصا  
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 ـ اكتشاف مجال التكنولوجيا و استخدام اإلعالم اآللي كأداة تطبيقية.

 و تطبيق بعض معارف اإلعالم اآللي في مجال التسيير و االقتصاد. ةـ التعرف على المبادئ األولي

ة الحديثة في مجال ـ التمكن من اكتساب القدرة على التعامل مع وضعيات مختلفة باستعمال الوسائل التكنولوجي

 اإلعالم اآللي وتنمية قدراته التواصلية مع اآلخر.

ـ إضافة إلى اكتساب معارف أولية في مجال التسيير واالقتصاد تسمح بتنمية رغبته و اتجاهه الختيار شعبة 

 التسيير واالقتصاد في السنة الثانية ثانوي، هذا االختيار:

 قبل بعد متابعة دراسته الجامعية في يفتح له مجاالت واسعة للتوظيف في المست

مختلف المعاهد المتخصصة )االقتصاد، التجارة، اإلدارة البنوك، الحقوق. . 

 .الخ(.

  يسمح له باإلندماج في العمل الجماعي و اكتساب روح المسؤولية و استعمال

أدوات التحليل المالي و االحصائي و الرياضي في اتخاذ القرارات و تحديد 

 .المسؤوليات

 . التوزيع الزمني2
الحجم الساعي المخصص ألنشطة التكنولوجيا في مجال التسيير و االقتصاد في السنة األولى جذع 

 ساعة توزع وفق المجالين التاليين:  20مشترك هو 

 اكـتـشاف المـؤســسة.( ساعات للمـجال األول  : 9ـ  تـســع )                 

 عمليات المؤسسة االقتصادية.( ساعة للمجال الثاني : 11)ـ  احـدى عشر                 

 
 . الكفاءة الختامية لنهاية السنة األولى جذع مشترك3

اكتساب المعارف األولية في مادة التكنولوجيا لشعبة التسيير و االقتصاد باستعمال  اإلعالم اآللي واستغاللها 

 في توجيه المتعلم نحو هذه الشعبة.

 

 رحلية للسنة األولى جذع مشترك. الكفاءات الم4
 .يستعمل البرمجيات المكتبية إلبراز عالقات المؤسسة باألعوان ضمن النشاط االقتصادي 

 .يستعمل البرمجيات المكتبية إلعداد الوثائق التجارية و تحديد وضعية المؤسسة 

ـ المضامين المعرفية.   ــ الكفاءات القاعدية ة. المجاالت المفاهيمي5
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 (: اكتشاف المؤسسة1)المجال

 (: النشاط االقتصادي1الوحدة رقم )

  االقتصاديين يبين التدفقات بين األعوانالكفاءة القاعدية: 

 باستعمال البرمجيات المكتبية.                  

 

   أ ـ القسم بكامله

 التوقيت المضامين الكف اءات المستهدفة األنشطة البيداغوجية )التعلم(

 

ـ يصنف مجموعة أنشطة عائلة الى 

نشاط اقتصادي و نشاط غير 

اقتصادي ثم يصنف األنشطة 

االقتصادية الى إنتاج ـ مبادلة ـ 

 ك.استهال

 

ـ يحدد مفهوم النشاط االقتصادي 

 ومضمونه.

 

 . تعريف و مضمون النشاط االقتصادي1

 تعريف النشاط االقتصادي 1.1

 مضمون النشاط االقتصادي 2.1

02 

ـ يربط مضمون النشاط االقتصادي 

 بالعون االقتصادي المناسب.

ـ يبين في مخطط مبسط العالقات 

بين األعوان االقتصاديين 

 المؤسسات(.  )العائالت ـ

ـ يبين العالقات بين األعوان 

 .االقتصاديين

 . األعوان االقتصاديون2

 تعريف العون االقتصادي 1.2

 االقتصادييننشاط األعوان  2.2

 )العائالت ـ المؤسسات(     

 العالقات بين األعوان  3.2

االقتصاديين)العائالت ـ      

 المؤسسات(     

ـ يرسم مخططات تبين مختلف 

لتدفقات االقتصادية بين األعوان ا

االقتصاديين)العائالت ـ 

 المؤسسات(

 . التدفقات االقتصادية3 ـ يحدد أنواع التدفقات االقتصادية.

   ب ـ التفويج )نصف القسم(

 التوقيت المضامين الكف اءات المستهدفة أنشطة اإلعالم اآللي
 

ـ يستعمل معالج النصوص إلعداد 
دي مخطط النشاط االقتصا

وتصنيف مجموعة من األنشطة 
االقتصادية الى إنتاج ـ مبادلة ـ 

 اسنهالك.

 

 ـ ينجز مخطط النشاط االقتصادي. 

 

. تعريف و مضمون النشاط 1

 االقتصادي

ـ يستعمل معالج النصوص إلعداد  02

مخطط إلبراز العالقات بين 

 العائالت ـ المؤسسات.

ـ ينجز مخطط العالقة بين العائالت و 

 ات.المؤسس

 االقتصاديون. األعوان 2

ـ يستعمل معالج النصوص إلعداد 
مخططات تبين أنواع التدفقات 

بين األعوان االقتصاديين 
 )العائالت ـ المؤسسات(.

 . التدفقات االقتصادية3 ـ يعد مخططات تبين أنواع التدفقات.

 مؤشرات التقويم:

 باستعمال معالج النصوص :

 ـ يميز بين األنشطة االقتصادية و غير االقتصادية.

 ـ يحدد العالقات بين األعوان االقتصاديين.

 ـ يبين أنواع التدفقات االقتصادية.
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 (: اكتشاف المؤسسة1المجال)

 (: عموميات حول المؤسسة االقتصادية2الوحدة)

 يبين عالقات المؤسسة الكفاءة القاعدية:

 االقتصادية  بمتعامليها 

 باستخدام البرمجيات المكتبية .

 

 أ ـ القسم بكامله
   

 مؤشرات التقويم:

 معالج النصوص:باستعمال 

 ـ يعرف المؤسسة االقتصادية.

ـ يصنف المؤسسة االقتصادية حسب معياري النشاط والشكل 

 القانوني.

 ـ يبين العالقات بين المؤسسة و متعامليها.
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 األنشطة البيداغوجية )التعلم(
 التوقيت المضامين فاءات المستهدفةالك

 

ـ يعرف مؤسسة اقتصادية انطالقاً 

من بطاقة وصفية لها تحتوي 

على االسم، الموضوع و 

 الوسائل المستعملة.

 

ـ يتعرف على المؤسسة االقتصادية و 

 هيكلها الوظيفي.

 

 . المؤسسة االقتصادية1

03 

 تعريف المؤسسة االقتصادية 1.1

لمادية، المالية الوسائل ا 2.1

 والبشرية 

 الهيكل الوظيفي للمؤسسة 3.1

ـ يصنف في جدول قائمة تتضمن 

مجموعة من المؤسسات حسب 

معيارالنشاط ثم حسب معيار 

 الشكل القانوني.

ـ يصنف المؤسسات االقتصادية حسب 

 معياري النشاط و الشكل القانوني.

 . تصنيف المؤسسات االقتصادية2

 يار النشاطحسب مع 1.2

 حسب معيار الشكل القانوني 2.2

ـ يحدد طبيعة العالقات في شكل 

تدفقات : حقيقية ـ  مالية انطالقاً 

 من مخطط المؤسسة و متعامليها.

ـ يوضح العالقات بين المؤسسة    و 

الزبائن ، الموردين ، البنوك 

 والدولة.

 . المؤسسة و متعاملوها3

 ب ـ التفويج )نصف القسم(
  

 التوقيت المضامين الكف اءات المستهدفة أنشطة اإلعالم اآللي
    

 

ـ يستعمل معالج النصوص إلنجاز  

مخطط يظهر فيه الوسائل المادية 

 والمالية والبشرية للمؤسسة.

 

ـ  ينجزمخطط الوسائل المادية 

 والمالية و البشرية.

 

 . المؤسسة االقتصادية1

 

 ـ يستعمل معالج النصوص لتصنيف

قائمة من المؤسسات في جدول 

حسب معيار النشاط ثم حسب 

 الشكل القانوني.

ـ يصنف المؤسسات حسب معيار 

 النشاط ثم معيار الشكل القانوني..

 02 . تصنيف المؤسسات االقتصادية2

ـ يستعمل معالج النصوص إلنجاز 

مخطط يظهر فيه العالقات بين 

 المؤسسة ومتعامليها.

ت بين ـ ينجز مخططاً للعالقا

 المؤسسة و متعامليها.

  . المؤسسة و متعاملوها3
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 (: عمليات المؤسسة االقتصادية2المجال )

 (: الذمة المالية و ميزانية المؤسسة3الوحدة)

 ينجز ميزانية المؤسسة االقتصادية  الكفاءة القاعدية:

 باستعمال البرمجيات المكتبية.                  

 

    أ ـ القسم بكامله

 التوقيت المضامين الكف اءات المستهدفة األنشطة البيداغوجية )التعلم(
    

 

يحدد بتاريخ معين الذمة المالية ـ 

ألحد األشخاص انطالقاً من 

 قائمة لممتلكاته و ديونه.

  . الذمة المالية1 ـ يحدد عناصر الذمة المالية.

 تعريف الذمة المالية 1.1 

02 

 يةتحديد الذمة المال 2.1 

 

ـ ينجز ميزانية مؤسسة في بداية 

نشاطها انطالقاً من عناصر 

المصادر و االستخدامات 

 )الخصوم و األصول(.

ـ يحدد المصادر و االستخدامات في 

 ميزانية المؤسسة.

 . الميزانية2

 تعريف الميزانية 1.2

 المصادر)الخصوم( 2.2

 اإلستخدامات)األصول( 3.2

يزانية ـ يحسب النتيجة ثم ينجز الم

االفتتاحية و مجموعة عمليات 

 منشئة للنتيجة.

 . النتيجة3 ـ يحدد النتيجة.

 ب ـ التفويج )نصف القسم(
  

 التوقيت المضامين الكف اءات المستهدفة أنشطة اإلعالم اآللي
   

02 

ـ يستعمل معالج النصوص 

والمجدول إلعداد جدول 

يستخرج فيه الذمة المالية 

 ص.الصافية ألحد األشخا

 . الذمة المالية1 ـ يحدد الذمة المالية الصافية.

ـ يستعمل معالج النصوص 

والمجدول لتشكيل ميزانية 

 مؤسسة ما. 

 . الميزانية2 ـ ينجز ميزانية مؤسسة اقتصادية.

ـ يستعمل المجدول لتحديد النتيجة 

ً من  في حالة الربح فقط انطالقا

 عمليات بسيطة منشئة للنتيجة.

 . النتيجة3 يجة.ـ يحسب النت

 :مؤشرات التقويم

 باستعمال معالج النصوص و المجدول:

 ـ يميز بين الممتلكات و الديون.

 ـ يحدد الذمة المالية لشخص ما.

 ينجز ميزانية المؤسسة.ـ 

 ـ يحدد النتيجة
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 (: عمليات المؤسسة االقتصادية   2المجال )

 (: العمليات التجارية و وثائقها4الوحدة )

 يعد الوثائق التجارية لعمليات الشراء و البيع  الكفاءة القاعدية:

                                      الدفع الفوري باستخدام البرمجيات المكتبية.                                                   

  أ ـ القسم بكامله

 التوقيت المضامين الكف اءات المستهدفة األنشطة البيداغوجية )التعلم(
 

ـ يبين مراحل عملية الشراء و مراحل 
عملية البيع في مخطط انطالقاً من 

 معطيات حالة واقعية.

 
ـ يحدد مراحل عمليات  

 الشراء و البيع.

 
 ات الشراء و البيع. عملي1

 مراحل عملية الشراء 1.1
 مراحل عملية البيع 2.1

03 

ـ ينجز وصلي الطلب و  
 التسليم و الفاتورة.

. الوثائق التجارية للشراء 2
 والبيع

ـ يمأل نموذجا لوصل الطلب انطالقاً 
 من معطيات لعملية شراء بضائع.

 وصل الطلب 1.2 

قاً ـ يمأل نموذجا لوصل التسليم انطال
 من معطيات عملية بيع بضائع.

 وصل التسليم 2.2 

ـ يمأل نموذجا لفاتورة انطالقاً من 
 معطيات عملية بيع بضائع.

 الفاتورة 3.2 

ـ ينجز وصل الدفع النقدي  
 والشيك.

 . وسائل الدفع الفوري3

ـ يميز بين حالة الدفع و حالة القبض 
 لمجموعة من الوصوالت النقدية.

 دفع النقديوصل ال 1.3 

ـ يمأل نموذجا لشيك في حالة تسديد 
 فاتورة.

 الشيك 2.3 

  ب ـ التفويج )نصف القسم(

 التوقيت المضامين الكف اءات المستهدفة أنشطة اإلعالم اآللي
 

ـ يستعمل معالج النصوص لرسم 
مخطط يبين مراحل عملية الشراء 
ومراحل عملية البيع و ربطهما 

ً من حالة بالوثائق المناسبة انط القا
 واقعية.

 
ـ يربط الوثائق التجارية 
بمراحل عملية الشراء 

 وعملية البيع.

 
 . عمليات الشراء و البيع1

04 

 ـ يستعمل صيغ المجدول إلنجاز:
 وصل الطلب 
 وصل التسليم 
 الفاتورة 

ـ ينجز نماذج من الوثائق 
التجارية )وصل الطلب، 
 وصل التسليم، الفاتورة(

ية للشراء . الوثائق التجار2
 والبيع

ـ يستعمل معالج النصوص إلعادة 
إنجاز  وصل الدفع النقدي و  

 الشيك.
ـ يستعمل المجدول لتحديد وضعيتي 

الصندوق و البنك انطالقاً من 
مجموعة من وصوالت نقدية 
وشيكات في حالتي التسديد و 

 القبض.

ـ ينجز نماذج من وصل 
 الدفع النقدي و الشيك.

 فوري. وسائل الدفع ال3

 

 :مؤشرات التقويم

 باستعمال معالج النصوص و المجدول يعد :

 ـ الطلبية عند الشراء

 ـ الفاتورة و وصل االتسليم عند البيع.

 ـ وصل الدفع النقدي و الشيك.
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 ةالمادية و البيداغوجي ت(ـ الترتيبا 6
يةلتطبيق منهاج مادة التكنولوجيا البد من التأكيد على مسلمة أساسية تشكل نقطة  ا د ب ل و هي أنه ال يمكن بأي  ا

يبات حال من األحوال ألي منهاج مهما كان جيداً أن يحقق نتائجه )أهدافه( إال إذا توفرت مجموعة من الشروط وا لترت

ل يبا ل األسا منهاج و بعضها اآلخر ب ل ا ذ  ي ف ن ت ب لمكلف  ا ذ  ا األست لتي يرتبط بعضها ب والوسائل  ضرورية وا

 المادية و البيداغوجيـة و يمكن إجمالها في العناصر التالية:   

 أـ تكوين و رسكلة األساتذة:
له قادراً على ويناً معرفياً متخصصاً يجعكتنفيذ المنهاج الدراسي أن يكون األستاذ قد تلقى ت تطلبي

المرتبطة بمجال تخصصه من ناحية، و تكويناً مهنياً )تربوياً( يمكنه من أداء مهامه أداًء  لمعارفاالتحكم في 

كامالً من ناحية ثانية، و هنا تأتي ضرورة التفكير في إعداد األساتذة المكلفين بتدريس مادة التكنولوجيا إعداداً 

الذي تقدمه الجامعة حالياً لم يعد كافياً لمسايرة التطورات الحاصلة في الميدان،  اإلعداد األكاديمي تكنولوجيا ، ألن

 حيث يتم التركيز في الجامعة خاصة على البعد المعرفي األكاديمي دون البعد المهني التربوي.

 ب ـ الوثائق:
ات المستهدفة تنفيذ  هذا المنهاج توفير مجموعة من الوثائق التي ال غنى عنها لتحقيق الكفاء يتطلب

 وهي:

 :حيث ينبغي االلتزام بالمنهاج الدراسي الرسمي و ال يمكن تجاوزه أو إغفال بعض جوانبه  المنهاج الرسمي

ألنه يمثل كالً متكامالً، و هذا يتطلب اإللمام بروح المنهاج و التشبع بما يهدف إليه من كفاءات و مضامين و 

 أنشطة و استراتيجيات.

 :ل الترجمة الفعلية لمحتويات المنهاج الدراسي و هو وثيقة أساسية للمتعلم و يشمل و يمث كتاب التلميذ

 مجموعة المضامين و األنشطة البيداغوجية و التطبيقات في اإلعالم اآللي.

 جـ ـ التجهيزات المادية و البيداغوجية:
ضرورية المادية تنفيذ منهاج مادة التكنولوجيا في الطور الثانوي مجموعة من التجهيزات ال يتطلب

 والبيداغوجية و التي يمكن إجمالها في:

 .وسائل اإلعالم اآللي )الحاسوب( و ملحقاته األساسية 

 .الوسائل السمعية و البصرية 

 .البرمجيات المتخصصة في مجال التسيير و االقتصاد 

المواد تخصيص موارد مالية في ميزانية المؤسسة التربوية لصيانة األجهزة و اقتناء  إلىإضافة 

 االستهالكية والعمل على تجهيز مكتبة المؤسسة بالمراجع الضرورية للتخصص.
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