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المحافظة
على استقامية النقط ،التوازي ،األطوال،
المساحات ،أقياس الزوايا) و يعتبر ذلك
بمثابة
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3
السنة

السنة السابعة

المحور

المجموعا
ت

و

الحسـاب
العـددي

السنة الثامنة

اجملموعة و العنصر (تعيني ومتثيل)
التقاطع – اإلحتاد – االحتواء
متممة جمموعة.
العمليات األربع

األعـداد

السنة التاسعة

 -مفهوم عدد صحيح.

 -مفهوم العدد احلقيقي.

( )  ،  ، -،+على األعداد  -عمليات الضرب على األعداد

 -املستقيم املدرج.

الطبيعية و على األعداد الكسرية .الصحيحة.

 -احلساب على اجلذور.

 -قوة عدد طبيعي.

 -الرتتيب و الضرب يف ص.

 -النشر و التحليل يف ص.

 قوة عدد كسري. -ترتيب األعداد الطبيعية.

 اجلُداءات2
الشهرية ) ا  ب(

) ا  ب( ؛ ) ا  ب( ؛

 -ترتيب األعداد الكسرية.

) ا  ب(  2؛ ) ا  ب() ا  ب(

 -مضاعفات و قواسم عدد .

اجلُداءات الشهرية2

) ا  ب() ا  ب(

2

يف ح.

 -املعادالت ،املرتاجحات ،مجلة

طبيعي

 -النشر و التحليل يف ص .معادلتني من الدرجة األوىل جملهول

 -قواعد قابلية القسمة على:

 -العمليات األربعة

واحد.

( )  ،  ، -،+على األعداد

 -مجلة معادلتني من الدرجة

الناطقة.

األوىل جملهولني.

9 ،5 ،4 ،3 ، 2
 -األعداد األولية.

 عمليتا اجلمع والطرح على  -ترتيب األعداد الناطقة.األعداد الصحيحة.

 -قوة عدد ناطق ذات أس

 -املعادالت من الشكل

موجب أو أس سالب.

 -مسائل من الدرجة األوىل.

  1س  ب ( يف ط )

 -الرتتيب و اجلمع يف ص.

القياس

 طول قطعة مستقيمة ،طولدائرة
طول قوس.
 مساحة كل من :القرص،املثلث ،متوازي
األضالع،املستطيل ،املربع،
املعني ،شبه املنحرف.
 -حجم كل من :املكعب،

 مساحة الكرة ،حجم الكرة. مساحة وحجـم االسطوانةالدورانية
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 مساحة و حجم اهلرم. مساحة و حجـم املخـروطالدوراين

الـدوال
العـددية

الهندسـة

متوازي املستطيالت ،املوشور
القائم.
 وحدات قياس الزوايا.التناسب: التطبيق اخلطي ،التطبيقالتآلفي.
 األشعة واحلساب الشعاعي. املستقيمات يف املستوي.املستقيمات يف املستوي. املعامل ،مركبتا شعاع. حمور قطعة مستقيمة. الزوايا إحداثيا نقطة. منصف زاوية. الزوايا املعينة مبستقيمني املستقيمات اخلاصة يف مثلث - .معادلة مستقيم.متوازيني و قاطع هلما.
 اإلسقاط على مستقيم و خواص املثلث املتساوي التناظر املركزي.خواصه.
الساقني.
 التناظر احملوري. جيب متام زاوية كنسبة متوازيات األضالع و الدائرة والقرصإسقاط.
خواصها.
 املثلث و املثلثات اخلاصة. نظرية طالس و تطبيقاهتا. الدائرة. حاالت تقايس املثلثات. العالقات املرتية يف املثلث متوازي األضالع و متوازيات  -األوضاع النسبية ملستقيم والقائم.
دائرة.
األضالع اخلاصة.
 تطبيقات نظرية فيثاغورت. األوضاع النسبية لدائرتني. شبه املنحرف. حساب املثلثات يف املثلث املكعب ،متوازي املستطيالت - .الزوايا و األقواس.القائم.
 الرباعي الدائري. املوشور القائم. اهلرم ،املخروط الدوراين. -األسطوانة الدائرية ،الكرة.

ملحق
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أ -أنشطة عددية
السنة األولى
إكمالي

السنة الثانية
إكمالي




حاصل

القسمة،

باقي القسمة،

 -الضرب على

المقرب،

 -المقارنة ،الجمع

حاصل

األعداد والحساب العددي

التدوير،

القسمة الكسور.
رتبة

مقدار.


على

والطرح

كسور لها نفس
المقام أو مقامات
مضاعفة.

 الجمع والطرحعلى



النسبية.

 -التعليم بأعداد

صحيحة نسبية
على

مدرج

مستقيم
وفي

األعداد

 -التعليم بأعداد

نسبية على مستقيم
وفي

مدرج

المستوي.

المستوي.
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السنة الثالثة
إكمالي

السنة الرابعة
إكمالي

 -نشر و تحليل



عبارات جبرية

 اختبا مساواةتحتوي على

مجهول (أو
مجهولين).

 -حل معادالت

بسيطة.

 -الترتيب

عبارات جبرية
الشهيرة.

والجمع ،الترتيب
والضرب.


الحساب الحرفي

بسيطة.

األولى ذات
مجهولين.

 -المتراجحات

من الدرجة األولى
ذات مجهول
واحد.
-

من

الدرجة األولى
ذات مجهول
واحد.
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السنة األولى إكمالي

السنة الثانية
إكمالي

السنة الثالثة
إكمالي

 التمثيل البيانيلعالقة

تناسبية.
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السنة الرابعة
إكمالي

أنشطة هندسية:السنة األولى إكمالي

السنة الثانية إكمالي

-

-

السنة الثالثة إكمالي

السنة الرابعة إكمالي
 نظرية طالسوعكسها.
المثلثات :
 حساب مثلثات فيالمثلث القائم.

 -العالقات المترية

-

في المثلث القائم.

المضلعات :
 -إنشاء مضلعات

األشكال و

منتظمة

اإلنشاءات و

(المثلث المتقايس

التحويالت

األضالع ،المربع،

ا

-

السداسي المنتظم).

المجسمات:

-

 -الكرة.

 المقاطع المستوية-

لمجسمات .حجم
الجلّة.

-

الدوران:

 محوالت أشكال. -خواص.

 تركيب تناظراتمركزية

-

 تركيب إنسحابات.األشعة :
 -مفهوم شعاع.

-

 تساوي شعاعين. -جمع أشعة.

-

 -مركبتا شعاع في

المستوي المزود

-

بمعلم.

 مركبتا مجموعشعاعين.

 إحداثيا منتصفقطعة مستقيم.

 -المسافة بين

نقطتين في معلم.

 -معادلة مستقيم .
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أ.

مادة العلوم الفيزيائية
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15
10

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التربيـة الوطنيـة

اللجنة الوطنية للمناهج

مديرية التعليم الثانوي

منهاج

السنة  1من التعليم الثانوي
لمادة علوم الطبيعة و الحياة
جدع مشترك علوم و تكنولوجيا

فيفري 2005
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تقديم المادة
إن مادة علوم الطبيعة واحلياة بطابعها املتميز واملتمثل يف السعي للتعرف على الظواهر
الطبيعية والوقائع لفهمها وتفسريها و التحكم فيها لصاحل اإلنسان ،تسمح بالبناء املستمر والتدرجيي
خالل املرحلة الثانوية جلملة من املعارف العلمية والكفاءات األساسية اليت تزود املتعلمني بأدوات
مفتاحية للوصول تدرجييا إىل مستوى راق يف الفهم والتحكم الفكري والعلمي املتعلّق بالعامل احمليط
هبم واكتساب روح املبادرة واالستقاللية يف حل مشاكل من احلياة اليومية و بناء احلياة الشخصية.
كما تستهدف هذه املادة ترقية املواصفات املتعلقة بالفكر العلمي:املوضوعية ،مناقشة أفكار وتقدمي
حجج ومربرات مما يساعد على تكوين أفكار واقعية ،موضوعية ،فضولية ،نقدية جتعلهم من املواطنني
الذين يتحلون بالوعي وروح املسؤولية بفضل البناء املتدرج واجلماعي ملفاهيم علمية.
إن منهاج مادة علوم الطبيعة واحلياة هو مجلة منسقة ومهيكلة جملاالت مفاهيمية ونشاطات ذات
طابع علمي وتطبيقي تستهدف تنمية وتطوير منهجية علمية عند املتعلمني ملساعدهتم على تصحيح
تصوراهتم واكتساب طرق ناجعة لبناء معرفة علمية تسمح هلم حبل املشكالت  ،وذلك بتوظيف فعال
ملكتسباهتم .
لقد بات من الضروري تزويد املتعلمني بثقافة علمية تتضمن تعلما متدرجا خلطة التقصي،
االستكشاف ،التجريب و اكتساب كفاءات من خالل إدماج و جتنيد معارف ،قدرات ،مهارات
ومواقف متكنهم من متابعة دراسات عليا والتكيف و التفاعل اإلجيايب مع عامل االيوم و الغد املعقدين.
إن منهاج علوم الطبيعة واحلياة يعترب مبثابة وسيلة تطوير التعلمات األساسية أي:التحكم يف التعبري
بأشكاله املختلفة مثل التعبري الكتايب ،الشفهي والتبليغ باألسلوب العلمي كالرسم والتخطيط
واستعمال الرتميز العلمي أي اكتساب لغة ذات طابع علمي دقيق.
هذا ويساهم كذلك منهاج مادة علوم الطبيعة واحلياة بشكل فعال مع بقية املواد التعليمية األخرى
يف تعزيز الوعي اجلماعي وتنمية للقيم لدى املتعلمني مثل روح التعاون من خالل العمل ضمن األفواج
وإقامة مواقف إجيابية إزاء اجملتمع و احمليط بصفة عامة وهذا مبساعدة املتعلمني يف بناء مواقف
موضوعية بتعليمهم أسس النقاش البناء حلل مشاكل وتقبل األخر كطرف له أراء ووجهات نظر
خمتلفة .سيساعد ذلك وبدون شك على تعزيز الصلة االجتماعية وبروز مواطنة بناءة.
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يرتكز إعداد حمتويات مناهج مادة علوم الطبيعة واحلياة على معايري أساسها التدرج والتكامل بني
املستويات و الشعب حسب املقاربة املنهجية والعلمية املتماشية وأهداف التعليم الثانوي حسب
وذلك لضمان االنسجام داخل املادة التعلمية نفسها وتسخري املبدأ البنائي لبناء الكفاءات.
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الكفاءات المستهدفة في السنة األولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا
يف هناية اجلذع املشرتك يكون التلميذ قادرا على اقرتاح حلوال عقالنية مبنية على معطيات علمية لإلجابة
على إشكالية احلصول على الطاقة و احلفاظ على صحة اإلنسان و املشاركة يف مناقشات حول املوضوع .

الكفاءات القاعدية :1
اقرتاح حلول عقالنية مبنية على معطيات علمية لتتحسني نظام زراعي و هذا يستلزم :
ـ إثبات أن العضوية تستعمل باستمرار املادة و الطاقة لكي تعيش.
ـ تشخيص خصائص حتويل املادة و تدفق الطاقة اليت حتدث يف نظام بيئي.
ـ شرح الرتتيبات املستعملة من طرف اإلنسان لتحسني إنتاج الكتلة احليوية.

الكفاءات القاعدية 2

اقرتاح حلول عقالنية للمحافظة على الصحة على أساس املعارف املتعلقة بوحدة العضوية ،و هذا يستلزم:
ـ إجياد عالقة بني التغريات الوظيفية لعضو و تأثريها علىوظائف أعضاء أخرى.
ـ حتديد دور النظام العصيب اهلرموين يف إعادة التوازن الوظيفي للعضوية.
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يرافق بناء هذه الكفاءات تطور جلملة من القدرات هي يف الواقع مشرتكة بني مجيع املواد  ،و تتم تنميتها
طوال املسار التعلمي  .و تتمثل هذه القدرات يف :

األهداف املنهجية :
املهارات

القدرات

أ ـ استقصاء املعلومات أ 1ـ اختيار املعلومات اليت هلا عالقة باملوضوع .
أ 2ـ التمييز بني املعطيات األساسية و الثانوية .
ب ـ إجياد عالقة
منطقية بني املعطيات
I
تطبيق
االستدالل
العلمي

ب 1ـ تنظيم املعطيات للربهنة على عالقة .
ب 2ـ تشخيص عالقة سببية .
ب 3ـ استخراج إشكالية علمية من العالقة بني املعطيات .
ب 4ـ مواجهة معطيات جديدة مع املعرفة املكتسبة .
ب 5ـ تطبيق مفهوم الفرضية التفسريية .

جـ ـ إثبات فرضية

جـ 1ـ إجياد النتائج اليت تتعلق بفرضية و اليت ميكن التحقق منها
.
جـ 2ـ تصور جتربة للتحقق من فرضية .
جـ 3ـ استغالل املعلومات للربهنة على صحة فرضية

د ـ إجناز تركيب

د ـ إجناز خالصة هلا عالقة باملوضوع .

هـ ـ إبداء روح النقد

هـ ـ وضع نقد لتجربة أو إجنا علمي أو تعبريي …
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أ 1ـ متثيل املعطيات برسوم بيانية  ،رموز…
أ ـ التمثيل اخلطي أو
البياين و استعمال الرمز أ 2ـ متثيل املالحظات برسم .
أ 3ـ متثيل التنظيمات الوظيفية بالرسم التخطيطي .
II
التبليع

ب 1ـ ترمجة فكرة  ،مالحظة  ،رسم  ،جدول … إىل
نص .

ب ـ التعبيرب العلمي و
اللغوي الدقيق

ب 2ـ الرتمجة الشفوية لفكرة  ،مالحظة  ،رسم  ،جدول
…
جـ ـ تقدمي أعمال بعناية جـ ـ تقدمي األعمال ( تقارير  ،حبوث  ،عروض… )

III
التحكم في
التقنيات

IV
التحكم في
المعلومات

و نظام

بعناية ونظام .

أ ـ استعمال تقنيات
املالحظة

أ 1ـ إجناز حمضرات جمهرية.
أ 2ـ استعمال وسائل املالحظة ( مكربات ،جماهر …) .
أ 3ـ التشريح للمالحظة .
ب 1ـ االستعمال املتقن للوسائل املخربية .
ب 2ـ املمارسة السليمة للتشريح .

ب ـ املعاجلة اليدوية

جـ  1ـ استعمال احلاسوب.
جـ ـ التحكم يف
تكنولوجيا اإلعالم اآليل جـ  2ـ استعمال دعامات اإلعالم املتعدد.
جـ  3ـ اإلحبار يف فضاءات األنرتنات.
أ ـ سرد املعلومات املكتسبة حول املوضوع.

أ ـ سرد املعلومات

ب ـ استعمال (توظيف) ب 1ـ االختيار و التمييز بني املعلومات املطبقة يف موقف
معني .
ب 2ـ توظيف املكتسبات لوضع منوذج .

املعارف

 .االعتناء باحمليط
 .نشر الوعي بأمهية البيئة
 .التحلي مبواقف إجيابية اجتاه احلياة و احمليط
 .تقدير و تثمني عمل زمالئه ضمن فوج العمل
 .تقبل الرأي املخالف
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 .مناقشة األفكار و تقدمي احلجج و املربرات
 .تنمية روح التضامن و املسؤولية ضمن فوج العمل
 .الوعي بالسلم الزمين من خالل تغري إعمار األوساط

 1ـ الكفاءات:
يعزز املنهاج الكفاءات املكتسبة و يطور أخرى جديدة مع دعم مكتسبات التعليم املتوسط و يضمن تدرج متوازن بالنسيق
مع املواد األخرى .
 2ـ الطرق البيداغوجية :
تكون الوسائل املشرتكة بالنسبة لتالميذ الشعبة العلمية و الرياضية التفنية .
يقرتح املنهاج وضعيات تعلمية تسمح بتطوير املعرفة األدائية وبناء معرفةجديدة.
يهيأ التحويل من النشاطات العلمية املبنية على التجريب والعمل اليدوي ألشياء حمددة إىل أعمال فكرية معقدة  ،يكتسب
يف ظلها ال تلميذ إدماج معارف و تقييم ذايت  .تسمح هذه الوسائل بالتمييز عن طريق نشاطات فردية  ،نشاطات مجاعية و
تقومي تكويين .
 3ـ تنتظم املفاهيم حول خصائص الكائن احلي كنظام متوازن حمول للمادة والطاقة ،هذه املفاهيم األساسية ستبىن خالل
مراحل طويلة  100ساعة أي ما يعادل  50حصة تربوية مدة كل حصة ساعتان .
 4ـ الوسائل  :تكون ضرورية لعلوم الطبيعة  ،فإىل جانب التوثيق و وسائل املخرب ال ميكننا يف هذا القرن االستغناء عن
وسائل اإلعالم اآليل اليت تسمح مبحاكاة مبسطة للظواهر املعقدة .
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الكفاءة القاعدية :1
اقرتاح حلول عقالنية مبنية على معطيات علمية لتحسني نظام زراعي من أجل ذلك جيب عليه أن:
ـ يربهن أن العضوية تستعمل باستمرار املادة والطاقة لتعيش.
ـ حيدد طرق استعمال املادة من طرف الكائن احلي و مصدرها .
ـ حيدد طرق حتويل الطاقة الكيميائية الكامنة يف األغذية إىل طاقة داخلية قابلة لالستعمال من طرف العضوية.

المصادر:

مجال التعلم  : Iاستعمال املادة وحتويل الطاقة.

الوحدة  : 1ستعمال املادة و مصدرها.

الوحدة  : 2حتويل الطاقة الكيميائية الكامنة يف األغذية من طرف العضوية.
الحجم الزمني  24 :ساعة.

عدد الحصص  12 :ساعة.
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الهدف التعلمي  :1ـ حيدد طرق استعمال املادة من طرف الكائن احلي و مصدريها .
الوحدات التعلمية

النشاطات المقترحة

المعارف

*يذكر مبراحل تطور اجلنني ( مكتسبات السنة يتمثل النمو يف تزايد كتلة و قد العضوية.
 1ـ استعمال
المادة و مصدرها الرابعة متوسط ).
*أ ـ آليات النمو و * حيلل و يرتجم منحنيات منو كائن حي
(القد و الوزن ).
التجديد اخللوي
* يقارن صور إشعاعية ليد طفل و يد شخض
عند الكائن حي
بالغ .
*مظاهر النمو و * يقرتح تركيب جترييب إلظهار منو ساق نبات.
التجديد اخللوي
* حيدد مناطق النمو يف جذر نبات اعتمادا
أ * يتم النمو عند النباتات يف مستوى مناطق متخصصة
على وثائق متثل نتائج جتريبية .
* يقارن مظهر اخلاليا يف القمة النامية و يف تدعى األنسجة املرستيمية.
منطقة االستطالة انطالقا من املالحظة اجملهرية اخللية املرستيمية هي خلية ثنائية الصيغة الصبغية (2ن)
تتضاعف باالنقسام اخليطي.
*مناطق النمو
ب * عند احليوان ال يشمل التضاعف اخللوي يف نفس النسيج
*-يظهر آلية التجديد اخللوي على مستوى
إال جمموعة من اخلاليا املتخصصة اليت تتميز بقدرهتا على
نسيج
االنقسام  ،تدعى اخلاليا االنشائية و اليت تسمح بالتجديد
املتواصل لألنسجة اليت تسمح بتجديد األنسجة.
* يستخرج مما سبق آليات النمو
اخللية اإلنشائية هي خلية ثنائية الصيغة الصبغية (2ن)
تتضاعف باالنقسام اخليطي.
ينتج النمو عن تكاثر عدد اخلاليا و تزايد أبعادها و تركيب
املادة.
* ميثل بعض مظاهر االنقسام اخليطي .
* االنقسام اخليطي * يصف املراحل األساسية لإلنقسام اخليطي
( يكون الرتكيز على الظواهر اليت متس
الصبغيات ).

االنقسام اخليطي ظاهرة مستمرة ميكن تقسيمها
إىل 4مراحل حسب مظهر الصبغيات.
املرحلة التمهيدية  :الصبغيات مضاعفة  ،كل
صبغي مكون من كروماتيدين .
املرحلة االستوائية  :تنظم الصبغيات املثبتة على
خيوط املغزل الاللوين يف املستوى االستوائي
للخلية .
املرحلة االنفصالية  :ينفصل كروماتيدا كل صبغي
و يهاجر كل منهما إىل أحد قطيب اخللية .
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املرحلة النهائية  :تنفصل اخليليتان البنتان و بكل واحدة منها
نفس عدد صبغيات اخللية األم.
تكرب إحدى اخلليتني البنتني و تتمايز بينما تدخل اخللية الثانية
يف انقسام جديد.

*ب ـ الرتكيب
احليوي.

 * 2مصدر املادة
* مصدر املادة
عند النبات .

* مصدر املادة
عند احليوان

* يطرح إشكالية مصدر املادة الالزمة للنمو
(زيادة عدد و أبعاد اخلاليا)

حتتاج العضوية إىل إمداد منتظم املغذيات الناجتة عن اهلضم
لكي تنمو و تتطور .

* يالحظ تطور مدخرات البذرة أثناء اإلنتاش عند النبات تنمو النبيتة و تتطور اعتمادا على مدخرات بينما
النبات املورق يعتمد على املغذيات اليت ينقلها النسغ الكامل
* حيلل و يقارن الرتكيب الكيميائي ( املادة
املعدنية و العضوية ) ملدخرات البذرة و النسغ يف األوعية اللحائية.
الكامل .
* يالحظ باجملهر مظهر حبات النشا يف بداية
و أثناء اإلنتاش.
* يستنتج دور النسغ الكامل انطالقا من
تفسري نتائج جتريبية ( جتربة التقشري احللقي
السطحي ).
*يتعرف على عناصر اللحاء انطالقا من
املالحظة اجملهرية أو من وثائق
*يذكر مبكتسبات السنة الرابعة حول األغذية
األساسية عند اإلنسان و يصنفها إىل مواد
بناء و مواد طاقوية و نتائج هضم املواد
الغذائية .
*يقرتاح منوذج ملموس لبناء اخللية ملادة
جديدة ( اخرت منوذج لربوتني افرتاضي)
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* عند احليوان تنتقل املغذيات عن طريق الدم الذي يوزعها
على مجيع األنسجة.

تستعمل خاليا العضوية املغذيات الصطناع مواد عضوية نوعية
(جديدة) مثل الربوتينات.

الهدف التعلمي  : 2حتديد طرق حتويل الطاقة الكيميائية الكامنة يف األغذية إىل طاقة داخلية قابلة للإلستعمال.
الوحدات
التعلمية

تحويل الطاقة
الكيميائية

الكامنة في

األغذية
التنفس

التخمر

المعارف

النشاطات
* طرح إشكالية مصدر الطاقة الضرورية
لرتكيب املادة أثناء النمو .
* يذكر مكتسبات السنة الرابعة للتعليم
املتوسط  :التنفس وإنتاج الطاقة (حرارة ،
طاقة كيميائية)
* يقارن النشاط األيضى (التنفسى) لبذور
جافة و بذور منتشة( اخنفاض الوزن اجلاف
للبذور و زيادة استهالك األوكسيجني و
ارتفاع درجة احلرارة داخل حيز مغلق ).
* طرح إشكالية  :ما هى الصورة الىت توجد
عليها الطاقة ىف البذرة ؟
نشاء  غلوكوز  عنصر
مغذى طاقوى .

التنفس و التخمرات آليات حيوية تستخدمها
العضوية إلنتاج الطاقة الضرورية لرتكيب املادة.
التنفس ظاهرة يتم خالهلا هدم كلي ملادة األيض
يف اخللية  ،و حتويل للطاقة الكيميائية الكامنة يف
مادة األيض اىل طاقة داخلية قابلة لإلستعمال و
حرارة.
املعادلة اإلمجالية للتفاعل تكتب:
C6H12O6 + O2  CO2 + H2O
+ E.

التخمرات  :هي ظواهر هدم جزئي ملادة األيض ,
يتم خآلهلا حتويل جزئي لطاقة مادة األيض إىل
طاقة داخلية ضئيلة قابلة لإلستعمال و حرارة .
* مقارنة منو مخرية اخلبز ىف مزرعتني إحدامها * إىل جانب العناصر املعدنية (املاء و ثاين أكسيد
الكربون) ينتج عن التخمر مواد عضوية حتتوي
يف وجود اهلواء و األخرى مبعزل عنه.
على طاقة.
* وضع حصيلة (نص  ،رسم ختطيطى)
التنفس و التخمرات ظواهر حيوية لتحويل الطاقة
توضح مفهوم حتويل الطاقة الىت تصحب
الكيميائية للمغذيات (  ) nutrimentsإىل
حتويل املادة.
طاقة داخلية قابلة لالستعمال من طرف اخللية.
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الكفاءة القاعدية 1 :
إقرتاح حلول عقالنية ،مبنية على معطيا ت علمية  ،لتحسني نظام زراعى ،هلذا جيب أن
 يتعرف على خصائص حتويل املادة والطاقة الىت حتدث ىف نظام بيئى.
ـ يشرح كيفية دخول الطاقة الضوئية ىف العامل احلى.
ـ يضع منوذج لتحويل الطاقة و املادة ىف نظام بيئى ،إلجياد عالقة بني حتويل الطاقة و حتويل املادة .

المصادر:

المجال التعلمى  : 2حتويل املادة وتدفق الطاقة ىف نظام بيئى.

الوحدة  :1دخول الطاقة الضوئية ىف العامل احلي.
الوحدة  : 2حتويل املادة والطاقة ىف نظام بيئى .
الحجم الساعي  22 :سا.

عدد الحصص  11 :حصة.
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الهدف التعلمى 1:تحديد كيفية دخول الطاقة الضوئية إلى العالم الحي.
الوحدات التعلمية
دخول الطاقة

الضوئية فى العالم

النشاطات المقترحة
* ميثل على رسم بواسطة أسهم تغذية نبات
أخضر (مكتسبات التعليم املتوسط)

المعارف
تستمد النباتات اخلضراء موادها األولية من الوسط .

الحى.

 1تعذية النبات
األخضر

 2ـ حتويل الطاقة
الضوئية إىل طاقة
كيميائية كامنة
الضوئى

* يتعرف على األوعية اخلشبية من مالحظة
مقطع عرضى ىف جذر أو ساق.
* يالحظ األوبار املاصة باجملهر.

* ميثل املاء و الشوارد املعدنية النسغ اخلام الذى ينتقل
ىف األوعية اخلشبية.

* يطرح إشكالية مصدر الكربون املوجود ىف
املادة العضوية النباتية.
* يقرتح تركيب جتريىب لشرح مصدر غاز ثاىن
أوكسيد الكربون أو حيلل وثائق متثل نتائج
جتريبية.
* يالحظ باجملهر الثغور وميثلها بالرسم.
يضع حصيلة للتغذية عند النباتات اخلضراء.

يعترب  CO2املصدر الوحيد للكربون بالنسبة للنباتات
اخلضراء  ،وميتص من اهلواء بالنسبة للنباتات الربية و
من املاء بالنسبة للنباتات املائية.

* يظهر تركيب املادة العضوية (النشاء
،السكروز) من طرف نبات أخضر ىف وجود
الضوء و الشوارد املعدنية.
* يقرتح منوذج ملموس لرتكيب السكر انطالقا
من  CO2و  H2Oوالشوارد باستعمال
وسائل بسيطة ( كرات  ،أعواد خشبية ) .

* حتول النباتات اخلضراء املواد املعدنية املستمدة من
وسط معيشتها إىل مادة عضوية  ،باستعمال
اإلشعاعات الضوئية بظاهرة تدعى الرتكيب الضوئى.

ـ يطرح إشكالية دور الضوء ىف تركيب املادة
العضوية املوجودة يف النسغ الكامل .
* يقرتح دورا لليخضور ىف العملية من مقارنة
طيف امتصاص اليخضور لإلشعاعات الضوئية
و طيف نشاط الرتكيب الضوئى.
* يالحظ الصانعات اخلضراء باجملهر الضوئى.
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ميتص اليخضور اإلشعاعات األكثر جناعة للرتكيب
الضوئي فهو القط للطاقة الضوئية.
يوجد اليخضور ىف عضيات تدعى الصانعات اخلضراء
أين تتم جمموع الظواهر الكيميائية للرتكيب الضوئى.
يصحب الرتكيب الضوئى انطالق لغاز الـ . O2
ميثل الرتكيب الضوئى نقطة انطالق لعمليات الرتكيب
احليوي اليت تتم يف النبات األخضر.

ترتاكم السكريات املصنعة أثناء الرتكيب الضوئي يف
الربنشيم الورقي يف شكل جزيئات ضخمة مثل النشا؛
تتحلل هذه اجلزيئات الضخمة إىل جزيئات بسيطة
تسري يف النسغ الكامل.
* يظهر العالقة املوجودة بني انطالق الـ O2و
شدة اإلضاءة عند نبات أخضر.
* يضع حصيلة تلخص اآلليات املتدخلة ىف
إنتاج املادة العضوية عند النبات األخضر.
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يسمح الرتكيب الضوئي بتحويل الطاقة الضوئية إىل طاقة
كيميائية كامنة يف جزيئات املواد العضوية.
الضوء
H2O + CO2  C6H12O6 +
O2
اليخضور

الهدف التعلمى  2:ـ ميثل (يضع منوذج ) حلركية الطاقة واملادة ىف نظام بيئى ،إلجياد عالقة بني حتويل الطاقة و حتويل
املادة .
الوحدات التعلمية
تحويل المادة

والطاقة فى النظام
البيئي

النشاطات المقترحة

المعارف

* حيسب الكتلة احلية للمنتيجني األوائل،للمستهليكني من النباتات اخلضراء ذاتية التغذية ألهنا تركب
الدرجة األوىل مث املستهليكني من الدرجة الثانية و ميثلهم مادهتا العضوية بإستعمال الطاقة الضوئية واملادة
املعدنية.
هرميا يف شبكة غذائية.
إن املواد العضوية املركبة من طرف النباتات
اخلضراء ،متثل املصدر الوحيد للمادة وبالتاىل
للطاقة الضرورية جلميع الكائنات غري ذاتية
ميثل حتويل الطاقة ىف سلسلة غذائية.
التغذية .
* يقارن إنتاجية عدة أنظمة بيئية طبيعية ويتعرف على
العوامل الىت حتدد هذه اإلنتاجية.
تقدر الطاقة الضوئية املستعملة منطرف النباتات
لرتكيب املادة العضوية من  %1إىل  % 2من
* يضع رمسا ختطيطا حوصليا ميثل دورة الكربون ىف نظام
الطاقة الضوئية.
بيئي انطالقا من معطيات عددية.

* ميثل اإلنتاج األول اخلام مدخل الطاقة و املادة
ىف األنظمة البيئية والذى ميكن حتسينه من طرف
اإلنسان.
* خيلق نشاط الكائنات احلية ممرا مستمرا
للعناصر من احلالة املعدنية إىل احلالة العضوية مث
إىل احلالة املعدنية ....اخل.
* يعترب كل كائن حى منتجا مبا يركبه وحملال
بتنفسه أو ختمراته.
إن الدورة البيوجيوكيميائية
( )biogéochimiqueللعناصر الكيميائية
ىف الطبيعة مرتبطة بتحويل الطاقة.
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الكفاءة القاعدية  : 1اقرتاح حلول عقالنية مؤسسة على معطيات علمية من أجل رفع مردود نظام زراعي  ،و يتطلب
ذلك  :ـ شرح التقنيات املستعملة من طرف اإلنسان من أجل حتسني إنتاج الكتلة احليوية.
ـ يضع عالقة بني تأثري العوامل اخلارجية و إنتاج الكتلة احليوية
ـ يضع عالقة بني تأثري العوامل الداخلية و إنتاج الكتلة احليوية
المجال التعلمي  : 3حتسني إنتاج الكتلة احليوية

الوحدة  : 1تأثري العوامل اخلارجية على إنتاج الكتلة احليوية

الوحدة  : 2تأثري العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة احليوية
الحجم الساعي  26 :ساعة

عدد الحصص 13 :
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الهدف التعلمي : 1إجياد عالفة بني تأثري العوامل اخلارجية و إنتاج الكتلة احليوية
الوحدات التعلمية

النشاطات المقترحة

* تأثير العوامل الخارجية على إنتاج

ـ يطرح إشكالية الفارق يف احملصول بني
أرض حمروثة و معاجلة باألمسدة و مسقية
مبحصول أرض غري معاجلة.
*يقارن منتوج أراض زراعية يف احلاالت
التالية:
ـ أرض حمروثة
ـ أرض مسقية
ـ أرض معاجلة باألمسدة
مع منتوج أرض غري معاجلة
يستخلص أمهية احلرث و املعاجلة
باألمسدة و السقي يف حتسني الكتلة
احليوية .

الكتلة الحيوية.

تأثري العوامل الرتابية على إنتاج الكتلة
احليوية.

* تأثري العوامل املناخية على إنتاج
الكتلة احليوية.

* مفهوم العامل احملدد

حيقق دراسة جتريبية أو حيلل منحنيات
متثل تغريات شدة الرتكيب احليوي بداللة
كل عامل من العومل املناخية ( اإلضاءة
و احلرارة و تركيز  ) CO2على حدة.
حيلل منحنيات متثل تغريات شدة
الرتكيب احليوي بداللة عدة عوامل ،و
يعرف العامل احملدد .
ينجز حوصلة حول تأثري العوامل اخلارجية
على إنتاج الكتلة احلية النباتية .

73

المعارف
من أجل رفع إنتاج الكتلة احليوية
النباتية يتم التأثري على نوعية الرتبة
من ناحية اخلصائص الفيزيائية و
الكيميائية.

لرفع إنتاج الكتلة احليوية يتم التأثري
على العوامل املؤثرة على شدة
الرتكيب احليوي.

حيدد ا العامل البعيد من حده
األمثل شدة الرتكيب الضوئي و
يدعى بالعامل احملدد .

الهدف التعلمي : 2إجياد عالفة بني تأثري العوامل الداخلية و إنتاج الكتلة احليوية
الوحدات التعلمية

النشاطات المقترحة

المعارف

خيضع اإلنتاج ا لنوعي و الكمي
* تأثير العوامل الداخلية يقرتح تفسري الختالف كمية و نوعية اإلنتاج
انطالقا من مقارنة إنتاج ساللتني يف نفس الشروط للنباتات و احليوانات إىل عوامل وراثية.
على إنتاج الكتلة
.
الحيوية
تقع العوامل الوراثية يف النواة و
بالتحديد على الصبغيات  ،بشكل
* يذكر بدور النواة و الصبغيات يف محل العوامل قطع تدعى املورثات.
إنتاج أفراد مرغوبة
لكل مورثة أليلني حيتالن موقعني
الوراثية ( السنة الرابعة متوسط)
( )performantعن
متناظرين على صبغيني متماثلني
طريق التهجني
حمددين.
يسمح االفرتاق العشوائي لصبغيا كل
* ينجز خمططات االحتماالت النظرية املمكنة
لتوزع و احتاد صبغيات أبوين من ساللتني خمتلفتني زوج و من مث شكال كل مورثة أثناء
االنقسام املنصف بالتنوع الوراثي
حيمالن صفات مرغوبة.
ألمشاج كل فرد.
* حيدد النمط اجلديد املرغوب من األفراد .
حيدث أثناء اإللقاح احتاد عشوائي
ألمشاج األبوين املتالقحني و جتتمع
الصبغيات و معها أليالت املورثات يف
أزواج يف البيضة امللقحة ،و يؤدي
ذلك إىل تنوع األفراد الناجتة.

انتقاء األفراد املرغوبة

إكثار النباتات املرغوبة

* يطرح إشكالية انتقاء ساللة نقية للنمط احملدد .يتطلب حتسني إنتاج الكتلة احلية
* يقرتح فرضيات إلكثار و انتقاء الساللة املرغوبة .البحث عن أفراد مرغوبة و اصطفائها
من بني تلك الناشئة عن التصالبات
* حيلل وثائق متثل طرق االنتقاء التدرجيي
الطبيعية أو االصطناعية بشكل تدرجيي
للسالالت اجلديدة املرغوبة.
 ،مث إكثارها فيما بعد.

_ حيدد مراحل التكاثر باللمة انطالقا من حتليل
وثائق ملخطط الزراعة يف أنابيب االختبار :
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من أجل إكثار النباتات املرغوبة يلجأ
املزارعون إىل استعمال تقنيات التكاثر
اخلضري .

إكثار احليوانات املرغوبة

العواقب السلبية هلذه
التطبقات

* بتقنية االفتسال .
* بتقنية زراعة األنسجة املرستيمية و الربوتوبالزم.

التكاثر باللمة هي إنتاج عدد كبري من
األفراد املشاهبة متاما لألب األصلي ،
ويتم عند النباتات إما ؛
* باالفتسال
* زراعة املرستيم
* زراعة الربوتوبالزم

*يستخرج مراحل إجناز ملة حيوانية انطالقا من
حتليل وثائق.

التكاثر باللمة عند احليوانات ال يزال
يف طريق التجريب و يتم انطالقا من
خاليا جنينية جلنني ناتج عن تلقيح
ساللتني منتقاتني.

*ينجز خالصة حول طرق إكثار األفراد املرغوبة
وراثيا.

يتم حتسني إنتاج الكتلة احلية بانتقاء
سالالت مرغوبة ناجتة عن مصالبة
سالالت طبيعية أو مستحدثة  ،مث
االنتقاء التدرجيي لألفراد املرغوبة منها و
إكثارها عن طريق اللمة .

* يطرح إشكالية العواقب السلبية لكل تطبيق من
التطبيقات السابقة .

يؤدي اإلفراط يف انتقاء السالالت و
إكثارها إىل تدهور التنوع احليوي و
تكاثر سريع للطفيليات  ،و اختفاء
األنواع احمللية األصلية.
يؤدي االستعمال غري العقالين لألمسدة
إىل التلوث الكيميائي للجيوب املائية و
من مث تعريض صحة اإلنسان إىل
اخلطر.

75

الكفاءة القاعدية  : 2اقرتاح حلول عقالنية لوقاية صحته انطالقا من املعلومات املتعلقة باحلفاظ على وحدة و سالمة
العضوية  ،و يتطلب ذلك :
ـ وضع عالقة بني التغريات اليت تطرأ على وظيفة عضو و تأثرياهتا على أعضاء أخرى:
ـ تشخيص العالقات املوجودة بني الوظيفة القلبية و التنفسية أثناء بذل اجلهد.

ـ حتديد دور النظام العصيب يف إعادة التوازن الوظيفي للعضوية.
ـ حتديد دور النظام اهلرموين يف إعادة التوازن الوظيفي للعضوية.
المجال التعلمي  :وحدة العضوية

الوحدة  : 1استجابة العضوية للجهد
الوحدة  : 2التحكم العصيب

الوحدة  : 3التحكم اهلرموين
الحجم الزمني  28 :ساعة

عدد الحصص  14 :حصة
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الهدف التعلمي  :ـ تشخيص العالقات املوجودة بني الوظيفة القلبية و التنفسية أثناء بذل اجلهد.
الوحدات التعلمية
استجابة العضوية للجهد

العضلي

النشاطات المقترحة
*حيلل قياسات الوترية التنفسية و القلبية
أثناء جهد عضلي.

المعارف
يرافق اجلهد العضلي تسارع للوترية
القلبية و التنفسية.

*يقارن تركيز الدم من ثنائي األكسجني و ترفع العضلة يف حالة النشاط
ثاين أكسيد الكربون عند دخوله إىل العضلة استهالكها من ثنائي األكسجني ( و
و بعد خروجه منها أثناء الراحة و أثناء بذل طرحها لثاين أكسيد الكربون ) و
كذلك استهالكها لألغذية
اجلهد.
*يقارن التدفق الدموي و اهلوائي أثناء الراحة أثناء جهد عضلي يزداد التدفق الدموي
و أثناء جهد عضلي انطالقا من معطيات و اهلوائي يف نفس الوقت .
* التدفق الدموي هو حجم الدم
عددية .
*يستخرج تزامن تغريات التدفق الدموي و املقذوف من طرف البطني يف الدقيقة.
* التدفق اهلوائي هو كمية اهلواء املتبادل
اهلوائي انطالقا من حتليل منحنيات.
من طرف الرئتني يف وحدة الزمن .
إن زيادة التدفق الدموي و اهلوائي
يضمن تلبية حاجات العضلة من ثنائي
األكسجني.
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الهدف التعلمي  * :حتديد دور النظام العصيب يف إعادة التوازن الوظيفي للعضوية.
الوحدات التعلمية
التحكم العصبي

النشاطات المقترحة
يوضح عمليا احلركة الذاتية القلبية (أو
انطالقا من وثائق) على قلب معزول .
حتديد مقر احلركة الذاتية القلبية انطالقا
من نتائج تنبيه.

حيلل نتائج قطع وتنبيه لألعصاب الودية
و قرب الودية على الوترية القلبية .
يصف و ميثل برسم ختطيطي التنظيم
الوظيفي للنظام العصيب اإلعاشي .

حبلل نتائج ختريب و تنبيه املراكز العصبية
البصلية على الوترية القلبية

المعارف
للقلب وظيفة ذاتية يؤمنها نسيج قابل
للتنبيه يدعى النسيج العقدي.

ينظم النظام العصيب اإلعاشي الوظيفة
القلبية.
يتكون النظام العصيب اإلعاشي من :
* النظام العصيب قرب الودي حيث
املراكز العصبية تقع يف البصلة السيسائية
.
* النظام العصيب الودي حيث املراكز
العصبية تقع يف املناطق الرقبية و الظهرية
و القطنية للمادة الرمادية من النخاع
الشوكي.
تتكون الطرق العصبية قرب الودية أساسا
من األعصاب املعدية الرئوية.
تتكون الطرق الودية من األعصاب
الودية.
تنتقل الرسالة العصبية عرب األعصاب
القلبية انطالقا من مراكز التننظم القليب
يف البصلة السيسائية

إيضاح التحكم العصيب يف الوترية
يتحكم املركز التنفسي للنظام العصيب
التنفسية انطالقا من حتليل تسجيالت
اإلعاشي للبصلة السيسائية يف النشاط
بيانية لتأثري تنبيه البصلة السيسائية و قطع اإليقاعي للعضالت التنفسية.
األعصاب التنفسية
يصف بينة عصب انطالقا من املالحظة
اجملهرية لعصب مفروك.يصف و يرسم
الليف العصيب
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العصب هو جمموعة من األلياف
العصبية.

انطالقا من املالحظة اجملهرية.
حيلل تسجيالت الستجابات عن
تنبيهات عصبية.

*اإلدماج العصيب
()intégration nerveuse

حيدد العالقة املوجودة بني شدة التنبيه و
تردد كمونات العمل

يصوغ فرضيات حول االتصال بني
الدماغ و العضلة  .مناقشة تصورات
التالميذ .
ينجز رمسا تركيبيا حول إدماج املعلومات
اليت تستقبلها البصلة السيسائية.
*الدعامة اخللوية للرسالة
العصبية= مفهوم العصبون

حيلل حمضرات جمهرية من املادة الرمادية ،
و رسوم ختطيطية لألجسام اخللوية.
حيلل نتائج جتارب االستحالة
ينجز رمسا تركيبيا خللية عصبية.
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تنتقل الرسالة العصبية على طول الليف
العصيب بشكل كمون عمل.

تُ َشفر الرسالة العصبية بشكل تردد
لكمونات العمل.

تدمج املعلومات الواردة إىل البصلة
السيسائية ( نقص  ، ) CO2و يسمح
ذلك بالتنسيق الوظيفي بني األعضاء.

*الليف العصيب هو امتداد للخلية
العصبية او العصبون يف العصب  .يتكون
العصبون من جسم خلوي يقع يف املادة
الرمادية للمراكز العصبية ( أو العقد
العصبية )
و نوعني من االمتدادات :
* امتداد طويل هو احملور األسطواين .
* امتدادات قصرية و متفرعة هي الزوائد
الشجريية.

الهدف التعلمي  * :حتديد دور النظام اهلرموين يف إعادة التوازن الوظيفي للعضوية.
الوحدات التعلمية
التحكم الهرموني

النشاطات المقترحة

المعارف

* ينجز قائمة للصفات اجلنسية الثانوية
اخلاصة بالذكور و اإلناث.
صياغة فرضيات حول العالقة بني وظيفة
الغدد اجلنسية و ظهور الصفات اجلنسية
الثانوية.
التحقق من الفرضيات  :حتليل نتائج استئصال
اخلصية على ظهور الصفات اجلنسية الثانوية ،
وحقن مستخلصات اخلصي على نفس
احليوان.

تفرز اخلصية مادة التستوسرتون املسؤولة
عن ظهور الصفات اجلنسية الثانوية.

حيلل نتائج استئصال املبيض على الدورة
الشهرية.

تأثري حتت السرير البصري و
الغدة النخامية

حيلل مقطع يف غدة ذات إفراز داخلي  ،و
ينجز رمسا تفسرييا.

يفرز املبيض مادة اإلسرتوجني املسؤولة
عن النشاط الدوري للبيض و الرحم.
التستوسرتون و اإلسرتوجني و
الربوجسرتون هي هرمونات
اخلصية و املبيض مها غدد صماء.

الغدة الصماء هي غدة تلقي مبفرزاهتا
مباشرة يف الدم ( أي يف الوسط
الداخلي)
اهلرمون هو مادة كيميائية تفرز من
طرف غدة صماء و تنقل مع الدم حنو
األعضاء املستهدفة و تغري من
وظيفتها.

ينجز رمسا تركيبا .يكتب نصا يلخص املعارف
املبنية.
حتت تأثري حتت السرير البصري تفرز
إيضاح تأثري حتت السرير البصري على
الغدة النخامية هرمونات تتحكم يف
وظائف الغدد اجلنسية انطالقا من حتليل نتائج
عمل الغدد اجلنسية .
جتارب.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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و ازرة التربية الوطنية

اللجنة الوطنية للمناهج

مديرية التعليم الثانوي العام

مديرية التعليم الثانوي التقني

منهاج

التكنولوجيا
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الفهرس
" .1 .تقديم مادتي "المعلوماتية" و"التكنولوجيا
هندسة ميكانيكية  .2:تكنولوجيا فرع
هندسة مدنية  .3:تكنولوجيا فرع
هندسة كهربائية  .4:تكنولوجيا فرع
علوم تجريبية وهندسة االنماط  .5:تكنولوجيا فرع
التسيير و االقتصاد .6:تكنولوجيا فرع
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 .1تقديم مادتي "المعلوماتية" و"التكنولوجيا"
 1.1تمهيد
إحدى التجديدات المقدمة في إصالح البرامج هي تعميم ثقافة المعلوماتية على التالميذ الداخلين إلى

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

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

والمرافق والتجهيز.
 2.1غايات تقديم ( TICتكنولوجيات المعلومات واالتصال) في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
يمكن تلخيص األهداف األساسية لتقديم  TICفي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بالشكل التالي:

 تحسين عمليتي التعليم والتعلم من أجل تحسين النوعية العامة للتعليم ومستوى كفاءات المتعلمين.
 السماح بتعميم  TICتبعا لمبدأ تساوي الفرص.
 تسهيل عملية التربية والتكوين طوال الحياة.

 المساهمة في تطوير حقيقي لمجتمع المعلومات.
 جعل المواطنين يطورون مقاربة معقولة ،نقدية وخالقة ،بالنسبة إلى  TICوتسهيل مشاركتهم في مجتمع
المعلومات.

 تدعيم التطوير االقتصادي والتنافسية.
 تشجيع دمج الشباب في عالم الشغل.

أصبح تعلم  ،TICأو التعبير األساسي الجديد ،ضروريا وأساسي لكل واحد في المستقبل نظ ار لكونه يعتبر

كجزء من التجهيزات التي تعطي الدوامية للتربية .تعلم هذا التعبير األساسي ،المدمج كمادة منفصلة وكأداة في

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 هذا التوجه ،فإن تحسين البيداغوجيا والتعلمات يكون هدفا رئيسيا الستعمال  TICفي التكوين.
 3.1اعتبار  TICكمادة منفصلة" :المعلوماتية"
 1.3.1في فترة انتقالية ،التحسيس بالتحكم في أداة اإلعالم اآللي ،باإلضافة إلى استعماله في المواد األخرى،

يكون مضمونا في إطار مادة المعلوماتية سواء في السنة األولى من التعليم الثانوي أو الجذع المشترك "آداب" أو
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الجذع المشترك "علوم وتكنولوجيا .الحجم الساعي هو ساعتان (ساعة في األسبوع للقسم كله وساعتان في كل
أسبوعين انصف القسم).
 2.3.1كفاءات وثقافة المعلوماتية
بالنسبة للتلميذ ،يسمح هذا االستعمال بتحسين التعلم والفعل البيداغوجي على مستوى عدة جوانب بحيث

"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.

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

 اكتساب قدرات تكنولوجية التي تشجع التلميذ على االندماج في عالم الشغل.

ب) كفاءات خاصة

 التحكم في األسس األولية لتكنولوجية المعلوماتية.

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

 تبني سلوك مسؤول أمام المعلومات المنقولة في أجهزة المعلوماتية.
 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 اإلعالم (( )multimédiaالقرص المضغوط،
 ،dévédéromموقع أنترنت ،قاعدة المعلومات).

 الحفظ أو البحث عن معلومات في مكان مشار إليه.
 التبليغ عن طريق رسالة ألكترونية.
 4.1التكنولوجيا

 1.4.1تعريف التكنولوجيا
التكنولوجيا هي استعمال معارف عقالنية ،سواء كانت علمية أو تقنية ،من أجل االستجابة لالحتياجات

عن طريق خلق وتوزيع وتسيير المنافع والخدمات.
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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
القرار) .كما أن الظواهر والسلوكات تكون صريحة ومتحكم فيها وتدمج من أجل إعدادها لمنتوج أو خدمة.

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

ترتكز خصوصيات التكنولوجيا الصناعية على مبادئ مؤسسة مأخوذة من علوم الطبيعة (فيزياء ،كيمياء،

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.

تكون تدريسيات التكنولوجيا ،التي غاياتها إعطاء ثقافة تكنولوجية عن طريق معارف وكفاءات غير اختصاصية،
العمود الذي يرتكز عليه التكوين التكنولوجي الالحق سواء كان في الشعب التكنولوجية في السنتين الثانية والثالثة
من التعليم الثانوي أو في تكوين تكنولوجي أعلى .هذه التدريسات مميزة ببعدها العرضي في محتوياتها (أدوات

الوصف ،مقاربات وطرق )...وكذلك بعالقاتها الحميمة مع  .TICتجمع هذه التدريسات تحت اسم التكنولوجيا
التي لها غاية أخرى في الجذع المشترك "علوم وتتكنولوجيا" هي إعطاء التلميذ عناصر لمساعدته على التوجيه
إلى السنة الثانية من التعليم الثانوي .يشمل التكوين في التكنولوجيا على األبعاد الخمسة التالية:
 هندسة ميكانيكية.
 هندسة مدنية.

 هندسة كهربائية.
 علوم تجريبية.

 االقتصاد والتسيير.
تكون  TICحاضرة أكثر فأكثر في هذه الشعب بدءا من مشاكل التمثيل والمحاكاة والنمذجة بدون عد التحويالت
التي فرضتها "الثورة العددية" على المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

من أجل كل الشعب وبالخصوص الناتجة من التكنولوجيا الصناعية ،فالتوجيهات الحالية للتربية الوطنية تتوقع
وتنفذ امتداد التكوين على تالميذ التكنولوجيا ،لالستجابة لالحتياجات المهندسين والباحثين القادرين على متابعة

التطور المستمر ألداءات األنظمة والخدمات باستعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتواصل  ،TICومن هنا

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

التكنولوجيا بتفتح الفكر على البيئة ويشجع ثقافة علمية وتكنولوجية التي تنمي تدريجيا لدى المتعلم المعرفة
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والمهارة والطرق الجديدة للمقاربة باستعمال أدوات خاصة بالخصوص أداة اإلعالم اآللي وطرق التحليل
والمساعي من أجل االستجابة الحتياجات االنسان.
في فترة إنتقالية ،كل مؤسسة تضع ثالثة اختيارات تبعا لإلمكانيات البشرية والمادية المتوفرة .يتلقى التلميذ

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

هندسة كهربائية يتطلب شروطا قريبة من شروط العلوم التجريبية.

يستطيع التلميذ في نهاية السنة األولى من التعليم الثانوي و حسب مؤهالته ورغباته التوجه إلى إحدى

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.

 .2غايات الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا

إ ن تثمين أسس الثقافة العلمية والتكنولوجية بمساهمة أداة اإلعالم اآللي بالخصوص المبرمجيات

الخاصة بالتعبير العلمي والتقني وفرت للمتعلم اختيار متنوع لتوجيهه نحو شعب ناتجة عن الجذع المشترك علوم

وتكنولوجيا.

يكون المنطق البيداغوجي الناتج عن هذه المقاربات الجديدة على الشكل :أن تطور العلوم والتكنولوجيا

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

 المحاكاة.
 التجربة التي تؤكد أو تنفي نتائج المحاكاة.

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

 .3الكفاءات المستهدفة
 1.3تعريف

تعرف كفاءة كمعرفة التصرف تترتكز على التجنيد واالستعمال الفعال لمجموعة من الموارد :المعارف التصورية
والشرطية واإلجرائية واجتماعية-مهنية.
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تعرف كفاءة عرضية ككفاءة مادة توافق معرفة التصرف التي ترتكز على التجنيد واالستعمال الفعال لمجموعة
من المارد ذات الطابع :العقلي والمنهجي والشخصي واالجتماعي والتواصل.
تتميز كفاءة عرضية عن كفاءة مادة بمستواها العام الذي يتجاوز حدود المادة.

تعرف كفاءة مادة كمخطط عملياتي ( )schéma opératoireيسمح لعائلة من الوضعيات بتحديد مهمة مشكل
وحله عن طريق نشاط فعال.
يمكن تعريفها كذلك بالشكل:

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

سياق مفروض.

 -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 بسياقاتاالستثمار ضمن شروط االستعمال المثمرة.

 مجموعة من الموارد المجندة في وضعيات متنوعة. 2.3الكفاءات المستهدفة
 -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. 3.3العالقة بين  TICوالمقاربة بالكفاءات
سمح إدراج  TICفي التعليم ( )TICEبالتطبيق الكامل لمختلف الجوانب التي تطبق مقاربة الكفاءات .وعليه
فيبدو أن دور المدرسين قد تغير نتيجة لهذه النشاطات ،من نقل للمعارف إلى مسهل للتعلمات .فاألهداف لم تبق
مركزة على مادة التعليم بل على كفاءات تنمى لدى التالميذ .وبالتالي فنشاطات اإلدماج التي تطبق مختلف

أنماط الكفاءات مرحب بها :تحديات ،وضعيات المشاكل ...،كلها تقود التالميذ إلى تنمية استقالليتهم وابداعاتهم.
لكن في اللحظة التي ينفذ فيها المدرسون هذه النشاطات اإلدماجية عن طريق مختلف أنماط الكفاءات يشعرون
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.

بالنسبة لألولياء ،فإن إدماج  TICفي العمليات التربوية له عدة إيجابيات :الدخول إلى مصادر عديدة ومتنوعة
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.

يوفر  TICعلى فرصة إدخال للقسم وضعيات جديدة للتعلم ،وتشجيع التالميذ على نشاطات حل المشكالت مما
يتطلبه من اختيار لالستراتيجيات الموافقة لمساعيهم والسامح بربط بأكثر سهولة لمعارفهم وتسهيل بناء المشاريع

بين المواد وتشجيع الكفاءات ذات النوع قاعدي-المعرفة (( )métacogniiveتقويم الفرد لكيفية تعلمه بطريقته
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.

 .4طرق بيداغوجية

يوصي التعليم بهذه الطريقة بمقاربات منهجية (مقاربة بالكفاءات) وبيداغوجية (مقاربة ببيداغوجية المشروع).

 1.4المقاربة بالكفاءات
بينت التجربة بأنه قد يمتلك التالميذ المعارف أو المهارات لكنهم ال يعرفون تجنيدها بصفة مالئمة وفي أوانه في
وضعية معطاة .إن المقاربة التي يوصى بها هذا البرنامج ستسمح بتركيز التعلمات على المتعلم وجعله يساهم

بأكثر فعالية في إعداد وتحقيق مشروع صغير وبسيط مقدم في البيئة.
 2.4المقاربة ببيداغوجية المشروع

 مقاربة ببيداغوجية المشروع هي مسعى ينظم ويهيكل تكوين تركيبي واجمالي مميزة بديناميكية النشاط. -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.

إنها مسعى مهيكل تبعا للمراحل التالية:
 تنظيم النشاط.
 المحاكاة.
 التجربية.

 التحقق من النتائج.
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 3.4المحاكاة كدعامة لنشاطات النمذجة

 ,1المحاكاة الفيزيائية .التالميذ مدعوون للمعالجة اليدوية لألشياء والظواهر المقدمة على الشاشة .إن مخبر

الكيمياء أو مسار كهربائي معدل على الشاشة ما هي إال أمثلة على ذلك.

 .2عمليات المحاكاة .يمكن من زيادة أوانقاص من عمليات ضبط وقت التالميذ وايقاظ التعلم .زيادة أو خفض
من عمليات مثل التطور الديموغرافي من أجل معرفة ما يجري بعد عدة أجيال أو خفض من عملية القذف

لتحديد مسار القذيفة على سبيل المثال.

 .3المحاكاة االجرائية .تعلم هذه المحاكاة حصصا أو مراحل لتحقيق بعض اإلجراءات .نجد إذن برامج
للتشخيص الطبي أو محاكاة للطيران .تساهم هذه المحاكاة من تجنب األخطاء الكبيرة.

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

بالمدرس في التعليم التقليدي.

 .5تنظيم التعليم

 1.5التنظيم البيداغوجي

إن تعليم المادة التكنولوجية في مجاالت الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية والعلوم التجريبية واالقتصاد
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.

 يجب على مدرس مختلف المجاالت التكنولوجية أن يعمل وفق دوران لكل أسبوعين .بمعنى: 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. إن الدروس لهذا التعليم تقام في قاعات عادية مع استعمال طاولة متحركة (.)TICE 2.5التوجيه
إن تعليم المادة التكنولوجية بمساعدة أداة اإلعالم اآللي في عموم المؤسسات التربوية يشجع توجيه المتعلم في
مؤسسته أو في مؤسسة أخرى في القطاع إلى شعبة من بين الشعب :العلوم التجريبية واالقتصاد والتسيير
والرياضيات والرياضيات التقنية .إن المتعلم الموجه نحو الشعبة تقني-رياضي سيوجه مرة ثانية نحو اختيار من
بين االختيارات :هندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية وهندسة مدنية وهندسة إجرائية.
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 3.5التقويم
في كل نشاط تعلم ،يجب على المتعلمين أن يستجيبوا للمتطلبات التالية.

 الفعالية في استثمار الموارد واستعمال األجهزة الموضوعة تحت تصرف التالميذ. 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
و ازرة التربية الوطنية

اللجنة الوطنية للمناهج

منهاج

تكنولوجيا

فرع  :هندسة ميكانيكية
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CAO/DAO
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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:
يدخل هذا البرنامج في إطار إصالح المنظومة التربوي (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 .
إن إدخال التكنولوجيات الحديثة في البرامج هو إحداث 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:
بني هذا البرنامج بمقاربة تمكن من تركيز التعلمات على التالميذ وجعلهم أكثر نشاط وحيوية
بمشاركتهم في إنجاز وتصميم مشروع بسيط للهندسة المدنية يتمثل في تصميم مخطط التوزيع
F2.للطابق األرضي لبناء من نوع
يتكون هذا البرنامج من جزئين وهما:

 جزء نظري يتعرف من خالله التالميذ على ميدان من ميادين الهندسةالمدنية

(ميدان العمارة) ويسمح لهم باقتراح مشروع بسيط ينجز

تحت إشراف األستاذ.
 جزء تطبيقي الذي يعطي للتالميذ المبادئ األولية في اإلتصال عنطريق التصميم وبإستعمال برنامح الرسم بالحاسوب )( D.A.O
والذي يضمن إعادة إستثمار معارفهم الفعلية المكتسبة في اإلعالم
اآللي.
كما أن هذا البرنامج يمكن التالميذ من اختيار مواصلة دراستهم في شعبة
الهندسة المدنية عن دراية .
-II

الكفاءة الختامية:
إكتشاف ميدان من ميادين الهندسة المدنية وتحصيل المبادئ األولية
لإلتصال عن طريق التصميم واستعمال برنامج الرسم بالحاسوب.

 -IIIالكفاءات األفقية:
 -1يحصل ويؤكد على هويته.
 -2يضع في المحك أفكاره األبداعية.
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 -3يحل مشكلة.
 -4يصدر حكم نقدي.
 -5يتصل بطريقة مالئمة.
 -6يستغل المعلومة وتقنيات المعلومات اإلتصال.(T.I.C).
الكفاءات القاعدية:
 .1يكتشف ميدان من ميادين الهندسة المدنية.
 .2يتحصل على المبادئ األولية لإلتصال عن طريق التصميم
بإستعمال برنامج الرسم بالحسوب :D.A.O
منصب العمل:
منصب العمل في الرسم بالحاسوب ( ( )D.A.Oتلميذين في المنصب ) يحتوي على:
 حاسوب ولواحقه. برنامج األوتوكاد .AUTOCAD -طاولة رسم .Table Traçante
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يكتشف مجال من الهندسة المدنية
د .مؤشرات

الكفاءة

 يتعرف على مختلفالمخططات لدراسة
واختيار قطعة أرض
للبناء.

المحتوي

نشاطات تعلمية

التوقيت

بواسطة عرض اإلطالع على ميدان الهندسة
بجهاز فيديو :المدنية.

 -يصنف مختلف

المنشآت للهندسة

المدنية.

-يوجه المخطط,

 -يدرس المخططات

اختيار قطعة أرض:

 -دراسة جيوتقنية.

1س

 مخطط الموقع. -دفتر الشروط.

الخاصة باختيار قطعة
أرض للبناء.

– يدرس مختلف الوثائق  -يدرس الوثائق

المكونة لملف رخصة

البناء

المكونة للملف

 -ينجز رسم بياني

لمراحل الحصول على
رخصة البناء.

 -يصنف مختلف

الوثائق حسب

انتمائها في الملف.

الملف إداري:

أ -وثائق مكتوبة:

 -طلب خطي

 كشف وصفي -عقد ملكية

ب-وثائق خطية:

 -مخطط الكتلة

 -مخطط الموقع

1س

 مقاطع ومخططات -الواجهات

 مخطط الخرسانة المسلحة. -يستغل مساحة لقطعة  -يقترح مخطط

أرض خاصة للبناء

توزيع.
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 -مخطط الكتلة

 -مثال لمخطط توزيع.

2س

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

ه .مؤشرات

الكفاءة

 -يكتشف برنامج

الرسم بالحاسوب.

بواسطة الحاسوب وجهاز عرض:

 -تجهيز الحاسوب بالبرنامجDAO

 -فتح دورة.

المحتوي
تمهيد:

 -تقديم.

 -ميدان االستعمال

 انطالق البرنامج -تقديم الواجهة

باستعمال البرنامج وجهاز العرض:

-تمثيل المحاور

واألعمدة.

-إستحداث منسوخ.

 -يدرس األوامر لتمثيل المحاور

 -يستغل برنامج

الرسم بالحاسوب.

 -يطبق على مثال بسيط.

بواسطة الحاسوب:
-يستحدث منسوخ

-يطبق أوامر الرسم (Ligne ,

) Polyligneيطبق أوامر التغيير
)(Copier , Accrochage
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التوقيت

1س

واألعمدة.

-أوامر الرسم.

أوامر التغيير.-مخطط ااتوزيع.

1س

2س

و .مؤشرات

الكفاءة

يتعرف على الجدران
والحواجز

نشاطات تعلمية

المحتوي

يدرس مختلف الجدران عنطريق عرض بالجهاز.
-يصنف الجدران حسب الدور.

الجدران
والحواجز.
-تعريف

التوقيت

1س

أنواع الجدران.-الدور.

باستعمال البرنامج وجهاز العرض:

-تمثيل الجدران.

 -يطبق على مثال بسيط.

المنسوخ.

 -يدرس األوامر لتمثيل الجدران.

 -يستغل برنامج الرسم

-إستحداث

1س

-أوامر الرسم.

-أوامر التغيير.

بالحاسوب.

بواسطة الحاسوب:
-يستحدث منسوخ

-يطبق أوامر الرسم (Ligne ,

) Hachuresيطبق أوامر التغيير
)(Copier , Ajuster
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-مخطط ااتوزيع.

2س

ز .مؤشرات

الكفاءة

يتعرف على مختلف
الفتحات.

نشاطات تعلمية

المحتوي

يدرس مختلف الفتحاتعن طريق عرض بالجهاز- .تعريف

التوقيت

الفتحات.

-يضع الفتحات (األبواب

-أنواع الفتحات.

باستعمال البرنامج وجهاز

-تمثيل األبواب والنوافذ.

 -يدرس األوامر لتمثيل

-أوامر الرسم.

1س

والنوافذ) الالزمة في مكانها - .الدور.

العرض:

األبواب والنوافذ.

 -يستغل برنامج الرسم  -يطبق على مثال بسيط.

-إستحداث المنسوخ.

1س

-أوامر التغيير.

بالحاسوب.

بواسطة الحاسوب:

-يستحدث منسوخ.

-يطبق أوامر الرسم (Ligne ,

-مخطط ااتوزيع.

2س

) Arcيطبق أوامر التغيير
(Déplacer , Copier ,
)Ajuster

ح .مؤشرات

الكفاءة

نشاطات تعلمية

المحتوي

يدرس مواصفات األبعاد مواصفات األبعاد والكتابة.104

التوقيت

يتعرف على مواصفات
األبعاد والكتابة.

و الكتابة للهندسة -تعريف

المدنيةعن طريق عرض -األبعاد الداخلية

بالجهاز.

-يقوم بوضع األبعاد والكتابة

في رسم بسيط .

باستعمال البرنامج وجهاز

العرض:

 -يدرس األوامر لتمثيل

األبعاد والكتابة.

1س

األبعاد الخارجية.-الكتابة القياسية.

-أوامر الرسم.

-أوامر التغيير.

1س

 -يستغل برنامج الرسم  -يطبق على مثال بسيط.

بالحاسوب.

بواسطة الحاسوب:

-يستحدث منسوخ.

يطبق أوامر األبعاد)(Linéaire , Aligner
إستعمال (Editeur de)texte
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-مخطط ااتوزيع.

2س
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هـذا البرنامج مركز على طريقة التعلم بمشاريع ,مخصص للتالميذ السنة األولى ثانوي علوم
و تكنولوجية .هدفه هو التعرف على المحيط التكنولوجي بصفة عامة و الكهربائية بصفة خاصة

عبر دفتر الشروط لمنشآة كهربائية لسكن فردي إستنادا على المكتسبات العلمية السابقة للتلميذ.

يجب استغالل أداة اإلعالم اآللي في كل المراحل أو الحصص ,انطالقا
من دفتر الشروط إلى التقليد المشروع مرو ار 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

مخطط

هندسي و مجموعة من اإلرشادات.

المخطط الهندسي يحتوي على ما يلي:

 غرفة ( 1قاطعة اإلنارة البسيطة  +مصباح  +مأخذين كهربائيين) غرفة االستقبال (قاطعة مزدوجة  +مصباح بريق  3 +مآخذ ) مطبخ ( 1قاطعة اإلنارة البسيطة  + +مصباح  3 +مآخذ ) -غرفة الحمام ( 1قاطعة اإلنارة البسيطة  +مصباح )

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

مصباحين )

 -الشرفة ( 1قاطعة اإلنارة البسيطة  +مصباح )

 دورة المياه ( 1قاطعة اإلنارة البسيطة  +مصباح )108

المخطط الهندسي يحمل المعلومات التالية :
 -أماكن أجهزة التحكم و أجهزة االستطاعة و روابط بينهما

اإلرشادات

مقطع النواقل
* اإلنارة1.5 :مم

2

* مأخذ التيار2.5 :مم 2ما عدا الغسالة أو الطباخة الكهربائية 4مم

2

لون النواقل

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

* الحيادي :األزرق

-

*األرضي :األخضر واألصفر -

لوحة التحكم

*الفاصل الرئيسي (30-10أ)  +التفاضلي (300ملي أ)
*الفواصل الفردية:
 -اإلنارة10 :أ

 -مأخذ التيار 16 :أ

 -مأخذ للغسالة أو الطباخة الكهربائية25-20 :أ

اإلرشادات والتوجيهات األمنية:

 -قاطعة الحمام تركب خارج الغرفة.

 مصابيح الحمام والمطبخ تكون مزودة بغطاء. -المنشأة تتكون من دارتين لإلنارة و 3دارات للمآخذ.

جدول التناسب بين الحصص الخاصة بالقسم كله و الحصص الخاصة باألفواج
الحصص الخاصة بالقسم كله
مراحل مسار الطاقة الكهربائية

التوقيت

1*2سا تقديم المشروع و تدريب على برنامج

-أثار التيار الكهربائي

المقادير و القوانين الكهربائية األساسية
مفاهيم حول مختلف أنواع المخططات
(أحادي السلك )...ومختلف الرموز

الحصص الخاصة باألفواج

التوقيت
2سا

التقليد

1*2سا تقليد دارة اإلنارة البسيطة و اإلنارة
المزدوجة و ذهاب و إياب
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2سا

المستعملة
المخططات و الرموز(تابع)
مبدأ تشغيل ِمؤقتة اإلنارة و قاطع

2سا

1*2سا تقليد دارة اإلنارة بمؤقتة وقاطع بعدي

البعدي

مبدأ تشغيل متعدد القياسات المستعمل
-كاألمبير متر

1*4سا قياس التيار ,التوتر ,المقاومة
تقليد المشروع كامال

-كالفولطمتر

2*2سا

إنجاز المشروع
تصليح

 -كاوم منر

المخطط الكامل للمنشأة
قياسات و تصليح العطل

تعليق
 نظ ار للتوقيت األسبوعي للوحدة التكنولوجية التي تعني الجدع المشترك العلمي و التكنولوجي(ساعة واحدة قسم كله و ساعتين نصف القسم كل أسبوعين )،

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

السابقة،

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

الكفاءات المنتظرة
تعرف:
 -مراحل مسار الطاقة

الكهربائية

المحتويات

األنشطة البداغوجبة

انطالقا من تقديم وثائق بواسطة مراحل مسار الطاقة الكهربائية
 DATA SHOWو
برنامج

 -أثار التيار الكهربائي

POWER POINT

تبين مراحل مسار الطاقة

الكهربائية و مختلف األمثلة

أثار التيار الكهربائي :أدلة
مرور التيار الكهربائي
* الحراري (مقاومة)

* الكيميائي( تحليل كهربائي

التي تبين آثار التيار الكهربائي

)

:

* المغنطيسي (إبرة ممغنطة)

 -عرف مختلف مراحل مسار

الطاقة الكهربائية

 -صنف األجهزة حسب أثار

استعمال المقادير و القوانين

األساسية للكهرباء

التيار الكهربائي المنتج

انطالقا من تقديم وثائق بواسطة

 DATA SHOWو
برنامج

POWER POINT

التي تحتوي تسعيرة استهالك

الكهرباء و/او دارة كهربائية و
معطيات حول عدة أجهزة ذات
خصائص مختلفة  ,التلميذ

يكون قاد ار على :

 -قراءة و تفسير معطيات لوحة

التأشيرات لمختلف المستقبالت
 -اختيار الجهاز المناسب

حسب الوضعية

علل االختيار يإستغالل

العالقات بين المقادير

الكهربائية
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المقادير األساسية (تعريف,
وحدة القياس ,الرمز)

*التيار الكهربائي

* فرق الكمون
* االستطاعة

* الطاقة
المقاومة

 -قراءة و تفسير المعلومات

يتوفر عند التلميذ دفتر الشروط

الرموز المستعملة :

 -قراءة واستغالل المخطط

الكاملة:

البطارية ,الدينامو(تيار مستمر)

الموجودة في دفتر الشروط
الهندسي

و المخطط الهندسي للمنشاة

 -منابع الطاقة الكهربائية:

في نفس الوقت  ,األستاذ يقوم

أو المنوب ,مأخذ التيار

بتدخيل الترسبمات بواسطة

المتناوب

البرنامج و استعمال DATA

 , SHOWالتلميذ يقوم بإكمال

 -المستقبالت :المصابيح,

المقاومات ,المحركات...

الوثائق التي تحتوي المخططات  -أجهزة التحكم :القاطعات,

الثالث ( المبدئي ,متعدد و ا

المرحالت ,المالمسات... ,

حادي السلك ) لتراكيب :

 -النواقل :النحاس ,األلمنيوم

ذهاب و إياب .

 -الروابط :علب التفرع... ،

إنارة البسيطة  ,إنارة المزدوجة  ,ذات مقطع  4 ،2.5 ،1.5مم
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 -أنواع المخططات :الهندسي،

النظري ،متعدد األسالك،
أحادي السلك

المخططات  :المناسبة

لتركيبات اإلنارة البسيطة,

المزدوجة و ذهاب و إياب

منبع الطاقة الكهربائية :
 -قراءة و تفسير المعلومات

يتوفر عند التلميذ دفتر

 -قراءة واستغالل المخطط

الكامل للمنشاة:

الموجودة في دفتر الشروط
الهندسي

المعطبات و المخطط الهندسي
التعرف في المخطط الهندسي

على المواضع التي تحتاج الى

استعمال مؤقتة او قاطع بعدي

انطالقا من تقديم وثائق بواسطة

 DATA SHOWو
برنامج

POWER POINT

لمختلف التصاميم  ,التلميذ يقوم
بإكمال الوثيقة التي تحتوي
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مبدأ تشغيل التركيبات بواسطة
مؤقتة أو قاطع بعدي

المخططات الثالث لتركيبات
المؤقتة و القاطع البعدي

استعمال جهاز متعدد القياسات

:

 كالفولطمتر كاألمبير متر -كاوم متر

اكتساب مفاهيم عن التصليح

انطالقا من تقديم مخططات
DATA
SHOW

بواسطة

يطلب من التلميذ :
 -قياس االستطاعة المستهلكة

من طرف جهاز واحد أو عدة

 -قراءة و تفسير المعطيات

المسجلة على األجهزة القياس
 -تكيف الجهاز القياس مع

المقدار المراد قياسه

 -اختيار المناسب للمعايير

أجهزة

 -تحديد العطل المحتملة حسب

الوضعيات (قياسات  ,مراقبة
االستم اررية )...

برنامج الحصص الخاصة باألفواج

o
o
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برنامج تكنولوجيا السنة االولى علوم و تكنولوجيا
هندسة االنماط  :المحاور  2، 1و . 3
مقدمة
هندسة االنماط :
مجموعة المعارف المتعلقة بتصور ووضع االنماط الصناعية لتحول المادة  ،انها توسع  ،الى صناعات اخرى
على غرار الصناعة الكيميائية  ،للطرق المنجزة بالهندسة الكيميائية .

انطالقا من التعاريف السابقة  ،يمكننا القول ان هندسة االنماط هي علم له تاثير مباشر
على حياتنا اليومية .
االنماط الصناعية تشكل سلسلة من عمليات تحول مادة اولية  .هذه العمليات األولية
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
حكاكات  ،بيوتكنولوجيا (مواد التخمير  ،كحول  ،خل ) ،صناعة فالحو غذائية (
مصبرات  ،ملونات غذائية  ،مشتقات الحليب  ،)...صناعات

النسيج ( انسجة

اصطناعية  ،ملونات نسيجية )  ،صناعات ميكانيكية
( خالئط خاصة  ،معالجة السطوح  :كرومة ) ،حماية البيئة ( ازالة تلوث المياه ،
االرضيات و ادخنة المداخن الصناعية) .
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الكميبوتر أدات مخبرية :
كانت قدرات الكمبيوتر و استعماله في التعليم صالحة لكل المواد و المستويات ،
فهناك من القدرات و المميزات االخرى لهذا المنتوج تجعل منه أداة مخبرية و هي
الحقيقة الوضيفه االولى التي انجز من اجلها و التي استعمل فيها طويال في مخابر
البحث العلمي قبل ان تضاف اليه األدوات و اإلمكانيات الجديدة التي اخرجته من هذه
المخابر ليستغل في ميادين و مجالت عمومية اخرى .
فمن الطبيعي اذا ان يدخل مخابر المدارس و الثانويات ليستعمل فيها بعد ان توفرت
الوسائل التقنية و البرمجيات الموافقة لتلك التطبيقات في هذه المستويات من التعليم .
وكما ذكرنا سابقا لقد اقتحم الكمبيوتر مخابر الثانويات منذ الثمانينات و منذ ذلك العهد
تكاثر و تسارعت االنجازات و اإلختراعات الموجهة لتسهيل و تبسيط التطبيقات
المخبرية للكمبيوتر في جميع مستويات التعليم .
زيادة على الكمية الهائلة لبرامج تحليل و معالجة المعطيات و البياني و النمذجة ،
إذا نجد تقريبا لكل المقادير الفيزيائية [ درجة الحراية  ،ضغط سرعة  ،تسارع  ]....و
الكيميائية ) ( pH ..و المقادير االخرى في مجالت شتى للعلوم  ،تم انجاز مصبر
 SONDEأو القط  CAPTEURيسمح بقياسها و تحويلها بدورها إلشارات رقمية
جاهزة لتسجيلها و معالجتها من طرف الكمبيوتر .
كما أن تطور برامج المحاكات برامج المحاكات و تبسيطها  ،خاصة المتعلقة
بالحقيقة اإلفتراضية يسمح بانتاج وفير بل متجدد و متنوع في مجال تجار المحاكات و
تمثيل افتراضي للظواهر الطبيعية و الغوص في مكونات المادة من الذرة الى الكوواكات
في الالمتناهي في الصغر ومن الكواكب الى المذنبات و المجرات في الالمتناهي في
الكبر .
كل هذه التحقيقات و االنجاز ااتتفتح ابواب للكمبيوتر في اقسام و المدارس و
مخابر المتوسطات و الثانويات لدراسة العلوم التججريبية و اعادة العتبار للجريب في
التعليم .بل انه سيؤدي ذلك المجال العطاء دفعا جديديا لتدريس العلوم التجريبية و في
تقديمها.
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و دور الكمبيوتر كأدات مخبرية يتغير و يختلف باختالف مستوى القسم او طبيعة
التجربة أو الهدف من االستعانة به و ايضا حسب االدوات المتوفرة من مصابر و نواقط
و خاصة البرامج المالئمة من جملة استعماله المخبرية نذكر :

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
البرامج المالئمة .من جملة إستعماالته المخبرية نذكر :
 التجريب المدعم باإلعالم اآللي )( EX.A.O
 في حالة توفر المصابر و اللواقط الالزمة  :القبيام بالتجربة التقليدية في المخبرثم إدخال نتائج القياسات التجريبية بواسطة لوحة المفاتح لتدوينها قي جداول و
تحقيق مختلف الحسابات ورسم المنحنيات البيانية الموافقة باستعمال برنامج عام
لمعالجة المعطيات مثل  EXCELأو أحد البرامج المتخصصة في تحليل
المعطيات التجريبية

ويمكن بعد ذلك القيام بعملية النمذجة أي البحث النموذج

النظري الذي يطابق و يتماش وهذه النتائج .
ـ في حالة توفر المصابر و اللواقط الالزمة  :تتم القياسات آليا بواسطة الكمبيوتر
وفي الوقت نفسه يقوم بكل العمليات السابقة من ملئ الجداول إلى عملية النمذجة .
الفرق بين الحللتين السابقتين يبدو بسشيطا نظ ار لكون اإلختالف يكمن فقط في
كيفية الحصول على القياسات بواسطة األدوات التقليدية ثم إدخالها الواحدة تلوى
األخرى في الكمبيوتر في الحالة األولى و في الثانية يقوم الكمبيوتر بالتقاط
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القياسات آليا دون تدخل المجرب  .يمكن ألحد أن يالحظ أنه إذا كانت فائدة
الطريقة الثانية إكسابنا
وقتا أكيدا فهي بالمقابل تمنع التلميذ من التدريب على القيام بالقياسات بنفسه .نجيب
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
في حالة القيام بنفس التجريبة بالطريقتين ولكن فائدة ودور الطريقة الثانية يكمن في
إمكانية إستعمالها أين كان من المستحيل القيام به بالوسائل التقليدية  ,إذ أصبح
بإمكاننا قياس مقادير ليس بوسعنا قياسها سابقا لقصر مدة بروزها (الظواهر
القصيرة ,شحن مكثفة مثال  )...أوطول مدة حدوث الظاهرة أوخطورة التجريبة في
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
لو كانت حقيقية في غالب األحيان  ,ومن جهة أخرى غالبا ما تكون ه>ه المحاكاة
تفاعلية تسمح للمجرب بتغيير بعض المعطيات لدراسة تأثيرها على مجريات
الظواهر واألحداث .وهذا ما يزيد من أهميتها في المجال التربوي إذ تسمح بدراسة
عدة ظواهر و أحداث القيام بنجارب إفتراضية لم تكن ممكنة في السابق  .وقائمة
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 .
ـ محاكاة التجارب الخطيرة فيزياء نووية وكيمياء.....
كل هذه اإلمثلة تجعل من الكمبيتر أدات مخبرية مميزة تفيد التعليم بصفة علمة و
العلوم التجريبية بصفة خاصة وادخال من طرف معلم العلوم سيكون له عون ودعم
يأتي بثمار جد معتبرة ويغير الكثير من التصورات و المعتقدات وسيسمح بتجديد و
تحسين كبير في تعليم العلوم التجريبية مثل الفيزياء والكيمياء و العلوم الطبيعية.
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إ نطالق الكفاءة االساسية لـ " وضعية إشكالية "

عند االنتهاء من تعلم تكنولوجيا هندسة االنماط  ،المتعلم يجب عليه ان يكون قاد ار على
التعرف على مراحل تحول المادة االولية الى منتوج نهائي مع الحرص على حماية 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
( المحوران  4و) 5
تغير عالم اليوم وأصبح يزخر بانفجار معرفي ومعلوماتي مرافق لثورة علمية
وتكنولوجية ،وأدى هذا التغير إلى ارتباط العالم المعاصر بالتدفق السريع في المعلومات
وامكانيات تخزينها وكفاءات معالجتها واستغاللها المتعلقة باإلنسان المعاصر .فوسيلة
اإلعالم اآللي من إف ارزات التقدم العلمي والتقني المعاصر ،ينظر إليها كإحدى الدعائم
التي تتحكم في هذا التقدم ؛ مما جعلها تتبوأ مكانة رائدة في العملية التعليمية والتعلمية.
إن تعلم الفيزياء و الكيمياء والعلوم الطبيغية يسمح باكتساب كفاءات استخدام تقنيات
اإلعالم واالتصال ،منها ما له عالقة بالمادة الدراسية وأخرى ذات فائدة عامة .مثل
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
للنقاش حول المظهر اإلحصائي للقياس واالنتقال بين النظرية والتجربة.
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كما يؤدي االستخدام العقالني في المكان المناسب والوقت المناسب – داخل القسم
وخارجه -إلى التدرب على االستعمال األمثل لهذه التقنية من أجل الوصول إلى إتقان
المهارات والحقائق العلمية..،المقررة في المناهج الدراسية في وقت أقل ،وباتجاهات
بناءة موجبة.
وانطالقا من المرجعيات العلمية والمؤسساتية التي تفرض استخدام اإلعالم اآللي في
مجال التعليم يتعين تطبيقه بوجود برامج متخصصة تدير عملية التعليم باعتبار اإلعالم
اآللي وسيلة تعليمية.كما يتوجب انتقاء البرمجيات التعليمية التي تتوفر على خصائص
علمية وتربوية في تصميمها ،والتي تكون متناسبة مع مناهجنا.
إن إدماج اإلعالم اآللي كوسيلة تعليمية ال كمادة تعليمية يهدف إلى :
 اكتساب مهارات جديدة في مجال تقنية المعلومات.
 تنمية مهارات القراءة والكتابة ...،والرسم كممارسات عملية من أجل البحث
واالستكشاف والتفكير وحل المشكالت لدى المتعلم.

 دعم البرنامج الدراسي بمصادر للتعلم ذات االرتبــاط بتقنية اإلعالم اآللي من أجل
الفاعلية والفعالية عن طريق المحاكاة.
 تنمية مهارات المتعلم كي تجعله قاد ار على التكيف واالستفادة من التطورات
المتسارعة في نظم المعلومات كمصادر توثيق.
 تقديم اختيارات تعليمية متنوعة ال توفرها أماكن الدراسة العادية عن طريق التعلم
الذاتي.

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

 الكشف عن الميول الحقيقة واالستعدادات الكامنة للمتعلمين.
 تنويع مجاالت الحصول على المعلومات من مصادر توثيقية مختلفة (االنترنت،
األقراص.)...
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محور :1

معالجة المياه المستعملة

المالئمة  .كفاءة متوخاة :التعرف على طبيعة المواد الغريبة الموجودة في ماء مستعمل و اختيار عمليات لمعالجة

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

مخطط البرنامج :
توقيت

توقيت

نشاطات

محتويات مفهومية

مؤشرات الكفاءات

القسم
نصف
القسم
4H

 يقدم ماء
مستعمال
 يتعرف على المواد

 مقاييس تصنيف المواد
الغريبة

الغريبة
 يصنف المواد حسب
حجمها و شكلها
 يختار العملية و

2H

 ينجز المرحلة الثانية
من التركيب ـ

2H

معالجة بيولوجية

مختلف

 تعريف ماء مستعمل

الملوثات

 مختلف مراحل المعالجة:

الممكنة

 غربلة

حسب

 oنزع التراب
 oنزع الزيوت

االدوات المالئمة

 يصنف

طبيعتها
 يتصور

 oمعالجة بيولوجية

نوع عملية

 oتوضيح كيميائي

الفصل
لملوث
حسب

 ينجز المرحلة

خواصه

النهائية

 يصف

( إضهار الماء )

تسلسل

 نمذجة محطة تنقية

عمليات

المياه المستعملة

المعالجة
لماء
مستعمل
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 يرسم انشاء
محطة
لمعالجة
المياه.
 ينجز بحث
توثيقي
حول
مصادر
الكترونية
لنمط
الصناعي
.

تعاليق :

 الماء المستعمل يجب ان يكون اصطناعيا ( تجنب ماء المجاري )
 توضيح ضرورة المعالجة البيولوجية ( نزع المواد العضوية المنحلة المساعدة
لنمو البكتيريا )
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محور  :2تحضير صابون

كفاءة متوخاة  :تحضير صابون

إنطالق " الوضعية اشكالية " :.كيف تحضر صابونا ؟
مخطط البرنامج :
توقيت

نشاطات

القسم

توقيت محتويات مفهومية

مؤشرات الكفاءات

نصف
القسم

3H

 يعرف المواد

 تقديم المواد
االولية الالزمة
لتحضير
صابون

2H

 يختار االدوات
و ينجز
التركيب الالزم
للتحضير
 يجري التفاعل

االولية

تحليلي

 يحترم نسب

 ينجز طريقة

المزيج
التفاعلي

2H

2H

 يفصل

 يصف
مراحل
التحضير

الصابون

 النوعية

الفصل و التنقية
التفاعلي

 نوعية

 ينجز اختبار

 يبرر طرق

مختلف

التصبن

التحول

عمل

 يرسم التركيب

 يعرف

منتوجات

 يستعمل ميزان

 ينجز بحث
توثيقي حول
مصادر
الكترونية للنمط
الصناعي
 مقاييس النوعية

 محاكاة معايرة
حمض -أساس
تعليمات :
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 لفت االنتباه حول اآلثار على الصحة الناجمة عن عدم احترام النسب
 اختيار عملية الفصل المالئمة .
محور : 3
 األسبيرين و تحضير ه صناعيا
 الكفاءة المتوخاة :
استغالل و انجاز و ثيقة تركيب انطالقا مستخرجة من مصادر توثيقية متنوعة
.
عرض البحث :توقيت القسم 3 H

المحور رقم  : 4التدرب على النمذجة بإستعمال الحسوب لمعالجة المعطيات ورسم المنحنيات
المحتوى – المفاهيم

أمثلة للنشاطات

مؤشرات الكفاءة

 )1معالجة المعطيات

دراسة جتريبية لدالة من الدرجة األوىل (
حركة مستقيمة منتظمة أو املنحىن املميز
ملقاومة أو مولد  )...بإدخال قيم جدول
و إجراء Excelقياسات يف
معاجلتها باحلسوب

 ) 2رسم المنحنيات

احلصول الآلىن على منحىن من املعطيات
السابقة واختيار "أحسن " منحىن .

إستعمال اجملدول Excel
لرسم املنحنيات و البحث على
العالقة املالئمة

)3مناقشة النموذج

مقارنة النتائج التجريبية والنظرية ملناقشة
مميزات وحدود النموذج النظري املختار

إجراء عمليات منذجة مبقارنة
نقدية للنتائج التجريبية مع النتائج
النظرية

إستعمال اجملدول Excel
ملعاجلة قياسات جتريبية

المحور رقم  : 5التدرب على المحاكاة بإستعمال الحسوب وبرمجية متعددة الخصائص
المحتوى – المفاهيم
)1المحاكاة و فوائدها

أمثلة للنشاطات
إجراء حماكاة لتجربة سريعة أو بطيئة جدا(
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مؤشرات الكفاءة
إجراء حماكاة متنوعة بإستعمال

مثال إرسال قمر صناعي ،إنشطار أنوة  ). ..برجمية تسمح للمحاكاة يف خمتلف
جماالت العلوم والتكنولوجيا
بإستعمال برجمية متعددة احملاكاة
إجراء حماكاة لتجربة "خطرية "و فحص
شروط األمن للقيام بالتجربة ( تفاعالت
كيميائية  ،دارات كهربائية  )...بإستعمال
برجمية متعددة احملاكاة .
2خطوات المنهجية التجريبية

إجراء حماكاة بالتباع املراحل التجريبية  :طرح
اإلشكالية ،إختيار فرظيات  ،إجراء احملاكاة
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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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

اللجنة الوطنية للمناهج

اللجنة المتخصصة للعلوم االقتصادية

أ.

منهاج مادة التكنولوجيا
ب .في مجال
ج .التسيير و االقتصاد
و.

ه.

د.
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ـ

ط .منهاج التكنولوجيا في مجال التسيير و االقتصاد
ي .السنة األولى ثانوي

ك .جذع مشترك علوم و تكنولوجيا
الفهرس

تمهيد
 .1تقديم مادة التكنولوجيا في مجال التسيير واالقتصاد.
 .2التوزيع الزمني.

 .3الكفاءة الختامية في نهاية السنة األولى ثانوي.
 .4الكفاءات المرحلية في السنة األولى ثانوي.
 .5المجاالت المفاهيمية ـ الكفاءات القاعدية ـ المضامين المعرفية.

 .6الترتيبات المادية و البيداغوجية

تمهيد
في إطار اإلصالحات التي تشهدها المنظومة التربوية الجزائرية و التي من ضمنها إعادة هيكلة التعليم
هذا المنهاج لتمكين تالميذ السنة األولى من 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
واالقتصاد من ناحية أخرى.
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 سائدا ً في البرامج القديمة ،إذ
تضع المتعلم في بؤرة اهتمامها انطالقا ً من إيجابيته و نشاطه.
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كما تم االعتماد في اختيار محتويات المنهاج بدرجة كبيرة على أكثر المعارف قيمة و أهمية بالنسبة للمتعلم وجعلها
أكثر إثارة للتفكير مع تهيئة الظروف المناسبة الكتساب مهارات حل المشكالت التي تواجهه في الوضعيات المختلفة.
كما تم التركيز على الجانب التطبيقي و العملي لإلعالم اآللي في مجال التسيير واالقتصاد باعتباره وسيلة منهجية و
ليس غاية في حد ذاته.

 .1تقديم مادة التكنولوجيا في مجال التسيير و االقتصاد
إن تدريس التكنولوجيا في السنة األولى جذع مشترك يكتسي طابعا ً خاصا ً كونه يسمح للتلميذ:
ـ اكتشاف مجال التكنولوجيا و استخدام اإلعالم اآللي كأداة تطبيقية.

ـ التعرف على المبادئ األولية و تطبيق بعض معارف اإلعالم اآللي في مجال التسيير و االقتصاد.
ـ التمكن من اكتساب القدرة على التعامل مع وضعيات مختلفة باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة
في مجال 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:
 يفتح له مجاالت واسعة للتوظيف في المستقبل بعد متابعة دراسته الجامعية في
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.

 .2التوزيع الزمني
الحجم الساعي المخصص ألنشطة التكنولوجيا في مجال التسيير و االقتصاد في السنة
األولى جذع مشترك هو  20ساعة توزع وفق المجالين التاليين:
ـ تـســع ( )9ساعات للمـجال األول  :اكـتـشاف المـؤســسة.
ـ احـدى عشر ( )11ساعة للمجال الثاني  :عمليات المؤسسة االقتصادية.
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 .3الكفاءة الختامية لنهاية السنة األولى جذع مشترك
اكتساب المعارف األولية في مادة التكنولوجيا لشعبة التسيير و االقتصاد باستعمال اإلعالم
اآللي واستغاللها في توجيه المتعلم نحو هذه الشعبة.

 .4الكفاءات المرحلية للسنة األولى جذع مشترك
 يستعمل البرمجيات المكتبية إلبراز عالقات المؤسسة باألعوان ضمن النشاط االقتصادي.
 يستعمل البرمجيات المكتبية إلعداد الوثائق التجارية و تحديد وضعية المؤسسة.

.5

المجاالت

المفاهيمية

ــ

الكفاءات
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القاعدية

ـ

المضامين

المعرفية.

المجال( :)1اكتشاف المؤسسة
مؤشرات التقويم:

رقم ( :)1النشاط االقتصادي
باستعمال معالج الوحدة
النصوص :
ـ يميز بين األنشطة االقتصادية و غير االقتصادية.
ـ يحدد العالقات بين األعوان االقتصاديين.
ـ يبين أنواع التدفقات االقتصادية.

أ ـ القسم بكامله
األنشطة البيداغوجية (التعلم)

الكفـاءات المستهدفة

ـ يصنف مجموعة أنشطة عائلة الى ـ يحدد مفهوم النشاط االقتصادي
نشاط اقتصادي و نشاط غير
اقتصادي ثم يصنف األنشطة

ومضمونه.

 .1تعريف و مضمون النشاط
 1.1تعريف النشاط االقتصادي
 2.1مضمون النشاط االقتصادي

استهالك.

بالعون االقتصادي المناسب.

ت

االقتصادي

االقتصادية الى إنتاج ـ مبادلة ـ

ـ يربط مضمون النشاط االقتصادي

المضامين

التوقي

ـ يبين العالقات بين األعوان
االقتصاديين.

 .2األعوان االقتصاديون
 1.2تعريف العون االقتصادي

ـ يبين في مخطط مبسط العالقات

 2.2نشاط األعوان االقتصاديين

بين األعوان االقتصاديين

(العائالت ـ المؤسسات)

(العائالت ـ المؤسسات).

02

 3.2العالقات بين األعوان

االقتصاديين(العائالت ـ
المؤسسات)
ـ يرسم مخططات تبين مختلف

ـ يحدد أنواع التدفقات االقتصادية.

 .3التدفقات االقتصادية

التدفقات االقتصادية بين األعوان
االقتصاديين(العائالت ـ

المؤسسات)

ب ـ التفويج (نصف القسم)
أنشطة اإلعالم اآللي
ـ يستعمل معالج النصوص إلعداد
مخطط النشاط االقتصادي
وتصنيف مجموعة من األنشطة
االقتصادية الى إنتاج ـ مبادلة ـ
اسنهالك.

الكفـاءات المستهدفة
ـ ينجز مخطط النشاط االقتصادي.
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المضامين

التوقي
ت

 .1تعريف و مضمون النشاط
االقتصادي

02

ـ يستعمل معالج النصوص إلعداد ـ ينجز مخطط العالقة بين العائالت و
مخطط إلبراز العالقات بين

العائالت ـ المؤسسات.
ـ يستعمل معالج النصوص إلعداد
مخططات تبين أنواع التدفقات
بين األعوان االقتصاديين
(العائالت ـ المؤسسات).

المؤسسات.

ـ يعد مخططات تبين أنواع التدفقات.

الكفاءة القاعدية :يبين التدفقات بين األعوان االقتصاديين
باستعمال البرمجيات المكتبية.
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 .2األعوان االقتصاديون

 .3التدفقات االقتصادية

المجال( :)1اكتشاف المؤسسة

مؤشرات التقويم:

باستعمال معالج النصوص:

الوحدة( :)2عموميات حول المؤسسة االقتصادية ـ يعرف المؤسسة االقتصادية.
الكفاءة القاعدية :يبين عالقات المؤسسة
االقتصادية بمتعامليها

أ ـ القسم بكامله

ـ يصنف المؤسسة االقتصادية حسب معياري النشاط والشكل
القانوني.

ـ يبين العالقات بين المؤسسة و متعامليها.

باستخدام البرمجيات المكتبية .
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األنشطة البيداغوجية (التعلم)
ـ يعرف مؤسسة اقتصادية انطالقاً
من بطاقة وصفية لها تحتوي

المضامين

الكفاءات المستهدفة

ـ يتعرف على المؤسسة االقتصادية و

التوقيت

 .1المؤسسة االقتصادية

هيكلها الوظيفي.

 1.1تعريف المؤسسة االقتصادية

على االسم ،الموضوع و

 2.1الوسائل المادية ،المالية

الوسائل المستعملة.

والبشرية

 3.1الهيكل الوظيفي للمؤسسة
ـ يصنف في جدول قائمة تتضمن
مجموعة من المؤسسات حسب
معيارالنشاط ثم حسب معيار

ـ يصنف المؤسسات االقتصادية حسب  .2تصنيف المؤسسات االقتصادية
معياري النشاط و الشكل القانوني.

 1.2حسب معيار النشاط
 2.2حسب معيار الشكل القانوني

الشكل القانوني.
ـ يحدد طبيعة العالقات في شكل

تدفقات  :حقيقية ـ مالية انطالقاً

03

ـ يوضح العالقات بين المؤسسة

و  .3المؤسسة و متعاملوها

الزبائن  ،الموردين  ،البنوك والدولة.

من مخطط المؤسسة و متعامليها.

ب ـ التفويج (نصف القسم)
أنشطة اإلعالم اآللي

ـ يستعمل معالج النصوص إلنجاز
مخطط يظهر فيه الوسائل المادية

والمالية والبشرية للمؤسسة.

الكفـاءات المستهدفة

ـ ينجزمخطط الوسائل المادية

حسب معيار النشاط ثم حسب
الشكل القانوني.

ـ يستعمل معالج النصوص إلنجاز
مخطط يظهر فيه العالقات بين

المؤسسة ومتعامليها.

 .1المؤسسة االقتصادية

والمالية و البشرية.

ـ يستعمل معالج النصوص لتصنيف ـ يصنف المؤسسات حسب معيار
قائمة من المؤسسات في جدول

المضامين

التوقيت

 .2تصنيف المؤسسات االقتصادية

النشاط ثم معيار الشكل القانوني..

ـ ينجز مخططاً للعالقات بين
المؤسسة و متعامليها.
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 .3المؤسسة و متعاملوها

02

المجال ( :)2عمليات المؤسسة االقتصادية

مؤشرات التقويم:

باستعمال معالج النصوص و المجدول:

الوحدة( :)3الذمة المالية و ميزانية المؤسسة

ـ يميز بين الممتلكات و الديون.

الكفاءة القاعدية :ينجز ميزانية المؤسسة االقتصادية

ـ يحدد الذمة المالية لشخص ما.
ـ ينجز ميزانية المؤسسة.

باستعمال البرمجيات المكتبية.

ـ يحدد النتيجة

أ ـ القسم بكامله
األنشطة البيداغوجية (التعلم)

المضامين

الكفـاءات المستهدفة
ـ يحدد عناصر الذمة المالية.

التوقيت

 .1الذمة المالية

ـ يحدد بتاريخ معين الذمة المالية

 1.1تعريف الذمة المالية

ألحد األشخاص انطالقاً من

 2.1تحديد الذمة المالية

قائمة لممتلكاته و ديونه.
ـ يحدد المصادر و االستخدامات في  .2الميزانية
ـ ينجز ميزانية مؤسسة في بداية

 1.2تعريف الميزانية

ميزانية المؤسسة.

نشاطها انطالقاً من عناصر

 2.2المصادر(الخصوم)

المصادر و االستخدامات

 3.2اإلستخدامات(األصول)

02

(الخصوم و األصول).
ـ يحسب النتيجة ثم ينجز الميزانية

 .3النتيجة

ـ يحدد النتيجة.

االفتتاحية و مجموعة عمليات
منشئة للنتيجة.

ب ـ التفويج (نصف القسم)
أنشطة اإلعالم اآللي

المضامين

الكفـاءات المستهدفة

التوقيت
02
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ـ

يستعمل

معالج

 .1الذمة المالية

النصوص ـ يحدد الذمة المالية الصافية.

والمجدول إلعداد جدول يستخرج

فيه الذمة المالية الصافية ألحد

األشخاص.

ـ يستعمل معالج النصوص

ـ ينجز ميزانية مؤسسة اقتصادية.

 .2الميزانية

والمجدول لتشكيل ميزانية

مؤسسة ما.

 .3النتيجة

ـ يستعمل المجدول لتحديد النتيجة ـ يحسب النتيجة.
في حالة الربح فقط انطالقاً من
عمليات بسيطة منشئة للنتيجة.
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المجال ( :)2عمليات المؤسسة االقتصادية

مؤشرات التقويم:

باستعمال معالج النصوص و المجدول يعد :

الوحدة ( :)4العمليات التجارية و وثائقها
الكفاءة القاعدية :يعد الوثائق التجارية لعمليات الشراء و البيع
الدفع الفوري باستخدام البرمجيات المكتبية.

أ ـ القسم بكامله

األنشطة البيداغوجية (التعلم)

ـ

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ

الكفـاءات المستهدفة

ـ الطلبية عند الشراء

ـ الفاتورة و وصل االتسليم عند البيع.

ـ وصل الدفع النقدي و الشيك.

المضامين

ـ يحدد مراحل عمليات الشراء  .1عمليات الشراء و البيع
يبين مراحل عملية الشراء و مراحل
 1.1مراحل عملية الشراء
و البيع.
عملية البيع في مخطط انطالقاً من
 2.1مراحل عملية البيع
معطيات حالة واقعية.
ـ ينجز وصلي الطلب و التسليم  .2الوثائق التجارية للشراء والبيع
و الفاتورة.
 1.2وصل الطلب
يمأل نموذجا لوصل الطلب انطالقاً من
معطيات لعملية شراء بضائع.
 2.2وصل التسليم
يمأل نموذجا لوصل التسليم انطالقاً من
معطيات عملية بيع بضائع.
 3.2الفاتورة
يمأل نموذجا لفاتورة انطالقاً من
معطيات عملية بيع بضائع.
 .3وسائل الدفع الفوري
ـ ينجز وصل الدفع النقدي
والشيك.
 1.3وصل الدفع النقدي
يميز بين حالة الدفع و حالة القبض
لمجموعة من الوصوالت النقدية.
 2.3الشيك
يمأل نموذجا لشيك في حالة تسديد
فاتورة.

ب ـ التفويج (نصف القسم)
أنشطة اإلعالم اآللي

الكفـاءات المستهدفة

المضامين

ـ يستعمل معالج النصوص لرسم مخطط ـ يربط الوثائق التجارية بمراحل  .1عمليات الشراء و البيع
يبين مراحل عملية الشراء ومراحل عملية الشراء وعملية البيع.
عملية البيع و ربطهما بالوثائق
المناسبة انطالقاً من حالة واقعية.
 .2الوثائق التجارية للشراء والبيع
ـ ينجز نماذج من الوثائق
ـ يستعمل صيغ المجدول إلنجاز:
التجارية (وصل الطلب،
 وصل الطلب
وصل التسليم ،الفاتورة)
 وصل التسليم
 الفاتورة
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التوقيت

03

التوقيت

04

ـ يستعمل معالج النصوص إلعادة إنجاز ـ ينجز نماذج من وصل الدفع
النقدي و الشيك.
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.
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 .3وسائل الدفع الفوري

) 6ـ الترتيبات المادية و البيداغوجية
لتطبيق منهاج مادة التكنولوجيا البد من التأكيد على مسلمة أساسية تشكل نقطة البداية و هي أنه ال
يمكن بأي حال من األحوال ألي منهاج مهما كان جيداً أن يحقق نتائجه (أهدافه) إال إذا توفرت مجموعة من
الشروط وا لترتيبات الضرورية والتي يرتبط بعضها باألستاذ المكلف بتنفيذ المنهاج و بعضها
اآلخر باألساليب والوسائل المادية و البيداغوجيـة و يمكن إجمالها في العناصر التالية:

أـ تكوين و رسكلة األساتذة:
ي تطلب تنفيذ المنهاج الدراسي أن يكون األستاذ قد تلقى تكويناً معرفياً متخصصاً يجعله قاد اًر
على التحكم في ا لمعارف المرتبطة بمجال تخصصه من ناحية ،و تكويناً مهنياً (تربوياً) يمكنه من أداء
أداء كامالً من ناحية ثانية ،و هنا تأتي ضرورة التفكير في إعداد األساتذة المكلفين بتدريس مادة
مهامه ً
التكنولوجيا إعداداً تكنولوجيا  ،ألن اإلعداد األكاديمي الذي تقدمه الجامعة حالياً لم يعد كافياً لمسايرة
التطورات الحاصلة في الميدان ،حيث يتم التركيز في الجامعة خاصة على البعد المعرفي األكاديمي
دون البعد المهني التربوي.

ب ـ الوثائق:
يتطلب تنفيذ هذا المنهاج توفير مجموعة من الوثائق التي ال غنى عنها لتحقيق الكفاءات
المستهدفة وهي:
 المنهاج الرسمي :حيث ينبغي االلتزام بالمنهاج الدراسي الرسمي و ال يمكن تجاوزه أو إغفال بعض
جوانبه ألنه يمثل كالً متكامالً ،و هذا يتطلب اإللمام بروح المنهاج و التشبع بما يهدف إليه من
كفاءات و مضامين و أنشطة و استراتيجيات.
 كتاب التلميذ :و يمثل الترجمة الفعلية لمحتويات المنهاج الدراسي و هو وثيقة أساسية للمتعلم و
يشمل مجموعة المضامين و األنشطة البيداغوجية و التطبيقات في اإلعالم اآللي.
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جـ ـ التجهيزات المادية و البيداغوجية:
يت طلب تنفيذ منهاج مادة التكنولوجيا في الطور الثانوي مجموعة من التجهيزات الضرورية
المادية والبيداغوجية و التي يمكن إجمالها في:


وسائل اإلعالم اآللي (الحاسوب) و ملحقاته األساسية.



الوسائل السمعية و البصرية.



البرمجيات المتخصصة في مجال التسيير و االقتصاد.
إضافة إل ى تخصيص موارد مالية في ميزانية المؤسسة التربوية لصيانة األجهزة و اقتناء المواد

االستهالكية والعمل على تجهيز مكتبة المؤسسة بالمراجع الضرورية للتخصص.

الصفحة الرئيسية
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