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  المقّدمة

  

  

 :منزلة الماّدة  .1
معات اليوم وانجّر عن ذلك أنماط حديثـة مـن          أحدث التّطّور التّكنولوجي تحّوالت عميقة وسريعة في مجت       

حيث أصبح تقّدم المجتمعات يقاس بمدى تحكّمهـا        . الحياة وطرق متجّددة للتّعليم والتّعلّم واإلنتاج والخدمات والتّسلية       
إدراجها كمـاّدة  في التّكنولوجّيات الحديثة، لذا أولى النّظام التّربوي التّونسي التّربية التّكنولوجّية منزلة محترمة إذ تّم   

) 2002 جويليـة    23(أساسّية في مختلف مراحل التّعليم كما ورد ذلك في القانون التّوجيهي للتّربية والتّعليم المدرسي               
  :  حيث 22 و9في فصليه 

 إلى ضرورة تنمية مختلف أشكال الذكاء الفكرّي والحّسّي والعملّي وتطوير ملكات التّواصل             9يشير الفصل    •
اع التّعبير اللّغوي والفنّي والّرمزي وتمكين المتعلّمين من حـذق اسـتعمال تكنولوجّيـات              وتوظيف كّل أنو  

  . المعلومات واالتّصال وإكسابهم القدرة على توظيفها في سائر المجاالت
 إلى ضرورة تمكين المتعلّم من امتالك المعارف والمهـارات المـستوجبة فـي مجـاالت                22يشير الفصل    •

  . التّكنولوجياالّرياضيات والعلوم و
  

 :غائّيات الماّدة  .2
  :يرمي تدريس ماّدة التّربية التّكنولوجّية إلى تمكين المتعلّم من 

 .االطّالع على دورة حياة المنتَج وعلى مكّونات كّراس الشّروط الوظيفي -

  .لمتعلّماكتشاف وفهم المبادئ والحلول التّقنّية التي بنيت عليها المنتجات والمنظومات التّقنّية بمحيط ا -

 .حسن استعمال الوسائل التّقنّية والمعّدات الموجودة بالمحيط -

 .التّأقلم مع التّمشّيات وطرق التّحليل والمقارنة التي تمكّنه من حّل المسائل وإنجاز المشروع -

 .توظيف تكنولوجّيات المعلومات واالتّصال في مختلف أنشطة الماّدة -

 .ة المحيطالمساهمة في المحافظة على البيئة وسالم -

كما يضيف إلى المعارف والمهارات المنتظرة أبعادا علمّية وتطبيقّية ومنهجّية تساعد المتعلّم علـى امـتالك                
  .ق طوال سنوات الّدراسةيثقافة تكنولوجّية قابلة للتّعم
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 :تنظيم التعلّمات  .3

  نظام التّدريس 1.3
ّور وإنجاز أنشطة تسمح للمتعلّمين بالعمل يتّم تدريس الماّدة وفق نظام األفواج وذلك لتمكين المدّرس من تص

ضمن مجموعات صغيرة تتألّف من ثالثة إلى خمسة تالميذ يتوّزعون على مختلف مراكز العمل قصد المساهمة في 
  .اكتشاف المعلومات المستهدفة باعتماد الوسائل التّعليمّية من تجهيزات ومراجع وبرمجّيات

 :منهجّية تدريس الماّدة  2.3
 التّربية التّكنولوجّية على منهجّية المشروع كتمشّ بيداغوجّي وعملّي، ينطلق فيه التّلميذ من يعتمد تدريس

  :وضعّية حقيقّية ذات داللة مستوحاة من محيطه، تمكّنه من تأسيس معارف ومهارات عبر تحليل منتجات قصد 
o فهم حاجة المستعمل لها 
o دراسة مكّوناتها 
o تحديد وظيفة كّل منها 
o  رسمها 
o ز بعض العملّيات التّقنّية البسيطةإنجا. 

يتّم في الّسنة التّاسعة من التّعليم األساسي إنجاز مشروع صناعّي بسيط يسمح للتّلميذ بإدماج مكتسباته 
 .وتوظيف مهاراته

 :فضاء التّدريس  3.3
  :يتطلّب تدريس التّربية التّكنولوجّية فضاء مهّيأ يسمح 

o ّزع على مختلف مراكز النّشاط للتّالميذ بالعمل في مجموعات صغيرة تتو 
o  ـّرة في أماكنها المخّصصة لخلق محيط تعليمّي يتالءم وطبيعة الماّدة ويبرز بتركيز كّل التّجهيزات المتوف

 صبغتها التّكنولوجّية
o  لألستاذ بتصّور وإنجاز أنشطة يتحّمل المتعلّم فيها نسبّيا مسؤولّية بناء معارفه وتكوين شخصّيته بالمراوحة

راكز العمل التّطبيقي والوسائل اإلعالمّية المتعّددة الوسائط وموقع خاّص لحوصلة النّتائج وصياغة بين م
 المفاهيم المستهدفة

o باحترام سالمة األشخاص والمعّدات والمحيط . 
 :الوسائل التّعليمّية  4.3

  :تشمل الوسائل التّعليمّية 
o  التّجهيزات المخّصصة للتّجارب 
o نتاجالتّجهيزات المخّصصة لإل 
o التّجهيزات المخّصصة للقيس والمراقبة 
o تجهيزات اإلعالمّية والبرمجّيات المصاحبة وبرمجّيات التّصّور والمحاكاة التي يحتاجها تدريس الماّدة 
o المعينات البيداغوجّية المتداولة 
o مواّد استهالكّية إلجراء التّجارب وإعداد بعض المعينات الّضرورّية.  

  
 :علومات واالتّصال مكانة تكنولوجّيات الم .4

  : تعتبر تكنولوجّيات المعلومات واالتّصال أداة ضرورّية في ماّدة التّربية التّكنولوجّية حيث تساعد المتعلّم على 
o فهم محيطه التّكنولوجي 
o محاكاة بعض التّجارب 
o البحث عن المعلومة 
o ـّاته كتابة ورسما  إنجاز ملف
o التّراسل والحوار. 



5/20 

 
 :توزيع المحتويات  .5
  

  ّسنواتال
9 8 7 

 المحتوى

 1  المحيط التّكنولوجي ×  
 2 دورة حياة منتَج ×  
 3 التّعبير الوظيفي × × ×
 4 المواّد المستعملة × × ×
 5 يالتّحكّم في جهاز تقن × × ×
 6  في جهاز تقنيةالتّغذية الكهربائّي ×  
 7 الحماية في جهاز تقني × × 
 8 از تقني الكهربائي في جهلالتّقّب × × 
 9  التّواصل × × ×
 10  تقنيات اإلنجاز × × ×
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  درجات التّعّمق في تملّك التعلّمات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 :مستوى اإلعالم  -1

إكساب المـتعلّم نظـرة     يهدف التعلّم إلى    
  .  حول الموضوععاّمة 

 
 
 :مستوى التّعبير  -2

إلى إكـساب المـتعلّم أدوات      يهدف التعلّم   
 باستعمال المصطلحات   التّواصل والتّعبير 
  .  الخاّصة بالماّدة

 

 
 :ت مستوى تملّك األدوا -3

 إكـساب المـتعلّم أدوات    يهدف التعلّم إلى    
تمكّنه من دراسة وحّل مسائل تكنولوجّيـة       
ــتعمال األدوات   ــد واس ــق القواع بتطبي

  .  المناسبة
 

 
 :مستوى تملّك الطّرق  -4

إكساب المتعلّم طـرق    يهدف التعلّم إلى    
تمكّنه من دراسة وحّل مسائل تكنولوجّيـة       
ــتعمال األدوات   ــد واس ــق القواع بتطبي

 .  مناسبةال

  

 التّعّرف

الفهم

التّطبيق

التّحليل والتّأليف

 على مكّونالتعّرف 
 عنصر  تعيين
المكّونات التي تساهم في  ذكر

  أداء وظيفة

لة
مث
أ

 

 وظيفة جهاز تقني تعريف

 اشتغال جهاز وصف
لة رمز التعّرف على

مث
أ

 

 رسم بياني قراءة

 معّداتاستعمال
 اشتغال جهاز محاكاة
 معّدات تثبيت 
 حّل تقني أو رسم بياني رسم

 جهاز تشغيل 
  تجربة  إنجاز

لة
مث
أ

 

  مسألة  حّل

 طريقة اختيار
 حلول تقنّية تصّور
لة  وثيقة  تحرير
مث
أ

 

 وثائق إنتاج 
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 درجة التّعّمق
الحصص 4 3 2 1 

   األهداف المحتوى الممكنة والتّوجيهاتاألنشطة نماذج من الوسائل التّعليمّية
 :يكون المتعلّم قادرا على 

2 

 انطالقا من منتَج مستخرج من محيطه، يـدعى المـتعلّم إلـي             -
طار مجموعات يستكشف من خاللها أهمّيـة       إنجاز أنشطة في إ   

االقتـصادّية   و التّكنولوجيا ودورها فـي التّنميـة االجتماعّيـة       
 ).االكتفاء بالعروض والمناقشة(والّصناعّية 

تقييم مكتسبات التّلميـذ فـي       :تكنولوجيات المعلومات واالتّصال    
مجال استعمال الحاسوب عبر أنشطة مـستوحاة مـن محتـوى           

 .الحّصة

 حيط التّكنولوجي الم-

ــى - ــّرف عل ــيط التع  المح
 .التّكنولوجي

  
.استعمال الحاسوب وتوظيفه -

1 

  شريط فيديو -
 أقراص ممغنطة -
 شبكة األنترنت -
 نماذج من مشاريع -
  معلّقات -
 برمجّيات عرض -
 بحوث من إنجاز التّالميذ -
ـّرة بالقاعة -  التّجهيزات المتوف
 .حواسيب -

يدعى التّلميذ إلـى    ) رقمي أو غيره  ( انطالقا من مشاهدة شريط      -
  .التّعّرف على دورة حياة منتَج

 االقتصار على ذكر األنشطة وتعريفها باختصار دون التّحليـل -
 .والتعّمق

استعمال اإلعالمّيـة لرسـم      :ات واالتّصال   تكنولوجيات المعلوم 
 .أنشطة تفاعلّية+ مخطّط مختلف األنشطة 

التعّرف علـى دورة حيـاة       -    دورة حياة المنتَج-
 .المنتَج

3 

  شريط فيديو -
 أقراص ممغنطة -
 شبكة اإلنترنت -
 نماذج من مشاريع -
 برمجّيات المناسبة -
 .حواسيب -

:   عى التّلميذ إلى اعتمادا على نماذج من منتجات من محيطه، يد
 إيجاد الّصلة بين منتج ما وحاجة المستعمل إليه باسـتعمال أداة       -

 .التّعبير عن الحاجة
 .هذه األداة إنجاز تمارين تطبيقّية باستعمال -
وتحديد العناصر المحيطة به    .  وضع المنتج في محيط استعماله     -

 .وربطها باستعمال مخطّط التّعبيرالوظيفي
 ئف الخدمات وتصنيفها صياغة وظا-

  )وجهة نظر المستعمل ووجهة نظر المصّمم(تتّم اإلشارة إلى 
      تكنولوجيات المعلومات واالتّصال 

  :  تستعمل اإلعالمّية 
  :  لبناء مخطّطي -

o التّعبير عن الحاجة  
o التّعبيرالوظيفي 

 . لصياغة وظائف الخدمات وإلنجاز تمارين تفاعلّية-

   التّعبير عن الحاجة-
  
  التّعبير الوظيفي-

الوظائف : وظائف الخدمات   
الّرئيسّية والوظائف التّكميلّية

التّعبير عن الحاجـة إلـى       -
  .منتَج

 تحديد وظائف الخدمات -
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 درجة التّعّمق

الحصص
4 3 2 1 

  األهداف  المحتوى الممكنة والتّوجيهاتاألنشطة نماذج من الوسائل التّعليمّية
 :يكون المتعلّم قادرا على 

1 

    عّينات لمواّد مختلفة-    
    أجهزة تقنّية من محيط التّالميذ -

o آلة الثّقب  
o آلة الثّني 
o منوار عاكس 
o الخ... 

    حواسيب-
  )أو ملتمتر(  أممتر -
    المغنطيس-
   نجمة معدنّية-

أو عّينات من مواّد مختلفة، يدعى المتعلّم إلى        /انطالقا من منتج و   
:  
  .عّرف على بعض المواّد  توظيف مكتسباته للت-
  تصنيف المواّد إلى معدنّيـة أو غيـر معدنّيـة، طبيعّيـة أو               -

اصطناعّية وذلك باالعتماد على بحوث وتجارب يوظّف فيها        
 ...كّل من األممتر والمغنطيس والنّجمة المعدنّية

  
محاكاة بعض التّجارب التي    : تكنولوجيات المعلومات واالتصال    

 .اال يمكن إنجازها عملّي

  المواّد المستعملة
  : المواّد المعدنّية -

o الفوالذ  
o الّزهر 
o النّحاس وخالئطه 
o األلمنيوم وخالئطه 

  : المواّد غير المعدنّية -
o البالستيك  
o الخشب 
o البلّور 

التعّرف علـى المـواّد      -
 .المستعملة وتصنيفها

1 

  وسائل متعّددة الوسائط -
  شبكة األنترنت -
  حواسيب -
  لوحات تجارب -
  يطجهاز تقني بس -
 آلة ثقب -
 منوار عاكس -
 مكواة كهربائّية -
 .زّر، قاطعة: أدوات تحكّم مختلفة  -

أو استنادا إلى ملفّ تقني /انطالقا من منتج مستخرج من محيطه و      
  :مبسط يدعى المتعلّم إلى 

  . تحديد عناصر التحكّم-
 إنجاز تجارب إلبراز مختلف أنماط تشغيل جهاز تقني حـسب           -

ـّر من    )زّر، قاطعة(م تحكّعناصر الما يتوف
  .  مقارنة مختلف أنماط التّشغيل-
  ).فارق الجهد، شّدة التّيار( التعّرف على الخصائص الكهربائّية -
  . إنجاز بحوث حول عناصر التحكّم-
  . احترام قواعد الحماية عند االستعمال-

 .محاكاة التّجارب الّسابقة :تكنولوجيات المعلومات واالتّصال 

  قنيالتحكّم في جهاز ت
 .تعريف وظيفة التحكّم -
: عناصر التحكّم البسيطة     -

)الزّر الّضاغط والقاطعة(
o الّرموز 
o الخصائص الكهربائّية 
o أمثلة من االستعمال 

 التعّرف على وظيفة التحكّم     -
  .في جهاز تقني

 

1 

 
    محّول ومصادر طاقة مختلفة-
    البرمجّيات المناسبة -
    لوحات تجارب-
    جهاز تقني بسيط -
   فانوس جيب-  آلة ثقب -
   مولّد كهربائي لدّراجة-
   ساعة إلكترونّية-
   هاتف جّوال-
    آلة حاسبة مدرسّية-
   حواسيب-

أو استنادا إلـى    /انطالقا من منتَج مستخرج من محيط التّالميذ و       
  :ملفّ تقني مبّسط يدعى المتعلّم إلى 

  . تحديد مصادر التّغذية-
مصادر تغذية مختلفة لتشغيل جهـاز       إنجاز تجارب باستعمال     -

  . تقني
 ).فارق الجهد، شّدة التّيار( التعّرف على الخصائص الكهربائّية -
  .  إنجاز بحوث حول وسائل التّغذية-
  .  احترام قواعد الحماية عند االستعمال-

  :تكنولوجيات المعلومات واالتّصال 
  مناسبة  محاكاة التّجارب الّسابقة واستعمال البرمجّيات ال-
التّيـار  . (  معاينة مختلف أنماط التّغذية على بعض األجهـزة         -

 ) التّيار المترّدد–المستمّر 

 في جهازةالتّغذية الكهربائيّ 
  تقني 

 تعريف وظيفة التّغذية -
  مصادر التّغذية -

o ّعمود جاف  
o بطّارّية 
o مولّد  

  .الّرموز -
 الخصائص الكهربائّية -
 أمثلة من االستعمال -

لتّغذية ا وظيفةالتعّرف على    -
 في جهاز تقني
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 درجة التّعّمق
 1 2 3 4 الحصص

  األهداف  المحتوى الممكنة والتّوجيهاتاألنشطة نماذج من الوسائل التّعليمّية
 :يكون المتعلّم قادرا على 

2 

    
    وسائل متعّددة الوسائط-
    شبكة األنترنت-
    حواسيب -
    لوحات تجارب-
  :  جهاز تقني بسيط -

  ثقبآلة •
 منوار عاكس •
 مكواة •

   نماذج مختلفة لمنصهرات-
    صور تبرز المنصهرات بأحجام مختلفة-
 .  أدوات القيس والمراقبة الكهربائّية المناسبة-

و استنادا إلى ملـفّ     / انطالقا من منتج مستخرج من محيطه أو        
  .تقني مبّسط يدعى المتعلّم إلى تحديد عناصر الحماية

 محاكاة تجارب حول دارة     :مات واالتّصال   تكنولوجيات المعلو   -
  :كهربائّية وفق الوضعّيات التّالية 

o              دارة بدون حماية يتعّرض فيها المتقّبـل إلـى فـارق جهـد
  .كهربائي يفوق طاقة تحملّه

o     الكهربائّية لعنصر الحماية    صدارة محمّية تكون فيها الخصائ 
 .غير مناسبة لتلك الّدارة

o مواصفات الحمايةدارة محمّية حسب ما تتطلّبه . 
   يقع إدراج وسائل القيس الكهربائي المناسبة في كّل دارة-
فـارق الجهـد وشـّدة      (  التعّرف على الخصائص الكهربائّية       -

  ).التّيار
    إنجاز بحوث حول وسائل الحماية-
   احترام قواعد الحماية عند االستعمال-

  :الحماية في جهاز تقني 
  
  .تعريف وظيفة الحماية -
  .صهرالمن -

o  أشكال المنصهر  
o الّرمز. 
o الخصائص الكهربائّية 
o أمثلة من االستعمال 

التعّرف علـى وظيفـة      -
  .الحماية في جهاز تقني

التعّرف علـى عناصـر  -
 .الحماية في جهاز تقني

2 

    
    وسائل متعّددة الوسائط-
    شبكة األنترنت-
    حواسيب -
    لوحات تجارب-
    أجهزة تقنّية بسيطة-
  هربائّية  فوانيس ك-
    عّينات من مقاومات وصّمامات مشّعة-
.  أدوات القيس والمراقبة الكهربائّية المناسبة-

  
و استنادا إلى ملـفّ     / انطالقا من منتج مستخرج من محيطه أو        

  :تقني مبّسط يدعى المتعلّم إلى 
  . تحديد عناصر التقّبل-
 إنجاز تجارب باستعمال عناصـر تقّبـل مختلفـة وبـإدراج -

  . أدوات القيس والمراقبة المناسبة
  . إنجاز بحوث حول أنواع التقّبل-
   احترام قواعد الحماية عند االستعمال-

  محاكاة التّجارب الّسابقة: تكنولوجيات المعلومات واالتّصال 
 

  :التقّبل في جهاز تقني 
  تعريف وظيفة التقّبل  -
  : عناصر التقّبل  -

o  الفانوس الكهربائي  
o المقاوم  
o المشّعالصّمام   

 .الّرموز 
 .الخصائص الكهربائّية 
 .أمثلة من االستعمال 

التعّرف علـى وظيفـة      -
 .التقّبل في جهاز تقني

 
التعّرف علـى عناصـر      -

 التقّبل في جهاز تقني
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 درجة التّعّمق

الحصص 4 3 2 1 
  األهداف  المحتوى الممكنة والتّوجيهاتاألنشطة نماذج من الوسائل التّعليمّية

 :لى يكون المتعلّم قادرا ع

8 

   
  
  
  
  
  
  
 

  

   وسائل متعّددة الوسائط-
   شبكة االنترنت-
   حواسيب-
   منوار عاكس-
   البرمجّيات المناسبة-
   أجهزة تقنّية-
   أدوات الّرسم التّقني-
   أدوات القيس المناسبة-
 ... آلة ثقب، الخ-

ـّه التّقن          ي واعتمادا  انطالقا من منتج مستخرج من المحيط، واستنادا إلى ملف
  :على رسومه الثّالثّية األبعاد بنوعيها المجّمع والمفكّك، يدعى المتعلّم إلى 

   قراءة الّرسم ومدّونته-
 )باستعمال التّلوين مثال( تحديد إحدى القطع -
 إنجاز رسمها الثّالثي األبعاد باستعمال األدوات الهندسّية-

 األبعاد لقطع بسيطة تحتوي      يتّم االقتصار على إنجاز رسوم ثالثّية      :مالحظة  
  ...)مجرى، حّز، فتحة، ثقب شطف، (على أحد األشكال التّالية 

يقع إنجاز بعض العملّيات التقنّية كالثّقب وغيره باستعمال األدوات المناسـبة      
مع مراعاة قواعد الحماية كما يمكن تشكيل األحجام المدروسة من الـورق            

 .المقّوى
استعمال اإلعالمّية والبرمجّيات المناسبة     :صال  تكنولوجيات المعلومات واالتّ  

 .إلنجاز الّرسوم

3 

   وسائل متعّددة الوسائط-    
   منوار عاكس-
    شبكة اإلنترنت-
   حواسيب-
   البرمجّيات المناسبة-
   أجهزة تقنّية-
   وثائق ومصادر أخرى-
   لوحات تجارب-
 . أدوات الّرسم التّقني-

    
ـّه التّقني واعتمادا             انطالقا من منتج مستخرج من محيطه، واستنادا إلى ملف

  :سوم المقنّنة لدارته الكهربائّية، يدعى المتعلّم إلى على الّر
  . قراءة رسم الّدارة-
  . رسم دارة كهربائّية باستعمال األدوات الهندسّية-
  تركيب دارات كهربائّية بسيطة-

استعمال البرمجيات المناسـبة إلنجـاز      : تكنولوجيات المعلومات واالتّصال    
 . الّرسوم ومحاكاة وظائفها

  
  الّرسوم المقنّنة

  التّعريف  -
  : أنواع الّرسوم  -
  
o الّرسم البياني الثّالثي األبعاد 
  
  
  
  

              
  
  
o       الّرسم البياني لـدارة كهربائّيـة

  أو إلكترونّية /و
  
 

  إنجاز رسم بياني مقنّن -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   تقنّيةإنجاز عملّيات -
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 درجة التّعّمق

الحصص 4 3 2 1 
  األهداف  المحتوى الممكنة والتّوجيهاتاألنشطة  نماذج من الوسائل التّعليمّية

 :يكون المتعلّم قادرا على 

3 

 أقراص ممغنطة -    
 شبكة االنترنت  -
 نماذج من مشاريع -
 برمجيات  -
 حواسيب -
نمــاذج مــن كــّراس الــشّروط  -

 الوظيفي
 .لفةمنتجات مخت -

  
 :انطالقا من منتج مستخرج من محيطه، يدعى المتعلّم إلى 

  .صياغة البعض من وظائف الخدمات -
 ) اللّيونة– المستوى-معايير التّقييم(تحديد خاصّياتها  -
 .القيام بتطبيقات على منتجات بسيطة مختلفة -
  قراءة نماذج من كّراس الشّروط الوظيفي -
  

ستعمال اإلعالمّيـة لـصياغة     ا :تكنولوجيات المعلومات واالتّصال    
 . وترتيب وظائف الخدمات

  
  التّعبير الوظيفي 

 
   خاصّيات وظائف الخدمات-
 
ــشّروط - ــّراس ال ــر ك  عناص

 الوظيفي 

 تحديد خاصّيات وظـائف     -
  الخدمات

 التعّرف على عناصر كّراس     -
 الشّروط الوظيفي

1 

    
    عّينات من مواّد مختلفة -
    وسائل متعّددة الوسائط-
    شبكة اإلنترنت -
    أشرطة رقمّية -
    حواسيب-
    أجهزة مختلفة-
    آلة الثّني-
 .  عّينات من اللّدائن-

  :يدعى المتعلّم 
  : إلى تصنيف اللّدائن وذلك باالعتماد على -
  .عّينات لمختلف المواّد •
ـّه التّقني المتضّمن لرسمه الثّالثي األبعـاد          • منتج مصحوب بملف

 .ومدّونته
 .لفةتجارب مخت •
 القيام ببعض العملّيات التّقنية البسيطة كالثّني أو الثّقب أو التّشكيل           -

  الحرارّي
  

إثراء المحتوى بالبحـث عـن      : تكنولوجيات المعلومات واالتّصال    
 مجاالت االستعمال المختلفة ومصادر هذه المواّد

  المواّد المستعملة
  

  :اللّدائن 
  . اللّدائن المتصلّدة-
  .رّية اللّدائن الحرا-
  . المواّد المطّاطّية-
 . المواّد الّرغوّية-

 تصنيف اللّدائن -

2 

  : أجهزة يتحكّم فيها عن بعد -    
 باب مستودع •
 باب سّيارة •
 تلفاز •
 لعبة  •
 مكّيف هوائي •
 منظومة تحكّم عن بعد •

 . حواسيب-

  
أو استنادا إلى ملفّ تقنـي      /انطالقا من منتج مستخرج من محيطه و      

  :مبّسط 
  ).الباثّ والمتقّبل(تعلّم على عناصر أداة تحكّم عن بعد  يتعّرف الم-
  . إنجاز أنشطة تطبيقّية باستعمال فعلي ألداة تحكّم عن بعد-
  . إنجاز بحوث حول وسائل التحكّم عن بعد-
     احترام قواعد الحماية عند االستعمال-

 .محاكاة األنشطة الّسابقة: تكنولوجيات المعلومات واالتّصال 

  
  في جهاز تقنيالتحكّم 

  
 .مبدأ التحكّم عن بعد -
أمثلة من ميـادين اسـتعمال  -

 .وسائل التحكّم عن بعد
 

الـتحكّم  وظيفة  التعّرف على    -
 عن بعد لجهاز تقني
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 درجة التّعّمق
الحصص

4 3 2 1 
  األهداف  المحتوى الممكنة والتّوجيهاتاألنشطة  نماذج من الوسائل التّعليمّية

 :يكون المتعلّم قادرا على 

2 

    
   وسائل متعّددة الوسائط-
   شبكة اإلنترنت-
   الحمايةعّينات من أجهزة  -
   جهاز تقني-
   ملفّ تقني-
   برمجيات-
 . لوحات تجارب-

  
أو استنادا إلى ملفّ تقني     / انطالقا من منتج مستخرج من محيطه و        

  :مبّسط يدعى المتعلّم إلى 
  .  تحديد وسائل الحماية-
  .ارب باستعمال وسائل حماية مختلفة إنجاز تج-
  . إنجاز بحوث حول أنواع الحماية-
  . احترام قواعد الحماية عند االستعمال-
  

 .محاكاة التّجارب الّسابقة : تكنولوجيات المعلومات واالتّصال 

  الحماية في جهاز تقني 
  : أنواع الحماية  -
  ضّد االرتفاع الحاّد لشّدة التّيار   •
 :لمستعمل  وسائل حماية ا-
 القاطع اآللّي •
 القاطع اإللكتروني •
 الّسلك األرضي •
  القاطع الفارقّي  •

 التعّرف على وظيفة الحماية     -
  في جهاز تقني

2 

    
   وسائل متعّددة الوسائط-
   شبكة االنترنت-
  عّينات من أجهزة التقّبل  -
   جهاز تقني-
   ملفّ تقني-
   برمجيات-
 . لوحات تجارب-

أو استنادا إلى ملفّ تقني     / خرج من محيطه و     انطالقا من منتج مست   
  :مبّسط يدعى المتعلّم إلى 

  . تحديد وسائل التقّبل-
 إنجاز تجارب باستعمال وسائل تقّبل مختلفة وأدوات قـيس شـّدة            -

  . التّيار وفارق الجهد الكهربائي
  . إنجاز بحوث حول أنواع التقّبل-
   احترام قواعد الحماية عند االستعمال-

 .محاكاة التّجارب الّسابقة: جيات المعلومات واالتّصال تكنولو

  التقّبل في جهاز تقني
  : وسائل التقّبل  -

 المصباح الكهربائّي •
 الجرس  •
  القفل اآللي      •
  المحّرك الكهربائي •

  . الّرموز-
 أمثلة من االستعمال -

 التعّرف على وظيفة التقّبـل      -
 في جهاز تقني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



16/20 

  
 

 التّعّمقدرجة 
الحصص 4 3 2 1 

  األهداف  المحتوى الممكنة والتّوجيهاتاألنشطة نماذج من الوسائل التّعليمّية
 :يكون المتعلّم قادرا على 

11 

   منتجات مختلفة-
    أدوات الّرسم اليدوي-
    وثائق-
   حواسيب-
    منوار عاكس-
   البرمجيات المناسبة-
 .  أدوات القيس الميكانيكي-

ـّه التّقنـي           انط القا من منتج مستخرج من محيطه، واستنادا إلى ملف
ورسـمه  ) المجّمع والمفكّـك  (واعتمادا على رسومه الثّالثية األبعاد      

  :الشّامل الثّنائي األبعاد، يدعى المتعلّم إلى 
  . قراءة مختلف الّرسوم قراءة جزئّية-
 )بالتّلوين مثال( تحديد إحدى القطع -
 .نائي األبعاد باستعمال األدوات الهندسّية إنجاز رسمها الثّ-
 ترقيم الّرسوم المنجزة بعد التّثبت من مقاساتها الّصحيحة باستعمال          -

 أدوات القيس المناسبة
 إنجاز بعض العملّيات التقنّية كالثّقب، التّسطير، القطع على مكّونات          -

 .من اللّدائن حسب الّرسوم الموضوعة سابقا
مبدأ اإلسقاط، الخطـوط، الـّسلّم،      (المفاهيم  تدرج مختلف    : مالحظة
من خالل أنشطة تطبيقّيـة ودون اللّجـوء إلـى الـّدروس            ) التّرقيم

 .المنفصلة
إنجاز األنشطة الّسابقة باستعمال     :تكنولوجيات المعلومات واالتّصال    

 .البرمجيات المناسبة

  :التّعبير البياني 
  :اإلسقاط المتعامد   * 
  .ورّية األشكال الموش-     
  . األشكال األسطوانّية-     
 عناصر التّرقيم  * 

قراءة رسم شامل ثالثي      -
  .وثنائي األبعاد

تحديد جزئّية على مساقط     -
 . مختلفة

إتمام رسم تقنـي ثنـائي       -
 .األبعاد وترقيمه

  .إنجاز عملّيات تقنّية -

3  

    
ــّدارة - ــة حــول ال ــات بيداغوجّي  معين

  المطبوعة
    مجّسمات مختلفة-
  جيات  برم-
    حواسيب-
    عّينات لدارات مطبوعة-
  المكّونات الخاّصة برسم وإنجاز الّدارة       -

 .المطبوعة

  : إنجاز رسم بياني هيكلي مقنّن لدارة منتج باستعمال -
  أدوات الّرسم المناسبة  •
  .البرمجيات المناسبة •
 :  إنجاز رسم الّدارة المطبوعة المطابق للّرسم الهيكلي المقنّن الّسابق -
  )      من ورق شفّاف(باستعمال كّل المكّونات الّضرورّية لذلك  •
  باستعمال البرمجيات المناسبة •
   إنجاز دارة مطبوعة-

 للقيام باألنشطة    استعمال الحاسوب  :تكنولوجيات المعلومات واالتّصال    
 .الّسابقة

  :الّرسوم المقنّنة 
  

  الّدارة المطبوعة-

 
إنجاز رسم بياني هيكلي     -

 .ئّيةلدارة كهربا
ــة   - ــم دارة مطبوع رس

 بسيطة
  إنجاز دارة مطبوعة -
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 درجة التّعّمق

الحصص 4 3 2 1 
  األهداف  المحتوى الممكنة والتّوجيهاتاألنشطة نماذج من الوسائل التّعليمّية

 :يكون المتعلّم قادرا على 

2 

    
   شريط -
  أقراص ممغنطة-
  شبكة اإلنترنات -
 من مشاريع نماذج -
  شريط فيديو-
 .ترتيب وظائف الخدمات برمجيات -

  : انطالقا من مشروع الفصل يدعى المتعلّم إلى 
    صياغة الوظائف -
  . ترتيب وظائف الخدمات باستعمال جدول الفرز المتقاطع-
  

  تحرير جزئي لكّراس الشّروط الوظيفي : مشروع الفصل 
 المتعلّم تمارين تطبيقّية تفاعلّية      ينجز : تكنولوجيات المعلومات واالتّصال    

 لمـشروع    الوظيفي ويحجز كّراس الشّروط  حول ترتيب وظائف خدمات     
   .الفصل

  :التّعبير الوظيفي 
ترتيـــب وظـــائف  •

 الخدمات
كــّراس الــشّروط   •

 الوظيفي

 ترتيب وظائف الخدمات -
إتمام جزء مـن كـّراس       -

 الشّروط الوظيفي 

2 

  تلفاز-
  آلة غسيل-
  لعبة-
 ف هوائي مكّي-
  مكثّفات-
  مقاومات-
 .NE555 دارة مدمجة -

أو استنادا إلى ملفّ تقني مبّسط      /انطالقا من منتج مستخرج من المحيط و      
  :يدعى المتعلّم إلى 

  . التعّرف على عناصر التحكّم في التّوقيت- 
   إنجاز تمارين تطبيقّية باستعمال فعلي لوسائل التحكّم في التّوقيت-
  ول وسائل التحكّم في التّوقيت  إنجاز بحوث ح-
  احترام قواعد الحماية -

  إعداد الملفّ التّقني باختيار وسيلة التحكّم المناسبة : مشروع الفصل 
محاكاة األنشطة الّسابقة والبحث عن      :تكنولوجيات المعلومات واالتّصال    

 المعلومة إلثراء المحتوى

التحكّم في التّوقيت لجهاز
  :تقني 

  
 التّوقيتالتحكّم في  •
أمثلة مـن اسـتعمال      •

 التحكّم في التّوقيت

وظيفــة  التّعــّرف علــى -
التحكّم في التّوقيت لجهـاز     

 تقني

1 

    

   وسائل متعّددة الوسائط-
   شبكة اإلنترنت-
   حواسيب -
   عّينات من المواّد المستعملة-
   برمجيات-
 . أشرطة وثائقّية ونصوص-

ضعيات من المحيط حول تلـّوث      انطالقا من أشرطة وثائقّية رقمّية أو و      
  :البيئة يتّم 

تحسيس المتعلّم بأهمّية المحافظة على نظافـة البيئـة وسـالمة            -
  المحيط 

  :   تصنيف المواّد المستعملة إلى مواّد قابلة لـ  -
   الّرسكلة •
 الخزن  •
  اإلتالف •

مراعاة المحافظة على البيئة والمحيط عند إتالف المنتج: مشروع الفصل 
 القيام ببحوث حول طرق اإلتالف :معلومات واالتّصال تكنولوجيات ال

  
طرق المحافظـة علـى

  :المحيط 
 
   الّرسكلة-
   الخزن -
   اإلتالف-
 

ــرق - ــى ط ــّرف عل  التّع
ــة  ــى البيئ ــة عل المحافظ

 وسالمة المحيط
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 درجة التّعّمق
الحصص

4 3 2 1 
  ف األهدا المحتوى الممكنة والتّوجيهاتاألنشطة نماذج من الوسائل التّعليمّية

 :يكون المتعلّم قادرا على 

8 

    

    أدوات الّرسم-
   منتجات مختلفة-
   وثائق -
   حواسيب-
   البرمجيات المناسبة-
 .  أدوات اللّولبة-

  
ـّه التّقنـي               انطالقا من منتج مستخرج من المحيط واسـتنادا إلـى ملفـ

 أو الثّنـائي األبعـاد      )المجّمع والمفكّك (المتضّمن لرسمه الثّالثي األبعاد     
  :يدعى المتعلّم إلى 

  قراءة رسم شامل -
  تحديد إحدى القطع باستعمال التّلوين مثال-
  إنجاز رسم القطعة المحّددة وترقيمها-
   إنجاز لولب داخلي ولولب خارجي باستعمال المعّدات المناسبة-
 

  إعداد الملفّ التّقني باختيار المساقط المناسبة : مشروع الفصل 
  

إنجاز األنشطة الـّسابقة باسـتعمال       :تكنولوجيات المعلومات واالتّصال    
  .البرمجيات المناسبة

 

2 

     
    وسائل متعّددة الوسائط-
   شبكة اإلنترنت-
   حواسيب -
   جهاز تقني-
   ملفّ تقني-
   برمجيات-
   لوحات تجارب-
 .طبيقات تفاعلّية  ت-
 

  
أو استنادا إلى ملفّ تقني     /انطالقا من منتج مستخرج من محيط التّالميذ و       

  :مبّسط يدعى المتعلّم إلى 
    تحديد الّربط-
    التعّرف إلى الّرمز-
  
  .تصّور وإنجاز الّروابط الميكانيكّية المناسبة: مشروع الفصل  -
  

عالمّية لمحاكاة األنـشطة    توظيف اإل  :تكنولوجيات المعلومات واالتّصال    
 .الّسابقة

  
  :التّعبير البياني 

 الّرسم التّعريفي للقطعة •
 المقطع البسيط •
 رسم لوالب خارجّية •
 رسم لوالب داخلّية •
 .عناصر التّرقيم •
  
  
  
  
  
  
  
  
  : الّروابط الميكانيكّية -
  الّربط االندماجي  •
  االنزالقي الّربط •
 .الّربط االرتكازي •

  
 قراءة رسم شامل ثالثـي      -

وثنائي األبعاد لتحديد ورسم    
  إحدى قطعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 التعّرف علـى الـّروابط      -

  الميكانيكّية
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 درجة التّعّمق
الحصص 4 3 2 1 

  األهداف  المحتوى الممكنة والتّوجيهاتاألنشطة نماذج من الوسائل التّعليمّية
:يكون المتعلّم قادرا على 

2  

    

   وسائل متعّددة الوسائط-
   شبكة اإلنترنت-
   حواسيب -
   جهاز تقني وملفّه-
   إشارة مختلفة وسائل-
   البرمجّيات المناسبة-
 . أدوات القيس والمراقبة المناسبة-

  
أو استنادا إلى ملـفّ     /انطالقا من منتج مستخرج من محيط التّالميذ و       

  :تقني مبسط يدعى المتعلّم إلى 
    التعّرف على نوعّية اإلشارة المستعملة-
، منّبـه   صّمام مـشعّ  ( إنجاز تجارب باستعمال وسائل إشارة مختلفة        -

  )صوتي، فانوس كهربائي، جرس
   التثّبت في الجهد األدنى بين قطبي الصّمام حسب لونه وقطره-
 اختيار المقاوم المناسب لحماية الّصمام المـشّع باسـتعمال رمـوز            -

  األلوان
  اختيار وتثبيت مكّونات اإلشارة المناسبة: مشروع الفصل  -
  

   .ة األنشطة الّسابقةمحاكا: تكنولوجيات المعلومات واالتّصال 
 

1  

    
  منتجات مختلفة-
  . أدوات الّرسم-
   وثائق -
  حواسيب-
   منوار عاكس-
 . البرمجيات المناسبة-

  
انطالقا من مشروع الفصل يدعى المتعلّم إلى إعداد لوحـة إشـهارّية            

 عّدة معلومـات ورسـوم للتّعريـف        إعداد علبة تغليف تحتوي على    (
  .)بالمنتج

  
توظيف اإلعالمّية إلنجاز األنشطة     :تكنولوجيات المعلومات واالتّصال    

  . ت المناسبةالّسابقة باستعمال البرمجيا
 

  
  :التّواصل
  

  : اإلشارة الكهربائّية -
  اإلشارة الّسمعّية •
  اإلشارة البصرّية •
  

  
  

  
  
  
  
  
   اإلشهار-
 التّعريف •
  طرق اإلشهار •

  
  
  
 التعّرف علـى وظيفـة      -

  اإلشارة
  
  
  
  
  
  
  
  
 التعّرف علـى وظيفـة      -

  راإلشها

6 

   آلة الثّقب-    
   آلة الثّني-
   أدوات اللّحام القصديري-
ــة  - ــة الكهربائّي ــيس والمراقب  أدوات الق

  والميكانكّية
   معينات بيداغوجّية حول الّدارة المطبوعة-
   المعّدات المناسبة إلنجاز الّدارة المطبوعة-
   مجّسمات مختلفة-
   البرمجيات المناسبة-
  حواسيب-

   
  :انطالقا من ملفّ التّقني لمشروع الفصل يدعى المتعلّم إلى 

إنجاز العملّيات التّقنية المطلوبة في نطاق مجموعات وفق األبعـاد           •
  المبينة في الّرسم التّعريفي للقطعة

  قيس ومراقبة العملّيات المنجزة •
 احترام قواعد الحماية •
  

ـ   : تكنولوجيات المعلومات واالتّـصال      ة لمحاكـاة   توظيـف اإلعالمّي
 األنشطة الّسابقة

  :تقنيات اإلنجاز 
  الثّقب-
   الثّني -
   اللّحام القصديري-
   الّدارة المطبوعة -
 تقنيــات القــيس والمراقبــة -

  الكهربائّية والميكانكّية
 

 إنجاز العملّيات التّقنّيـة -
 المتعلّقة بمشروع الفصل

  


