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  منزلـة المـاّدة
 

  
إّن تدريس التّربية التّكنولوجّية يقوم على مبدإ تمكين المتعلّمين منذ بدايـة            

ستهم من استكشاف العالم التّكنولوجي والتّعّود في سّن مبكّـرة علـى فهـم              درا
لذلك نـّص القـانون     . المحيط االقتصادي والتّكنولوجي وأثره في حياة اإلنسان      

تدّرس "  على أن    52 في فصله    2002التّوجيهي للتّربية والتّعليم المدرسي لسنة      
يط التّكنولوجي الذي يعيشون    التّكنولوجيا بهدف تمكين المتعلّمين من فهم المح      

". فيه ومن إدراك أهمّية استعمال التّقنيات في النّشاط االقتصادي واالجتماعي           
 في صفحته الثّانية على إعداد المتعلّمـين        2003كما نّص برنامج البرامج لسنة      

إعدادا يساعدهم على مواكبة تغيرات زمانهم ومستحدثاته  واالسـتعداد لتجـّدد            
  : كفايات مجال التّكنولوحيات بهدف تمكين المتعلّم من أن فجاءت . المهن

  
  يستكشف المحيط التّكنولوجي واالقتصادي  •
  يقترح تفسيرات وحلوال لمسائل ذات طابع تكنولوجي أو اقتصادي  •
  يستعمل األدوات والوسائل والطّرق التّكنولوجّية وينتج بواسطتها  •
  .ولوجّيةيتواصل بلغة التّدريس للتّعبير عن مقاصد تكن •

  
من أجل هذا تّم إدراج ماّدة التّربية التّكنولوجية في المرحلة االبتدائّية من التّعليم             

حّل وضعّيات مشكل دالّة عـن طريـق        ."األساسي وضبطت لها الكفاية التّالية      
  ".إنجاز مشاريع متصلة بالمحيط التّكنولوجي واالقتصادي والبيئي
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  محــــــــاورال
  
 في  محاورة وما ترمي إليه كفايتها وقع تحديد        كنولوجّيربية التّ لجديد للتّ ه ا وّجمام التّ أ

  :والي كنولوجي للعصر، وهي على التّر التّصلة بالمحيط االقتصادي وبالتطّو
  .ةقنيات الفالحّيالتّ -

  .شييدتقنيات التّ -

  .جيستقنيات النّ -

 .صالات المعلومات واالتّتكنولوجّي -

  .درج ضمنها مفهوم المحافظة على المحيطمع المالحظة أّن هذه المحاور ي

  :ة كنولوجّيربية التّ التّتوزيع محاور

إّن توزيع محاور التّربية التّكنولوجّية على امتداد درجات التّعليم بالمرحلة االبتدائّية             
 المعرفّية وما يشهده المحـيط      موقع تحديده في ضوء القدرات الذهنّية للمتعلّمين ومكتسباته       

  .في المجال التّكنولوجيمن تطّورات 
من هذا المنطلق وقع خـّص محور تكنولوجيات المعلومات واالتّـصال بتـدّرج               

يمّيزه عن بقّية المحاور ويستجيب النتظـارات متعلّمـي اليـوم والمرامـي التّجديدّيـة               
   .واالستشرافّية للّسياسة التّربوّية

  جدول توزيع محاور

  بتدائّيةالتّربية التّكنولوجّية بالمرحلة اال

 الّدرجـــة الّثالثة الّثانية األولى
 

 6الّسنة 5الّسنة4الّسنة 3الّسنة2الّسنة1الّسنةالمحاور
   × × × × التّقنيات الفالحّية

   × × × × ج يتقنيات النّس

  × × × × × تقنيات التّشييد

تكنولوجّيات المعلومات 

 واالتّصال
 ×(*)  × 

    

 
  . مج تكنولوجيات المعلومات واالتّصال بالّدرجة الثّانية متى توفّرت الظّروف المالئمة لذلكينجز برنا: (*) 
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ة ال يرمي إلـى      بالمرحلة االبتدائيّ  صالات المعلومات واالتّ  تكنولوجّيعامل مع    التّ إّن

را علـى اسـتعمال تكنولوجيـات       لميذ مبكّ تدريب للتّ " ما هو   ة وإنّ ة اإلعالميّ تدريس مادّ 
ة من  طبيقّيف على مختلف مجاالتها التّ    عّرم في توظيفها والتّ   حكّصال والتّ مات واالتّ المعلو

 وفـي   )1("م الذاتي علّعي إلى امتالك المعرفة والقدرة على التّ      أجل تحرير مبادراته في السّ    
  : الية  تحديد األهداف التّدريب تّمإطار تجسيم هذا التّ

  .مينيع المعرفة من أذهان المتعلّة بما يقرب مواضعليمّيإغناء الوسائل التّ -
  . المختلفةتيسير اندماج المعارف بإزالة الحواجز القائمة بين المواّد -
ـ   مين من بلوغ االستقالليّ   تمكين المتعلّ  - ق بالبحـث عـن المعلومـات       ة فيما يتعلّ

 …ومعالجتها وتوظيفها
ة أو  عاوني سواء داخل المجموعة الواحـد     مين على أشكال العمل التّ    تعويد المتعلّ  -

  .بين مجموعات مختلفة

                                                 
ي  (1) ة ف ة المرجعّي ات واالّت الوثيق ات المعلوم اج تكنولوجي ة االبتدائّيإدم ن الّتصال بالمرحل يم األساسي ة م  – 2003. عل

  ةجريبّيسخة الّتالّن
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  الّتمّشي البيداغوجي
لوجّية على عدد من المقّومات البيداغوجّية التـي تيـّسر          وتقوم أنشطة التّربية التّكن   

  .امتالك الكفايات المتّصلة بهذا المجال من قبل المتعلّم
  :وتستند هذه االختيارات البيداغوجّية إلى المرجعّيات التّالية 

  أدرج من أجلها هذا المجال ضمن مجاالت التّعلّم المدرسي المقاصد التي -
    جعل المتعلّم محور العملّية التّعليمّية التعلّمّية-
 المقاربات التي تهدف إلى جعل التّعليم في خدمة التّعلّم، وتجعل من المعلّم طرفا              -

  .يساعد المتعلّم على تطوير كفاياته
بالتمشّيات البيداغوجّية للتّربية التّكنولوجّيـة     لذلك، فإّن تحديد االختيارات المتّصلة      

هو توضيح للمسالك، وإنارة للّسبل المؤّدية إلى تملّك الكفايات المتّصلة بالمـاّدة ، وإلـى               
 لدى المتعلّم، حتّى يكون التعلّم محقّقا لمقاصد إدراج هـذا          الكفايات األفقّية تطوير عدد من    

  .أهدافهالنّشاط ضمن خارطة المواّد المدرسّية و
 المواقـف وحتّى تكون أنشطة التّربية التكنولوجّية مجاال حقيقّيا توفّره المدرسة الكتساب            

 المؤّسسة لكفايات المجال وللكفايات األفقّيـة، تقـوم االختيـارات           واالتّجاهات والمهارات 
  :المنهجّية المنظّمة للوضعّيات التعليمّية التعلمّية على عّدة مقاربات منها 

  
  :اربة بالكفايات  المق-1
  

فالتّربية : تستند أنشطة التّربية التّكنولوجّية إلى المقاربة بالكفايات في أبعاد مختلفة           
التكنولوجّية ال تهدف إلى إكساب المتعلّم جملة من المعارف المجّزأة المتّـصلة بمحـاور              

التصّرف فـي   البرنامج المختلفة، وإنّما تهدف أساسا إلى إكسابه كفايات تجعله قادرا على            
 لحل مشكالت موظّفا في ذلك معـارف اكتـسبها وتقنيـات تملّكهـا              وضعّيات ذات داللة  

  . تدّرب عليهاومنهجّية
إّن تضمين البرنامج عددا من المحتويات، ال يعدو أن يكون سوى تحديـد لنقـاط               

هـائي  استدالل ُيهتدى بها في تنظيم المواقف التعليمّية التعلّمّية، على أن يبقى الهـدف النّ             
للتّعلّم، هو امتالك كفايات تعكس قدرة المتعلّم على توظيف ثقافته التكنولوجّية التي اكتسبها             

 تواجهه ضمن وضعّيات دالّة، مّما يجعل المتعلّم من خالل مواجهته لكّل            حّل مشكالت في  
وضعّية مشكل، يطّور كفاية للماّدة، أو كفايات أفقّية تسعى المدرسة إلى تطويرهـا مـن               

  .ل مختلف التعلّمات التي تقترحها على المتعلّمخال
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  :مقاربة المشروع -2
  

تعتبر أنشطة التّربية التّكنولوجّية من أفضل المجاالت المتـوفّرة لتجـسيم مقاربـة           
  .المشروع في الفعل التّربوي

فمقاربة المشروع، بما توفّره من مجال فسيح لالبتكار والتصّور، وبما تتيحه مـن             
الجماعي، ومن فضاء لتبادل الخبرات و تالقح التّجارب، هي المقاربة األكثر           فرص للعمل   

  .مالءمة ألنشطة التّربية التّكنولوجّية أهدافا وإنجازا وتقييما
فالتّربية التّكنولوجّية بمختلف مكّوناتها تجد فـي مقاربـة المـشروع أفـضل أداة              

التّقنيات واكتساب القـدرة علـى      بيداغوجّية تيّسر مساعدة المتعلّمين على امتالك مختلف        
 تنطلق من حاجـات     مشاريع شخصّية أو جماعية    فيها في إطار إنجاز      التّحكّماستعمالها و 

حقيقّية نابعة من الّرغبة في الّسيطرة على المحيط التّكنولوجي واالقتصادي للمتعلّم، أو من             
  .خالل الحاجة إلى البحث عن المعلومة والتّواصل مع اآلخر

 اعتماد مقاربة المشروع من قبل مختلف أنـشطة التّربيـة التّكنولوجّيـة             لذلك فإنّ 
اختيار منهجي يجعل من التعلّم في هذا المجال هادفا غير مجاني، ومكتسبا داللته بالنّسبة              

  . للفرد، ووظفّيا غير متصنّع
إّن في اعتماد مقاربة المشروع تكريسا لمبدإ االنسجام بـين المقاربـات المختلفـة              

 كـي يوظّـف   فمقاربة المشروع توفّر مجاال مناسبا للمـتعلّم        . تمدة في النّشاط الواحد   المع
  .مكتسباته المحققة من خالل مختلف أنشطة التعلّم

 بما توفّره مـن     إلدماج التعلّمات ومن هنا فإّن مقاربة المشروع تتيح مجاال مالئما           
، وهـو مـا يجعـل       ختلفةمعرفّية م فرص لتوظيف المتعلّم لمكتسبات تنتمي إلى مجاالت        

  .   مقاربة المشروع في انسجام واضح مع روح مقاربة الكفايات المكّرسة لمبدإ اإلدماج
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  الّتكنولوجّياتآفايات مجال 
  .كنولوجي واالقتصادييستكشف المحيط التّ •

  .يقترح تفسيرات أو حلوال لمسائل ذات طابع تكنولوجي أو اقتصادي 
 .لطّرق التّكنولوجّية وُينتج بواسطتهاَيستعمل األدوات والوسائل وا 
 .ةعبير عن مقاصد تكنولوجّيدريس للتّيتواصل بلغة التّ 

  كفاية المجال

 

ةكفاية الماّد  .كنولوجي واالقتصاديصلة بالمحيط التّة عن طريق إنجاز مشاريع متّات مشكل دالّ وضعّيحّل  
  

  توضيحات  4  3  المحتوى  زةاألهداف الممّي  نات الكفايةمكّو  نةالّس
  .إعداد تصميم للفضاء الفالحي* 
  
  
  
  

ــذر  *  ــّصالحة للب ــة ال ــداد التّرب إع
  .والغراسة

تهيئة األواني واألحـواض المعـّدة      * 
  .للبذر والغراسة

  : التّصميم - 
  .تصّور تقسيم الفضاء

  .ضبط األبعاد
  ...لمغروساتتحديد أنواع المزروعات وا

  :  تربة صالحة للّزراعة - 
  ...مالحظة، تعّرف، إعداد

  
  :  أوان وأحواض للبذر والغراسة - 

 ...أصص، أحواض في حديقة المدرسة

×  
  
  
  
×  
  
  
× 

×  
  
  
  
×  
  
  
×  

تنجز المشاريع حسب ما تستدعيه     
  فصول الّسنة

يوظّف المتعلّم تقنيات 
  .القيام بعملّيتي البذر والغراسة* .فالحية إلنجاز مشاريع

  
 .القيام بأشغال العناية* 
  

ــات مت*  ــّو المزروعـ ــة نمـ ابعـ
 .والمغروسات

 .التّصّرف الّرشيد في مياه الّرّي* 
  .التّواصل بلغة تقنّية مالئمة* 

  : البذر والغراسة -
  .في أوان وأحواض

  .في أرض معّدة مسبقا
ــر،   - ــريخ، التّحمي ــة، التّف  التّهيئة،التّنقي

  ...المداواة
   نمّو المزروعات والمغروسات-
  
  .   الّري قطرة قطرة-
 . رصيد معجمي مالئم-

×  
  
  
×  
  
×  
  
×  
× 

×  
  
  
×  
  
×  
  
×  
×  

توّزع األنـشطة حـسب تطـّور       
  فصول الّسنة والتغّيرات المناخّية

  
مالئمة األنشطة ومحتوياتها مـع     

  الفضاء المتوفّر
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  توضيحات 4 3  المحتوى  زةاألهداف الممّي  نات الكفايةمكّو  نةالّس

يوظّف المتعلّم تقنيات 
 .شاريعتشييد إلنجاز م

 :إنجاز مصنوعات بسيطة بتوظيف * 
  .القّص -
  

  . الطّي-
  . اإللصاق-
  . التّغليف-
  . التّبطين-
  
  

 .تفكيك مجّسمات حسب مراحل* 
 .تركيب مجّسمات حسب مراحل* 
  .التّواصل بلغة تقنّية مالئمة* 

  
القّص حسب خطـوط مـستقيمة ومنحنيـة        -

  .وزوايا مختلفة
  . الطّي وفق خطوط مرسومة مسبقا-
  . اإللصاق حسب مساحات معّينة-
يومّية (مصنوعات هادفة   :  تغليف وتبطين    -

حائطّية، ملفّ بسيط لحفظ األوراق، إطار      
  ...).لصور

  
  . تفكيك وتركيب مجّسمات-
  
 . رصيد معجمي مالئم-

  
×  
  
×  
×  
  
  
  
  
×  
  
× 

  
×  
  
×  
×  
×  
  
  
  
  
  
×  

ف المتعلّم تقنيات يوظّ
.النسيج إلنجاز مشاريع

  .التدّرب على النّسيج* 
  

 .تنويع عملّيات النّسج* 
  
 

  .التّواصل بلغة تقنّية مالئمة* 

  . توظيف مناسج يدوّية-
  

تنـّوع التقنيـات    :  تنّوع مظـاهر النّـسج       -
  .والخامات

   
 .  رصيد معجمي مالئم-

×  
  
×  
  
  
× 

×  
  
×  
  
  
×  

باإلمكان اعتماد الخامات والمـواّد     
  المتوفّرة في المحيط
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  المحتوى  زةهداف الممّياأل  نات الكفايةمكّو نةالّس

3  4  
  توضيحات

التّعّرف على الحاسـوب    * 
ــّية   ــه األساس ومكّونات

  .وأجهزته الطّرفّية

 :المكّونات األساسّية * 
ـّ -   .ةالوحدة المركزّيـاشة، لوحة المفاتيح، الفأرة، الش
 ... األقراصقارئ -
  :ةرفّياألجهزة الطّ* 

 ابعةالطّ -
  وتم الّصمضخّ -
 .المصدح -
- ...  

  
×  
×  
  
  

×  
× 
×  
  

  
×  
×  
  
  

×  
×  
×  
  

 المــصطلحات اســتعمال* 
  .المناسبة

  :المصطلحات المناسبة * 
 .ةنات الحاسوب األساسّيمكّو -
 .ةاألجهزة الطرفّي -
   عناصر سطح المكتب -

  
×  
×  
× 

  
×  
×  
×  

 واستعمال  ناتف هذه المكوّ   تعرّ -
 بـصورة    ال يـتمّ   المصطلحات

  .ما وفق بروز الحاجةة وإنّخطّي
ة ب تخصيص دروس نظريّ    تجنّ -

م مـن ممارسـة     وتمكين المتعلّ 
ف ة تتيح له التعرّ   أنشطة تفاعليّ 
م في م المتعلّيتحكّ  . ناتعلى هذه المكّو

ة قنّياستعمال األدوات التّ
ات زمة لتكنولوجّيالّال

  .صالالمعلومات واالتّ
ــتعما*  ــوب اس ل الحاس

ة ونظم  واألجهزة الطرفيّ 
  .شغيلالتّ

 .ل واإليقافالتّشغي: الحاسوب * 
  .العناصر األساسّية:  سطح المكتب * 
 .طبيقاتقر والتأشير والتنقل بين التّالنّ: الفأرة* 
  .ة للوحة المفاتيحاألوامر األساسّي* 
  . وإخراجهإدراج قرص :  قارئ األقراص* 
  . وإغالقفتح: البرمجّيات * 
  . فتح وحفظ في ملفّ محّدد : المستندات* 
  .باعةالطّ* 

×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

ن من استعمال الحاسـوب     مكّ التّ -
ــ ــزة الطرفّي ــم واألجه ة ونظ

   عبر الممارسةشغيل يتّمالتّ
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  المحتوى  زةاألهداف الممّي  نات الكفايةمكّو نةالّس
3  4  

  توضيحات

 . اتبرمجّي لاستعما* 
  

  :برمجّيات إلنتاج نّص * 
 .فتح مستند وتصفّح محتواه -
 .حفظ مستند -
 .كتابة نَص -
حجم الحروف وشكلها ولونهـا     : توضيب النصّ  -

 .وإبرازها وتصفيف الفقرات
 .   إدراج صورة -
 ...)فقرة، صورة(  ونسخ ولصق اختيار وقّص -

  :برمجّيات إلنتاج رسوم وأشكال * 
  ).هندسّية وحّرة(رسم أشكال  -
 .إدخال تعديالت على رسم -
 .تلوين -
  .إضافة نّص -

  
×  
×  
×  
×  
  
×  
×  
  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
  
×  
×  

 
×  
×  
×  
×  

  :تربوّية تطبيقات *   .تربوّيةتـطبيقات استعمال * 
  .شغيلالتّ -
 .فالتعّر -
  .االستثمار -

  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  

 استخدام األوامر األكثر - 
  تداوال في البرمجيات

ركيز علـى   طبيقات مع التّ  والتّ
  . ةوظائفها العاّم

ة ب تخصيص دروس نظريّ    تجنّ -
ركيز على أنـشطة إنتـاج والتّ
ب علـى   م من التدرّ  متعلّن ال تمكّ

  .ات المتاحةالبرمجّي

م في م المتعلّيتحكّ
ة استعمال األدوات التقنّي

ات زمة لتكنولوجّيالّال
  .الصالمعلومات واالتّ

ــاســتعما*  ة ل الحاســوب بكيفّي
ــالم ــضمن س ــستعملت  ة الم
  .وسالمة األجهزة

  :المستعملين سالمة * 
 .ليمالجلوس الّس -
   .اءطر الكهربتجنّب مخا -
 .اتّجاهها وإضاءتهااشة وارتفاع الشّ -
 :األجهزة سالمة * 
  .المحافظة على األجهزة -
  

  
×  
×  
×  
  
×  

  
×  
×  
×  
  
×  

ليم مـع   عامـل الـسّ    ضمان التّ  -
ـ   ل جملـة مـن     الحاسوب يمثّ

المواقف التي تعكـس اتجاهـا      
ا مـن   م تدريجيّ يبنى لدى المتعلّ  

  . مختلفةة أنشطةخالل عّد

  



 

  12    البرامج الّرسمّية للّدرجة الّثانية من الّتعليم األساسي

  
  
  

  المحتوى  زةاف الممّياألهد  نات الكفايةمكّو  نةالّس
3  4  

  توضيحات

ة جاهات إيجابّي اتّييتبنّ
 إزاء تكنولوجّيات
  .صالالمعلومات واالتّ

 سـلوك مـسؤول عنـد       تيانا* 
  .استعمال الحاسوب

  :التّجهيزات * 
 .يانةالعناية والّص -
 ...اإليقافشغيل والتّ -
 .باعةالطَّ -
 .المستندات -
 .الخزن -
- ...  

   .صالفضاءات المعلومات واالتّ العمل في قواعد* 

  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

ـ    ترشيد التصرّ  - وازم ف فـي اللّ
  . المستعملةلموأدوات الع

  
  
  
  
  
 الحث علـى احتـرام قواعـد        -

  . العمل
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  مجال الّتقييم

األداء 
 المنتظر

يكون المتعلّم قادرا على إنجاز مشروع      : في نهاية الّدرجة الثّانية     
وظّف فيه التّقنيات المكتسبة والمواّد     ي

 .المتوفّرة
  

 يكون المتعلّم قادرا على إنجاز مـشروع        :في نهاية الّسنة الثّالثة      
يوظّف فيه تقنيـات القـّص والطّـّي        

 .واإللصاق
  

  الّتقييــم
  

تخضع التّعلّمات التي يكتسبها المتعلّم من خالل إنجازه مشروعا إلى تقييم تكـويني             
  :ف إلى رصد وجزائي يهد

  . مدى تحكّم المتعلّم في األدوات التّكنولوجّية إلنجاز المشروع -
 .مدى امتالكه للمواقف واالتّجاهات التّي تعكس قدرته على المبادرة واالبتكار -
ـّل التّمشّي المؤّدي إلى بناء المشروع والقدرة على تعديله عنـد              - القدرة على تمث

 .االقتضاء
 .لنّفس وعلى التّعامل مع اآلخرين داخل المجموعةالقدرة على االعتماد على ا -
 .القدرة على التّصّرف في الّزمن -

  
  :وتتركز عملّية التّقييم في هذا المجال على احترام المقّومات التّالية 

مالحظة التّمشّيات التّي يعتمدها المتعلّمون ومالحظة مدى التقّدم فيها بالنّظر إلى            -
  .األهداف التي وضعوها ألنفسهم

 .مساعدة المتعلّمين على تبّين مواطن النّجاح لدعمها، ومواطن الخطإ لعالجها -
  .توظيف التّقييم لتعديل التمشّيات وتطوير طرق العمل ووسائله -

  
لذلك فإّن تقييم أثر التعلّم الحاصل لدى المتعلّم من خالل تصوره وتخطيطه وإنجازه             

 وإنما تتّم عبـر متابعـة مـستمّرة         لمشروع، عملّية مركّبة ال تختزل في إنجاز اختبار،       
 .لمواقف المتعلّم داخل المجموعة في مختلف مراحل المشروع
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  معــايير الّتقييم
  

  بعض مؤشّراته  نّص المعيار  المعيار

  .توافق المنتوج مع المطلوب •  .المالءمة  1
• ...  

2  

التحكّم في استعمال التّقنيات    
  :والتكنولوجّيات المناسبة 

  .شييد تقنيات التّ-أ-2
  . التّقنيات الفالحّية-ب-2
  . تقنيات النّسيج-ج-2
  

  .اختيار األدوات والخامات المناسبة •
 .االستعمال الّصحيح لألدوات والخامات •
 .التّوظيف الموفّق للتقنيات الالّزمة •
 .االستعمال الّسليم لألجهزة •
• ...  

3  

ســلوكات المــتعلّم خــالل 
  .مراحل المشروع

  .المساهمة في التّخطيط •
 .ساهمة في اإلنجازالم •
 .المساهمة في التّقييم •
• ...  

4  

  .التّناسق •  .إتقان المنجز
 .جمالّية الشّكل •
 ...اإلضافة الشّخصّية •
• ...  

  

  


