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 2  وزارة التربية الوطنية

 

  
  

  مقدمــــة
  

ومواصلةً  ،البيداغوجيجودة التّعليم وتحسين ا$داء التربوي  الوطنية لضمان، وَسعيا من وزارة التربية 2020- 2019في إطار التحضير للموسم الدراسي 

كأدوات عمل مكّملة للّسندات المرجعية المعتمدة،  تدرج التعلماتل7ص6حات التي باشرتھا، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين 

التوجيھات التي ينص عليھا مضامين في إطار بغرض تيسير قراءة وفھم وتنفيذ المنھاج وتوحيد تناول الالثانوي، التعليم  ةوالمعمول بھا في الميدان في مرحل

تحقيق اTنسجام بينه وبين مخطط التقويم بمن الناحية المنھجية  التدرجاتكما تسمح ھذه  .، والذي  تّم توضيحه في الوثائق المرافقة لكّل مادةالمنھاج 

من أجل وضعھا حيز التنفيذ، وتدّخل  التدرجاتءة وفھم مبدأ ھذه قرا الجميعالبيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدا لھذه المعطيات نطلب من 

 خاصة منھا التطبيقية حسب توفر التجھيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو -تكييف ا$نشطة تعديل أو المفتشين باستمرار لمرافقة ا$ساتذة خاصة الجدد منھم ل

  .التربية الوطنية للمادة مفتش المصادقة عليھا من طرففق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة وة مناسب ھايرونالتي  -  للمحاكاة أجھزة اZع6م اYلي
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 3  وزارة التربية الوطنية

 

  
 

  مذكرة منھجية
  

  انيةلممارسات الميدوردت في ديباجات المناھج التعليمية و الوثائق المرافقة لھا  توجيھات تربوية ھامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناھج، غير أن القد 

تقييم نسبة ب ف ھيئات الرقابة و المتابعةتوزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم ا$ساتذة باحترام آجال تنفيذھا، و تكلي من جھة، و اعتماد الوزارة منذ مدة

غرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح با$مرالذي تكمالھا استكماT كميا تراكميا، و تقديم الحلول Tس انجازھا خطيا

معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا و  فا$ول يعتمد على توزيع آلي مقيد. ـذهتنفيذ المنھاج و التدرج فــي تنفيـ

الحفظ و اTسترجاع دون تحليل  ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو و  بكل الجزئيات و الحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين ل6متحانات مما ترتب عنه

يركز على  الكيفية التي يتم بھا تنفيذ المنھاج باحترام وتيرة فإنه بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات ، تعليل  و اقتصر التقييم على منح ع6مات أو

كما اعتبر  نطلق و نقطة وصول $ي عمل تربوي ار الكفاءة مبدأ منظما للمنھاج، و تكون ھذه الكفاءة بمثابة مالتعلم و قدرات المتعلم و استق6ليته، واعتب

 . من الموارد التي تخدم الكفاءة في إطار  شبكة المفاھيم المھيكلة للمادة اموردات المعرفية  المحتوي

  
 :أولى الكفاءة الشاملة للسنة

  .ويستغل الوثائقفي العمل  ويعتمد التخطيطالتحليل المنطقي  وإكسابه طريقة اYلي،أداة اZع6م  وجعله يستعملثقافة عامة في الكھرباء التلميذ  منح
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 4  وزارة التربية الوطنية

 

  
-كل القسم  – 1الوحدة 

الحجم 
 الزمني

 التقويم المرحلي والمعالجة
توجيھات حول استعمال 

  السندات
  السير المنھجي للوحدة

 )تدرج المھمات( 
 الكفاءة اھداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستھدفة

 اس�03

  
ف مختلف مراحل يعرت •

 .مسار الطاقة الكھربائية
 
ف ا$جھزة حسب يصنت •

أثار التيار الكھربائي 
 .المنتج

  
 يشاروتفسير لوح إقراءة  •

  .$جھزة كھربائية مختلفة
  

يستغل القوانين لحساب  •
سعر استھ6ك الطاقة، 
 ...اختيار عنصر حماية، 

 

استغ6ل اللوح  •
اZشاري لmجھزة 

  الكھرومنزلية
استعمال ملفات  •

SWF  

  :المكتسبات القبلية
الطاقة حول  معارف أولية -

  .الكھربائية
  .المقادير الكھربائية ا$ساسية -

  
   :التدرج في المھمات

  :من ملفات رقميةانط@قا 
مختلف مراحل مسار  يحصي -

  .الطاقة الكھربائية
  

انط@قا من عرض وثائق 
  : رقمية

أثار  وفقجھزة ا$ يصنف -
  .التيار الكھربائي

يعين المقادير الكھربائية  -
   .ا$ساسية

يسجل القوانين الكھربائية  - 
  ا$ساسية

مراحل مسار الطاقة  •
 الكھربائية

أدلة مرور التيار  •
 الكھربائي

 :ا$ساسية المقادير •
وحدة  تعريف،(

  )الرمز, القياس
 الكھربائي،التيار  -
  فرق الكمون -
 اTستطاعة،  -
 ةالطاق -
  المقاومة -

  :القوانين ا$ساسية •
 قانون أوم -
 اTستطاعة  -
 الطاقة -

 

 
 
 

 
مراحل مسار  •

  الطاقة الكھربائية
  
أثار التيار  •

  الكھربائي
  
المقادير  •

والقوانين 
  ا-ساسية للكھرباء

 

  
  :يتعرف على •

مراحل مسار  -
الطاقة 

 الكھربائية
أثار التيار  -

 الكھربائي
 

ستعمل المقادير ي •
القوانين و

ا$ساسية 
 للكھرباء

 

  
  
  1ك�

  2ك�

  4ك�

  
  
  

 

   .ا-جھزة الكھرومنزلية استغ@لترشيد - -تسعيرة استھ@ك الكھرباءإستعمال القوانين لتحليل فاتورة    :الـكـفـاءة�ييم�مدى�التحكم�يتـقــــــــ

   اختيار  معيار جھاز حماية -
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 5  وزارة التربية الوطنية

 

  
   - با�فواج  – 1الوحدة  

 الحجم
 الزمني

 التقويم المرحلي
 والمعالجة

توجيھات 
حول استعمال 

  السندات

  السير المنھجي للوحدة
 الكفاءة اھداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستھدفة )تدرج المھمات( 

 سا04

  
  
تحديد وظيفة تركيب  -

 ا�نارة
تبرير ا�رشادات  -

المقدمة في دفتر 
 الشروط

 
أمثلة تطبيقية  يحجز -

  .بسيطة
يقلد التركيب  -

 المحجوز
 تصحيح ا$خطاء -

المرتكبة أثناء 
  .الحجز

 
 

  
ستعمال ا

 البرمجيات
  المناسبة 

  

  :المكتسبات القبلية
مبادئ أساسية في ا�ع,م  -

 .ا/لي
 .دارة ا�نارة  -
الكھربائية  المقادير -

 .ا$ساسية
   جھاز الفولطمتر  -

  :تدرج المھمات
تقديم المشروع وبرنامج 

  :التقليد
  .نوع ا�نارة يحدد -
  .المستعملةيحدد ا$جھزة  -
   . بسيطة ات كھربائيةيقلد دار -
  

يأخذ القياسات باستعمال -  
  جھاز متعدد القياسات

 

تقديم المشروع  •
الوضعية (

 .)المستھدفة
  

تقديم برنامج  •
 .التقليد
  

تقديم جھاز متعدد  •
 .القياس
  

استعمال  جھاز  •
 .متعدد القياس

 
 
 
 

  تقديم المشروع •
 والتدرب على
  .برنامج التقليد

  
واستعمال تقديم  •

جھاز متعدد 
القياسات لقياس 

المقاومة 
 .والتوتر

  
دفتر  يتعرف على •

الشروط لمشروع إنارة 
  .منزل فردي

  
برنامج استعمال    •

 وتقليد داراتإدخال 
  .إنارة

  
استعمال جھاز متعدد  •

 .القياسات
  

  
 

 1ك�

  

 3 ك

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 .استعمال الجھاز المتعدد حسب وضعية من المشروع - تحليل وظيفي لدفتر الشروط    :   الـكـفـاءة�ييم�مدى�التحكم�يتـقــــــــ
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 6  وزارة التربية الوطنية

 

 -كل القسم  – 2الوحدة 
  

  
  
  
  

 الحجم
 الزمني

 التقويم المرحلي
 والمعالجة

توجيھات حول 
  استعمال السندات

تدرج (السير المنھجي للوحدة 
الوحدة  الموارد المستھدفة )المھمات

 الكفاءة اھداف التعلم التعلمية

 سا 02

يكمل الوثائق التي 
ات تحتوي المخطط

 المبدئي،(الث,ثة 
أحادي المتعدد و
 :لتراكيب )السلك

  .بسيطة إنارة  -
  إنارة مزدوجة -
 . إنارة ذھاب و إياب  -

  
استعمال أجھزة  -

واقعية من الحياة 
 أجھزة (اليومية 
  ...) ةكھرومنزلي

  
  
  
  
  
  
  
  

 :المكتسبات القبلية ••••
رسم مخطط دارة كھربائية  -

  .باستعمال الرموز الموحدة
  .أنواع المخططات الكھربائية -
 :المھمات في  التدرج ••••

والمخطط دفتر الشروط  انط قا
ووثيقة  للمنشاة الھندسي
  :الرموز

 تينجز مختلف المخططا -
بإكمال وثيقة تحتوي على 
  .مختلف مواقع ا$جھزة

  انط قا عرض وثائق 
لتجزئة دارات ا+نارة والمآخذ 

 يناقش تجزئة الدارات  -
 

  :المستعملةالرموز  •
: منابع الطاقة الكھربائية -

تيار (الدينامو, البطارية
مأخذ , أو المنوب) مستمر

  التيار المتناوب
 المصابيح،: المستقب,ت -

  ...المحركات المقاومات،
 القاطعات،: أجھزة التحكم -

  ... الم,مسات، المرح,ت،
ا$لمنيوم , النحاس: النواقل -

  2مم 4، 2.5، 1.5ذات مقطع 
  علب التفرع، : الروابط -

 :أنواع المخططات •
 النظري، متعددالھندسي، 

  ا$س,ك، أحادي السلك
المناسبة  :المخططات   •

, لتركيبات ا�نارة البسيطة
  المزدوجة و ذھاب و إياب

 

  
  
  
  
  
  

مفاھيم حول 
مختلف 
أنواع 

المخططات 
أحادي (

...) السلك
ومختلف 
الرموز 
  المستعملة

 

قراءة و تفسير  •
المعلومات الموجودة 
  في دفتر الشروط

قراءة واستغ,ل  •
  المخطط الھندسي

تحكم في دارة من  •
 .مكان واحد

أو  تحكم في دارة •
معا أو ،دارتين 
من مكان  ،منفصلتين

  .واحد
تحكم في دارة من  •

 مكانين
  

 

  1ك 
  
  2ك

 
 3ك

 
 
  

  
 

 .منشأة+نارة  وضع مختلف المخططات :   تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة
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 7  وزارة التربية الوطنية

 

  –با�فواج  – 2الوحدة 
  

 الحجم
 الزمني

 التقويم المرحلي
 والمعالجة

توجيھات حول 
  استعمال السندات

تدرج (السير المنھجي للوحدة 
 الكفاءة اھداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستھدفة )المھمات

 سا 02

 
 تصحيح ا$خطاء •

المرتكبة 
 .أثناء الحجز

إدخال تعدي6ت على  •
 الدارة

استعمال  -
برمجيات تراعي 

الخصائص 
الحقيقية  لدارات 

  ا�نارة
  

  :المكتسبات القبلية
مختلف أنواع المخططات  -

 ...)أحادي السلك(
 مختلف الرموز المستعملة -
استعمال برنامج إدخال  -

  .وتقليد دارات إنارة 
  :تدرج المھمات

من رسم مختلف  انط قا
لدارات ا+نارة  اتالمخطط
  :الث ثة

   التركيبات الث6ثةيقلد  -
  

 

  دفتر الشروط •
 مختلف التراكيب •

تقليد دارة 
ا+نارة 
البسيطة 
وا+نارة 
المزدوجة 
  وذھاب وإياب

 

التحكم في دارة أو دارتين  •
معا أو منفصلتين من 

 .موضع واحد
التحكم في دارة من  •

  .موضعين
التحكم في دارة عن بعد من  

  .مواضع مختلفة
 

  1ك
  
  2ك

  
 3ك

 .ا+نارة دارات وتقليد إدخال برنامج استعمال:   تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة
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 8  وزارة التربية الوطنية

 

 -كل القسم  –3الوحدة 
  

 الحجم
 الزمني

 التقويم المرحلي
 والمعالجة

توجيھات حول 
  استعمال السندات

تدرج (السير المنھجي للوحدة 
الوحدة  الموارد المستھدفة )المھمات

 الكفاءة اھداف التعلم التعلمية

 سا02

التلميذ يقوم بإكمال  •
التي تحتوي  الوثيقة

المخططات الث,ثة 
 لتركيب 

 .القاطع البعدي -
  المؤقتة -

 

  
     استعمال ملفات -

 swf لشرح مبدأ
 التشغيل

   

 :المكتسبات القبلية
مختلف أنواع المخططات  -

 ....)أحادي السلك(
 .مختلف الرموز المستعملة -
 .دفتر الشروط -
 .المخطط الھندسي للمنشأة -

  
  :تدرج المھمات

تشغيل يتعرف على مبدأ  -
  القاطع البعدي والمؤقتة

  .تيرسم مختلف المخططا -
 

 
مبدأ تشغيل  •

التركيبات بواسطة 
قاطع و أومؤقتة 
 .بعدي

 
 

المخططات 
  والرموز

مبدأ تشغيل 
مؤقتة ا+نارة 
والقاطع 
  البعدي

 

  فسرتو  اءةقر •
المعلومات الموجودة في 

  .دفتر الشروط
 استغ,لو قراءة •

  .المخطط الھندسي
من التحكم في دارة  •

  .عدة أماكن
 

  
  
  
  1ك

  
  2ك

  
  3ك

  
  

  
  
  
  

 

 .وضع المخططات الضرورية اختيار�$نارة�ا!ناسبة�و�: الـكـفـاءة�ييم�مدى�التحكم�يتـقــــــــ
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 9  وزارة التربية الوطنية

 

  

  –با�فواج  –3الوحدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 الحجم
 الزمني

 التقويم المرحلي
 والمعالجة

توجيھات حول 
  استعمال السندات

تدرج (السير المنھجي للوحدة 
 الكفاءة اھداف التعلم الوحدة التعلمية الموارد المستھدفة )المھمات

 سا 01

 .تغيير جھاز بآخر •
 تصحيح ا$خطاء •

المرتكبة 
 .أثناء الحجز

ادخال تعدي,ت  •
في التركيب 

 وحجزھا

استعمال  -
برمجيات تراعي 

الخصائص 
الحقيقية  لدارات 

  ا�نارة
  

  :المكتسبات القبلية
أحادي (مختلف أنواع المخططات  -

 ....)السلك
 .مختلف الرموز المستعملة -
استعمال برنامج إدخال و تقليد  -

  .دارات إنارة 
  

  :تدرج المھمات
القاطع البعدي بتركيب يقلد  -

   .وتركيب بمؤقتة

  .دفتر الشروط •
 .مختلف المخططات •

تقليد دارة 
ا+نارة بمؤقتة 
  .أو قاطع بعدي

 

التحكم في  •
دارة عن بعد 
من مواضع 

  .مختلفة
 

  1ك
  
  2ك

  
  3ك

  
  4ك

 

 .ا+نارة دارات وتقليد برنامج +دخال استعمال :تـقــــــــييم�مدى�التحكم�ي�الـكـفـاءة
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 10  وزارة التربية الوطنية

 

  

  

 -كل القسم  –4الوحدة 

    

 الحجم
 والمعالجة التقويم المرحلي الزمني

توجيھات 
حول استعمال 

  السندات

تدرج (السير المنھجي للوحدة 
الوحدة  الموارد المستھدفة )المھمات

 الكفاءة اھداف التعلم التعلمية

  سا01
  
  
 

 .يحدد الرموز •
  .يرسم المخططات •

 
 

  :المكتسبات القبلية  
 .دفتر الشروط -
 .المخطط الھندسي للمنشأة -
مخططات مختلف الدارات  -

 .الموجودة في المنشأة
  

  :تدرج المھمات
دفتر الشروط و المخطط من  انط قا

و مخططات مختلف الدارات الھندسي 
  :الموجودة في المنشأة

 السابقة التركيبات مختلف  يضع -
على مخطط مشروع انارة منزل 

  فردي

رسم تصميم المنشأة  •
 .كلية

المخطط 
الكامل 
  .للمنشأة
 

يدمج التصميمات  •
الفردية في 
تصميم كامل 

  1ك .للمنشأة
  
  2ك 

  
  3ك
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 السنويةالتدرجات 
 

 11  وزارة التربية الوطنية

 

 

  –با�فواج  –4الوحدة 
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الحجم
 الزمني

 التقويم المرحلي
 والمعالجة

توجيھات حول 
  استعمال السندات

تدرج (السير المنھجي للوحدة 
الوحدة  الموارد المستھدفة )المھمات

 الكفاءة اھداف التعلم التعلمية

  سا01
  
  
 

 
رسم الرموز  •

الضرورية في 
 .المخطط الھندسي

استعمال برمجيات  -
تراعي الخصائص 

  الحقيقية  لدارات ا�نارة
  

  :المكتسبات القبلية
 .دفتر الشروط -
 .المخطط الھندسي للمنشأة -
مخططات مختلف الدارات  -

 .الموجودة في المنشأة
  

  :تدرج المھمات
من دفتر الشروط و  انط قا

المخطط الھندسي و مخططات 
مختلف الدارات الموجودة في 

  :المنشأة
 المنشأة تركيب  يقلد -

  .مخطط المنشأة •
مختلف مخططات  •

 .ا�نارة

تقليد 
تصميم 
  المنشأة
 

تقليد تصميم  •
المنشأة كلية 
بواسطة 
  .البرمجية
 

  1ك
  
  3ك 

  
  4ك
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