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 املقدمة:
 

التعليم الثانوي    ( تضع مديرية19من وزارة التربية الوطنية لضمان تنفيذ املناهج التعليمية في ظل الظروف االستثنائية )كوفيد  وَسعيا،  2022ــ    2021للموسم الدراس ي  اتحضير 

الوطنية  العام   للتربية  العامة  بالتنسيق مع املفتشية  أيدي  والتكنولوجي  للتعلمات  السيدات والسادة املفتشين واألساتذةبين  بما  بصفة استثنائية    لة ، املعدالتدرجات السنوية 

  يتماش ى والحجم الزمني املتاح.

كفاءات املتعلمين، يرتبط هذا التخطيط بعامل الوقت الذي يجب    يشكل التخطيط لتنفيذ املناهج التعليمية عامال مؤثرا في تحقيق أهداف العملية التعليمية /التعلمية وتنمية

ة توضح كيفية تنفيذ املناهج التعليمية أن ينظر إليه كمورد من املوارد املتاحة التي ينبغي استثمارها بالشكل األمثل، تشكل التدرجات السنوية للتعلمات أداة بيداغوجية أساسي

 بحيث: 

 والزمن البيداغوجي املتاح، تراعي التوافق بين حجم التعلمات ▪

 تضبط السير املنهجي للتعلمات بما يكفل تنصيب الكفاءات املستهدفة في املناهج التعليمية، ▪

 ،تضمن بناء املفاهيم املهيكلة للمادة بأقل األمثلة والتمثيالت املوصلة إلى الكفاءات املستهدفة ▪

 وتيرة التعلم وقدرات املتعلم واستقالليته،  املوارد مع مراعاة وإرساءاملضامين   تضمن تناول  ▪

 ،  وعملية تقويمها وتنمية قدرة املتعلم على إدماج املوارد وحل املشكالتسيرورة التعلمات  فترات للتقويم املرحلي للكفاءة بما يضمن االنسجام بين تقترح ▪

  والتنسيق فيما بينهم بالنسبة لكل مادة وفي كل ثانوية التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    هذا   وأهداف وآليات قراءة وفهم مبادئ    األساتذة  نطلب من جميع  من هذا املنطلق 

 ودعمهم بتقديم التوضيح الالزم.مرافقة األساتذة كما نطلب من املفتشين من أجل وضعها حيز التنفيذ، 
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 التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية      مبادئ وأهداف

 
 

 للتعديل البيداغوجي  اآلليات البيداغوجية واملنهجية
 

 التعديل البيداغوجي آليات 

 الجانب البيداغوجي الجانب املنهجي

 تحديد مالمح التخرج والكفاءات املستهدفة، 

على   التعلمات  أسابيع   28توزيع  احتساب  دون  أسبوعا 

 التقويم، 

 ضبط التقويم املرحلي للكفاءة؛

تنفيذ   مدى  بمتابعة  يسمح  زمني  مخطط  املناهج  وضع 

 التعليمية.

 املوارد املعرفية والنشاطات: -أ

تحديد الحد الالزم من املوارد الضروري لبناء الكفاءة ) 

 املوارد املهيِكلة(،  

السندات  الوثائق،  من  األدنى  الحد  استغالل 

 والنشاطات لبناء املوارد،

 الدمج بين النشاطات في إطار حل املشكل، 

البناء   تستهدف  التي  النشاطات  التقويم  ضمن  إدراج 

 التحصيلي للتعلمات،

 املمارسات البيداغوجية:-ب

لحل   مسعى  )استغاللها ضمن  الوثائق  استغالل  منهجية 

 مشكل(،

منهجية   توضح  للمتعلم،  تقدم  منهجية،  بطاقات  بناء 

الوثائق   أنماط  مختلف  منحنيات، )استغالل  جداول، 

 نصوص، أعمدة بيانية، خرائط...(، 

تعليمات   بتقديم  للمهمات  إنجازه  أثناء  املتعلم  مرافقة 

 تيسر الحل،

 

 األهداف املبادئ األساسية 

 املحافظة على الكفاءات كمبدأ منظم؛  

 املحافظة على املفاهيم املهيكلة للمادة؛ 

مركبة  مشكلة  من خالل وضعيات  املتعلم  لدى  اإلدماج  على  القدرة  تقويم  على  املحافظة 

 للكفاءات؛تستهدف التقويم املرحلي 

 تنصيب لدى املتعلم الكفاءات املسطرة في املناهج التعليمية؛ 

املناهج   في  املستهدفة  األساسية  التعلمات  بإرساء  يسمح  للتالميذ  ناجع  تمدرس 

 التعليمية؛  

 تزويد املتعلم باألسس العلمية الضرورية ملتابعة الدراسة في املستويات األعلى 
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   الثانوي:ملمح التخرج من مرحلة التعليم 

وفق دفتر شروط بتوظيف الموارد المعرفية    ة بسيطة أو عنصر تقنيآلية صناعيدراسة وإنجاز أنظمة      

 اإلعالم واالتصال.  وباالستعانة بتكنولوجية اإللكترونيك واإللكتروتقني واآلليات مجاالت  والمنهجية المكتسبة في 

 

 : الثانيةللسنة  النهائيةالكفاءة 

 القدرة على التحليل الوظيفي لألنظمة اآللية وفهم الوظائف األساسية لها.                                     
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 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

استعمال  

 السندات 

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

القدرة على االعالم   - 

،االتصال ،واستغالل 

 المستندات. 

تحليل تنظيم نظام تقني أو  -

عنصر تقني موضوع 

 الدراسة في النظام التقني. 

تعرف في نظام تقني على    -

تسمح   التي  المادية  الهياكل 

 انجاز الوظائف الموجودة.  

تحليل تشغيل النظام   - 

التقني أو العنصر التقني  

 موضوع الدراسة في النظام. 

 

شرح الوثائق المكونة  -

 للملف التقني لنظام آلي 

التعرف على مختلف    -

 أجزاء  

النظام و تعريف        

 وظيفتها 

وضع تمثيل مهيكل  -

 للنظام

تحديد  مادة العمل   -

المعنية بالتحول بين  

 المدخل والمخرج 

إتباع منهجية للتحليل      -

 الوظيفي لنظام آلي

 

 

 

 

ية
آلل

 ا
مة

ظ
ألن

ا
 

 

 

 هيكلة النظام اآللي: 

 التحكم  -   

 المنفذات  -   

(:  Interfaceالمكيفات ) -   

  الملتقطات و المنفذات

 المتصدرة  

 القمطر -   

 دفتر الشروط 

 SADTنموذج  

 مفهوم األشغولة  -

 مفهوم وجهة نظر -

 . مخطط النشاط -

 

 

 

 المكتسبات القبلية: 

معلومات عامة حول األنظمة  -

اآللية والعناصر التقنية المستعملة 

 في الحياة اليومية . 

 

   التدرج في المهمات:

 انطالقا من عرض ألنظمة آلية:

 يحدد مختلف أجزاء  النظام   -

يتعرف على وظائف مختلف  -

 األجزاء 

يضع أو يكمل التمثيل المهيكل  -

 للنظام

 

 انطالقا من دفتر شروط:

 يرفق كل وظيفة بفعل أداء -

يسمي معطيات الدخول وترتيبها   -

 )المادة ، الطاقة ، معلومات( 

 ينشئ أو يكمل مخطط النشاط. -

 

استعمال أنظمة  

واقعية من الحياة  

اليومية )أجهزة  

 كهرومنزلية ...( 

استعمال ملفات  

SWF  

 

يحلل سيرورة   -

المعلومات في نظام  

 آلي 

يفرق بين مقادير   -

الدخول والخروج  

ويعين القيمة  

 المضافة. 

يرفق لكل وظيفة    -

 فعل األداء الموافق 

يضع أو يكمل  -

 نشاط بياني. 

شرح مسار المادة   -

 ألولية المعالجةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سا  10

 وظيفي لنظام آلي انطالقا من دفتر الشروط. وضع أو إكمال  تحليل تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:   

 

  

 آليات التنفيذ 

 ية ،...(.دفع التالميذ للتحضير واستغالل مكتسباتهم القبلية في ذلك؛ )أمثلة من محيط التلميذ :نظام الحماية ضد السرقة للسيارات ،األبواب اآلل -1

 من الناحية الوظيفية .بتناولها واالكتفاء  المفصل الشرحبالنسبة للمنفذات والمكيفات يجب تجنب  -2
 االعتماد على نفس النظام اآللي في بناء التعلمات.  -3

 .  SADTكتطبيق نموذج و مثالين االكتفاء بمثال أ -4
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 أهداف التعلم الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

 استعمال السندات

التقويم المرحلي 

 والمعالجة 

الحجم  

 الزمني

القدرة على االعالم   -

،واستغالل  ،االتصال

 المستندات. 

تعرف في نظام تقني   -

على الهياكل المادية  

التي تسمح انجاز 

 الوظائف الموجودة. 

 

تحليل تشغيل النظام  - 

التقني أو العنصر التقني 

موضوع الدراسة في  

 النظام.

 

تحويل عدد مكتوب   -

في قاعدة معينة إلى  

 عدد في قاعدة أخرى 

استعمال اآللة  -

الحاسبة لتحويل 

األعداد من العشري  

إلى الثنائي،السداسي  

 عشر والعكس

 

تعويض بنية منطقية   -

 معقدة بأخرى مبسطة  

 

 

 

ي 
فق

وا
لت

 ا
ق

ط
من

ال
 

 

 نظام التعداد 

 خصوصيات  النظام الثنائي  -

 العالقات بين الثنائي، السداسي عشر   -  

-  Octet ، Kilooctet ، Mégaoctet   ،

Giga  ،octet 

 B.C.Dالترميز    -  

  GRAYالترميز الثنائي  االنعكاسي -  

 جبر بول

 الداالت المنطقية بالمماسات   -

 الداالت المنطقية بالبوابات  -

 تبسيط المعادالت المنطقية 

 الطريقة الجبرية  -  

 طريقة جدول كارنو   -  

 

 

 

 المكتسبات القبلية: 

 العشريالنظام  -

 الدارات الكهربائية البسيطة. -

 استعمال اآللة الحاسبة  -

 تدرج المهمات:

انطالقا من تمثيل متعدد الحدود  

    لعدد عشري

يستنتج: القوة، عدد الرموز   -

 المستعملة، القاعدة 

ثم يحول من قاعدة ما إلى  

 العشري.

انطالقا من دراسة دارات بسيطة 

يصل إلى التعرف على الدوال  

 طقية و تمثيلها. المن

يقارن بين مخططين أحدهما بسيط 

واآلخر معقد يجسدان نفس التحكم 

 بنفس عدد متغيرات الدخول. 

 يستنتج ضرورة التبسيط  -

 

 

 

اإلكتفاء بالتقليد  -

لبعض الدارات  

من طرف 

 األستاذ.

تبسيط    - في 

المعادالت  

بطريقة  المنطقية 

كارنو:  جدول 

نكتفي بتطبيقات بـ  

 متغيرات.  3و  2

 

كتابة عدد في  -

 مختلف أنظمة العد.

تمثيل معادلة منطقية  - 

على شكل  مخطط 

منطقي، رسم  

كهربائي، جدول  

 الحقيقة و العكس.

تبسيط معادالت   -

 منطقية.

تمثيل معادلة منطقية  -

"نفى   بإستعمال  بوبات

و" و "نفي أو" فقط  

 ذات مدخلين.

 

 

 

 

 

 

 

 سا 18

 

 تجسيد أو تقليد دارة التحكم لنظام توافقي باستعمال المماسات والبوابات. تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:   

 

 

 

 

 آليات التنفيذ: 

 دفع التالميذ للتحضير واستغالل مكتسباتهم القبلية في ذلك؛ )عدد رموز ،قاعدة ،وقوة النظام العشري ،...(. -1

 يطلب من التلميذ وصف اإلشتغال واستنتاج المعادالت. وتحضير مسبق لتراكيب افتراضية للمحاكاة )استعمال برمجيات خاصة(  -2
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 أهداف التعلم الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

استعمال 

 السندات

التقويم المرحلي 

 والمعالجة 

الحجم  

 الزمني

القدرة على االعالم   -

،االتصال ،واستغالل 

 المستندات. 

تعرف في نظام تقني   -

على الهياكل المادية  

التي تسمح انجاز 

 الوظائف الموجودة. 

 

تحليل تشغيل النظام  - 

التقني أو العنصر 

التقني موضوع  

 الدراسة في النظام.

 

يحصي خصائص 

 CMOSوTTLالتكنولوجيات 

 Dataاستعمال كتاب المعطيات  -

Book  لشرح الوظيفة المنجزة من

طرف دارة مندمجة في المنطق 

 التوافقي.

بيت   4انجاز جامع أو طارح  -

 .CMOS أو  TTLذات بوابات  

بيت بدارة   8استعمال جامع   -

 مندمجة.

جة 
دم

من
ة 

ار
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ل
شك

ى 
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ة 
قي

ط
من
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ر 

ص
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ا

 

 

(  TTLالتكنولوجية )

 (CMOSو)

 الجامع  -

 الطارح - 

 

 

 

 القبلية: المكتسبات 

 جبر بول.  -

 البوبات المنطقية.  -

 تدرج المهمات:

 لـ:  Data Bookتوظيف  

يختار الدرات المندمجة المناسبة  - 

 لتجسيد مخطط منطقي. 

 TTLيقارن بين التكنولوجيتين  -

  CMOSو

يجمع عددين ثنائيين في  -

( CMOSأو TTLالتكنولوجية )

 بالمحاكاة 

يطرح عددين ثنائيين في  -

( CMOSأو TTLالتكنولوجية )

 بالمحاكاة 

استعمال   -

 المحاكاة.

 

استعمال   -

برمجيات تراعي 

الخصائص  

الحقيقية  للدارات  

 المندمجة .

يمكن لألستاذ  -

أن يحضر مسبقا 

تطبيق عملي 

يوظفه كسند  

 بيداغوجي.

استعمال وثائق   -

الصانع أصلية  

دون تصرف مع 

 ذكر إسم الصانع. 

 

اســتخراج خصــائص  -

دارة مندمجة معطاة مــن 

 كتــــاب المعطيــــات 

DataBook   

 DataBookاستعمال  

 لـ: 

تحديد أقطاب المداخل   -

والمخـــــــارج لـــــــدارة 

 مندمجة.

شرح الوظيفة المنجزة   -

من طرف دارة مندمجة 

. 

بيت   8انجاز جامع  -

 بالدارة المندمجة. 

 

 

 

 

 

 

 سا 06

 

 استعمال تركيب الجامع والطارح  بالدارات المندمجة لتحقيق وظيفة في نظام آلي.تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:   

 

 آليات التنفيذ: 

 .دفع التالميذ للتحضير واستغالل مكتسباتهم القبلية في ذلك؛ )وضع جدول الحقيقة ،استخراج معادلة مبسطة ،وضع مخطط منطقي لمعادلة ،...( -1

 االبتعاد عن التعاريف والشروح األدبية والتركيز على استعمال وثيقة الصانع  -2

 ( ويطلب من التلميذ وصف اإلشتغال واستنتاج المعادالت. تحضير مسبق لتراكيب افتراضية للمحاكاة )استعمال برمجيات خاصة -3

 .CMOS أو  TTLذات بوابات   بيت 4التلميذ في المنزل جامع  ينشئ -4
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 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 المستهدفةالموارد  

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

 استعمال السندات 

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

القدرة على االعالم   -

،االتصال ،واستغالل 

 المستندات. 

تعرف في نظام  ال -

تقني على الهياكل  

المادية التي تسمح  

انجاز الوظائف  

 الموجودة.  

تحليل تشغيل   - 

النظام التقني أو  

العنصر التقني  

موضوع الدراسة في  

 النظام. 

 

 

إعطاء دور منتخب   -

المعلومات وموجه 

المعلومات، وشرح دور  

مختلف األقطاب  

(Broches  ) 

استعمال منتخب   -

المعلومات، وموجه 

المعلومات إلرسال واستقبال  

 المعلومات.

وضع مخطط مفك الترميز   -

BCD- .عشري 

وضع التحكم في المرقنات   -

مصعد مشترك أو مهبط   

مشترك بواسطة مفككات  

إلى سبع قطع  BCD الترميز

 موضوعة على التتابع.  

 سترمزوضع مخطط لم -

بسيط من النوع ثنائي طبيعي  

بواسطة   ثنائي انعكاسي /

 بوابات منطقية. 

يز
رم

لت
 ا
ك

وف
ز 

مي
تر

ة 
يف

ظ
و

 
 

 

منتخب المعلومات وموجه  -

بيت في   8و 4المعلومات 

 . CMOSوTTLتكنولوجية 

 عشري  -BCD مفك الترميز -

سبع   -BCDمفك الترميز  -

 قطع.

المسترمزات   -

(Transcodeurs . ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكتسبات القبلية: 

 المنطق التوافقي.  -

 البوابات المنطقية في  -

 . CMOSو TTLالتكنولوجيا 

 تدرج المهمات: 

لوضع  Data bookيستغل  -

 مختلف المخططات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استعمال المحاكاة.  -

يمكن لألستاذ أن   -

يحضر مسبقا تطبيق  

عملي يوظفه كسند  

 بيداغوجي. 

 

استعمال برمجيات   -

تراعي الخصائص  

الحقيقية  للدارات  

 المندمجة.

استعمال وثائق  -

الصانع أصلية دون  

تصرف مع ذكر 

 إسم الصانع. 

 

 

 

 

 

قراءة واستغالل  

 وثائق الصانع: 

تحديد أقطاب الدارة   -

 حيز الدراسة. 

استخراج جدول   -

 الحقيقة )التشغيل(.  

استخراج   -

 المعادالت المنطقية. 

التصميم  وضع  -

 المنطقي للمعادالت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سا  08

 

 

 استعمال مختلف الدارات المندمجة المدروسة لتحقيق وظائف أو حل مشكلة في نظام آلي. تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:   

 
 آليات التنفيذ: 

 يقوم به التلميذ بالمنزل(.الخاصة بمفك الترميز دفع التالميذ للتحضير واستغالل مكتسباتهم القبلية في ذلك ؛)استخراج المعادالت المبسطة  -1

  تحضير مسبق لتراكيب افتراضية للمحاكاة )استعمال برمجيات خاصة( يطلب من التلميذ وصف اإلشتغال. -2

 .مصعد مشترك تقتصر الدراسة باستعمالوضع التحكم في المرقنات  -3
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وية وآلية تنفيذها التدرجات السن  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 الموارد المستهدفة

 للوحدة السير المنهجي 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

استعمال  

 السندات 

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

القدرة على   -

االعالم ،االتصال  

،واستغالل 

 المستندات. 

تعرف في نظام  ال -

تقني على الهياكل  

المادية التي تسمح  

انجاز الوظائف  

 الموجودة.  

 

تحليل تشغيل   - 

النظام التقني أو  

العنصر التقني  

موضوع الدراسة  

 في النظام. 

 

تعيين شدة التيارات في   -

 دارة تحتوي على عروتين. 

 

استبدال نموذج تيفنا   -

 بنموذج نورتون والعكس. 

 

الم  - الطاقة  ستعملة حساب 

 في دارة كهربائية. 

 

حساب التوترات و   -

 التيارات في الدارة. 

 

تعيين نقطة التشغيل   -

لعنصر خطي أو غير  

 خطي.

 

مر
ست

لم
 ا
ار

تي
ال
ي 

 ف
ية

ائ
رب

ه
لك

 ا
ت

را
دا

ال
 

مستقبل   )مستقبل,  أوم  قانون 

 فعال، مولد( 

 االستطاعة والطاقة.

 قانون جول. -

 تحويل الطاقة وحفظها.  -

تحليل الدارات   -

 الكهربائية بإستعمال: 

 قانوني كرشوف 

 نظرية تيفنان 

 نظرية نورتون 

 تحويل تيفنان ـ نورتون 

خاصيات  -   استغالل 

العناصر الخطية و غير  

 الخطية:

 ثنائي المساري. 

 ثنائي زينر. 

 مقاومة ضوئية.

    CTNمقاومات من النوع 

 . CTPو 

 مقحل ثنائي القطبية.

 المكثفة: شحن و تفريغ 

 المكتسبات القبلية 

 رسم مستقيم انطالقا من معادلته والعكس.  -

 المقادير األساسية في الكهرباء. -

 تدرج المهمات 

 انطالقا من تجارب مختلفة:  

 يستخرج قانون أوم.  -

 قانوني كرشوف.  -

 يعين عالقة قاسم التوتر وقاسم التيار.  -

 يعين النموذج المكافئ تيفنان و نورتون. -

تعطى  الميزة لكل من العناصر )ثنائي  

 المساري ،زينر ،المقاومات ،المقحل(:

 يحلل تشغيل العنصر.  -

 يعطى تركيب يحتوي على العنصر المعني: 

 يحسب قيم العناصر الموافقة للتشغيل.  -

يبحث في الوثائق و/أو على االنترنت   -

 بمختلف العناصر. المميزات الخاصة 

يختار العنصر الموافق باستغالل وثائق   -

 الصانع. 

يحلل منحنى شحن مكثفة ومنحنى تفريغ   -

 مكثفة. 

 

استعمال  -

 . المحاكاة 

استعمال  -

 برمجيات  

استعمال  -

وثائق الصانع 

أصلية دون  

تصرف مع 

ذكر إسم  

 الصانع. 

 

المقادير    - حساب 

 المميزة للدارة. 

اختيار    - حسن 

أو   المناسب  القانون  

 النظرية المناسبة. 

استغالل الخاصيات   -

المميزة لكل عنصر  

باستعمال كتاب  

 data)المعطيات     

book)   أو وثائق

 الصانع. 

 

 

 

 

 

 

 سا  22

 

 . اختيار نوع وقيم العنصر المستعمل تبريرتـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:  
 آليات التنفيذ:  

 ...(. العناصر الخطية وغير الخطية ،دفع التالميذ للتحضير واستغالل مكتسباتهم القبلية في ذلك ؛)المقادير الكهربائية ،الوحدات ، -1

 .  يطلب من التلميذ وصف اإلشتغالوتحضير مسبق لتراكيب افتراضية للمحاكاة )استعمال برمجيات خاصة(  -2
 استغالل وثائق الصانع.  -3
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وية وآلية تنفيذها التدرجات السن  

 

 

 

 

 

 

 

  

 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

استعمال  

 السندات 

المرحلي  التقويم 

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

القدرة على االعالم   -

،االتصال ،واستغالل 

 المستندات. 

تعرف في نظام  ال -

تقني على الهياكل  

المادية التي تسمح  

انجاز الوظائف  

 الموجودة.  

تحليل تشغيل   - 

النظام التقني أو  

العنصر التقني  

موضوع الدراسة في  

 النظام. 

 

المرحل  تسمية مكونات  -

الكهرومغناطيسي ثم شرح  

 تشغيله.

استعمال مرحل  -

كهرومغناطيسي في  

 تركيب إنارة. 

 

ية
س

طي
نا

مغ
و
هر

لك
 ا
ت

قا
بي

ط
ت

 

 

 الدارات المغناطيسية: 

الحقل، التحريض والتدفق   -

 المغناطيسي.

تطبيقات القوانين: البالس،   -

 فرادي ولنز. 

 التحريض الذاتي.   -

 تطبيقات: 

 المرحالت   -

 المكتسبات القبلية: 

 الكهرومغناطيسية.  -

 تدرج المهمات: 

 يشاهد تجارب: 

يحدد المقادير المشاركة في إنتاج   -

 حقل مغناطيسي في وشيعة.

يتعرف على الدارة المغناطيسية    -

 والمقادير الخاصة بها. 

يقارن بين دارة كهربائية ودارة   -

 مغناطيسية. 

 تحليل و تفسير نتائج التجارب:

 ة قانون البالس. تجرب  -

تجربة قانون فارادي بواسطة   -

 مغناطيس ووشيعة.

للتحقق من   swfاستعمال ملفات   -

 رد فعل الوشيعة .

من خالل مرحل كهرومغناطيسي  

 مفكك أو منظور: 

 يتعرف على مكوناته.  -

 يشرح تشغيله. -

 

استعمال  -

 . المحاكاة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسمية مكونات   -

 المرحل 

دور العناصر   -

 األساسية  في المرحل  

شرح مبدأ التشغيل   -

 للمرحل  

تحديد مجال   -

 استعماله.   

تجسيد دارة التحكم   -

 بالمرحل  

استغالل وثائق   -

الصانع الختيار مرحل  

 الستعمال محدد 

 

 

 

 

 

 

 سا  06

 

 كهرومغناطيسي كدارة ترابط منسجم. يستعمل مرحل تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:   
 آليات التنفيذ  

 بسيط.  االكتفاء بالحسابات التي لها عالقة في اختيار المرحل الكهرومغناطيسي ،واالكتفاء بتركيب – 1

 . ،صور ،...( ويطلب من التلميذ وصف اإلشتغال واالستنتاج  ،فيديو  swfتحضير مسبق لملفات رقمية )ملف  - 2
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وية وآلية تنفيذها التدرجات السن  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات  

حول 

استعمال  

 السندات 

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

القدرة على االعالم   -

،االتصال ،واستغالل 

 المستندات. 

تعرف في نظام  ال -

تقني على الهياكل  

المادية التي تسمح  

انجاز الوظائف  

 الموجودة.  

تحليل تشغيل   - 

النظام التقني أو  

العنصر التقني  

موضوع الدراسة في  

 النظام. 

 

 

 

حساب ممانعة دارة وشدة   -

التيار الذي يجتازها 

باستعمال تمثيل فرينل  

Fresnel 

 

قياس القيم المنتجة   -

للمقادير بواسطة الفولط  

 متر أو األمبير متر 

حساب ممانعة دارة وشدة   -

التيار الذي يجتزها 

 باستعمال طريقة بوشرو 

ب 
و
نا

مت
 ال

ار
تي

ال
ي 

 ف
ية

ائ
رب

ه
لك

 ا
ت

را
دا

ال
 

 التيارات الدورية: 

المقادير المميزة: الدور، التردد،   -

القيم اللحظية، العظمى، المنتجة، 

 المتوسطة. 

 التيار المتناوب الجيبي: 

العالقات الرياضية: الدور،   -

القيمة اللحظية   -التردد.          

 والمنتجة

 تمثيل فرينل  -

قانون أوم في التيار المتناوب  

 الجيبي 

 RLالتسلسلية،   RLCالدارة   -

 توازي  

 االستطاعة في التيار ~ الجيبي  

 نظرية بوشرو.   -  

 رفع عامل االستطاعة. -  

مفاهيم أولية في التيار المتناوب  

 الثالثي الطور

 العبارات اللحظية للتوترات   -  

 ةالتوترات البسيطة والمركب    -

 المكتسبات القبلية: 

 تركيب األشعة. -

 نظرية فيثاغورث.  -

 الدوال المثلثية.  -

 قانون أوم وقوانين كيرشوف  -

 تدرج المهمات: 

 يشاهد إشارات دورية :  

 يستنتج المقادير المميزة.   -

 يحدد اإلشارة المتناوبة الجيبية. -

 يضع العالقات الرياضية المطلوبة. -

 يمثل عبارة لحظية بشعاع. -

يقيس على راسم االهتزاز المهبطي  -

 فرق الطور بين المقادير الجيبية.

 معالجة دارة كهربائية بتمثيل فرينل: 

 يحسب مختلف المقادير.  -

انطالقا من قياسات على شبكة ثالثية  

 الطور:

 والمركبة.يميز بين المقادير البسيطة  -

يضع العالقات الرياضية للعبارات   -

 اللحظية.  

 

إعطاء  -

األولوية  

الستعمال 

التجهيز  

المتوفر على  

 المحاكاة

 

يستخرج من إشارة   -

جيبية  المقادير  

الكهربائية المميزة  

 لها.

يحسب ممانعة  -

دارة ومختلف  

االستطاعات  

باستعمال تمثيل 

 فرينل. 

 

يحسب ممانعة  -

دارة ومختلف  

طريقة االستطاعات ب

 بوشرو . 

 

يحسب سعة   -

المكثفة الالزمة 

لتحسين عامل  

   االستطاعة

 

 

 

 

 

 

 سا  14

 حساب المقادير المميزة لمنشأة كهربائية أحادية الطور.   تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:

 آليات التنفيذ:  

 دفع التالميذ للتحضير واستغالل مكتسباتهم القبلية في ذلك ؛)قانون أوم في التيار المستمر ،قوانين كيرشوف ،...(.  -1

 ،فيديو ،صور ،...( ويطلب من التلميذ المالحظة واالستنتاج.  swfتحضير مسبق لملفات رقمية )ملف  -2
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وية وآلية تنفيذها التدرجات السن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 المستهدفةالموارد  

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

استعمال  

 السندات 

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

القدرة على االعالم   -

،االتصال ،واستغالل 

 المستندات. 

تحليل تنظيم نظام تقني   -

أو عنصر تقني موضوع  

الدراسة في النظام 

 التقني.

تعرف في نظام تقني  ال -

على الهياكل المادية التي  

تسمح انجاز الوظائف 

 الموجودة. 

تحليل تشغيل النظام  - 

التقني أو العنصر التقني 

موضوع الدراسة في  

 النظام.

 

 شرح هدف التغذية  -

شرح هدف التقويم،   -

دور المحول في  

التركيب، دور الثنائيات  

 المساري والمكثفات. 

حساب القيم المتوسطة   -

والمنتجة، قياسها 

بالفولطمتر و راسم  

 االهتزاز المهبطي. 

تركيب دارة التحويل   -

من المتناوب إلى  

المستمر، باستعمال 

محول مناسب، مرشح  

 . 78xxومنظم من النوع 

ية 
غذ

لت
 ا
فة

ظي
و

 

 

تكييف بواسطة محول، حساب  -

  N/2= N 1U2/U        1باستعمال

 

 أحادي النوبة وثنائي النوبةتقويم  -

 القيم المتوسطة والمنتجة.  -

 

 ترشيح بالمكثفات.  -

تنظيم التوتر بواسطة منظم من   -

 . .78xxالنوع 

 المكتسبات القبيلية: 

 القوانين األساسية للكهرباء. - 

 الدارات المغناطيسية. -

 التيار المتناوب.  -

 

 تدرج المهمات 

انطالقا من تجربة أو تقليد لدارة 

 تغذية مثبتة:  

يشاهد إشارة المخرج لكل   -

 طابق.

 يحدد وظيفة الطابق.  -

 يسمي مكونات الطابق.  -

 يحلل التشغيل لكل طابق.  -

 

 اختيار العناصر لتغذية معطاة: 

 يحسب المقادير المميزة.   -

 يستعمل وثائق الصانع.  -

 

استعمال  

 المحاكاة. 

 

استعمال  -

وثائق الصانع 

أصلية دون  

تصرف مع ذكر 

 إسم الصانع.. 

 

تسمية مختلف   -

 طوابق التركيب. 

يشرح تشغيل مختلف   -

 الطوابق في التركيب. 

يرسم شكل التوتر   -

 عند مخرج كل طابق 

من تمثيل إشارة مقومة  

يحسب القيم المتوسطة 

 والمنتجة.

 

 

 

 

 

 

 سا  08

 

 يختار المركبات المكونة لتغذية انطالقا من دفتر شروط لنظام آلي . تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:   

 

 آليات التنفيذ: 

 المساري ،شحن وتفريغ مكثفة ،...(.دفع التالميذ للتحضير واستغالل مكتسباتهم القبلية في ذلك ؛)تغذية الدارات المندمجة ،التيار المتناوب الجيبي ،ثنائي  -1

 ،فيديو ،صور ،...( ويطلب من التلميذ المالحظة واالستنتاج. swfتحضير مسبق لملفات رقمية )ملف  -2

 (.78xxتجنب الدراسة التكنولوجية للبنية الداخلية لـ)المحول ،المنظم  -3

 تناول التقويم ثنائي النوبة يكون بجسر قرايتز فقط. -4
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وية وآلية تنفيذها التدرجات السن  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

 استعمال السندات 

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

القدرة على االعالم   -

،واستغالل  ،االتصال

 المستندات. 

تعرف في نظام تقني  ال -

على الهياكل المادية التي  

تسمح انجاز الوظائف  

 الموجودة.  

تحليل تشغيل النظام   - 

التقني أو العنصر التقني  

موضوع الدراسة في  

 النظام. 

 

شرح دور   -

المضخم في  

 اإللكترونيك. 

 

حساب التضخيم   -

في التوتر لطابق  

باعث مشترك وحيد  

 ذات مقحل. 

 

حساب التضخيم و   -

إختيار المقاومات 

المناسبة في 

 المضخم العملي. 

 

يم 
خ

ض
لت

 ا
فة

ظي
و

 

 مبدأ التضخيم   -

مضخم بمقحل تركيب باعث   -

 مشترك بطابق واحد.  

إيجاد التصميم المكافئ  -

 حساب: 

مقاومات الدخول ، الخروج   -

Re, Rs 

 تضخم في التوتر    -

        Av =- β.Rc/h11 

 المضخم العملي  -

 تركيب عاكس  -

 تركيب غير عاكس  -

 المكتسبات القبلية : 

 استقطاب المقحل.  -

 التيار المتناوب.  -

 القوانين األساسية في الكهرباء. -

 نظرية تفينا و نورتون.  -

 

 تدرج المهمات: 

باستعمال شبكة مميزات المقحل 

 لتركيب باعث مشترك: 

 يحدد نقطة التشغيل.  -

الدخول والخروج يمثل إشارة   -

 على الشبكة.

 يستنتج التصميم المكافئ للمقحل. -

يحسب المقادير المميزة   -

 للتركيب. 

انطالقا من تركيب بمضخم  

 عملي: 

 يستنتج طبيعة التركيب.  -

 يختار المقاومات المناسبة.  -

إعطاء األولوية   - 

الستعمال التجهيز  

المتوفر على  

 المحاكاة. 

 

استعمال  -

برمجيات تراعي  

الخصائص الحقيقية   

 للدارات المندمجة. 

 

استعمال وثائق  -

الصانع أصلية دون  

تصرف مع ذكر 

 إسم الصانع. 

من خالل تركيب  

بطابق باعث مشترك  

 لمضخم: 

حساب مختلف   -

المقادير بتطبيق  

 العالقات. 

ختيار العناصر  ا -

المكونة للتركيب  

باستعمال وثائق  

 الصانع والحسابات. 

رسم مختلف   -

اإلشارات الدخول و  

الخروج في النظام  

 الديناميكي. 

حساب التضخيم   -

لمختلف التركيبات  

بمضخم عملي  

وحساب المقاومات  

 المناسبة . 

 

 

 

 

 

 

 سا  08

 في نظام آلي أو عنصر تقني يختار المضخم المناسب. تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:   

 
 آليات التنفيذ: 

 ، ،...(.  قوانين كيرشوف، المقحلدفع التالميذ للتحضير واستغالل مكتسباتهم القبلية في ذلك ؛) - 1

 ،فيديو ،صور ،...( ويطلب من التلميذ المالحظة واالستنتاج.  swfتحضير مسبق لملفات رقمية )ملف  - 2

 االكتفاء بمثال واحد لكل تركيب. – 3
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وية وآلية تنفيذها التدرجات السن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

استعمال  

 السندات 

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

 

القدرة على االعالم   -

،االتصال ،واستغالل 

 المستندات. 

تحليل تشغيل النظام   -

التقني أو العنصر التقني  

موضوع الدراسة في  

 النظام. 

 

استعمال مضخم   -

عملي كمقارن و 

 تعيين مجال عمله. 

شرح دور مقارن    - •

منطقي، ومقارن  

 تماثلي 

إعطاء  االختالف   - •

الموجود بين المقارن  

المنطقي والمقارن  

 التماثلي

استغالل مقارن  - •

منطقي وتفسير  النتائج  

ت  المحصل عليها 
ما

و
عل

لم
 ا
نة

ار
مق

ة 
يف

ظ
و

 

 

المضخم العملي مستعمل   -

 كمقارن

 

 المقارن المنطقي  -

 

 المكتسبات القبلية: 

 المضخم العملي.  -

 المنطق التوافقي.  -

البوابات المنطقية في   -

 التكنولوجيا 

TTLوCMOS.   

 تدرج المهمات: 

انطالقا من تركيب لمضخم عملي  

 في حلقة مفتوحة 

يكتشف عملية المقارنة    -

 التماثلية. 

 باستعمال وثائق الصانع 

يشرح تشغيل المقارن المنطقي   -

74LS85 . 

يقارن عددين ثنائيين بواسطة  -

 . 74LS85المقارن 

 

إعطاء  -

وية  األول

الستعمال 

التجهيز المتوفر  

 على المحاكاة. 

 

استعمال وثائق  

الصانع أصلية 

دون تصرف  

مع ذكر إسم  

 الصانع. 

 

يسمي و يحدد دور   -

 عناصر التركيب. 

يحسب أو يعين   -

التوتر المرجعي 

 لمقارن تماثلي. 

يشرح تشغيل   -

 التركيب. 

يصمم دارة منطقية   -

تقارن بين عددين  

 أبيات.  04ثنائيين ذو 

 

 

. 

 

 

 

 سا  06

 :   استعمال المقارن لتحقيق وظيفة في نظام آلي.تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة

 
 آليات التنفيذ: 

 ،...(. 74LS85جدول اشتغال الدارة المندمجة ، رمز وأقطاب الربط للمضخم العملي دفع التالميذ للتحضير واستغالل مكتسباتهم القبلية في ذلك ؛) - 1

 ،فيديو ،صور ،...( ويطلب من التلميذ المالحظة واالستنتاج.   swfتحضير مسبق لملفات رقمية )ملف  -   2      
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وية وآلية تنفيذها التدرجات السن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

استعمال  

 السندات 

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

القدرة على االعالم ،االتصال  -

 ،واستغالل المستندات. 

تحليل تنظيم نظام تقني أو  -

عنصر تقني موضوع الدراسة 

 في النظام التقني. 

تعرف في نظام تقني على  ال -

الهياكل المادية التي تسمح انجاز 

 الوظائف الموجودة.  

تحليل تشغيل النظام التقني أو  - 

العنصر التقني موضوع الدراسة 

 في النظام. 

 

التعبير ببساطة   -

عن العنصر الذي  

يحول مقدار فيزيائي  

 إلى مقدار كهربائي. 

شرح دور الملتقط   -

. 

عد األنواع   -

 األساسية للملتقطات. 

ت 
ما

و
عل

لم
 ا
ب

سا
كت

 ا
فة

ظي
و

 

 

 ـ ملتقطات نهاية الشوط 

 ـ ملتقط المستوى  

 ـ خلية ضوئية  

 مقحل ضوئي     -

 ملتقط حراري    - 

(CTN – CTP) . 

 

 المكتسبات القبلية: 

تحويل المقادير الفيزائية إلى   -

 مقادير كهربائية.

استغالل خاصيات العناصر   -

 الخطية و الالخطية . 

 

 تدرج المهمات: 

باستعمال نظام آلي في حالة  

 تشغيل: 

 يكتشف وظيفة الملتقط.  -

يحصي األنواع األساسية   -

 للملتقطات. 

 :باستغالل وثائق الصانع

 يعين حدود تشغيل الملتقط.   -

 

إعطاء  -

األولوية  

الستعمال 

التجهيز المتوفر  

 المحاكاة. على 

 

 

استعمال  -

وثائق الصانع 

أصلية دون  

تصرف مع ذكر 

 إسم الصانع.. 

 

تحديد طبيعة   -

المقدار الفيزيائي 

المحول إلى مقدار  

 الكهربائي. 

وتفسير   قراءة   -

المعلومات المدونة  

 على الملتقط. 

التمييز بين مختلف    -

 الملتقطات. 

استغالل وثائق   -

الصانع في اختيار  

 الملتقط المناسب. 

 

 

 

 

 سا  04

 

 اختيار الملتقطات المناسبة الستعمالها في نظام آلي أو عنصر تقني ما.تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:   

 
 آليات التنفيذ: 

 ،...(. عدّ مختلف المقادير الفيزيائيةدفع التالميذ للتحضير واستغالل مكتسباتهم القبلية في ذلك ؛)  -  1

 ،فيديو ،صور ،...( ويطلب من التلميذ المالحظة واالستنتاج.   swfتحضير مسبق لملفات رقمية )ملف  -   2      

 استغالل المحاكاة في تقديم مختلف الملتقطات.  -  3      
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وية وآلية تنفيذها التدرجات السن  

  

 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

استعمال  

 السندات 

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

 

القدرة على االعالم   -

،االتصال ،واستغالل 

 المستندات. 

تعرف في نظام  ال -

تقني على الهياكل  

المادية التي تسمح  

انجاز الوظائف  

 الموجودة.  

  

 

 

 

يعطي االختالف بين    -

 مختلف طرق الحماية. 

 

يشرح تشغيل كل   -

 عنصر حماية. 

 

وضع مجاالت   -

ة  استعمال أنظمة الحماية. 
يف

ظ
و

ية 
ما

ح
ال

 

 

 المنصهرات   -

 

 المرحل الحراري   -

 

 المكتسبات القبلية: 

 مفعول جول -

 

 تدرج المهمات: 

 :  SWfباستعمال ملفات 

يكتشف مختلف األخطار التي  -

يمكن أن تتعرض لها منشأة  

 كهربائية. 

يحدد مكونات عنصر الحماية  -

 ودورها.

 يشرح مبدأ تشغيلها.  -

المناسب يختار عنصر الحماية  -

 باستغالل وثائق الصانع. 

 

 

استعمال  -

 المحاكاة. 

 

استعمال  -

وثائق الصانع 

أصلية دون  

تصرف مع ذكر 

 إسم الصانع.. 

 

يفسر المعلومات   -

المسجلة على  

 المنصهر.

يحدد مجال استعمال   -

عنصر الحماية  

باستعمال شبكة  

الخصائص أو جداول  

 الصانع. 

 

  اختيار  مرحل -

حراري وضبط التيار  

   المناسب لإلعتاق

 

 

 

 

 

 

 سا  05

 

 اختيار عناصر الحماية الضرورية في دارات التحكم واالستطاعة.تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:   

 ليات التنفيذ: آ 

 ،...(. األخطار الكهربائية  دفع التالميذ للتحضير واستغالل مكتسباتهم القبلية في ذلك ؛)عدّ مختلف   - 1

 ،فيديو ،صور ،...( ويطلب من التلميذ المالحظة واالستنتاج.  swfتحضير مسبق لملفات رقمية )ملف  - 2
 والحمولة المفرطة.  ةالقصيرتقديم مختلف األخطار يقتصر على الدارة  - 3

 .  gGو   aMاالكتفاء بدراسة المنصهرات من نوع  – 4
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وية وآلية تنفيذها التدرجات السن  

 

 

 

  

 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة 

 المهمات( )تدرج  

توجيهات حول  

استعمال  

 السندات 

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

القدرة على االعالم   -

،االتصال ،واستغالل 

 المستندات. 

تحليل تنظيم نظام تقني أو  -

عنصر تقني موضوع 

 الدراسة في النظام التقني. 

تعرف في نظام تقني  ال -

على الهياكل المادية التي  

تسمح انجاز الوظائف  

 الموجودة.  

تحليل تشغيل النظام   - 

التقني أو العنصر التقني  

موضوع الدراسة في  

 النظام. 

 

شرح تحويل   -

الطاقة المنجزة في  

 المحرك. 

عد مختلف أجزاء   -

المحرك الالتزامني  

 ثالثي الطور. 

شرح مختلف   -

مجاالت استعمال 

المحركات  

الالمتزامنة ثالثية 

 طوار. األ

شرح تشغيل   -

ووظيفة الرافعة 

 الهوائية

شرح وظيفة   -

 الموزع.

عة
طا

ست
ال
 ا
فة

ظي
و

 

 

المحركات    -

الالتزامنية ثالثية  

 الطور. 

المالمسات   -

 الكهرومغناطيسية 

 

الرافعات الهوائية   -

ذات المفعول  

البسيط  

 والمزدوجة. 

 

الموزعات الهوائية   -

ذات التحكم الكهربائي  

،  2/4،  2/3أو الهوائي 

2/5 

 المكتسبات القبلية: 

 القوانين األساسية للكهرباء. -

 الكهرومغناطيسية.  -

 التيار المتناوب ثالثي الطور  -

 

 تدرج المهمات: 

 انطالقا من محرك مفكك أو منظور:

 يتعرف على مختلف األجزاء. -

يتعرف على مدلول معطيات اللوح   -

 اإلشاري للمحرك. 

 يقرن لفات المحرك.  -

 . يسمي مكونات المالمس

يربط محرك التزامني مع شبكة التغذية   -

 باستعمال مالمس ويغير اتجاه دورانه. 

 من خالل ملفات فالش : 

 يتعرف على مكونات الرافعة. -

 يشرح تشغيل الرافعة.  -

 يشرح وظيفة الموزع.  -

 

إعطاء  -

األولوية  

الستعمال 

التجهيز المتوفر  

 على المحاكاة. 

 

 

استعمال  -

وثائق الصانع 

أصلية دون  

تصرف مع 

ذكر إسم  

 الصانع.. 

 

يقارن بين مرحل    -

كهرومغناطيسي 

 ومالمس. 

قراءة عدة لوحات    -

تعليمات لتعيين نوع  

اإلقران الالزم على  

 الشبكة.

يربط المنفذ   -

 المتصدر مع الرافعة.

ربط ويجسد دورة  ي -

نواسية، مربعة أو على  

بالعتاد    Lشكل حرف 

 أو بالتقليد. 

 

 

 

 

 

 

 سا  10

 

 من المناولة الهيكلية لنظام آلي بسيط يعدد جميع المنفذات ويحدد نوعها.تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:   

 الموزعات التي تتحكم في الرافعات. يعين اإلقران المناسب للمحرك على الشبكة، يحدد نوع 

 
 ليات التنفيذ: آ

 . عدم التطرق للحسابات في المحرك الالتزامني –  1

 التركيز على الجزء الدوار والجزء الساكن لمحرك التزامني ثالثي الطور ذو دوار مقصور.  – 2

 بتوظيف ملفات رقمية. تحويل الطاقة المنجزة في المحركشرح   – 3
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وية وآلية تنفيذها التدرجات السن  

 

 

  

 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

استعمال  

 السندات 

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

القدرة على االعالم   -

،االتصال ،واستغالل 

 المستندات. 

تعرف في نظام  ال -

تقني على الهياكل  

المادية التي تسمح  

انجاز الوظائف  

 الموجودة.  

تحليل تشغيل النظام   - 

التقني أو العنصر  

التقني موضوع  

 الدراسة في النظام. 

شرح مراقبة تيار كبير   -

 بتيار صغير 

شرح عمل المقحل في  -

 حالة التبديل 

مع   24Vربط مرحل  -

دارة استطاعة  

220/380V 

عمال مرحل سكوني است -

 متحكم فيه بمعادلة منطقية

كم 
ح

لت
 ا
فة

ظي
و

 

 

 المقحل في حالة التبديل  -

 

 تطبيق:  

استعمال دارة   -تحكم في محرك -

 الترابط 

 تحكم في رافعة بسيطة المفعول -

 المكتسبات القبلية: 

 تشغيل المقحل -

المرحل الكهرومغناطيسي    و  -

 المالمس 

 نظام الحماية  -

 المهام: تدرج  

بغية تكييف دارة تحكم في منفذ 

 TTL   بمستوى منطقي        )

( مع دارة  CMOS أو   

 إستطاعة لمنفذ: 

يختار العنصر اإللكتروني   -

المناسب )المقحل( من بين عدة 

 عناصر مقترحة. 

 يحدد نقطة التشغيل المناسبة. -

 . يشرح تشغيل التركيب -

 

إعطاء  -

األولوية  

الستعمال 

التجهيز المتوفر  

 على المحاكاة. 

 

 

استعمال وثائق  -

الصانع أصلية 

دون تصرف مع  

ذكر إسم  

 الصانع.. 

 

 :  من دارة الترابط

يحدد دور الطابق   -

دور مختلف  و

 العناصر. 

يختار المقحل   -

المناسب باستعمال 

 وثائق الصانع.

 

 

 

 سا  07

 

 تكييف دارات التحكم المنطقية مع مختلف المنفذات.تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة:   

 

 آليات التنفيذ: 

 ،...(.  ربط مرحل كهرومغناطيسي في التركيب ، أحداثيات نقطة الراحة للمقحل دفع التالميذ للتحضير واستغالل مكتسباتهم القبلية في ذلك ؛) -1

 ،فيديو ،صور ،...( ويطلب من التلميذ المالحظة واالستنتاج.  swfتحضير مسبق لملفات رقمية )ملف  -2

 شرح عملية التبديل من خالل اختيار نقطة الراحة على مستقيم الحمولة السكوني.  -3
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وية وآلية تنفيذها التدرجات السن  

 

 أهداف التعلم  الكفاءة 
الوحدة  

 التعلمية 
 الموارد المستهدفة

 السير المنهجي للوحدة 

 )تدرج المهمات( 

توجيهات حول  

استعمال  

 السندات 

التقويم المرحلي  

 والمعالجة

الحجم 

 الزمني 

القدرة على االعالم   -

،االتصال ،واستغالل 

 المستندات. 

تعرف في نظام  ال -

تقني على الهياكل  

المادية التي تسمح  

انجاز الوظائف  

 الموجودة.  

تحليل تشغيل النظام   - 

التقني أو العنصر  

التقني موضوع  

 الدراسة في النظام. 

 

التمييز بين المنطق    -

المربوط والمنطق  

 المبرمج. 

استعمال وثائق الصانع   -

إلنجاز وظيفة معينة بـ  

UAL 74181  ببرمجة

 مداخل التحكم. 

التحكم في محرك ذات   -

إتجاهين للدوران بواسطة  

اآللي المبرمج باستعمال 

 لغة المالمس.

ج 
رم

مب
ال
ق 

ط
من

ال
ي 

 ف
ية

ول
 أ
ئ

اد
مب

 

 

 UALالوحدة الحسابية والمنطقية   -

74LS181 . 

 

 اآللي المبرمج الصناعي .  -

 

 . Ladderلغة المالمس  -

 

 المكتسبات القبلية: 

 المقارن المنطقي. -

 الجامع و الطارح.  -

المتممة  -

(complémentation .) 

 

 تدرج المهمات: 

 بتوظيف أمثلة من الواقع: 

يقارن بين المنطق المربوط   -

 والمنطق المبرمج. 

يستخرج مختلف حاالت   -

 UAL 74LS181 التشغيل لـ:

 باستعمال وثائق الصانع. 

للتحكم  Ladderكتابة برنامج   -

 .في محرك 

استعمال  -

 المحاكاة. 

 

استعمال  -

وثائق الصانع 

أصلية دون  

تصرف مع ذكر 

 إسم الصانع. 

نكتفي بكتابة   -

برنامج 

Ladder  

للتحكم في  

محرك إتجاه  

 . واحد للدوران

 

اعتمادا على جدول 

اشتغال الوحدة  

  - الحسابية والمنطقية

ينجز بعض العمليات  

 الحسابية والمنطقية. 

اعتمادا على جدول 

التعيينات للمداخل 

 : والمخارج

يترجم تصميم    -

بالتماسات إلى لغة 

Ladder 

ينجز برنامج بسيط   -

 بلغة التماسات وينفذه. 
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