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  مقدمــــة

  

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

كأدوات عمل مكّملة للّسندات المرجعية  تدرج التعلماتومواصلةً ل6ص4حات التي باشرتھا، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين 

التوجيھات التي مضامين في إطار بغرض تيسير قراءة وفھم وتنفيذ المنھاج وتوحيد تناول الالثانوي، التعليم  ةالمعتمدة، والمعمول بھا في الميدان في مرحل

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

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

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

التربية الوطنية  مفتش المصادقة عليھا من طرفوفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة ة مناسب ھايرونالتي  -للمحاكاة التكنولوجيا أوأجھزة اZع4م اYلي

  .للمادة
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  مذكرة منھجية
  

أن الممارسات لقد وردت في ديباجات المناھج التعليمية و الوثائق المرافقة لھا  توجيھات تربوية ھامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناھج، غير     

تقييم بف ھيئات الرقابة و المتابعة الميدانية  من جھة، و اعتماد الوزارة منذ مدة توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم ا$ساتذة باحترام آجال تنفيذھا، و تكلي

دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق ا$مرالذي و تقديم الحلول Tستكمالھا استكماT كميا تراكميا،  نسبة انجازھا خطيا

وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه  فا$ول يعتمد على توزيع آلي مقيد معد. شاسع بين تنفيذ المنھاج و التدرج فــي تنفيــذه

فظ و اTسترجاع تسلسليا و بكل الجزئيات و الحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين ل4متحانات مما ترتب عنه  ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو و الح

يركز على  الكيفية التي يتم بھا تنفيذ المنھاج فإنه ا الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات بينم، دون تحليل أوتعليل  و اقتصر التقييم على منح ع4مات 

وصول $ي عمل تربوي  باحترام وتيرة التعلم و قدرات المتعلم و استق4ليته، واعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنھاج، و تكون ھذه الكفاءة بمثابة منطلق و نقطة

 . من الموارد التي تخدم الكفاءة في إطار  شبكة المفاھيم المھيكلة للمادة االمعرفية  مورد كما اعتبر  المحتويات
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   :الثانويملمح التخرج من مرحلة التعليم 
  

وفق دفتر شروط بتوظيف الموارد المعرفية  أو عنصر تقني ة بسيطةتصميم وإنجاز أنظمة آلية صناعي    
  .اZلكترونيك واZلكتروتقني واYليات وباTستعانة  بتكنولوجية اZع4م واTتصالمجاTت والمنھجية المكتسبة في 

  
  
  

  : الثانيةالكفاءة الشاملة للسنة 
  

  .لmنظمة اYلية وفھم الوظائف ا$ساسية للكھرباء القدرة على التحليل الوظيفي
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 أھداف التعلم الكفاءة
الوحدة 
 الموارد المستھدفة  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
 استعمال السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

القدرة على اTع4م  - 
،واستغ4ل ،اTتصال 
  .المستندات

تحليل تنظيم نظام  -
تقني أو عنصر تقني 
موضوع الدراسة في 

  .النظام التقني

تعرف في نظام تقني  -

الھياكل المادية  ىعل

التي تسمح انجاز 

  . الوظائف الموجودة

تحليل تشغيل النظام  - 
التقني أو العنصر 

التقني موضوع 
  .الدراسة في النظام

  

 
المكونة شرح الوثائق  -

 للملف التقني لنظام آلي
التعرف على مختلف   -

 أجزاء 
النظام و تعريف       

 وظيفتھا
 وضع تمثيل مھيكل للنظام -
تحديد  مادة العمل المعنية  -

بالتحول بين المدخل 
 والمخرج

إتباع منھجية للتحليل     -
 الوظيفي لنظام آلي

ية  
@ل

ة ا
ظم

Bن
ا

  
  

 
  :ھيكلة النظام اBلي

  التحكم  -    
  المنفذات -    
المكيفات  -    
)Interface :( الملتقطات

  و المنفذات المتصدرة 
  القمطر -    

  SADTنموذج  
 مفھوم ا$شغولة -
 مفھوم وجھة نظر -

  .مخطط النشاط

  
  :المكتسبات القبلية

معلومات عامة حول ا$نظمة  -
اYلية والعناصر التقنية 

  .المستعملة في الحياة اليومية 
  

   :التدرج في المھمات
  :انطHقا من عرض Bنظمة آلية

  يحدد مختلف أجزاء  النظام  -
يتعرف على وظائف مختلف  -

  ا$جزاء
يضع أو يكمل التمثيل المھيكل  -

  للنظام
  

  :انطHقا من دفتر شروط
  إرفاق كل وظيفة بفعل أداء -
تسمية معطيات الدخول  -

المادة ، الطاقة ، (وترتيبھا 
 )معلومات

إنشاء أو إكمال المخطط  -
  .الوظيفي

  

استعمال أنظمة 
واقعية من 

الحياة اليومية 
أجھزة (

  ...) كھرومنزلية 
استعمال ملفات 

SWF   

  

يحلل سيرورة  - 
المعلومات في نظام 

  آلي
يفرق بين مقادير  -

الدخول والخروج 
ويعين القيمة 

  .المضافة
يرفق لكل وظيفة   -

  فعل ا$داء الموافق
 يضع أو يكمل -

  .نشاط بياني
شرح مسار المادة  -

  ا$ولية المعالجة
  

  

  

  

  

  

  

  سا 12

  وضع أو إكمال  تحليل وظيفي لنظام آلي انط4قا من دفتر الشروط:   تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة
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الوحدة  أھداف التعلم الكفاءة
  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة الموارد المستھدفة
 )المھماتتدرج (

توجيھات حول 
 استعمال السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

القدرة على اTع4م  -
،اTتصال ،واستغ4ل 

  .المستندات

تعرف في نظام  -

الھياكل  ىتقني عل

المادية التي تسمح 

انجاز الوظائف 

  . الموجودة

  

تحليل تشغيل  - 
النظام التقني أو 
العنصر التقني 

الدراسة في  موضوع
  .النظام

  

 
تحويل عدد  -

مكتوب في قاعدة 
معينة إلى عدد في 

  قاعدة أخرى
استعمال اYلة  -

الحاسبة لتحويل 
ا$عداد من 

العشري إلى 
الثنائي،السداسي 

  عشر والعكس
  
تعويض بنية  -

منطقية معقدة 
  بأخرى مبسطة 

  

ي
افق

تو
 ال

ق
ط

من
ال

  

 
  نظام التعداد

 خصوصيات  النظام الثنائي -
الع4قات بين الثنائي، السداسي   -  

  عشر
-  Octet ، Kilooctet ، 

Mégaoctet  ،Giga  ،octet 
  B.C.Dالترميز   -  
الترميز الثنائي   -  

   GRAYاTنعكاسي
  جبر بول

  الداTت المنطقية بالمماسات  -
  الداTت المنطقية بالبوابات -

  تبسيط المعادLت المنطقية
  الطريقة الجبرية  -  
  طريقة جدول كارنو  -  

  
  :المكتسبات القبلية

  النظام العشري -
  .الدارات الكھربائية البسيطة -
  استعمال اYلة الحاسبة  -

 :تدرج المھمات
  

انطHقا من تمثيل متعدد 
    الحدود لعدد عشري

القوة، عدد الرموز : يستنتج -
  المستعملة، القاعدة

ثم يحول من قاعدة ما إلى 
  .العشري
من دراسة دارة  انطHقا

بسيطة يصل إلى التعرف على 
  الدوال المنطقية و تمثيلھا

يقارن بين مخططين أحدھما  -
بسيط واYخر معقد يجسدان 

نفس التحكم بنفس عدد 
  .متغيرات الدخول

  يستنتج ضرورة التبسيط -

  

  
إعطاء ا$ولوية 

Tستعمال 
المقلدات 

المنطقية أو 
لوح التجارب 

  على المحاكاة
  

  
عدد في  كتابة -

  .مختلف أنظمة العد
تمثيل معادلة  - 

منطقية على شكل  
مخطط منطقي، 
رسم كھربائي، 

جدول الحقيقة و 
  .العكس

تبسيط معادTت  -
  .منطقية

تمثيل معادلة  -
منطقية بإستعمال  

و " نفى و"بوبات 
فقط ذات " نفي أو"

  .مدخلين
  
  

.  

  

  

  

  

  

  

  

  سا 18

  

  تجسيد أو تقليد دارة التحكم لنظام توافقي باستعمال المماسات والبوابات:   تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة
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 أھداف التعلم الكفاءة
الوحدة 
 الموارد المستھدفة  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
استعمال 
 السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

القدرة على  -
اTع4م ،اTتصال 

،واستغ4ل 
  .المستندات

تعرف في نظام  -

الھياكل  ىتقني عل

المادية التي تسمح 

انجاز الوظائف 

  . الموجودة

  

تحليل تشغيل  - 
النظام التقني أو 
العنصر التقني 

موضوع الدراسة 
  .في النظام

  

 
يحصي خصائص 

 CMOSوTTLالتكنولوجيات
استعمال كتاب المعطيات  -

Data Book  لشرح الوظيفة
المنجزة من طرف دارة 

 .مندمجة في المنطق التوافقي
 4انجاز جامع أو طارح  -

 أو  TTLبيت ذات بوابات  
CMOS. 

بيت  8استعمال جامع   -
  .بدارة مندمجة

جة
دم

من
ة 

ار
 د

كل
ش

ى 
عل

ة 
قي

نط
لم

ر ا
ص

عنا
ال

  

 
) TTL(التكنولوجية 

  )CMOS(و
  الجامع  -
 الطارح - 
 
  

  
 :المكتسبات القبلية

  .جبر بول -
  .البوبات المنطقية -

 :تدرج المھمات
  :لـ Data Bookتوظيف  
يختار الدرات المندمجة  - 

المناسبة لتجسيد مخطط 
  .منطقي

يقارن بين التكنولوجيتين  -
TTL وCMOS   

يجمع عددين ثنائيين على  -
 TTL(مقلد في التكنولوجية 

 )CMOSأو
يطرح عددين ثنائيين على  -

 TTL(المقلد في التكنولوجية 
  )CMOSأو

  

إعطاء  -
ا$ولوية 

Tستعمال 
المقلدات 

المنطقية أو 
لوح التجارب 
  على المحاكاة

  
استعمال  -

برمجيات 
تراعي 

الخصائص 
الحقيقية  
للدارات 

  .المندمجة 
استعمال  -

وثائق الصانع 
أصلية دون 
تصرف مع 

ذكر إسم 
  .الصانع

  

  

اسrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrتخراج  -
خصrrrrrrrrrrrrrrrائص دارة 
مندمجrrة معطrrاة مrrrن 

 كتrrrاب المعطيrrrات 
DataBook   

استعمال  
DataBook لـ:  

تحديrrrrrrrrد أقطrrrrrrrrاب  -
المrrrداخل والمخrrrارج 

  .لدارة مندمجة
شرح الوظيفة  -

المنجزة من طرف 
 .دارة مندمجة 

بيت  8انجاز جامع  -
  .بالدارة المندمجة

  

  

  

  

  

  

  سا 08

  استعمال تركيب الجامع والطارح  بالدارات المندمجة لتحقيق وظيفة في نظام آلي:   تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة
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 أھداف التعلم الكفاءة
الوحدة 
 الموارد المستھدفة  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
 استعمال السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

القدرة على  -
اTع4م ،اTتصال 

،واستغ4ل 
  .المستندات

تعرف في نظام ال -

الھياكل  ىتقني عل

المادية التي تسمح 

انجاز الوظائف 

  . الموجودة

تحليل تشغيل  - 
النظام التقني أو 
العنصر التقني 

موضوع الدراسة 
  .في النظام

 
إعطاء دور منتخب  -

وموجه المعلومات 
المعلومات، وشرح دور 

مختلف ا$قطاب 
)Broches (  
استعمال منتخب  -

المعلومات، وموجه 
المعلومات Zرسال 
 .واستقبال المعلومات

وضع مخطط مفك  -
 .عشري-BCDالترميز 

وضع التحكم في  -
المرقنات مصعد مشترك 

أو مھبط  مشترك بواسطة 
إلى BCD مفككات الترميز

سبع قطع موضوعة على 
 . التتابع

 سترمزوضع مخطط لم -
بسيط من النوع ثنائي 

ثنائي انعكاسي / طبيعي 
  .بواسطة بوابات منطقية

يز
رم

الت
ك 

وف
ز 

مي
تر

ة 
يف

وظ
 

  

 
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 المھمات

لوضع  Data bookيستغل  -
  .مختلف المخططات

يركب على المقلد مفككات  -
نحو العشري  BCD الترميز

وسبع قطع متحكم فيھا بعداد 
 roueأو بعجلة مشفرة 

codeuse 
  

  

إعطاء ا$ولوية 
Tستعمال المقلدات 
المنطقية أو لوح 
التجارب على 

  المحاكاة
  
استعمال  -

برمجيات تراعي 
الخصائص 

الحقيقية  للدارات 
  .المندمجة

استعمال وثائق  -
الصانع أصلية 

دون تصرف مع 
  .ذكر إسم الصانع

  

قراءة واستغHل 
 :وثائق الصانع

تحديد أقطاب  -
الدارة حيز 

 .الدراسة
استخراج جدول  -

 ). التشغيل(الحقيقة 
استخراج  -

 .المعادTت المنطقية
وضع التصميم  -

  .المنطقي للمعادTت
  

  

  

  

  

  

  

  سا 10

  .المدروسة لتحقيق وظائف أو حل مشكلة في نظام آلياستعمال مختلف الدارات المندمجة :   تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة
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 أھداف التعلم الكفاءة
الوحدة 
 الموارد المستھدفة  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
استعمال 
 السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

القدرة على  -
اTع4م ،اTتصال 

،واستغ4ل 
  .المستندات

تعرف في ال -
 ىنظام تقني عل

الھياكل 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
 
حساب الطاقة  -

المستعملة في دارة 
  .كھربائية

 
حساب التوترات و  -

  .التيارات في الدارة
 
تعيين نقطة التشغيل  -

لعنصر خطي أو غير 
  .خطي

مر  
ست

لم
ر ا

تيا
 ال

ي
 ف

ية
بائ

ھر
لك

ت ا
را

دا
ال

  

 
, مستقبل(قانون أوم 
  )مستقبل فعال، مولد
  .اTستطاعة والطاقة

  .قانون جول - 
تحويل الطاقة  - 

 .وحفظھا
تحليل الدارات  - 

 :الكھربائية بإستعمال
  قوانينن كرشوف

  نظرية تيفنان
 نظرية نورتون

 تحويل تيفنان ـ نورتون
 استغ4ل خاصيات - 

العناصر الخطية و 
 :غير الخطية
  .ثنائي المساري

  .ثنائي زينر
 .مقاومة ضوئية

 CTNمقاومات من النوع 
 .CTPو   

 .مقحل ثنائي القطبية
  شحن و تفريغ: المكثفة

  
  المكتسبات القبلية

  .حل معادTت ذات ت4ثة مجاھيل -
  .رسم مستقيم انط4قا من معادلته والعكس  -
  .المقادير ا$ساسية في الكھرباء -

  تدرج المھمات
  :انطHقا من تجارب مختلفة 
  .يستخرج قانون أوم -
 .قوانين كرشوف -
  .يعين قانون قاسم التوتر وقاسم التيار -
  .المكافئ تيفنان و نورتونيعين النموذج  -

ثنائي (تعطى  الميزة لكل من العناصر 
 ):المساري ،زينر ،المقاومات ،المقحل

  .يحلل تشغيل العنصر -
 :يعطى تركيب يحتوي على العنصر المعني

  .يحسب قيم العناصر الموافقة للتشغيل -
أو على اTنترنت /يبحث في الوثائق و -

 .المميزات الخاصة بمختلف العناصر
يختار العنصر الموافق باستغ4ل وثائق  -

  .الصانع
 
يحلل منحنى شحن مكثفة ومنحنى تفريغ  -

 .مكثفة
يقارن نتائج الحساب النظرية للتوتر مع  -

  .النتائج المحصل عليھا في القياسات

  

إعطاء  -
ا$ولوية 

Tستعمال 
التجھيز 
على  المتوفر
  المحاكاة

  
استعمال  -

  برمجيات 
استعمال  -

الصانع وثائق 
أصلية دون 
تصرف مع 

ذكر إسم 
  .الصانع

  

حساب المقادير  -
 .المميزة للدارة

حسن اختيار  -
القانون  المناسب أو 

 .النظرية المناسبة
استغ4ل  -

الخاصيات المميزة 
لكل عنصر 

باستعمال كتاب 
المعطيات     

(data book)  أو
  .وثائق الصانع
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  التدرجات السنوية

 10               وزارة التربية الوطنية  

 

الوحدة  أھداف التعلم الكفاءة
  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة الموارد المستھدفة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
 استعمال السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

 القدرة على -
اTع4م ،اTتصال 

،واستغ4ل 
  .المستندات

تعرف في نظام ال -

الھياكل  ىتقني عل

المادية التي تسمح 

انجاز الوظائف 

  . الموجودة

تحليل تشغيل  - 
النظام التقني أو 
العنصر التقني 

موضوع الدراسة 
  .في النظام

 
تسمية مكونات المرحل  -

الكھرومغناطيسي ثم 
  .شرح تشغيله

استعمال مرحل  -
كھرومغناطيسي في 

 .تركيب إنارة
  

سي
طي

غنا
وم

ھر
لك

ت ا
قا

طبي
ت

  ة

 
  :الدارات المغناطيسية

الحقل، التحريض والتدفق  -
  .المغناطيسي

Tب4س، : تطبيقات القوانين -
  .فرادي ولنز

  . التحريض الذاتي -
  :تطبيقات

  المرح4ت  -

  
  :المكتسبات القبلية

  .الكھرومغناطيسية -
  

  :تدرج المھمات
 :تجاربيشاھد 

يحدد المقادير المشاركة في  -
 .إنتاج حقل مغناطيسي في وشيعة

يتعرف على الدارة المغناطيسية   -
  . والمقادير الخاصة بھا

يقارن بين دارة كھربائية ودارة  -
  .مغناطيسية

  :تحليل و تفسير نتائج التجارب
 .تجربة قانون Tب4س  -
تجربة قانون فارادي بواسطة   -

  .ةمغناطيس ووشيع
للتحقق من  swfاستعمال ملفات   -

  .رد فعل الوشيعة 
من خHل مرحل كھرومغناطيسي 

 : مفكك أو منظور
  . يتعرف على مكوناته -
  .يشرح تشغيله -
 .يركبه في دارة -
  

  

استغ4ل عتاد  -
مخبر الفيزياء 
لتحقيق مختلف 
التجارب أمام 

  .الت4ميذ

  

تسمية مكونات  -
  المرحل

دور العناصر  -
ا$ساسية  في 

  المرحل 
شرح مبدأ التشغيل  -

  للمرحل 
تحديد مجال  -

  .  استعماله
تجسيد دارة التحكم  -

  بالمرحل 
استغ4ل وثائق  -

الصانع Tختيار 
مرحل Tستعمال 

  محدد
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الوحدة  أھداف التعلم الكفاءة
  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة الموارد المستھدفة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
 استعمال السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

القدرة على  -
اTع4م ،اTتصال 

،واستغ4ل 
  .المستندات

تعرف في نظام ال -
الھياكل  ىتقني عل

المادية التي تسمح 
انجاز الوظائف 

  . الموجودة

تحليل تشغيل  - 
النظام التقني أو 
العنصر التقني 

موضوع الدراسة 
  .في النظام

  

  

 
حساب ممانعة دارة  - 

وشدة التيار الذي يجتازھا 
باستعمال تمثيل فرينل 

Fresnel 
 
قياس القيم المنتجة  -

للمقادير بواسطة الفولط 
 ا$مبير مترمتر أو 

حساب ممانعة دارة  -
وشدة التيار الذي يجتزھا 
  باستعمال طريقة بوشرو

ب
او

تن
لم

ر ا
تيا

 ال
ي

 ف
ية

بائ
ھر

لك
ت ا

را
دا

ال
  

 
  :التيارات الدورية

الدور، : المقادير المميزة -
التردد، القيم اللحظية، العظمى، 

  .المنتجة، المتوسطة
  

  :التيار المتناوب الجيبي
الدور، : الع4قات الرياضية -

القيمة اللحظية  -.          التردد
  والمنتجة

 تمثيل فرينل -
 

قانون أوم في التيار المتناوب 
  الجيبي

 RLالتسلسلية،  RLCالدارة   -
  توازي 

  

  الجيبي~ اLستطاعة في التيار  
  .نظرية بوشرو  -  
  .رفع عامل اTستطاعة -  
  

مفاھيم أولية في التيار المتناوب  
  الثHثي الطور

  العبارات اللحظية للتوترات   -  
  التوترات البسيطة والمركبة   -

  

  
  :المكتسبات القبلية

  .تركيب ا$شعة -
  .نظرية فيثاغورث -
  .الدوال المثلثية -
 قانون أوم وقوانين كيرشوف -

  :تدرج المھمات
 : يشاھد إشارات دورية 

  . يستنتج المقادير المميزة -
يستخرج اZشارة المتناوبة  -

  .الجيبية
يضع الع4قات الرياضية  -

  .المطلوبة
  .يمثل عبارة لحظية بشعاع -
يقيس على راسم اTھتزاز  -

المھبطي فرق الطور بين 
  .المقادير الجيبية

معالجة دارة كھربائية بتمثيل 
 :فرينل

  .يحسب مختلف المقادير -
  

انطHقا من قياسات على شبكة 
 :ثHثية الطور

البسيطة يميز بين المقادير  -
  .والمركبة

يضع الع4قات الرياضية  -
   .للعبارات اللحظية

  

إعطاء  -
ا$ولوية 

Tستعمال 
التجھيز 
على  المتوفر
  المحاكاة

  

  

يستخرج من إشارة  -
جيبية  المقادير 

الكھربائية المميزة 
  .لھا
يحسب ممانعة دارة  -

ومختلف 
اTستطاعات 

باستعمال تمثيل 
  .فرينل

  
يحسب ممانعة دارة  -

ومختلف 
اTستطاعات بطريقة 

  .بوشرو 
  
  
يحسب سعة  -

المكثفة ال4زمة 
لتحسين عامل 

   اTستطاعة

  

  

  

  

  

  

  سا 14

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



  التدرجات السنوية

 12               وزارة التربية الوطنية  

 

  

الوحدة  أھداف التعلم الكفاءة
  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة الموارد المستھدفة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
 استعمال السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

القدرة على اTع4م  -
،اTتصال ،واستغ4ل 

  .المستندات

تحليل تنظيم نظام  -
تقني أو عنصر تقني 
موضوع الدراسة في 

  .النظام التقني

تعرف في نظام ال -

الھياكل  ىتقني عل

المادية التي تسمح 

انجاز الوظائف 

  . الموجودة

تحليل تشغيل  - 
النظام التقني أو 
العنصر التقني 

موضوع الدراسة في 
  .النظام

 
 شرح ھدف التغذية  - 
شرح ھدف التقويم،  -

دور المحول في 
التركيب، دور الثنائيات 

 .المساري والمكثفات
حساب القيم  -

المتوسطة والمنتجة، 
بالفولطمتر و  قياسھا

راسم اTھتزاز 
 .المھبطي

تركيب دارة التحويل  -
من المتناوب إلى 

المستمر، باستعمال 
محول مناسب، مرشح 

ومنظم من النوع 
78xx.  

ية
غذ

الت
ة 

يف
وظ

  

 
تكييف بواسطة محول، حساب  -

          U2/U1 = N2/N1 باستعمال
  
تقويم أحادي النوبة وثنائي  -

  النوبة
  .والمنتجةالقيم المتوسطة  -
  
  .ترشيح بالمكثفات -
تنظيم التوتر بواسطة منظم من   -

  ..78xxالنوع 

  
  :المكتسبات القبيلية

  .القوانين ا$ساسية للكھرباء - 
  .الدارات المغناطيسية -
  .التيار المتناوب -
  

  تدرج المھمات
انطHقا من تجربة أو تقليد 

 : لدارة تغذية مثبتة
يشاھد إشارة المخرج لكل  -

  .طابق
  .يحدد وظيفة الطابق -
  .يسمي مكونات الطابق -
  .يحلل التشغيل لكل طابق -
  

 :اختيار العناصر لتغذية معطاة
  . يحسب المقادير المميزة -
  .يستعمل وثائق الصانع -
تركيب تقويم بجسر مندمج،  -

   .قراءة الخصائص القصوى

  

إعطاء  -
ا$ولوية 

Tستعمال 
التجھيز 
على  المتوفر
  .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
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  التدرجات السنوية

 13               وزارة التربية الوطنية  

 

 

الوحدة  أھداف التعلم الكفاءة
  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة الموارد المستھدفة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
 استعمال السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  
القدرة على اTع4م  -

،اTتصال ،واستغ4ل 
  .المستندات

تعرف في نظام تقني ال -
الھياكل المادية  ىعل

التي تسمح انجاز 
  . الوظائف الموجودة

تحليل تشغيل النظام  - 
التقني أو العنصر التقني 

موضوع الدراسة في 
  .النظام

  

 
شرح دور المضخم  -

 .في اZلكترونيك
  
التضخيم  حساب -

في التوتر لطابق 
باعث مشترك وحيد 

 .ذات مقحل
  
حساب التضخيم و  -

إختيار المقاومات 
المناسبة في المضخم 

 .العملي
  

يم
ضخ

الت
ة 

يف
وظ

  

 
  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 ا$ساسية في  - 

 .الكھرباء
 .نظرية تفينا و نورتون - 

 
  :تدرج المھمات

باستعمال شبكة مميزات 
  :المقحل لتركيب باعث مشترك

  .يحدد نقطة التشغيل -
يمثل إشارة الدخول  -

  .والخروج على الشبكة
يستنتج التصميم المكافئ  -

  .للمقحل
يحسب المقادير المميزة  -

 .للتركيب
انطHقا من تركيب بمضخم  

 :عملي
  .يستنتج طبيعة التركيب -
  .يختار المقاومات المناسبة -

  

إعطاء  - -
ا$ولوية 

Tستعمال 
التجھيز 
على  المتوفر
  .المحاكاة

  
  
استعمال  -

برمجيات 
تراعي 

الخصائص 
الحقيقية  
للدارات 
  .المندمجة

  
استعمال  -

وثائق الصانع 
أصلية دون 

تصرف مع ذكر 
  .إسم الصانع

  

من خHل تركيب 
بطابق باعث 

  :مشترك لمضخم
حساب مختلف  -

المقادير بتطبيق 
 .الع4قات

اختيار العناصر  -
المكونة للتركيب 

وثائق باستعمال 
 .الصانع والحسابات

رسم مختلف  -
اZشارات الدخول و 
الخروج في النظام 

 .الديناميكي
حساب عبارة  -

التضخيم لمختلف 
التركيبات بمضخم 

عملي وحساب 
المقاومات المناسبة 

. 
.  
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الوحدة  أھداف التعلم الكفاءة
  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة الموارد المستھدفة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
 استعمال السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  
القدرة على اTع4م  -

،اTتصال ،واستغ4ل 
  .المستندات

تحليل تشغيل النظام  -
العنصر التقني التقني أو 

موضوع الدراسة في 
  .النظام

  

 
استعمال مضخم  -

عملي كمقارن و 
  .تعيين مجال عمله

شرح دور مقارن   - 
منطقي، ومقارن 

 تماثلي
إعطاء  اTخت4ف  - 

الموجود بين المقارن 
المنطقي والمقارن 

 التماثلي
استغ4ل مقارن  - 

منطقي وتفسير  
النتائج المحصل 

  عليھا
  

ة 
رن

قا
 م

فة
ظي

و
ت

ما
لو

مع
ال

  

 
المضخم العملي مستعمل  - 

  كمقارن

  المقارن المنطقي - 

  
  :المكتسبات القبلية

 .المضخم العملي - 
 .المنطق التوافقي - 
البوابات المنطقية في  - 

 التكنولوجيا 
TTLوCMOS.  

 :تدرج المھمات
انطHقا من تركيب لمضخم 

  عملي في حلقة مفتوحة
يكتشف عملية المقارنة   -

 .التماثلية
  وثائق الصانعباستعمال 

يشرح تشغيل المقارن   -
 .74LS85المنطقي 

يقارن عددين ثنائيين بواسطة  -
 .74LS85المقارن 

  

  

إعطاء  -
ا$ولوية 

Tستعمال 
التجھيز 
على  المتوفر
  .المحاكاة

  
استعمال وثائق 
الصانع أصلية 
دون تصرف 
مع ذكر إسم 

  .الصانع

  

يسمي و يحدد دور  -
  .عناصر التركيب

يعين يحسب أو  -
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

  

   



  التدرجات السنوية

 15               وزارة التربية الوطنية  

 

الوحدة  أھداف التعلم الكفاءة
  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة الموارد المستھدفة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
 استعمال السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

القدرة على اTع4م  -
،اTتصال ،واستغ4ل 

  .المستندات

تحليل تنظيم نظام  -
تقني أو عنصر تقني 
موضوع الدراسة في 

  .النظام التقني

نظام تعرف في ال -

الھياكل  ىتقني عل

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 كھربائي
 .شرح دور الملتقط  -
عد أنواع ا$ساسية  -

  .للملتقطات

ت
ما

لو
مع

 ال
ب

سا
كت

ة ا
يف

وظ
  

 
  ـ ملتقطات نھاية الشوط

  ـ ملتقط المستوى 
  ـ خلية ضوئية 

  مقحل ضوئي    -
  ملتقط حراري   - 

)CTN – CTP(.  

  
  :المكتسبات القبلية

تحويل المقادير الفيزائية إلى  -
  .مقادير كھربائية

استغ4ل خاصيات العناصر  -
  .الخطية و ال4خطية 

  
  :المھماتتدرج 

باستعمال نظام آلي في حالة 
 :تشغيل

  .يكتشف وظيفة الملتقط -
يحصي ا$نواع ا$ساسية  -

  .للملتقطات
  :باستغHل وثائق الصانع

  .يعين حدود تشغيل الملتقط  -

  

إعطاء  -
ا$ولوية 

Tستعمال 
التجھيز 
على  المتوفر
  .المحاكاة

  
  

استعمال  -
وثائق الصانع 
أصلية دون 
تصرف مع 

إسم ذكر 
  ..الصانع

  

تحديد طبيعة   -
المقدار الفيزيائي 

المحول إلى مقدار 
  .الكھربائي

وتفسير  قراءة  -
المعلومات المدونة 

 .على الملتقط
التمييز بين   -

  .مختلف الملتقطات
استغ4ل وثائق  -

الصانع في اختيار 
 .الملتقط المناسب

  

  

  

  

  

  

  

  سا 06

  .اختيار الملتقطات المناسبة Lستعمالھا في نظام آلي أو عنصر تقني ما:   الـكـفـاءةتـقــــــــييم مدى التحكم في 

  



  التدرجات السنوية

 16               وزارة التربية الوطنية  

 

الوحدة  أھداف التعلم الكفاءة
  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة الموارد المستھدفة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
 استعمال السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

اTع4م  القدرة على -
،اTتصال ،واستغ4ل 

  .المستندات

تعرف في نظام ال -

الھياكل  ىتقني عل

المادية التي تسمح 

انجاز الوظائف 

  . الموجودة

   

  

  

  
يعطي اTخت4ف بين   - 

 .مختلف طرق الحماية
  

يشرح تشغيل كل  -
 . عنصر حماية

  
وضع مجاTت  -

  .استعمال أنظمة الحماية

ية
ما

لح
ة ا

يف
وظ

  

 
  المنصھرات  - 
  

  المرحل الحراري  - 

  
  :المكتسبات القبلية

  مفعول جول -
  الكھرومغناطيسية -
  

  :تدرج المھمات
 : SWfباستعمال ملفات 

يكتشف مختلف ا$خطار التي  -
يمكن أن تتعرض لھا منشأة 

  . كھربائية
يحدد مكونات عنصر الحماية  -

  .ودورھا
  .يشرح مبدأ تشغيلھا -
يختار عنصر الحماية  -

باستغ4ل وثائق المناسب 
 .الصانع

  

  

إعطاء  -
ا$ولوية 

Tستعمال 
التجھيز 
على  المتوفر
  .المحاكاة

  
  

استعمال  -
وثائق الصانع 
أصلية دون 
تصرف مع 
ذكر إسم 

  ..الصانع

  

يفسر المعلومات  -
المسجلة على 

 .المنصھر
يحدد مجال  -

استعمال عنصر 
الحماية باستعمال 

شبكة الخصائص أو 
  .جداول الصانع

  
اختيار  مرحل  -

حراري وضبط 
التيار المناسب 

   ل6عتاق

  

  

  

  

  

  

  سا 06

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

  

   



  التدرجات السنوية

 17               وزارة التربية الوطنية  

 

الوحدة  أھداف التعلم الكفاءة
  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة الموارد المستھدفة
 )المھماتتدرج (

توجيھات حول 
 استعمال السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

القدرة على اTع4م  -
،اTتصال ،واستغ4ل 

  .المستندات

تحليل تنظيم نظام  -
تقني أو عنصر تقني 
موضوع الدراسة في 

  .النظام التقني

تعرف في نظام ال -

الھياكل  ىتقني عل

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 ال4تزامني 
 .ث4ثي الطور

شرح مختلف مجاTت  -
استعمال المحركات 

نة ث4ثية ال4متزام
 .طوارا$
شرح تشغيل ووظيفة  -

 الرافعة الھوائية
  .شرح وظيفة الموزع -

عة
طا

ست
Lا

ة 
يف

وظ
  

 
المحركات ال4تزامنية ث4ثية   -

 .الطور
  الم4مسات الكھرومغناطيسية -
  
الرافعات الھوائية ذات  - 

  .ةالمفعول البسيط والمزدوج
  
الموزعات الھوائية ذات التحكم  -

، 2/4، 2/3الھوائي الكھربائي أو 
2/5  

  
  :المكتسبات القبلية

  .القوانين ا$ساسية للكھرباء -
  .الكھرومغناطيسية -
  التيار المتناوب ث4ثي الطور  -
  

  :تدرج المھمات
انطHقا من محرك مفكك أو 

 :منظور
يتعرف على مختلف  -

  .ا$جزاء
يتعرف على مدلول معطيات  -

  .اللوح اZشاري للمحرك
  .المحركيقرن لفات  -

  .يسمي مكونات المHمس
يربط محرك Tتزامني مع  -

شبكة التغذية باستعمال م4مس 
  .ويغير اتجاه دورانه

 :من خHل ملفات فHش 
يتعرف على مكونات  -

  .الرافعة
  .يشرح تشغيل الرافعة -
  .يشرح وظيفة الموزع -

  

إعطاء  -
ا$ولوية 

Tستعمال 
التجھيز 
على  المتوفر
  .المحاكاة

  
  

استعمال  -
وثائق الصانع 
أصلية دون 
تصرف مع 
ذكر إسم 

  ..الصانع

  

يقارن بين مرحل   -
كھرومغناطيسي 

  .وم4مس
قراءة عدة لوحات   -

تعليمات لتعيين نوع 
اZقران ال4زم على 

 .الشبكة
يربط المنفذ  -

  .المتصدر مع الرافعة
يربط ويجسد دورة  -

نواسية، مربعة أو 
 Lعلى شكل حرف 
  .بالعتاد أو بالتقليد

  

  

  

  

  

  

  سا 14

  .من المناولة الھيكلية لنظام آلي بسيط يعدد جميع المنفذات ويحدد نوعھا:   تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة
  .يعين اZقران المناسب للمحرك على الشبكة، يحدد نوع الموزعات التي تتحكم في الرافعات



  التدرجات السنوية

 18               وزارة التربية الوطنية  

 

 أھداف التعلم الكفاءة
الوحدة 
 الموارد المستھدفة  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
استعمال 
 السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

القدرة على اTع4م  -
،اTتصال ،واستغ4ل 

  .المستندات

تعرف في نظام ال -

الھياكل  ىتقني عل

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 

استعمال مرحل  -
متحكم فيه سكوني 

  بمعادلة منطقية

كم
تح

 ال
فة

ظي
و

  

 
 المقحل في حالة التبديل  -

  
  :تطبيق 
استعمال دارة  -تحكم في محرك -

  الترابط
  تحكم في رافعة بسيطة المفعول -

  
  :المكتسبات القبلية

  تشغيل المقحل -
المرحل الكھرومغناطيسي     -

  و الم4مس 
  نظام الحماية -
  

  :تدرج المھام
 

دارة تحكم في بغية تكييف 
   (منفذ بمستوى منطقي 

TTL    أو CMOS ( مع
  :دارة إستطاعة لمنفذ

يختار العنصر اZلكتروني  -
من بين ) المقحل(المناسب 

  .عدة عناصر مقترحة
يحدد نقطة التشغيل  -

  .المناسبة
  .يشرح تشغيل التركيب -

 
يركب دارة تحكم في محرك أو 

 .رافعة بمرحل سكوني
  

  

إعطاء  -
ا$ولوية 

Tستعمال 
التجھيز 
على  المتوفر
  .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 06

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

  



  التدرجات السنوية

 19               وزارة التربية الوطنية  

 

الوحدة  أھداف التعلم الكفاءة
  التعلمية

  السير المنھجي للوحدة الموارد المستھدفة
 )تدرج المھمات(

توجيھات حول 
 استعمال السندات

التقويم المرحلي 
 والمعالجة

الحجم 
 الزمني

  

القدرة على اTع4م  -
،اTتصال ،واستغ4ل 

  .المستندات

تعرف في نظام ال -

الھياكل  ىتقني عل

المادية التي تسمح 

انجاز الوظائف 

  . الموجودة

تحليل تشغيل  - 
النظام التقني أو 
العنصر التقني 

موضوع الدراسة في 
  .النظام

  

  

 
التمييز بين المنطق   -

المربوط والمنطق 
 .المبرمج

وثائق  استعمال -
الصانع Zنجاز وظيفة 

 UAL ـمعينة ب
ببرمجة مداخل  74181

 .التحكم
تحكم في محرك ال -

ذات اتجاھين للدوران 
بواسطة اYلي المبرمج 
  .باستعمال لغة الم4مس

ج
رم

مب
 ال

ق
نط

لم
ي ا

 ف
ية

ول
ئ أ

اد
مب

  

  
الوحدة الحسابية والمنطقية  -

UAL 74LS181.  
 
 .اYلي المبرمج الصناعي   -

  
  .Ladderلغة الم4مس  -

  
 :المكتسبات القبلية

  .المقارن المنطقي -
  .الجامع و الطارح -
  .بوابات النفي -
  

 :تدرج المھمات
  :بتوظيف أمثلة من الواقع

يقارن بين المنطق المربوط  -
 .والمنطق المبرمج

يستخرج مختلف حاTت  -
 UAL 74LS181 :التشغيل لـ

على المقلد المنطقي مع تحكم 
 roueالمشفرة بالعجلة

codeuse   
يتحكم في محرك مع تغيير  -

اتجاه الدوران بواسطة آلي 
مبرمج وإدماج ا$زرار 

  الضاغطة

  

إعطاء  -
ا$ولوية 

Tستعمال 
التجھيز 
على  المتوفر
  .المحاكاة

  
  

استعمال  -
وثائق الصانع 
أصلية دون 
تصرف مع 
ذكر إسم 

  ..الصانع

  

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

  

  

  

  

  

  

  سا 18

  بالوحدة المنطقية والحسابية وبرنامج بالمبرمج اYلي الصناعيتجسيد عمليات :   تـقــــــــييم مدى التحكم في الـكـفـاءة

  

  


