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 إجنازه ؟وما هي معايري  ملاذا ؟،  املنظم التقين

 

 : توطئة 

حيظى املنظم التقين بدور حموري يف مادة التكنولوجيا الصناعية ، على اعتبار أن أهدافها ترتبط به 

األساسية تقترن به وبإمكانياته الديداكتيكية والتقنية لدعمها  راكز اهتمامهاــوم ارتباطا وثيقا ،

ومقاربتها ، كما حيفز التلميذ وجيعله ينخرط يف التعلم  وميكنه من الفعل من خالل أنشطة املالحظة ، 

،  املشروع التكنولوجي) ، إضافة لكونه يسمح للمدرس اعتماد منهجيات املادة ... واملناولة ، والتجريب 

وهذا .  ، والتخطيط لتفاعالت صفية جتعل التلميذ يبين معارفه ويتجاوز عوائقه (، حل املشكالت  التقصي

 ؟ هإجنازو هتصميمما هي معايري  ما هو املنظم التقين و :ما جيعلنا نطرح السؤال احملوري التايل 

 

 املنظم التقين مفهوم تعريف . أ

من العناصر املتفاعلة املنظم التقين منتوج مادي نفعي مكون من جمموعة 

 . لتجسيد وظيفة تقنية إمجالية تؤمن وظيفة خدماتية ينتظرها املستعمل

 

Un système technique est un produit matériel utile composé de plusieurs organes en 

interaction pour concrétiser une fonction technique globale  assurant une fonction de 

service attendue par le consommateur. 

 

 التقينإىل املنظم  ظيفي للحاجةالتحليل الو . ب

L’Analyse Fonctionnelle du Besoin (AFB) 
 

، فمن جهة يسند و يدعم حيتل املنظم التقين موقعا مركزيا يف تدريس التكنولوجيا الصناعية 

، ومن  هاد منهجيات املادة و بالتايل اكساب معارفاملدرس على خلق و انتاج و ضعيات ديداكتيكة تسهل اعتما

ل و يف بناء تعلماته من خالل األنشطة التعلمية ـجهة أخرى يثري انتباه املتعلم وجيعله ينخرط يف الفع

 : التالية

 أنشطة التصور و الدراسة ؛ 

 ؛ أنشطة البحث واالكتشاف للحلول التكنولوجية اجملسدة يف هذا املنظم التقين 

 إلنتاج والتطوير هلذه احللول التكنولوجيةأنشطة ا .  

غري أن حضور هذا احلامل الديداكتيكي يف التفاعالت الصفية للمادة يصطدم بإكراهات و عوائق 

التطور و، ضعف التكوينني األساس واملستمر و،  كغياب منهجية واضحة تساعد املدرس على اختياره،  متعددة

 وجبهلذا  .إخل ...ارتفاع تكلفة املناظم الديداكتيكية اجلاهزة ، اذوك،  ملادةالذي يعرفه منهاج ااملتسارع 

إعداد  -وتأيت هذه اخلطوة  .أساتذة املادة على إجناز مناظم تقنية أو جزء منها  تكوين وتشجيعالتفكري يف 

املعايري  مساعدة املدرس على التعرف علىيف اطار  –مقترح لدفتر حتمالت وظيفي يعتمد يف إجناز منظم تقين 

 . هذه املناظم التقنيةاليت جيب التركيز عليها عند اجناز 
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 حتليل احلاجة : 

 : إدراك احلاجة 1.1

 :يلي ما يف تتجلى احلاجة للمنظم التقين بدرس التكنولوجيا 

  ؛ الديداكتيكيمنهجية للتحليل والتوليف من خالل العمل املباشر على احلامل  تنمية كفايات •

  ؛ التعلماتصناعية حتقق قيمة مضافة على مستوى  إجناز أنشطة شبه  •

  املتعلمني ؛تعلمي يؤمن سالمة -معاينة الواقع الصناعي يف إطار تعليمي  •

  ؛ تعلماهتمحتمل املتعلمني مسؤولية تدبري   •

  ؛ التقين التواصل اإلجيايب مع املنظم   •

  املتعلمني ؛التواصلية وتقاسم املعرفة بني  الكفاياتتنمية   •

  ؛ التعلميةأنشطة التالميذ  Valoriserمني تث  •

  التعلم ؛حتفيز املتعلمني على   •

  .الذايت تربية وتنمية احلس احلركي وجعله أداة للتعلم    •

 

 : التعبري عن احلاجة للمنظم التقين 1.1

 
 

 (ألجل أي هدف ؟: )ميكن االجابة على الشكل التالي 

  معارفهالشروط املناسبة لتمكني املتعلم من بناء من توفري  (ة)املدرسمتكني :  طريقة التدريس

 ذهنيا أو بعيدة عن متناوله بشكل مباشر  متثلهاال يقدر على  معارفمن دمج  (ة ) املتعلم متكني  : سريورة التعلم 

 

 : إقرار احلاجة 1.1

 ما هي الغاية من تواجد احلاجة للمناظم التقنية ؟ .أ 

 ادة يف تنميتها تنمية الكفايات املستعرضة اليت تساهم امل. 

 تنمية الكفايات النوعية للمادة ؟. 

 متثالت ومعارف أو 
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 ؟ما هي أسباب تواجد هذه احلاجة  .ب 

   ( .التكنولوجياملشروع يف اطار حل املشكالت و التقصي)باملادة معتمدة  نشطةتعلم  منهجياتاعتماد 

   (التركيب ، / يك املناولة ، التجريب ، املالحظة ، القياس ، التفك) متكني املتعلم من أنشطة التعلم... . 

   باملناظم التقنية و قراءهتا من عدة زوايا خمتلفة ( ة ) استئناس املتعلم. 

   غياب الوسائل الديداكتيكية. 

 ما الذي ميكن أن يساهم يف اختفاء أو تطوير هذه احلاجة ؟ .ج 

  يثة يف التربية جتاوزأثبتت املقاربات احلد لقد:  "اعتماد طريقة التلقني والشحن"التركيز على احملتوى 

، و تركز على امتالك املعرفة  باعتبارها تلغي وظيفيت االكتشاف و التعلم الذايت لدى املتعلم هذه الطريقة

 . عوض تعلم آليات اكتساهبا

  سيعزز املعارف التصرحيية  ممااالقتصار على اجلانب النظريconnaissances déclaratives  و يلغي

 . اليت تعترب من خصوصيات املادة  connaissances procéduralesاملعارف اإلجرائية 

 أمر مستبعد هذا :  املادة عن الوسائل الديداكتيكية ، و اعتماد املتعلم عن ذاته الكتساب املعارف استغناء

 .  إلنتاج  وضعيات التعلم يهالصعوبة دمج و متثل معارف املادة مباشرة ، و ضرورة حضور مدرس

 .وى للمنظم التقيندراسة اجلد  

 : بياني الوظائف للمنظم التقين 1.1

 

 

 : صياغة الوظائف اخلدماتية  3.3

 FP  :كفاياتهلتنمية  بناء تعلماتهعلى ( ة)لتلميذا تساعدنشطة  من اعتماد طرق تدريس( ة)متكني املدرس  

FC1  : مبنهاج املادةردة حامال للمضامني املعرفية وفق التوجيهات التربوية الوا املنظمأن يكون .  

FC2  : صيانة املنظم( ة)املدرسأن يؤمن .  

FC3  : ( .ة)التلميذسالمة  املنظم  يضمنأن  

FC4  : أجهزة قياس املقادير الفيزيائيةإلمكانية ربط  املنظمتأمني .  

 FC5 : دوالب التخزين ألبعاد  املنظممراعاة زمحة.  

: FC6 غال املتوفرةمالئمة املنظم التقين لطاقة االشت . 

أو )ل دوالب التخزين ميكن جتاه

ألنه ال يتفاعل ( مكان احلفظ

مع أنه عنصر مهم  مباشرة مع املنظم

أثناء مرحلة التخزين اليت تشكل 

   إكراها بالنسبة للقسم املشترك

 
FC7 
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: FC7  أن يكون املنظم سهل االستعمال . 

 

 

 مميزات الوظائف اخلدماتية  2.3 

 الوظائف املعايري التقديرية مستوياهتا الليونة

منهجية املشروع واحدى 

 املنهجيتني

حل  ،هنج التقصي  ،منهجية املشروع  

 املشكالت

 FP املنهجيات

 الكفايات املستعرضةالنوعية و بنسب متفاوتة كل الكفايات

 FC1 نوعية املنظم الوظائف التقنية املتضمنة باملنهاج على االقلوظيفتني 

 FC2 وقت الصيانة وقت الصيانة ال يؤثر على احلصة إن أمكن ذلك

 FC3 معايري السالمة سالمة قصوى إجباري

 FC4 خمارج القياس الضرورية املخارج إجباري

 FC5 أبعاد املنظم التخزين أصغر من أبعاد دوالب إجباري

± 2v 6 V كهربائية FC6 

 FC7 االجزاء الفرعية التجريب والقياس على االقل



 

 املتبع للمسار االسودالروبوت : مثال ملنظم تقين . ب

 :ة مبادة التكنولوجيا على املرتكزات التالي( 02. صفحة( )املنظم التقين) املناظم التكنولوجية البسيطةتتأسس مقاربة "

  بعالقتها وخمتلف الوظائف اخلدماتية انطالقا من دفتر التحمالت الوظيفي ؛( الكهروبية ، احليلياتية ، التلقائية واآللية)اكتشاف الوظائف التقنية األساسية 

 اكتشاف وحتليل احللول التكنولوجية بعالقتها وخمتلف الوظائف التقنية ؛ 

  اكتشاف اخلاصيات التكنولوجية."
]1[

 

 (العمليات اليت يقوم هبا االستاذ الجناز احلامل الديداكتيكي) لربوت املتبع للمسار األسود و املضامني املعرفية للمادةا 1.ب

 . تؤطر جيدا عمل االستاذ   FC1إن اختيار املنظم ال يكون عشوائيا ، حبيث أن الوظيفة االكراهية 

FC1 : مبنهاج املادةجيهات الرتبوية الواردة حامال للمضامني املعرفية وفق التو املنظمأن يكون  . 

وتساهم هذه املضامني املعرفية يف .  تتحدد املضامني املعرفية املستهدفة وفق التوجيهات التربوية املتعلقة مبحوري الكهروبيات واحليليات يف الوظائف التقنية كمركز اهتمام

 :وتبعا لذلك ميكن للربوت املتبع للمسار األسود أن يستعمل لتنمية الكفايات التالية . تعرضة والنوعية حتقيق قيمة مضافة على مستوى تنمية جمموعة من الكفايات املس

 مركز االهتمام الكفايات النوعية الكفايات املستعرضة

 اكساب التلميذ منهجية للتفكري والعمل وبلورهتا يف عمل مؤطر ؛ .1
 بث روح العمل اجلماعي والرغبة يف البحث واالكتشاف ؛ .2
 اكساب املتعلم رصيدا مفاهيميا عن طريق النهج العلمي وتنميته ؛ .3
توظيف حركية املتعلم وجعلها وسيلة الكتشاف املعرفة واخلربة قصد  .4

 تطوير مداركه العقلية ؛
 خلق تكامل بني املعارف واملهارات التحليلية ؛ .5

 .خلق تكامل بني معارف املتعلم املكتسبة نظريا ومهاراته التطبيقية 

ء املفاهيم التكنولوجية والعلمية بواسطة التجريد بنا .1

 والتعميم ؛
استعمال أدوات التحليل الوظيفي للوصول اىل نتائج  .3

 الوظائف التقنية .منطقية انطالقا من سريورات وخطط منمطة 

                                                           
[1]

 02. ص ،  3112،  الربامج والتوجيهات التربوية اخلاصة مبادة التكنولوجيا الصناعية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي، مديرية املناهج 
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 مستوى االكتساب القدرات املستهدفة املستوى الدراسي املضامني الفرعية مركز االهتمام

 ةالوظائف التقني

 كهروبية

 التمهيل

 الثامنة إعدادي

استعمال لوحة التجريب الكتشاف الوظائف التقنية  .1

 الكهروبية االساسية ؛
 التمييز بني املركبات الكهروبية وتعرف وظائفها التقنية ؛ .2
 .قراءة الرشم الكهروبية  .2

2 

 التشوير

 3 التبديل

 االلتقاط

 3 التضخيم

 حيلياتية
 وظيفة التحويل

 الثالثة إعدادي
اكتشاف وتعرف الوظائف التقنية احليلياتية وحتديد 

 3 .مكوناهتا املادية 
 وظيفة التوصيل

 

 : العناصر املكونة للروبوت املتبع للمسار االسود 1.ب

 :الروبوت املتبع للمسار االسود جمهز بثالث عجالت 

 عجلة حرة باآلمام ؛ 

 حرك بالتيار املستمر عجلتان مرتبطتان مب(4.5v ) كقيمة قصوى للتغذية عرب نظام للدواشك لتوصيل حركة

 ؛احملرك املختزلة دوران 

  تركيبة كهروبية بسيطة تقوم بتدبري مبدأ اشتغال الروبوت. 

 :  SADTاعتماد أداة ب التمثيل الوظيفي للروبوت املتبع للمسار االسود 0.3.ب

 

 
 

 
فوق سطح أبيض تتبع مسار اسود  

 طاقة

 روبوت فوق املسار روبوت خارج املسار

 الروبوت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع الطاقة

 حتويل الطاقة

يل احلركةتوص  

 طاقة

 موزع الطاقة

احملرك الكهربائي:  حمول الطاقة  
 موصل احلركة

 حركة دوران

بعث أشعة حتت 

 احلمراء
التقاط أشعة حتت 

 احلمراء
تبليغ اشارة 

 التحكم

 انتاج اشارة التحكم يف العجالت

 التحكم يف دوران العجالت

 طاقة

ار
س

امل
ج 

ار
خ

ت 
بو

رو
 

ار
س

امل
ق 

فو
ت 

بو
رو

 

ةطاق  

ي
وئ

ض
ر 

وي
ش

 ت

كم
ح

لت
 ا

رة
شا

 ا

 تركيبة انتاج االشارة

 تركيبة انتاج حركة الدوران

 تركيبة بعث االشعة

 تركيبة حتويل االشعة لتوتر

 TORتركيبة 

بعث أشعة حتت 

 احلمراء

 سلسلة املعلومات

الطاقةسلسلة   

فوق سطح أبيض تتبع مسار اسود  

 طاقة

 روبوت خارج املسار
سارروبوت فوق امل  

 الروبوت 



 :الوصفية  FASTباعتماد أداة  التمثيل الوظيفي للروبوت املتبع للمسار االسود 1.1.ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنتاج إشارة التحكم

 بطارية تغذية 

 

 

 

 التقاط أشعة حتت احلمراء

 تبليغ اشارة التحكم

 بعث أشعة حتت احلمراء

 تبليغ اشارة التحكم

التحكمإنتاج إشارة   

 حتويل الطاقة

 توزيع الطاقة

 توصيل الطاقة

 التحكم يف دوران العجالت

 تتبع املسار االسود

 ثنبيل باعث لألشعة حتت احلمراء

 ثنبيل مستقبل لألشعة حتت احلمراء

 

 ترانزستور يشتغل بالنظام ال خطي

 مناب

 حمرك بالتيار املستمر

 سلسلة دواشك

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة التقنية االساسية احللول التكنولوجية الوظائف التقنية الفرعية الوظائف التقنية

 تشوير ضوئي

 

 

 

 

النظام ال خطيترانزستور يشتغل ب  

 ثنبيل متألق كهربائيا

 



 :لروبوت املتبع للمسار االسودلالرشم البيوي  1.1.ب

 

 
 

 : هي  الفرعيةالوظائف التقنية اليت تؤمنها االجزاء 

   مني تغذية اجهزة ألقد مت استعمال البطاريات يف ت.  لالشتغال الالزمةلطاقة توفري  ا: التغذية

 : لتجسيد وظيفتني إكراهيتني ، ويتعلق االمر بالوظائف التالية ( خمتزلة-تركيبة التحكم واحملرك)الروبوت 

 : FC6 ؛ مالئمة املنظم التقين لطاقة االشتغال املتوفرة 

 FC3  : ( .ة)يذالتلمسالمة  املنظم  يضمنأن  

   ؛التأكد من وصول التغذية للتركيبة الكهروبية : تشوير ضوئي 

   ؛ وظيفة االلتقاط:  والتقاط االشعة حتث احلمراءبعث 

   اما ) يشتغل الترانزيستور بالنظام ال خطي: لمناب جلعل احملرك يدور او يتوقف لتبليغ اشارة التحكم

 la fonction de commutation ou la fonction) يلالتبدويتعلق االمر بوظيفة ( مرجتا او مشبعا

« TOR Tout Ou Rien ») ؛ 

   ؛( يدور أو ال يدور)يبني حالة احملرك : تشوير ضوئي 

   وظيفة التوزيع ؛: عزل احملرك عن التركيبة الكهروبية والتحكم يف عملية دورانه 

  حتويل وتوصيل الطاقة : خمتزلة -حمرك. 
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 :ن اعتماد الروبوت كحامل ديداكتيكي ملقاربة مراكز اهتمام اخرى من بينها ميك:  مالحظة أوىل

  التحليل الوظيفي للحاجةL’analyse fonctionnelle du besoin ؛ 

  البناء الكهرويبLa construction électronique ؛ 

  الطاقاتLes énergies ج  أو إضافة تطوير املنظم من خالل اعتماد منهجية حل املشكالت ، و إدما)  ؛

 . (الطاقة الشمسية كحل تقين للتغدية 

  املنظم اآليل... Le système automatisé (ادة العمل والقيمة ـاق يبينب مـم يف سيــع املنظـع وضـــم

  . (املقاربة البنيوية و املقاربة الوظيفية  :املضافة للمنظم 

 

سلسلة املعلومة وسلسلة )كي للنمذجة الوظيفية ميكن اعتماد هذا الروبوت كحامل ديداكتي:  مالحظة ثانية

للمناظم التقنية بصفة عامة واليت ميكن اعتبارها كمعرفة قبلية لتحديد البنية املادية للمناظم ( الطاقة

 ( .جزء آمر وجزء معتمل)اآللية 

 (:سلسلة املعلومة وسلسلة الطاقة)النمذجة الوظيفية للروبوت املتبع للمسار االسود  4.1.ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلسلة معلومات          

 سلسلة طاقات          

االشعة حتت احلمراء بعث  تبليغ اشارة التحكم التقاط االشعة حتت احلمراء 

 توزيع طاقة التغدية التغدية

حتويل الطاقة 

الكهربائية اىل 

 حركة دوران

كة توصيل حر

 دوران

 تشوير ضوئي

 العجلة

:  أشعة حتت احلمراء

 مقدار فيزيائي
 اشارة كهربائية

 اشارة التحكم

طاقة كهربائة 

 موزعة

 طاقة ميكانيكية

 حركة دوران

طاقة كهرباية 

 للتغدية
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 : ثالثةمالحظة 

FP1  :كفاياتهلتنمية  على بناء تعلماته( ة)نشطة تساعد التلميذ من اعتماد طرق تدريس( ة)متكني املدرس  

. يس نشطة تساعد التلميذ على بناء تعلماته لتنمية كفاياته جيب أن يؤمن املنظم إمكانية اعتماد طرق تدر 

 .وهذا ما سيتم توضيحه بالفقرة املوالية 

 ( منهجية املشروع الصناعي ) املنظم التقين واملنهجية األساسية  .  ج

 منظم آيل بسيط ،)حتيل منهجية املشروع الصناعي على أنشطة تصور و إجناز أو دراسة شيء تقين 

تنبين منهجية املشروع  تبعا لذلك ،. اليت سيعتمدها املتعلم لتلبية حاجة معينة ( ...كنولوجياتمتعدد الت

 :و إجناز منظم تقين من خالل  على أنشطة تصور

 اشتغاله ؛ مبدأ 

 ؛ تنظيمه الداخلي 

  طريقة اشتغاله ؛ 

يف دمج هذه  فمن جهة يتم تطبيق نشاط التحليل الوظيفي والبنيوي للمنظم التقين و هو ما يساهم

املناظم كحوامل للمعارف ، و أنشطة التصور و التصنيع للمنظم اليت تطور لدى التالميذ قدرات إنتاج حلول 

 .  تقنية تليب حاجة معينة من جهة أخرى

هلذا ، يبقى اختيار املناظم التقنية حامسا لتزويد التالميذ بأنشطة ختربهم بالتقدم املنجز و حتفزهم 

 .  ة يف بناء املشروع الصناعي ياملسامهة احلقيقعلى املشاركة و 

 املعتمدة املادة( و حل املشكالت نهج التقصي)املنظم التقين و املنهجيات الفرعية  0.ج

 :التقصي املنظم التقين و منهجية  0.0.ج

 من خالل تشغيله تكون على شكل وضعية مثرية ل ميكن استعمال احلامل الديداكتيكي يف وضعية االنطالق

 أمام جمموعة التالميذ ؛

 التجريب و ، جندختبار االتقنيات بني ، ومن  بعد صياغة الفرضيات ينتقل املتعلمون إىل اختبارها 

 ؛ املناولة

و تبعا لذلك ، يبقى املنظم التقين موضوع املناولة والتجريب من طرف املتعلمني الختبار فرضياهتم من 

 ؛ أجل إثباهتا أو نفيها

 : جيب اختيار املنظم التقين حبيث تكون منهجية التقصي ناجحة و فاعلة، و لكي  و عليه

 وتسمح هلم ببناء فرضيات املتعلمني  انتباه، و مفكر فيها جيدا تثري  يسمح للمدرس ببناء وضعية مثرية

 حقيقية تنبين عليها مرحلة التقصي ؛ 

  لديه القناعة والشعور لالكتشاف حيفز التلميذ و يعطيه حرية التقصي ، ليبحث و يتقصى و هو ما يولد

 .إخل ...، فيالحظ و يقيس ،  و جيرب الفرضيات املستمر

  وهو ما يدفع التالميذ اىل املشاركة بشكل مجاعي يف بنينة التعلمات و متلك  :ممارسة التعلم بالتقصي

 . املعارف اجلديدة اليت يصبون اىل امتالكها

 املنظم التقين و حل املشكالت  3.0.ج

 :قصد املشكالت،استعمال املنظم التقين يف منهجية حل  ميكن
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  آيل ، أو إضافة وظائف  منظم كتحويل منظم غري آيل إىل) الديداكتيكيالتطوير اجلزئي للحامل

 ؛ ...(تقنية غري متضمنة فيه 

 يف تقين افتعال مشكل من خالل و معاجلة مشاكل حتول دون االشتغال اجليد للمنظم التقين  داجيا

 ؛البحث عن مصدر اخللل و اقتراح حلول لتجاوزه  تالمذتهويطلب من من طرف املدرس ل التقين احلام

 :أبرزهاجيب أن يتميز املنظم التقين ببعض اخلصائص ومن  املشكالت،عند اعتماد منهجية حل  :مالحظة

  رغب يف ربطه حباجات واهتماماته ، بصورة جتعله ييجعل املتعلم يهتم بأمهية املشكل التقين ، و

 ؛سئلة جمموعة من األطرح 

  مفاهيم ، ) ربط املشكل التقين باألهداف التعلمية ، حبيث يكتسب املتعلم من خالل حله معارف جديدة

ترتبط هذه األهداف ارتباطا عضويا مبجموع القدرات : األهداف التعلمية ] ، و ...(مبادئمهارات ، 

لتعليمية واليت ينبغي أن تكون حمددة بدقة من املستهدفة واملعارف التكنولوجية وكذا احلصص ا

من كتيب الربامج  02الصفحة )طرف األستاذ ملا هلا من أمهية قصوى يف بناء احملتويات التعليمية 

 ؛ [والتوجيهات التربوية

  متكني املتعلم من إجناز مجيع النشاطات العقلية والتجريبية اليت سيستخدمها يف حماولته حلل املشكل

 .التقين
 

 : خالصة. د

 :اليت جيب حتضريها مع احلامل الديداكتيكي هي ( امللفات ) الوثائق 

 امللف البيداغوجي : أوال 

  : ألستاذايبني فيه 

  اجملاالت  ، إسم املنظم التقين ، املستوى الدراسي الذي يعتمد فيه: )معلومات عامة عن املنظم التقين

 ....(.التقين ،  التخصصية احلاضرة يف املنظم ، نوع املنظم 

 الكفايات املستعرضة و النوعية اليت سيساهم املنظم التقين يف تنميتها  ؛ 

  املشروع الصناعي ، التقصي ، ) املنظم التقين  باستغاللالطرق واملنهجيات اليت ميكن لألستاذ اعتمادها

 ( .إخل ...حل املشكالت 

  لة ، التجريب ، التشغيل ، اإلجناز ، القياس ، املالحظة ، املناو:)أنشطة املتعلم على املنظم التقين

 (.إخل... التصور ، الدراسة ، التفكيك و التركيب  ،

     مراكز االهتمام اليت يعتمد يف مقاربتها هبذا املنظم التقين: 

o  بالنسبة ملستوى السنة الثانية: 

o  بالنسبة ملستوى السنة الثالثة: 

 األهداف التعلمية ؛ 

 يت ميكن إجنازها هبذا املنظم التقين ؛األشغال التطبيقية ال 

  و كل ما يساعد املدرس على استعمال املنظم بشكل جيد خالل عملية التدريس. 
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 :امللف التقين للمنظم التقين و يضم : ثانيا 

 مبدأ اإلشتغال ؛ 

 الرشم البنيوية للمنظم التقين ؛ 

  خطاطة فاسط FAST ل الديداكتيكي ؛ الوصفية للحلول التقنية اليت يتضمنها احلام 

  خطاطةSADT ؛ 

   متحركات ، فيديو ، ملفات ) و كل ما ميكن من مساعدة املدرس على إجناز املنظم التقينE-

drawing... إخل.) 

 

 : جع ااملر

  مديرية املناهج ، الربامج والتوجيهات التربوية اخلاصة مبادة التكنولوجيا الصناعية بسلك التعليم

 . 3112الثانوي اإلعدادي ، 

 املنظم التقين و دوره يف بناء التعلمات بدرس التكنولوجيا عبدالكرمي املراكشي  –رادي عبدالرمحان م

: ختصص  من الدرجة األوىلاإلعدادي  الثانويلنيل دبلوم مفتش تربوي للتعليم  حبث الصناعية

 . 3102مركز تكوين املفتشني بالرباط  التكنولوجيا الصناعية

 


