
 

عبد الھادي ايت العالم ذ.  

 تطور المناظمالمجال الرئیسي: 

1:  رقمالجذاذة البیداغوجیة   

 ازيالل -تادال   األكادیمیة:
 بني ماللالنیابة    :  تطور المناظمالمجال الفرعي : 
  ثانوية القدس االعداديةالمؤسسة :   السنة الثالثة اعدادي المستوى        :
 عبد الھادي ايت العالم األستاذ   : ساعات 4: عدد الساعات  

 

 

 

 

 

 الكفایات المستعرضة
 المستھدفة 

 X إكساب التلميذ منهجية للتفكري والعمل وبلورهتا يف عمل مؤطر ؛ •
 X بث روح العمل اجلماعي والرغبة يف البحث واالكتشاف ؛ •
 X إدراك املتعلم لدوره يف التنمية االقتصادية والثقافية ؛ •
 X إكساب املتعلم الثقة ابلنفس والتعود على حتمل املسؤولية .  •
 X إكساب املتعلم رصيدا مفاهيميا عن طريق النهج العلمي وتنميته ؛ •
  العقلية ؛توظيف حركية املتعلم وجعلها وسيلة الكتساب املعرفة واخلربة قصد تطوير مداركه  •
 X خلق تكامل بني املعارف واملهارات التحليلية ؛ •
 X إكساب التلميذ تقنيات التعبري والتواصل ؛  •
  خلق تكامل بني معارف املتعلم املكتسبة نظر� ومهاراته التطبيقية ؛ •
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عبد الھادي ايت العالم ذ.  

الكفایات 
 نوعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةال

 

 المستھدفة

 الوظيفية لبعض املناظم البسيطة ؛ النمذجة  

  استعمال أدوات التحليل الوظيفي للوصول إىل نتائج منطقية انطالقا من سريورات وخطط منمطة ؛  

 بناء املفاهيم التكنولوجية والعلمية بواسطة التجريد والتعميم ؛ X 
 اختاذ مواقف جتاه احمليط التكنولوجي تراعي شروط سالمة الفرد واملعدات ؛  
 التطور السريع واملثري للتكنولوجيات احلديثة ؛ باستيعا X 
 . التواصل الشفهي واملكتوب ابلوسائل التكنولوجية احلديثة  

 

 القدرات المستھدفة
 مستویات االكتساب

1 2 3 
 اكتشاف الحلول التكنولوجیة التي تجسد تطور المناظم X   

 ........................................................................................................    
 

 األھداف التعلمیة
 المستویات المھاریة

استعمال المكتسبات  تقنیات التعبیر والتواصل د المعارفااسترد
 في حل وضعیات

   X تعرف ممیزات المنظم االولي •
   X تعرف ممیزات المنظم الممكنن •
   X تعرف ممیزات المنظم اآللي •
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  المنھجیة الفرعیة المعتمدة
 

  نھج التقصي والبنینة              X منھجیة حل المشكالت    أخرى  
 

 المكتسبات القبلیة االمتدادادت
 

المقاربة الوظیفیة -  
المقاربة العلمیة والتقنیة -  

 
 مفھوم المنتوج -
 مفھوم الوظیفة -

 

 الوسائل التعلیمیة
 الموارد الرقمیة   العتاد المعلومیاتي وسائل تعلیمیة أخرى تكنولوجیا المعلومات والتواصل

 حاسوب -  
  )vidéo projecteurجھاز العرض ( -  

يظھر طريقة  اشرطة فیديو -  
 .اشتغال باب اولي،ممكن و آلي

تظھر فیديو صور او اشرطة  -  
  نماذج لمناظم أولیة،ممكننة و آلیة

 

   
 

 السبورة -
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 وثائق تسلم للمتعلم المراجع
  المراجع الویبوغرافیة المراجع البیبلیوغرافیة

 
 
 

 وثیقة المتعلم -
 طاقة االنشطةتتضمن نصب -

 المسألة -الوضعیة  

كتاب التلمیذ للسنة الثالثة  -
( المفید في التكنولوجیا  اعدادي

 الجديد في التكنولوجیا ) –
األستاذ ( المفید في دلیل  -

الجديد في  –التكنولوجیا 
 التكنولوجیا )

   التوجیھات الرسمیة للمادة -
 

 
 
 

www.youtube.com 
 
 
 

 

 

 باللغة الفرنسیة  مصطلحات ( مفتاحیة) كلمات أساسیة
 
 
 
 

 آليمنظم  –ممكنن منظم  –ولي امنظم 
 
 
 
 

 
 
 
 

un système primaire – un système mécanisé – un 
système automatisé 
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 تطور المناظم :  عنوان الدرس
 األھداف التعلمیة

 تعرف ممیزات المنظم األولي •
 تعرف ممیزات المنظم الممكنن •
 تعرف ممیزات المنظم اآللي •
 منھجیة حل المشكالت   : لتدریس المعتمدةمنھجیة ا 
 وضعیة االنطالق 

 

) اليواء سیارته . اال انه بقي حائرا في اختیار  un garageقام السید يوسف ببناء منزل جديد يحتوي على مرآب (

 .نوع الباب المناسب لھذا المرآب من بین ثالثة نماذج تظھرھا أشرطة الفیديو التالیة 

 حدد بالنسبة لكل نموذج : -1

 تطور المناظمالمجال الرئیسي: 

1:  رقمالبطاقة البیداغوجیة    

 ازيالل -تادال   األكادیمیة:
 بني ماللالنیابة    :  تطور المناظمالمجال الفرعي : 

  القدس االعدادية انويةثالمؤسسة :  1 الجذاذة رقم        :
 عبد الھادي ايت العالماألستاذ   : ساعات 4: عدد الساعات  
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 مصدر تعلیمات االنطالق  - 

 ھذه التعلیمات  ذمن يقوم بتنفی - 

 التنفیذ(اإلنجاز)من يقوم بمراقبة عملیة  - 

 مصدر الطاقة  - 

  اشتغال الباب( ما يھم ھو طريقة اقترح الباب المناسب لمرآب السید يوسف مع تبرير سبب ھذا االقتراح  -2 

 ).كلفتهأو  ھذا االخیرولیس المادة التي صنع منھا 

  التفاعل الصفي

أذذ  ���را�ل �ةة ا�ٔ�س�ة
�ش
�ذ ٔ
�ةة  ا

�ش
�ذ ٔ
��ما

����ة
أتت    �����ذ

 
 
 
 

 أنشطة التقدیم
 

 

( عبر طرح  تقويم تشخیصي ينجز -

التأكد من من اجل  أسئلة شفوية )

مدى تمكن المتعلمین من مفھومي 

في حدود  ، وذلكالمنتوج والوظیفة

 

 

يذكر زمالءه بمفھومي المنتوج و  -

 .الوظیفة
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عبد الھادي ايت العالم ذ.  

تم تناوله في السنة الثانیة  ما

 . إعدادي

األھداف التعلمیة ويدون  صرح ي -

  .للحصة التعلیمیة

 ظھرت التيالفیديو   اشرطةيعرض  -

النماذج الثالثة للباب باستعمال جھاز 

 .) vidéo projecteurالعرض ( 

 –يعرض شريحة بوربوانت للوضعیة  -

  .المسألة المطروحة

يطلب من احد المتعلمین قراءة  -

 لة .أالمس –الوضعیة 

 –يطلب اعادة قراءة الوضعیة  -

 . لعدة مراتالمسالة 

مرات ل اشرطة الفیديويعید عرض  -

 عدة .

يقرأ األھداف التعلمیة للحصة  -

 التعلیمیة.

 

 

 .المسألة -قرأ الوضعیةي -

يعاين شريط الفیديو و يدون  -

 مالحظاته واسئلته .

 -يطرح أسئلة حول الوضعیة -

المسألة في حالة لم يفھم المھمة 

 الموكولة إلیه .

 

 

 

 .المسألة -ـ يتملك الوضعیة

 ـ ينتظم في إطار مجموعات للعمل.

 يوزع المھام بین افراد مجموعته . -

7 
 



 

عبد الھادي ايت العالم ذ.  

 تملكالمتعلم على يساعد  -

عبر اإلجابة على  المسألة-الوضعیة

 . استفساراته ومالحظاته

يوزع المتعلمین إلى مجموعات (مع  -

  مراعاة ان تكون نسبیا متجانسة ) .

 العمل فييذكر المتعلمین بمیثاق  -

 إطار المجموعات.

يوزع بطاقة األنشطة تتضمن نص  -

 المسألة . –الوضعیة 

يعطي توجیھات بخصوص الغالف  -

( تحديد الزمني والمھمة المطلوبة 

مصدر االوامر ، منفذ األوامر ، مراقب 

للنماذج  ، مصدر الطاقةتنفیذ األوامر

مع اختیار النموذج   ،الثالثة من الباب

 .) األفضل وتبرير ھذا االختیار
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عبد الھادي ايت العالم ذ.  

( يمكن للمدرس اعتماد احدى 

ي تعملی خاللالطريقتین التالیتین 

  : وتقاسم النتائج البحث عن الحلول

تقوم المجموعات  الطريقة األولى : -

 بالنسبة بإنجاز ما ھو مطلوب

ثم تتم عملیة  فقط ، للنموذج األول

لتكرر نفس العملیات تقاسم النتائج 

في وبالنسبة للنموذجین المتبقیین ، 

اقتراح النموذج المناسب  األخیر يتم

 للمرأب .

تقوم كل مجموعة الطريقة الثانیة :  -

بإنجاز ماھو مطلوب بالنسبة للنماذج 

 جو اقتراح النموذفي آن واحد الثالثة 

 ثم تتم عملیة التقاسم )  المناسب
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عبد الھادي ايت العالم ذ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنشطة التطویر
(المراحل الفرعیة 

للمنھجیة 
 المعتمدة)

 

�بث �نذ ����ول�ر��ةة  ���ب
   

ذ
�نذ �رف

�و�أتت  �ب
���

 
 

مین الى البحث عن يدعو المتعل -

وفق ما  المجموعاتالحلول في اطار

 لةأالمس –ھو مطلوب في الوضعیة 

( تحديد مصدر االوامر ، منفذ األوامر ، 

، مصدر الطاقة مراقب تنفیذ األوامر 

،مع اختیار للنماذج الثالثة من الباب

  ) النموذج األفضل وتبرير ھذا االختیار

االلتزام يحث المتعلمین على  -

بمیثاق العمل في اطار المجموعات 

،ابداء الجادةالمناقشة  من خالل

والنقد  ،احترام الرأي اآلخرالرأي

 .البناء

 

 

 

 

 

 . يقترح الحلول في اطار مجموعته -

ه بباقي آراء ءيتاقش ويجابه آرا -

 . اعضاء مجموعته

 

 

يدون االنتاجات على البطاقة  -

 . الخاصة بكل مجموعة
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عبد الھادي ايت العالم ذ.  

 

 

يتتبع سیر عمل المجموعات  -

 ،ويتدخل عندما يقتضي االمر ذلك .

عند  اشرطة الفیديويعید عرض  -

االقتضاء ، من اجل تسريع وثیرة عمل 

 المجموعات المتعثرة .

 

أٔ�جب  �ة م ��ئذ دئي
�ة
يي   �ر��ةة نة

�  م��ش
ذ

�نذ �رف

�و�أتت  �ب
���

 
 

يشرف على عملیة تقاسم النتائج  -

 التي تم التوصل الیھا ومناقشتھا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقدم ممثل كل مجموعة النتائج  -

 .التي توصلت الیھا مجموعته
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عبد الھادي ايت العالم ذ.  

يساعد المتعلمین على صیاغة  -

 .االفكار

التمثالت التي يمكن ان تظھر  يرصد -

 التعلماتحول  اثناء المناقشة

 .موضوع الحصة التعلیمیة

يعتمد الصراع السوسیومعرفي  -

بین المتعلمین لتجاوز بعض التمثالت 

وفي حالة استحالة ذلك الخاطئة ، 

يقترح وضعیات لتمكینھم من تجاوز 

  ھذه التمثالت .

يساعد على التوصل للنتائج  -

موضوع الحصة  تعلماتلل النھائیة

 .التعلیمیة 

 

 

 

المتوصل إلیھا من  يناقش النتائج -

طرف مجموعته و المجموعات 

 .األخرى 

 .يصحح االخطاء ويقترح التعديل -

 
 

 بنینة التعلمات
 

المتعلمین ، بناء على يستدرج  - 

نتائج التقاسم،إلى تشكیل و بنینة 

 التعلمات موضوع الحصة التعلیمیة .

 

 

 .يقوم بصیاغة االستنتاجات -
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عبد الھادي ايت العالم ذ.  

يصادق على النتائج التي تم  -

  .التوصل الیھا

ـ يعمل على الربط بین الوضعیة 

 .المشكلة و النتائج المتوصل إلیھا 

رفقة مجموعة الفصل ، بین  ـ يربط ،

األھداف التعلمیة للحصة و 

المضامین المتوصل إلیھا لتحديد 

مدى انسجام ھذه المضامین مع 

 .ھذه األھداف 

يطلب من المتعلمین تدوين  -

  النتائج

 ؛يتقاسمھا مع زمالئه -

 

 

 

 

ـ يحدد مدى إنجاز المھمة 

 المشكلة .المطروحة في الوضعیة 

ـ يقارن بین األھداف التعلمیة و 

 المضامین المتوصل إلیھا .

 . يدون النتائج في وثیقة المتعلم -
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 أنشطة التقویم
 

 

 ( انجاز فرديرين تطبیقي يقترح تم -

) لقیاس مدى تحقق االھداف 

 .التعلمیة للحصة 

 .التكوينيانشطة التقويم  ينشط -

 .التكوينييوجه انشطة التقويم  -

يعود المتعلم على انشطة التقويم  -

 .التكويني و الذاتي

 

 

يطبق التعلمات المكتسبة  من  -

 . انجاز التمرين التطبیقي خالل

يتعود على انشطة التقويم  -

 التكويني والذاتي

 

 

 مالحظات في أفق التثبیت أو الدعم: 

الممكننة و اآللیة المستقاة من  ،األولیة يطلب من المتعلمین إنجاز ملف تولیفي حول المناظم     
 محیطه التقني و التي تؤدي نفس الوظیفة .      
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