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 المـقـدمة
االقتصادي الذي يميز العصر الحالي مع العولمة والثورة  - قدم العلمي و التكنولوجي  االجتماعي إن الت

من شأنه أن يعطي للتعليم التكنولوجي مكانة مرموقة في السيرورة .التكنولوجية في مجال المعلوماتية واالتصال 

  :التربوية في بالدنا ويجعله

لتقدم االجتماعي ، االقتصادي والثقافي وهذا مع تطوير يساهم في إنجاز أهداف المجتمع في مجال ا •

 .إمكانات كل األفراد بهدف المساهمة الفعلية في تعريف ومتابعة هذه األهداف

يؤدي إلى معرفة الجانب التقني والعلمي للحضارة المعاصرة بحيث يكون اإلنسان قادرا على التأثير  •

 .   لتقدم العلمي والتكنولوجيفي محيطه مع اكتساب موقف نقدي اتجاه تأثيرات ا

يأخذ بعين  نإن تعليم التكنولوجيا في مؤسسات التعليم الثانوي يعتبر امتدادا طبيعيا للتعليم  المتوسط  فهو إذ

  .االعتبار المكتسبات المتحصل عليها في هذا الطور 

سوعي كذلك و لكن يهدف أساسا هذا التعليم ليس مو. إنه ال يمثل تكوينا مهنيا حيث غايته هي تكوين رجل المهنة 

  . إلى تحصيل التلميذ الثانوي طرق عمل و تفكير، مبادئ و أساليب أكثر منها وصفات مهنية

المقصود هنا هو التكوين المتشعب الذي يحضر رجل الغد للتأقلم مع التغييرات الناتجة عن التقدم العلمي 

  .  أو اختيار معاهد التعليم المهنيوالتكنولوجي ويحضره لمتابعة الدراسات الجامعية بنجاح 

   
 
 
 

  : إن تكوين التالميذ في إطار بكالوريا تكنولوجي فرع هندسة مدنية يسعى إلى تحقيق  األهداف العامة التالية 

و معلومات ضرورية لمعالجة إشكاليات البناء و إنجاز المنشآت  ,قاعديةمفاهيم  ,قدراتإعطاء التالميذ  - 

  .لمدنيةاالعصرية في الهندسة 

 ).إعالم آلي ( لمعرفة كيفية  استعمال وسائل عصرية مساعدة للتصميم و اإلنجاز  - 

إتقان استعمال المعلومات العلمية التكنولوجية التي تكسب التالميذ الطريقة التجريبية الخاصة بمعرفة  - 

 .الخصائص و أداء المواد و طرق العمل المستعملة في ميدان الهندسة المدنية 

 .تالميذ لطرق العمل التي تشجع على تحويل المعلومات لمواجهة إشكاليات جديدة تحصيل ال - 

 : إن إنجاز منشأ في ميدان الهندسة المدنية ينقسم إلى مراحل أساسية هي

  .التصميم  •

 .التنظيم و التنبؤ  •

 .األشغال و التنفيذ  أبد •

 .تقويم ال •

 .المراقبة  •

ءة التلميذ المتحصل على البكالوريا تكنولوجية فرع هندسة عن طريق هذه الفرضيات نقوم  بتحديد مجال كفا

   مدنية

  

  تقديم شعبة تقني رياض فرع هندسة مدنية
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إذن . التصميم هو في الحقيقة من صالحيات المهندس و في بعض األحيان التقني السامي :  التصميـم -1

يعطى . تكنولوجيا فرع هندسة مدنية يجب عليه على األقل إتقان مبادئ التصميم  المتحصل على بكالوريا 

  : بعض األوجه التي تهمه في ما يخص, سبيل المعلومات للتلميذ على 

  :لمشاريع منشآت الهندسة المدنية مثال في مجال   ةالدراسات التحضيري/أ 

  .الجيو تقنية و ميكانيك التربة  - 

  .الطبوغرافيا   - 

  : التصميم في حد ذاته للمنشآت / ب

  .مبادئ الهندسة المعمارية  - 

  .ة سكونيا مبادئ حساب الهياكل المحدد - 

يجب على التلميذ أن يفصح على المبادرة في مجال التنظيم و التنبؤ و يبين أنه :  التنبـؤ و التنظيـم -2

  : قادر على 

  أ و يطلب المواد الالزمة لورشة يتنب  -     

  : التنفيـذ و بـدأ األشغـال -3

التنفيذ دون أن يكون هو المنفذ  قة بطرالمتحصل على شهادة البكالوريا  يجب أن تكون له دراي:  التنفيـذ –أ 

  .و هذا بهدف دراسة جيدة للمشاريع , 

معلومات التي تسمح له بأخذ قرارات فيها اليجب أن يكون له  احامل شهادة البكالوري:  بـدأ األشغـال –ب 

  : يخص 

  .  )مخطط تنصيب الورشة(تنظيم الورشة   - 

  . لمنشآت بسيطة) قولبة وتسليح( القراءة الجيدة لكل مخططات الهندسة المدنية - 

  

  : حامل شهادة البكالوريا يجب أن يكون قادر على إنجاز تقييم مثال :  تقييـمال -4

  ) خرسانة  مسلحة ، الهياكل المعدنية ( تقييم للتحريضات على هيكل بسيط و قدراته على المقاومة  - 

  :تصميم و لكن المراقبة البسيطة ال نقصد هنا بمراقبة الحسابات الخاصة بال:  الرقـابـة –أ 

  .مراقبة المقاطع المتجانسة - 

  .مراقبة المقاطع الغير المتجانسة - 

 . المراقبة في الطبوغرافيا  - 

  :التحكم في التكنولوجيات الجديدة -5

إن حامل شهادة البكالوريا تكنولوجيا فرع هندسة مدنية يكون في وسعه استغالل البرمجيات التربوية الخاصة 

  .بة كما أنه يكتشف بعض البرمجيات المهنية المعقدةبالشع
 

  



  5

  :التقييس -6

  .لم يخصص محتوى التقييس ضمن هذا البرنامج وإنما يدرج ضمنيا في كل محتويات البرنامج

  .ويجب على األستاذ أن يقدم في كل مرة وثيقة التقييس للتلميذ

  )في نهاية الطور( الكفاءات الختامية 

 :الكفاءات العرضية .1

  :ريس التكنولوجيا يساهم في تطوير الكفاءات العرضية التاليةتد

 )علمية واقتصاديةتقنية،(حل مشكلة  •

 .و إنجاز الوثيقة المرافقة لها) عامة أو خاصة(تنظيم أنشطة  •

 .التواصل وخاصة بيانيا باستعمال التكنولوجيات الجديدة •

 :إكتساب •

  .طرق عمل وتفكير - 

  .حالة فكرية علمية وتقنية - 

  .ورات ومهارات قاعديةتص - 

  .منهجية تجريبية - 

  قدرة على المالحظة والتحليل  - 

  :الكفاءات الخاصة -2

 .مفاهيم أولية في علم السكون ومقاومة المواد:  النظام الميكانيكي يدرس تصرف •

 .باستعمال برمجيات) الهندسة المعمارية، القولبة ، التسليح(يقرأ ويرسم مختلف المخططات  •

 .تجاربال  نتائجيحلل  •

 .يشارك في تنظيم الورشة وتقييم األشغال •

 BAELمبادئ في الخرسانة المسلحة : معرض للشد واإلنضغاط فقطيدرس نظام محدد سكونيا  •

 .يختار مختلف المواد •

  .يستغل بعض البرمجيات التربوية والمهنية الخاصة بالهندسة المدنية •

  :الثةتقديم برنامج السنة الث

  .وتوظيفهااألولوية لدور التلميذ في بناء المعرفة  يوفق المقاربة بالكفاءات التي تعطهذا البرنامج مبني     

  . إنه يمثل تكملة للمعارف المكتسبة في السنة الثانية التي تعتبر قاعدة لبناء معارف جديدة

  : وهو يحتوي على ثالثة مجاالت أساسية وهي
  

التلميذ على المبادئ القاعدية لعلم مقاومة المواد  هذه المادة تهدف إلى تدريب : الميكانـيك التطبيقية •

.                                     سكونيا والمكونة من الخرسانة المسلحة ةالمطبقة على حساب عناصر الهياكل المحدد

  .تهدف كذلك إلى تحصيل معارف مناسبة للمصطلحات و الوحدات الخاصة بهذا الموضوع 
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                                                                                        )    اإلنشاء:(البناء •

وتمثيلها بيانيا ) العلوية تالمنشآ( هذه المادة تسمح للتلميذ بدراسة مختلف منشآت الهندسة المدنية 

  ).  D A O( بواسطة حاسوب باستعمال برامج 

  .المخصصة لتوقيعها ياقبة المنشآت وحساب مساحة األراضكما أنه يتعرف على طرق مر          

  :األعمال المؤطرة •

  .الهدف هو تطوير لذا التلميذ المهارات الالزمة للحساب، التحليل و استغالل النتائج

 في كما أنه يكمل ويمتن تكوينه . و تعطى له الفرصة  الستعمال أجهزة القياسات  إلنجاز عمليات طبوغرافية   

  .مدعم بالحاسوب وفي الحسابات باستعمال برامج بسيطة الرسم ال

  :الكفاءات حسب المجاالت الثالثة

 .التلميذ على تطبيق المبادئ األولية لمقاومة المواد تدريب:  ميكانيك تطبيقية -1

  .يتعرف على مجال تطبيق مقاومة المواد •

 .يتحقق من شرط المقاومة لعناصر معرضة للتحريضات البسيطة •

 .المقطع العرضي للقضبانيحسب أبعاد  •

 .البسيط لالنحناءمعرضة  رافدةيدرس  •

 .ومعرضة للضغط والشد فقط على عناصر محددة سكونيا BAELيطبق قوانين  •

  .يدرس بعض منشآت الهندسة المدنية:  تكنولوجيا -2

 .يدرس مختلف عناصر المنشآت العلوية •

 .يقترح طريقة للحل •

 .يساهم في تخطيط لمشروع طريق •

  .تلف العناصر المكونة للجسوريميز بين مخ •

� و �	اءة:  األعمال المؤطرة - 3                  �� 
  ا��
#12 0/��	 .�- ا�
���, ا��+#رات ا�)ز&% �� $#ب ،ا�

 )مراجعة.(يحل إشكالية في علم السكون •

  .عملية تجريبية يحلل نتائج •

 .يحسب أبعاد المقطع العرضي لعناصر معرضة للتحريضات البسيطة •

 .طريقة عزل العقد يطبق •

 .يستغل برمجية الرسم المدعم بالحاسوب •

  .يحسب أبعاد المقطع العرضي لرافدة معرضة لإلنحناء البسيط •

  .يطبق طرق حساب المساحات •

  .ينفذ طرق مراقبة المنشآت •

 .يتحكم في التمثيل البياني باستعمال برنامج الرسم بالحاسوب •
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  : المنهجية

نصر أساسي في التعليم التكنولوجي لذا يجب على التلميذ المشاركة الفعالة في األعمال التعليم التطبيقي ع          

  :التطبيقية اليدوية ، استغالل البرمجيات وتحليل النتائج حسب المسار المنهجي التالي

 .ننطلق من المالحظات العامة لألمثلة الواقعية إليقاظ اهتمام التلميذ •

 .قيام بدراسة تكنولوجية نستغل هذه الوضعيات المناسبة لل •

التوظيف التطبيقي للمعارف المكتسبة بهدف تلقين التلميذ طرق عمل وليس  ىنعود بعض ذلك لمستو •

 .تدريس الحلول لحاالت خاصة

 .تفضيل قدر اإلمكان ديناميكية األفواج •

  التكنولوجي معيجب على األساتذة التأقلم مع التغيرات التي طرأت على التعليم :  دور و مهمـة األساتـذة

  :أخد بعين االعتبار 

  .التعليم بالكفاءات - 

 .القدرة الشخصية وطريقة التعلم لكل تلميذ - 

 .تزايد مسؤولية التلميذ في بناء المعرفة وتوظيفها  - 

يجب , في هذا السياق األساتذة مدعوون لتأطير التالميذ ومرافقتهم في مسارهم نحو الوصول إلى األهداف 

  :ين االعتبار المقاربة اإلستراتيجية و تسلسل أنشطة التعلم لتحصيل المهام التالية عليهم أيضا األخذ بع

  .تخطيط و تحضير  •

 .إعالم و تحضير  •

 .تدعيم و توجيه , تنشيط  •

  .التقييم  •

   

   :التنظيم البيداغوجي

  :ييتم تنظيم الدراسة بالطريقة التالية
   

 التوقيت الوحدة

 .ع لكل القسمفي األسبو/ سا  2 ميكانيك تطبيقية

 .في األسبوع لكل القسم/ سا  2 )إنشاء(بناء 

 .في األسبوع لنصف القسم/ سا  2 أعمال مؤطرة

  

  . محمول وجهاز عرض يفضل استغالل حاسوب .تتم في حجرات عادية ) ميكانيك وبناء(الدروس النظرية 

بة للتطبيقات الخاصة بالرسم بالنسبة لحصص األعمال المطبقة فهي تبرمج في مخبر اإلعالم اآللي بالنس

أما التطبيقات األخرى يمكن أجراؤها في قاعات عادية مهيأة أو في مخبر الفيزياء أما  الصورية،والتجارب 

 .التطبيقات في مادة الطبوغرافيا فهي تجرى في الميدان
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  : التقويم

مندمجين في الدراسة المقترحة ) البناء والميكانيك (يجب أن يكون مبني بحيث يجعل المجالين األساسيين 

  :يرتكز التقييم على ملف تقني يقدم للتلميذ في بداية اإلمتحان ويحتوي على. وبنسب متقاربة

 .المخططات التي تحدد المشروع •

 .فراضيات الدراسة •

 .نتائج لمختلف الحسابات •

  :ف هو التأكد من أن التلميذ قادرا علىالهد    

 .فهم معطيات المشكلة المطروحة للحل •

 .تحليل مشروع هندسة مدنية •

 .استغالل الوثائق التقنية  •

 .اقتراح حلول أو تغييرات لحلول تكنولوجية عامة وتفصيلية •

 .احترام المواصفات  •

 .تطبيق قوانين الميكانيك لمراقبة و تحديد خصائص عناصر الهياكل •

 .قتراح طريقة للحلا •

 .تحليل النتائج المحصل عليها •

  .التحكم في وسائل اإلتصال التقني •

  :بالنسبة للتطبيق

  الطبوغرافيا، التمتير،   (الهدف هو التأكد من قدرات التلميذ في مجال اإلعالم اآللي و اإلستعمال الجيد لألجهزة 

  :ن التلميذ يمتلك القدرات التالية المقصود من التقييم هنا هو التحقق من أ.)  تنظيم الورشة

  :في اإلعالم اآللي

 .استغالل منصب عمل  •

 .تصميم وإنجاز وثائق تقنية •

 .تثبيت البرنامج •

  . التدريب على برمجيات مهنية في الهندسة المدنية •

  :تفي مجال إنجاز المنشآ

  .المساهمة في تنصيب الورشة •

 .إعداد الكشف الوصفي والكمي •

  .المخبرية التجارب تحليل واستغالل نتائج •
 

  :التجهيـز

التجهيز المقترح بسيط و ال يتطلب وجود مخبر خاص وإنما يمكن تنصيبه في قاعة مهيأة أو حتى في مخبر 

  .الفيزياء 
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  :في الطبوغرافيا

 .محطة إلكترونية وملحقاتها •

  :التجارب المخبرية

 .التجارب الميكانيكيةجهاز إجراء  •

  :تالبرمجيا

 .سوببرنامج الرسم بالحا - 

 .برنامج لحساب ومعالجة النتائج في الطبوغرافيا - 

 .برامج المعالجة الصورية - 

 .الحساباتبرامج بسيطة لمختلف  - 
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  .يتدرب على تطبيق المبادئ األولية لمقاومة المواد: الميكانيك المطبقة
 
  

الحجم 

 الساعي
 مؤشرات الكفاءة األنشطة التعلمية المحتوى

2×2 #7 

I  -دمقاومة الموا                           

  .الهدف من مقاومة المواد -    

  .فرضيات مقاومة المواد -    

 .   تعريف األفعال -    

  .تعريف التحريضات البسيطة -    

  .تعريف اإلجهادات -    

  .اإلجهادات الناظمية*      

 .اإلجهادات المماسية*    

واقعية يميز   اعتمادا على أمثلة - 

مختلف التحريضات و  بين ذالتلمي

 . اإلجهادات و يعرف أنواع األفعال

يتعرف على  - 

مجال تطبيق 

 .مقاومة المواد

5×2 #7 

II - التحريضات البسيطة.  

  .الشد البسيط -1 

  .عموميات -     

  .تجربة الشد البسيط -     

  .هوكقانون  -     

  .شرط المقاومة -     

  .مثال تطبيقي -  

 .اإلنضغاط البسيط -2 

  .    عموميات -    

        .اإلنبعاج أو التحدب -   

  .تجربة اإلنضغاط البسيط - 

  .هوكقانون  -    

  .شرط المقاومة -    

 .مثال تطبيقي -    

  .القص البسيط -3 

  .عموميات -     

  .شرط المقاومة - 

 .مثال تطبيقي - 

  
 

اعتمادا على تمارين يطبق  - 

 ..مختلف التحريضات البسيطة

من يتحقق  - 

شرط المقاومة 

لعناصر معرضة 

للتحريضات 

 .البسيطة
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4×2 #7 

III - األنظمة المثلثية                        

  .تعريف األنظمة المثلثية - 

  .فرضيات األنظمة المثلثية - 

حساب الجهود الداخلية باستعمال  -     

مع ) الطريقة التحليلية(طريقة عزل العقد

  .     تحديد طبيعتها

احة المقطع العرضي حساب مس - 

  . للقضبان
 

حل تمارين تطبيقية حول  - 

  .استعمال طريقة عزل العقد
 

يحسب أبعاد  - 

المقطع العرضي 

 .للقضبان

8×2 #7 

IV  - االنحناء البسيط المستوي           

  .ف االنحناء البسيط المستوييتعر - 

  .فرضيات االنحناء البسيط المستوي -  

  .معادالت الجهد القاطع -  

  .معادالت عزم االنحناء -  

العالقة بين الجهد القاطع و عزم  - 

  .اإلنحناء

المنحنيات البيانية للجهد القاطع و  -  

  . عزم اإلنحناء

  .إلجهاداتا - 

  .اإلجهاد الناظمي •

  .اإلجهاد المماسي •

 .شرط المقاومة -   

اعتمادا عل تمارين تطبيقية يقوم  - 

التلميذ بتمثيل بيانيا تغييرات الجهد 

طع وعزم اإلنحناء لرافدة تحت القا

 . تأثير حموالت مختلفة

يدرس رافدة  - 

معرضة لإلنحناء 

 .  البسيط

9×2 #7   
 

V-  الخرسانة المسلحة )B.A.E.L ( 

  .مقدمة و عموميات -  1      

  .الحاالت النهائية - 2  

  .(.E.L.U)حالة الحد النهائي األخير - 

  (E.L.S)حالة الحد النهائي للتشغيل  -  

  .خصائص المواد - 3  

  .الخرسانة •

  .الفوالذ •

تبرير المقاطع المعرضة  - 4  

  .الناظمية تللتحريضا

يقوم التلميذ بحساب كميات  - 

للشد   التسليح لعناصر معرضة

  . البسيط و االنضغاط البسيط

يطبق قوانين  - 

B.A.E.L  على

عناصر محددة 

  .سكونيا
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  فرضيات الحساب*    

  المنحنيات*    

  إجهادات و تشوهات الخرسانة*    

  المنحنيات •

  إجهادات و تشوهات الفوالذ -    

  المنحنيات •

  )شداد ( الشد البسيط *    

  شرط المقاومة •

  شرط عدم الهشاشة •

  ساب مقطع التسليحح •

  اإلنضغاط البسيط*    

  فرضيات الحساب •

  تعريف •

  التحريضات •

  حساب مقطع التسليح •
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   .المدنيةيدرس بعض منشآت الهندسة ): اإلنشاء: (الــبنـاء 
    

  

الحجم 

 الساعي
 مؤشرات الكفاءة األنشطة التعلمية المحتوى

7×2 #7 

I - المنشأ العلوي. 

تعريفها ، دورها و المواد األولية  : األعمدة -  

  .المكونة لها

ة  تعريفها ، دورها و المواد األولي: الروافد -   

  المكونة لها

  تعريفها و دورها: األرضيات -   

  األرضيات المصبوبة*     

  األرضيات الجاهزة*     

  الغماء  -   

  العناصر المكونة للغماء*     

  األغطية*     

  السطوح -   

  الجدران -   

  .الفتحات والحجوز -   

  المدارج المستقيمة - 

  تصميم المدارج*     
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لى مخطط قولبة اعتمادا ع - 

يحتوي على مختلف عناصر 

المنشآت العلوية ، يعرف 

التلميذ كل عنصر ويذكر 

 . دوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يدرس مختلف  - 

عناصر المنشآت 

 .العلوية

7×2 #7 

II - عموميات حول الطبوغرافيا.  

  .حساب المساحات -1 

  :السمت-ا  
  -  �	
  .����� و �
�ب ا�

  طريقة اإلحداثيات الديكارتية -   

 طريقة اإلحداثيات القطبية -   

  مراقبة المنشآت -2 

  مراقبة الشاقولية -   

  مراقبة األفقية -   
 

يرتب مراحل حساب  - 

  .المساحات

  .تمارين تطبيقية - 

  

  

  

عن طريق وضعيات تقدم - 

للتلميذ يختار الطريقة المناسبة 

 .للمراقبة

  

  

  

  

  

يقترح  طريقة  - 

  .للحل
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8×2 #7 

III - الطرق.  

  الطرق تعريف .1

  تصنيف الطرق .2

  تصنيف إداري - 

  تصنيف تقني  - 
  العناصر المكونة للطرق .3

  المظهر الطولي .4

  تعريف   - 

  الطرق النظامية لتمثيل المظهر الطولي  - 

  المظهر العرضي.  5     

  تعريف  - 

  مختلف أنواع المظاهر العرضية  - 

  المظهر العرضي النموذجي   - 

عرضي   الطرق النظامية لتمثيل المظهر ال  - 

  المسقط األفقي. 6

  تعريف  - 

  تمثيل المسقط األفقي  - 

  هيكل القارعة. 7       

  تعريف  - 

  مختلف أنواع القارعات  - 

  القارعة اللينة -أ      

  القارعة الصلبة -ب      
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

باإلستعانة بمخطط  - 

) خطوط التسوية(طبوغرافي

يمثل التلميذ مظهر عرضي 

 .ومظهر طولي

في  تخطيط  يساهم - 

 .لمشروع طريق

6×2 #7 

IV - الجسور.  

  عموميات -   

  تعريف*      

  مختلف أنواع الجسور*      

  العناصر المكونة للجسور*      

  العناصر األساسية -         

 العناصر الثانوية -         

  

من خالل رسم يقترحه  - 

األستاذ يتعرف على مختلف 

العناصر المكونة للجسر 

 .ور كل منهاد رويذك

  

يميز بين مختلف  - 

العناصر المكونة 

  .للجسور
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  .تطوير عند التلميذ المهارات الالزمة للحساب ،التحليل و قراءة النتائج: األعمال المؤطرة 
 
  

الحجم 

 الساعي
 مؤشرات الكفاءة األنشطة التعلمية المحتوى

4×2 #7 

I - مراجعة:  

  القوى -     

  .الخصائص الهندسية -     

 .مبدأ الفعل ورد الفعل -     

 تطبيقات حول حساب ردود األفعال - 

 .تمارين تطبيقية -  
يحل إشكالية في علم  - 

 .السكون

4×2 #7 

II -  التجارب الميكانيكية  

  .تجربة الشد البسيط -    

  .و القص البسيطتجربة اإلنضغاط  -    

  .رسم المنحنى -    

اب أبعاد المقطع تطبيقات حول حس -    

  .العرضي لعناصر مكونة من مادة متجانسة

   .استعمال برمجيات -   
      

التلميذ التجارب  يتابع - 

   .الميكانيكية على مواد متجانسة

  

اعتمادا على تمارين يحسب  - 

أبعاد المقطع العرضي لعناصر 

 .معرضة للشد البسيط

عملية  يحلل نتائج - 

  .تجريبية

  

  

لمقطع يحسب أبعاد  ا - 

العرضي لعناصر 

معرضة للتحريضات 

 .البسيطة

3×2 #7 

III - األنظمة المثلثية.  

  .حساب الجهود الداخلية في القضبان -     

  .حساب أبعاد المقطع العرضي -     

 .استعمال برمجيات -     

اعتمادا على تمارين يحسب  - 

أبعاد المقطع العرضي لقضبان 

  .الهيكل الثالثي

يطبق طريقة عزل  - 

  .العقد

  

  

  
5×2 #7   

  

  

  

  

  

 

VI  - الرسم المدعم بالحاسوب   

  تمثيل الغماء .1

  تعلية -      

    

  لطابق أرضي تمثيل مخطط التوزيع .2

  .الفتحات الجدران، -   

   .عمودي مقطع -    

 
 

باستعمال حاسوب و برنامج - 

ينجز مخطط بياني للغماء 

وزيع لطابق ومخطط الت

 .  أرضي

يستغل برمجية الرسم  - 

 .مدعم بالحاسوبال
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3×2 #7 

V- اإلنحناء البسيط المستوي. 

 .تجربة اإلنحناء البسيط .1

  رسم المنحنى - 

  .دراسة رافدة. 2     

  تطبيقات حول االنحناء البسيط المستوي - 

  حساب الجهد القاطع و عزم اإلنحناء* 

  ).كتابة المعادالت و رسم المنحنيات (   

   حساب أبعاد المقطع العرضي لعناصر  * 

  معرضة لالنحناء البسيط مكونة من مادة     

  .متجانسة  

  .استعمال برمجيات - 

  

باستعمال التجهيز يؤدي  - 

تجربة اإلنحناء البسيط  األستاذ

 يقوم التلميذ بتحليل واستغاللو 

  . النتائج 

  

  : اعتمادا على تمارين مختارة- 

    Tيحسب الجهد القاطع - 

   Mيحسب عزم االنحناء - 

د المقطع يحسب أبعا - 

 .العرضي للعنصر

  

 يحلل ويستغل نتائج - 

  .عملية تجريبية 

  

  

  

يحسب أبعاد المقطع  - 

العرضي لرافدة معرضة 

  .  لإلنحناء البسيط

  

  

  

  
 

  
  
3×2 #7 

VI  - تطبيقات في الطبوغرافيا      .  

  حساب المساحات -1    

  .طريقة اإلحداثيات الديكارتية -    

  .ةطريقة اإلحداثيات القطبي -    

  .استعمال برمجيات -   

اعتمادا على أمثلة واقعية  - 

،يستعمل التلميذ الطريقتين 

  .لحساب مساحة ثم يعطي رأيه

  
 

يطبق طرق حساب  - 

 .المساحات

  
  
  
3×2 #7 

VII  - تطبيقات في الطبوغرافيا      .   

 .مراقبة المنشآت -2     

 تطبيقات ميدانية -     

باستعمال جهاز طبوغرافي  - 

من الوضع الصحيح  يتأكد

  .للمنشأ

  
  

ينفذ طرق مراقبة  - 

 .المنشآت

  
  
3×2 #7 

VIII  - الطرق  .  

 تطبيقات بالرسم المدعم بالحاسوب - 

  مظهر طولي*    

 مظاهر عرضية*    
    

على وصف أو وثيقة  اعتمادا - 

خطية أو ملف يرسم أو يكمل 

رسم مظهر طولي و مظاهر 

 .عرضية لطريق

يتحكم في التمثيل  - 

البياني باستعمال برنامج 

  .الرسم المدعم بالحاسوب
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