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I - المـــــقـــدمـــة 
 التعریف بالدلیل. -1
 ظروف انجاز الدلیل. -2
 المنھجیة التي اتبعت. -3
 لماذا الدلیل ؟ و لمن ؟ -4

II- التــقــــویــم 
III-  المتبعة لطرح موضوع نموذجيالخطوات 

VI – المالحق  
 ؛بطاقة تقویم موضوع بكالوریا -
 ؛2011طبعة جوان  منھاج شعبة تقني ریاضي فرع الھندسة الكھربائیة -

 

 طبیعة اختبار مادة التكنولوجیا (ھندسة كھربائیة)                  

 في امتحان البكالوریا                                     

 شعبة  تقني ریاضي فرع ھندسة كھربائیة –
 مادة التكنولوجیا: -

 واحد ینطلق من نظام تقني آلي من واقع الصناعة. م االختبار على شكل موضوعیقدَّ   
 یقدم على شكل دفتر شروط مرفقا بتوثیق تقني. 

 یقدم االختبار على الشكل التالي:
 دفتر الشروط: -1

 اإلجمالیة؛تقدیم النظام مع إبراز الوظیفة  -
 الوصف اإلجمالي للنظام. -

 العمل المطلوب -2
 و لھذا یجب أن تؤدي األسئلة بھ إلى: ،أن المترشح اكتسب الكفاءات المسطرة في المنھاجبیبین  

 شرح مبسط لتشغیل عنصر أو جزء من النظام؛ 
 الذي یحقق وظیفة ما؛ -على ترسیمة مفصلة -تبیین موقع جزء من الترسیمة 
  والمخارج لمخطط وظیفي لألفعال أو المعلومات؛كتابة المداخل 
 ) وضع مخطط زمني، إكمال مخطط ألنماط التشغیل والتوقفGEMMA ؛ ( 
 م.ت.م.ن ( وضع أو إكمالGrafcet( ؛ 
 استخراج معادالت انطالقا من تركیبات أو م.ت.م.ن؛ 
 إكمال دارة وظیفة معطاة؛ 
 النظام؛انطالقا من وظیفتھ داخل  تبریر اختیار عنصر أو جھاز 
 تغییر إنجاز تكنولوجي بھدف تطویره؛ 
 .اقتراح حل تقني لوضعیة معینة 

 المــــحـــتویـــات
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 :التعریف بالدلیل -1
عند بناء مواضیع البكالوریا.  منھجيالدلیل وثیقة عمل تعتمد كأرضیة ومرجع نظري وسند  

كما یمكن اعتمادھا في مختلف الوضعیات التقویمیة المتعلقة باالختبارات التحصیلیة التي تنجز خالل 
السنة الدراسیة، وتستھدف ھذه الوثیقة توحید منھجیة العمل واعتماد أسس علمیة في بناء االختبارات 

 المقررة. أھدافھالحسن سیر العملیة التقویمیة وتجسید  وبالتالي تفادي األخطاء والتأویالت التي تسيء
 
 :ظروف انجاز الدلیل -2
لقد تبین في السنوات األخیرة حركة دینامیكیة نشیطة في مراجعة وتحدیث المناھج في مختلف  

أطوار التعلیم بما فیھا مرحلة التعلیم الثانوي، الشيء الذي أدى إلى تحدیث دلیل بناء االختبار لمادة 
الجدیدة التي تھدف إلى والمقاربة لتكنولوجیا لشعبة تقني ریاضي فرع ھندسة كھربائیة بما یتماشى ا

، ولھذا الغرض رأت الوصایة ضرورة االھتمام بأدوات ملكتھم وتنمیةصقل مواھب ومیول أبنائنا 
 للمترشح أوسواء بالنسبة  التقویم وبناء االختبارات على أسس علمیة ال تترك المجال للشك والتأویل

 .المصحح
 
 المنھجیة التي أتبعت عند انجاز الدلیل: -3
بعد التجربة في إعداد األدلة وتقویم مختلف أجیالھا، ونظرا لمستجدات اإلصالح التي أصبحت  

تعتمد بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات التي تؤدي إلى استعمال طریقة أخرى عند تناول المواضیع 
یذ في وضعیة إشكالیة ترغمھ على النشاط واالعتماد على الموارد المحصلة المختلفة، حیث تضع التلم

 إلیجاد اإلجابات والحلول المناسبة . 
 
 لماذا الدلیل ؟ و لمن ؟: -4
عند بنائھ لالختبارات ومواضیع االمتحانات و یعد بالنسبة  األستاذبھ  لیستعینجعل ھذا الدلیل  

وبناء یعتمد من طرف اللجنة المكلفة بقراءة المواضیع  أنلھ كمرجع بیداغوجي. كما یمكن 
 االختبارات وتقویمھا.

 القدرات و الكفاءة المالئمة لـ: لدیھمضمان تحضیر التالمیذ الذین 
 دراسات علیا وھذا بتوفیر تعلیم یشمل المعلومات القاعدیة المالئمة في  میادین: إتباع* 
  ؛* األدب  
 ؛* الریاضیات  
 ا.وجی* التكنول  
 

II- التقییم: 
م في سیرورة التعلم حیث یھدف لتوجیھ وتسھیل تقدم التلمیذ في ویفي المقاربة بالكفاءات، یدمج التق

تعلمھ، أین یجب علیھ أن یكون قادرا على توظیف المعرفة، المعرفة اإلجرائیة والمعرفة السلوكیة 
 بشكل صحیح.

 موارد من اجل معالجة مجموعة وضعیات معقدة.یجب علیھ تجنید مجموعة  حتى یقال انھ كفء، 
 وھذه الموارد یمكن أن تكون:

                                           
 .معارف، معارف إجرائیة، معارف سلوكیة، استراتیجیات داخلیة: -
 .ملفاتوثائق، سندات،  خارجیة: -

3 
 



 وضعیات تقییم الموارد:
 التقییم المورد

 طلب مباشر السترجاع معلومات محفوظة في الذاكرة (المكتسبات)المعرفة 

الوضعیة اإلشكالیة معروفة من طرف التلمیذ ولكن اإلجابة التي  المعرفة اإلجرائیة
  .یقدمھا لم یحتفظ بھا من قبل بل یجدھا في الحین

 اختیار متعمد من المترشح لوسیلة أو معاملة للوصول لھدفھ. اإلستراتیجیة

متطلبات الوضعیة ھي التي تسمح بمراجعة العادات التي یجب  المعرفة السلوكیة
  .على المترشح برھنتھا تلقائیا

أكثر من المعرفة والمعرفة اإلجرائیة واإلستراتیجیة، حیث تتطلب  الكفاءة
 .من المترشح توظیف موارد عدیدة لحل وضعیات معقدة

 
تتطلب من المترشح توظیف كل وضعیات تقییم الموارد المكتسبة لیبرھن  اإلدماجیة إن الوضعیات

  على قدرتھ في دمجھا بشكل صحیح لمواجھة الوضعیات المعقدة.
 اتمالحظــ

اإلخفاق  إقرار النجاح أو إلىیھدف التقویم في شھادة البكالوریا  بالنسبة لشھادة البكالوریا: -1
 نظام تربوي معین.بالنسبة للتالمیذ  وبالنسبة لتحقیق 

 تتم  مراحل التقویم كالتالي: -2
 ؛تنطلق من تحدید األھداف واختیار المقاییس التي تحدد مستوى النجاح -1  
 ؛بناء واستعمال أدوات القیاس -2  
 ؛تفسیر المعطیات المحصل علیھا -3  
 القرارات الضروریة. اتخاذإبداء أحكام و -4  
 خصائص أدوات القیاس: -3

 .مكانة لالحتماالت والتأویالت) (ال أن یقیس االمتحان بدقة ما یجب قیاسھ داقیة:المص -
النتائج   (الثبات في  ھي درجة الثبات التي تعتمد علیھا أداة قیاس معینة لقیاس متغیرما الثبات: -

 خاصة).
 .توافق األحكام الصادرة عن الممتحنین الموضوعیة: -
 بأداة تقویم  أسئلة لتكون متطابقة لألھداف الخاصة ءتقانالمقاییس المعتمدة في ا احترام الداللة: -

 معینة. 
 صفات االختبار: من صفات االختبار أنھا تكون: -4
 ؛* موافقة األھداف المحددة 
 ؛* موضوعیة وعلمیة 
 * دقیقة وواضحة. 
 التالیة:یمر انجاز االختبار الجید بالمراحل  مقاییس االختبار الجید:  -5
 ؛مقاییس لبناء أسئلة االختبار عوض -1 
 ؛تحدید الشروط لوضع سلم التنقیط -2 
 ؛التحقق من صدق العالمة الممنوحة -3 
 التحقق من صالحیة السؤال في عملیة القیاس. -4 
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 تحلیل نتائج القیاس باستخدام المعاییر التالیة : -5 
 * المعدل   
 عیاريم* االنحراف ال   
 معامل السھولة*    
 * معامل التمییز   
 

 على:بناء أسئلة االختبارات تعتمد االختبارات: أسئلةمقاییس بناء  -6
 ؛الكفاءة و القدرة العقلیة للمتعلم -1 
 ؛ساسیةاألتجنب المعلومات غیر  -2 
 إعطاء كمیة المعلومات الالزمة لحل السؤال مع مراعاة : -3 
 ؛* المعلومات المكتسبة   
 .المعلومات المنتجة*    
 ؛شمولیة قیاس الكفاءات و القدرات المحددة في البرامج -4 
 ؛االبتعاد عن استخدام العبارات القابلة للتأویل -5 
 ؛صالحیة السؤال في عملیة القیاس -6 
 ؛صالحیة السؤال في قیاس ما یراد قیاسھ -  7 
 ؛مختلفة واحدة بأدوات قیاسقیاس كفاءة  -  8 
 ؛تجنب تكرار األسئلة التي تقیس نفس الكفاءة -  9 
 ؛توزیع نمط القیاس -10 
 ؛التأكد بأن المتعلم یمتلك المعلومات الضروریة -11 
 ؛التركیز على توضیح الظاھرة المعالجة -12 
 ؛خططات التوضیحیةمالنص بالرسومات و ال إرفاق -13 
 .التقلیل من عدد التطبیقات الحسابیة -14 
 :كیفیة صیاغة السؤالام باالھتم -15 
 ؛* استعمال الجمل القصیرة   
 ؛الربط أدوات*    
 ؛* الدقة العلمیة   
 ؛سبةااألفعال المن* استعمال    
 .* تجنب العبارات القابلة للتأویل   
 ؛عدم استعمال صیاغة النفي في طرح األسئلة -16 
 ؛ النظریات....)-القوانین-اللغة الریاضیة (العالقات مراعاة -17 
 ؛الوقت الكافي إعطاء -18 
 ؛توفیر الشروط الجیدة ألداء االختبار -19 
 ؛الممتحنین بسلم التنقیط إعالم -20 

 ؛لیلضاالبتعاد عن األسئلة التي یقصد بھا الت -21
 ؛االختبار وفق مقیاس ما أسئلةترتیب  -22 
 ؛ارتجریب االختب -23 
 ؛ربط السؤال بالتحصیل الدراسي -24 
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 ؛استقاللیة األسئلة -25 
 أن یكون الموضوع في متناول المترشح المتوسط. -26 
 

 :آخربأسلوب 
 تحریر نص السؤال: -
 ؛تكون النصوص واضحة أنیجب  -
 ؛بسیطة و تكون لھا عالقة مباشرة مع ما یجب قیاسھ -
 ؛للنفيرفض النصوص التي تحمل صیغ متعددة  -
 ؛یحتوي فكرة كاملة أنكل نص یجب  -
 ؛ من معنى) أكثرغیر دقیق (تحمل ى تفادي العبارات التي تعطي معن -
 ؛ةایجابیالنص یكون دائما في صیغة  -
 تي والیكون عدد النصوص محدودا ألن النصوص المطولة تخلق الملل لدى المقیمین  أنالبد  -
 قیة األسئلة.امصد إلىتسيء  
 

 األجوبة :سلم  -
 ؛لإلجابةألنھا ال تحمل معلومات ضروریة ، ال أوال تقبل األجوبة التي تكون بصیغة نعم  -
 ؛تدرج األسئلة یتناسب مع تدرج األھداف -
 ؛یجب أن تكون اإلجابات متطابقة تماما مع األسئلة المطروحة -
 أن تكون مفصلة وواضحة كل الوضوح. -
 
 البكالوریا : -

 

 متنا التربویة بالنسبة للتلمیذوالبكالوریا كما ھو معلوم امتحان وطني یتوج في منظ إن 
سنة على األقل وھي رحلة ال تقل عناء بالنسبة للمربي  12مجھودات رحلة دراسیة شاقة تدوم 

باھتمام  االبكالوریولألولیاء، مكلفة لألسرة وللدولة، تقرر مصیر ومستقبل التلمیذ ولذلك تعنى 
 الجمیع.

 امتحان لجھد المربي ر امتحان لجھد التلمیذ وذكائھ وقدراتھ ووالبكالوریا في حقیقة األم 
بھ  كفاءتھ العلمیة و المھنیة وھي في األخیر امتحان لمنظومتنا التربویة و مقیاس لما تحضىو

اعتبرنا البكالوریا  إذا نخطئمن منزلة عند السلطات المعنیة على أعلى مستویات الدولة، وقد ال 
معیارا لنجاح أي نظام تربوي و مقیاس لتطور وتیرة النمو الثقافي والعلمي واالجتماعي في 

 األمة.
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III-الخطوات المتبعة لطرح موضوع نموذجي 
 
المترشح لشھادة البكالوریا شعبة تقني ریاضي فرع ھندسة كھربائیة یجب أن یبرھن أنھ اكتسب  

 المسطرة في منھاج التكنولوجیا.الكفاءات النھائیة 
لفروض والمواضیع اموضوع البكالوریا لمادة التكنولوجیا لھذه الشعبة وكذلك  أنشی تصور أوفعندما ی

یجب مراعاة شرطین أساسیین وھما إدماج أكبر عدد من الوظائف المنصوص علیھا في  واالختبارات
من أنظمة متعددة التقنیات أو عناصر  مستنبطة –أمام وضعیات إشكالیة  حالمنھاج ووضع المترش

 لكي یبین التقییم حقیقة أن المترشح اكتسب الكفاءات المسطرة في المنھاج. –تقنیة كسندات 
مسح المنھاج بإدخال أكبر عدد ممكن من ھو بھذا المنظور، االھتمامات الدائمة لمنجز الموضوع 

 لموضوع.لھیكلة الم أو ةشكلالمالوظائف  العناصر أو
 تقني والعمل المطلوب.الالموضوع مكون من جزأین: الملف  -     

 
 یحتوي على :الملف التقني
 تمثیل للنظام التقني و/أو للعنصر التقني؛ 
 دور و ھدف استعمال النظام التقني أو العنصر التقني؛ 
 وصف موجز، الوظیفة العامة، وبعض الوظائف المستعملة؛ 
 التشغیل و التوقف بیانات، مخططات زمنیة، بیان أنماط )GEMMA(م.ت.م.ن ، 

)Grafcet( تصامیم وظیفیة تساعد على فھم التشغیل؛ أو 
 شرح التشغیل وشرح بعض المبادئ؛ 
 ترسیمات مفصلة؛ 
 عناصر مع وثائق الصانع قوائم أجھزة أو. 

 
تؤدي  أنیجب  و لھذا أن المترشح اكتسب الكفاءات المسطرة في المنھاجب یبین :العمل المطلوب

 إلى: بھاألسئلة 
 جزء من النظام؛ شرح مبسط لتشغیل عنصر أو 
 الذي یحقق وظیفة ما؛ -على ترسیمة مفصلة -تبیین موقع جزء من الترسیمة 
 المعلومات؛ كتابة المداخل والمخارج لمخطط وظیفي لألفعال أو 
 مخطط ألنماط التشغیل والتوقفإكمال مخطط زمني،  وضع )GEMMA(  ؛ 
 م.ت.م.ن إكمال أو وضع )Grafcet(  ؛ 
 استخراج معادالت انطالقا من تركیبات أو م.ت.م.ن؛ 
 إكمال دارة وظیفة معطاة؛ 
 ؛انطالقا من وظیفتھ داخل النظام جھاز تبریر اختیار عنصر أو 
 تغییر إنجاز تكنولوجي بھدف تطویره؛ 
 .اقتراح حل تقني لوضعیة معینة 

 

 إلعداد المواضیع حتى نستجیب لشبكة الكفاءات: نقترح شكلین
 دراسة نظام آلي باستعمال م.ت.م.ن و العناصر المرافقة لھ؛ -
 عنصر تقني بتمثیلھ الوظیفي مع دراسة الوظائف المكونة لھ؛ -
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بدون دراسة مدققة للنظام أو معمقة للوظائف المعنیة  فق االقتراحین السابقین و لكناأو موضوع یو -
  .حتى نحقق توازنا على كافة الموضوع

في األول یمكن التركیز على نظام آلي مكونا مجموعة ممثلة تمثیال دقیقا مع تصمیم األجھزة  -
ل معارف تقییم المترشح حو ةالمختلفة. ھذا المنظور المرتبط جدا بالمتمن متعدد األشغوالت لھ إیجابی

األسئلة مستقلة وال تشكل عائقا تكون تشغیل األنظمة اآللیة والعالقات التي تربط مختلف مكوناتھ. 
 للمترشحین.

على كل حال یجب تفادى إعداد مواضیع یكون فیھا دائما نفس متمن األمن ونفس متمن القیادة 
 والتھیئة. 

لقیادة والتھیئة أو بدونھ، وإذا كانت موجودة سیكون إذا تقدیم النظام بمتمن األمن أو بدونھ، بمتمن ا
حتى یمكن تقییم الطرق المختلفة لتسییر النظام و یجب طرحھا بشكل مختلف من موضوع آلخر لنبین

 المترشح لقدراتھ في تحلیل التشغیل حسب الكفاءات المسطرة في المنھاج.
أحادي األشغولة  شغوالت أود األیمكن تقدیمھ بمتمن متعد إضفاء مرونةمناولة النظام و تسھیلل
نیات المقترحة في ھیكلة النظام لتوسیع اإلمكا )GEMMA(إدخال مخطط أنماط التشغیل والتوقف و
 تحلیلھ.و

ھو یر معتنى بھ كثیرا وفي كثیرا من األحیان نذكر أھمیة مراقبة الكفاءات المنتظرة. ھناك عنصر غ
  قدرة المترشح على استغالل الوثائق.

 "القدرة على استغالل الوثائق". األولى المسطرة في المنھاج ھي:الكفاءة 
لھذا یجب دائما تقدیم وثائق الصانع لألجھزة أو العناصر المستعملة. وال نختصر على المعطیات 
الضروریة للقیام بعملیات حسابیة أو إلنشاء تركیب بل على المترشح استنباط المعطیات التي یحتاجھا 

 المطلوبة.للقیام بالعملیات 
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 

 لدیوان الوطني لالمتحانات و المسابقاتا      وزارة التربیة الوطنیة
 ............................بطاقة تقویم موضوع بكالوریا رمز :

 
 فرع ھندسة كھربائیةتقني ریاضي لشعبة : ا           تكنولوجیاالمادة : 

I- : تقویم الموضوع 
I-1-  : الصالحیة الخارجیة 
 تغطیة المنھاج -
 
 
 
 
 التطابق -

        
        

    
 
 

I  - 2  الصالحیة الداخلیة 
غیر  المقیاس الرقم

 مقبول
 جید جدا جید حسن مقبول

      شمولیة المھارات الكفاءة 01

المادة  02
 العلمیة

      المعارف، المعارف اإلجرائیة
      المنھجیة

      الدقة العلمیة
      درجة االبتكار

03 
وضوح 
األسئلة 

 مالءمتھاو

      اإلشاریةفعال األدقة استعمال 
      عدم القابلیة للتأویل

      لتدرجا
(فھم،  تطبق، تركیب،  التنوع

 تحلیل ....) 
     

       الشمولیة

04 
 
 

مواصفات 
شكل 

 الموضوع

      سالمة اللغة و وضوحھا
سندات، وضوح الدعائم (

، المواصفاتمنحنیات، لوحات 
وثائق الصانع، رسومات، 

 مخططات،.....)

     

ءمة مع الحجم الزمني: المال
الوقت المخصص لالختبار 

 )(قراءة ، فھم ، إجابة ، كتابة

     

 
 

 نسبة التغطیة عدد المحاور     
 % 100إلى   % 75من  % 75إلى  %  50من  % 50اقل من 

    

 جید جدا جید حسن مقبول غیر مقبول المقیاس الرقم
      مع طبیعة االختبارالتطابق  01
      التطابق مع دلیل بناء االختبارات 02
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 II-  اإلجابة النموذجیة و سلم التنقیط 

غیر  المقیاس الرقم
 جید جدا جید حسن مقبول مقبول

اإلجابة  01
 النموذجیة

      صحة األجوبة و دقتھا
      شمولیة األجوبة

02 
 سلم التنقیط 

توزیع النقاط المناسبة على 
      األسئلة المطروحة

      
تفصیل النقاط في السلم  

عالمات إجمالیة، عالمات (
 جزئیة )

     

III –  درجة استھداف الكفاءات النھائیة المحددة في البرنامج 
  VI   : الخالصة 
 

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

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

 أعضاء اللجنة
 

 اإلمضاء الوظیفة اللقب و االسم الرقم
01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    

 
 

اللجنة رئیس               :..................................................التاریخ 

 الكفاءات المرتبطــة األســـــــــــئــــــــــلـــــــــة
 القدرة على اإلعالم، االتصال و استغالل المستندات 
 تحلیل ، تنظیم نظام تقني أو عنصر تقني موضوع الدراسة  

التعرف في نظام تقني على الھیاكل المادیة التي تسمح بانجاز  
 الوظائف الموجودة

تحلیل تشغیل النظام التقني أو العنصر التقني موضوع الدراسة  
 في النظام

ال یمكن تحقیقھا في موضوع البكالوریا و 
 روطانجاز تركیب تقني بسیط مراعیا معطیات دفتر الش إنما یمكن تجسیدھا خالل السنة 
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 طبیعة اختبار مادة التكنولوجیا (ھندسة كھربائیة)

 في امتحان البكالوریا                                     

 شعبة  تقني ریاضي فرع ھندسة كھربائیة –
 مادة التكنولوجیا: -

 واحد ینطلق من نظام تقني آلي من واقع الصناعة. م االختبار على شكل موضوعیقدَّ   
 یقدم على شكل دفتر شروط مرفقا بتوثیق تقني. 

 التالي:یقدم االختبار على الشكل 
 دفتر الشروط: -3

 تقدیم النظام مع إبراز الوظیفة اإلجمالیة؛ -
 الوصف اإلجمالي للنظام. -

 العمل المطلوب -4
و لھذا یجب أن تؤدي األسئلة بھ  ،أن المترشح اكتسب الكفاءات المسطرة في المنھاجبیبین  

 إلى:

 شرح مبسط لتشغیل عنصر أو جزء من النظام؛ 
 الذي یحقق وظیفة ما؛ -على ترسیمة مفصلة -تبیین موقع جزء من الترسیمة 
 كتابة المداخل والمخارج لمخطط وظیفي لألفعال أو المعلومات؛ 
 ) وضع مخطط زمني، إكمال مخطط ألنماط التشغیل والتوقفGEMMA ؛ ( 
 م.ت.م.ن ( وضع أو إكمالGrafcet( ؛ 
 استخراج معادالت انطالقا من تركیبات أو م.ت.م.ن؛ 
 ة؛إكمال دارة وظیفة معطا 
 انطالقا من وظیفتھ داخل النظام؛ تبریر اختیار عنصر أو جھاز 
 تغییر إنجاز تكنولوجي بھدف تطویرھا؛ 
 .اقتراح حل تقني لوضعیة معینة 
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