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أكبر عدد من الكفاءات غطي ی ینأینظم اختبار التكنولوجیا انطالقا من ملف متكون من جز 
دراسة مشروع من سند تقني عن  ویكون عبارة الثالثة ثانويسنوات الثانیة و للالمرصودة في المنهاج 

  .أو نظام میكانیكي) يل(نظام آ

 المشروعتقديم   :الجزء األول

 یمكن لهذا الجزء أن یحتوي على:       
 .داخل النظام تحدید الموقع للمنتج المراد دراسته -
  .وصف سیر النظام -
  .محل الدراسةالمنتج  وصف سیر -
 .)أو عدة رسومات تعریفیةتعریفي ( رسمرسم تجمیعي و  -
  .جدول التعیینات -
 .رسومات تخطیطیة -
 .الضروریةائق الموارد وث -
 .وصف العمل المطلوب -

 العمل المطلوب :الجزء الثاني
 التــي ترجــع عنــد نهایــة االختبــارو  إجاباتــه مــتحنالوثیقــة التــي یســجل علیهــا المُ علــى  هــذا الجــزء كــونی   
  :یحتوي على دراستینو 

 )نقطة 14إلى    12من  ( تصميم المشروعدراسة   .1
 :التكنولوجيو  التحلیل الوظیفي 1.1

 .معرفة الوظائفالوظائف / تحدید  -
 .نمذجة الوصالت -
 .النقلحساب ممیزات عناصر  -
 .حساب المقاومة -
 .المواد تعیین و تبریر اختیار -
  .الشروط الوظیفیة -

 :التحلیل البنیوي 2.1
   .ختیاریةاة أو مفروض ةإنشائی حلولدراسة  -
 .دراسة تعریفیة جزئیة لعنصر من منتج -
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 )نقـاط 8إلى    6من  (المشروع    دراسة تحضير .2
 : اآلتیة األربعة الفقرات ثالث فقرات من بین على یر المشروعضدراسة تحوثیقة تتضمن   

 .الحصول على األشكال الخامة ةطریق  1.2
 .أجهزة المراقبة)، حوامل األدوات، أدوات القطع و آالتوسائل الصنع (تكنولوجیا ل  2.2
 التشغیل، عقد مرحلة)سیرورة الصنع، مرحلة التشغیل، عملیة ( تكنولوجیا لطرق الصنع  3.2
 .دراسة نظام آلي)نظمة اآللیة (األتكنولوجیا   4.2

 

 :معايير التقييم 
 :على متحنالم مدى قدرةار بمراقبة ختبیسمح اال     

 .وظائف المنتجتحدید  -
 .افقة للوظائفو الحلول التكنولوجیة الم ستخراج ا -
 .كذا عناصر الضبطتعیین ممیزات الدخول والخروج و  -
بین مكوناته من جهة و  ،الوسط المحیط من جهةعالقات و التفاعالت بین المنتج و وصف ال -

 أخرى . 

 نمذجة (تمثیل) الحل برسم تخطیطي . -

 .)، استراتیجیاتیة، طرق، تقنیات، معارف أدائتجنید موارده ( معارف -
 .یرــسالتحلیل    -
 .( عمل بیاني، مقاومة المواد)حل مسألة خاصة بسلوك عنصر من المنتج  -
 .تبریر الحلول -
 .التغییرات تنفیذ -
 .الطرق و الوسائل المادیة لإلنتاج تحدید -
 .تحدید  وظائف اآللیات داخل نظام -

 معايير التقدير  : 
 .طرق و دقة تحلیل المنتج -
 .دقة وصحة األجوبة -
 .دقة المعارف المطبقة لحل المسائل المطروحة -
 .نسجام االختیارات التكنولوجیةا -
 .المقترحةنوعیة الحلول  -
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 هندسة میكانیكیة: رعــــــــالف            تكنولوجیا: ادةـــــــالم    تقني ریاضي: عبةـــــــــــالش

 7: املــــــــالمع   ونصف ساعات 3: دةـــــــالم
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