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 السنة األولى     المستوى: وثيقة األنشطة البيداغوجية تكنولوجيا الهندسة المدنية

 االطالع على ميدان الهندسة المدنية :الوحدة التعليمية

 

 :10النشاط رقم 

 حددو ؟هذه المنشآت وأشكالها صففي طريقك إلى الثانوية شاهدت منشآت وبنايات مختلفة األشكال واالستعماالت، 

  هاتصنيفهل بإمكانك تها  استعماال

 :10 المشكلةطرح 

 ؟الفرق بينهما ما هو  عليهما تعرف .معمارية( تمثالن منشآت 10( و )10ن )االصورت .1

 ( 10تصنيفا مناسبا للصورة ) أعط .2

 ( 10تصنيفا مناسبا للصورة ) أعط .3

  الصنفين السابقيناسما للمجموعة التي تضم  اقترح .4
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :10 المشكلطرح 

 وجه الشبه بينها  ما هو(  7(، )6(، )5(، )4(، )3على المنشآت الظاهرة في الصور ) تعرف .1

  هذه المنشآتيشمل  امناسب اتصنيف اآلن هل بإمكانك اقتراح .2
 

 

 

 

 

 

 

 

(51الصورة ) (41الصورة )   

(10الصورة )  

(71الصورة )  

(10الصورة )  

(61الصورة )  

(31الصورة )  
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 وجه الشبه بينها  ما هو ( 9( و )8)على المنشآت الظاهرة في الصور تعرف .3

 ( 9(، و )8يشمل المنشآت ) امناسب انيفتص اآلن هل بإمكانك إعطاء .4

 

 

 

 

 

 

 

 وجه الشبه بينهما  ما هو  عليهما تعرف .معمارية( تمثالن منشآت 00( و)01الصورتان ) .5

 ( 00( و)01يشمل المنشآت ) امناسب اتصنيف إعطاء اآلن هل بإمكانك .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األصناف الثالثة السابقةاسما للمجموعة التي تضم  اقترح .7

 :10النشاط رقم 

(9الصورة ) (8الصورة )   

(01الصورة ) (00الصورة )   
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 عملك في الجدول التالي: دون

 المجموعة الثانية المجموعة األولى

 .....................منشآت:  .....................منشآت: 

 الصنف األول

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

 

 الصنف الثاني

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

 األولالصنف 

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

 الثانيالصنف 

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

 الثالثالصنف 

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

 أمثلة
............... 

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

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

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

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

 

 

 أمثلة
............... 

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

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

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

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

 

 أمثلة
............... 

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

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

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

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

 

 أمثلة
............... 

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

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

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

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

 

 

 

 أمثلة
............... 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 :10النشاط رقم 

 تعاريف مناسبة لكل تصنيف ولكل مجموعة وذلك ضمن الجدول التالي : تجاستن

 المجموعة الثانية األولىالمجموعة 

 ..................................منشآت  ..................................منشآت 

 تعريف:
............................................................ 

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

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

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

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

 

 تعريف:
............................................................ 

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

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

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

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

 
 الصنف األول

.................... 
 تعريف:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 الصنف الثاني

.................... 
 تعريف:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 األولالصنف 

.................... 
 تعريف:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 الثانيالصنف 

.................... 
 تعريف:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 لثالصنف الثا

.................... 
 تعريف:

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

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

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

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

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

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

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

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

........................... 
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 توسيع الفكرة المستوحاة من الصور؟ وهل يمكن؟ ةماذا توحي لك المنشآت الموضحة في الصور التالي استنتج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :تقويمينشاط 

 تعريفا شامال لميدان الهندسة المدنية  استنتجبعد كل ما رأيت خالل هذا الدرس ومن خالل ما تشاهد في محيطك، 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تعريف الهندسة المدنية

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

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

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

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

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

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

........................... 
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 الخالصة
 إلى إنجاز منشآت مرتبطة  يتؤدمجموع النشاطات التي  الهندسة المدنية هي

والتقنيات المرتبطة بتصميم وتطبيق وتوظيف كل  المعارفومجموع باألرض 
المناهج والمعدات والوسائل التي تخص ميدان البناء، فمن أصغر مبنى فردي أو 

مختلف  محل تجاري إلى أضخم منشأ فني تختلف الطرق والتقنيات المتبعة وكذا
ط أساسا بالثروات الطبيعية والتكنولوجيات المتوفرة في المستعملة التي ترتب المواد

 كل منطقة وتساهم في تحقيق نسيج عمراني متناسق.
 تنقسم منشآت الهندسة المدنية إلى مجموعتين كبيرتين هما. 

o منشآت البناء 
 المباني السكنية الفردية 
 المباني الجماعية 
 إلخ... 

o منشآت األشغال العمومية 
 منشآت النقل 
  لفنيةاالمنشآت 

 المنشآت الخاصة 
o المنشآت الصناعية 

 إلخ... 



6 

 

 


