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 الوضعيّة االنطالقيّة األّم:نص 

في إطار إنجاز مشروع بيع السيارات في بوسعادة، تم تخصيص قطعة مستطيلة الشكل لموقف السيارات ووكالة 
 تجارية لبيع السيارات المخطط مبين في الشكل التالي:

 الجزء األول:

 .ن المساحة المخصصة للوكالة التجارية لبيع السياراتع 𝒙عبر بداللة  .1
 المساحة المخصصة لموقف السيارات. عن 𝒙عبر بداللة  .2
 كون المساحة المخصصة لموقف السياراتحتى ت 𝒙أوجد قيمة  .3
 أمثال مساحة الجزء المخصص للوكالة التجارية لبيع السيارات. ةثالثتساوي  
 كون المحيط المخصص لموقف التي من أجلها ي 𝒙أوجد قيم   .4

 للوكالة التجارية لبيعالسيارات أكبر بخمس مرات من المحيط المخصص 
 السيارات. 

 الجزء الثاني:

 الخاصة بالمشروع. األرضيةحدود القطعة  𝑨 ،𝑩 ،𝑪 ،𝑫النقط 

; 𝑶;𝑶𝒊⃗⃗⃗⃗)علم على مستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس  .1 𝑶𝑱⃗⃗⃗⃗  النقط: (⃗ 

𝑨(−𝟒;𝟑) ؛ 𝑩(𝟔; ;𝑬(𝟒 ؛ 𝑫(−𝟒;−𝟐)  ؛ 𝑪(𝟔;−𝟐) ؛ (𝟑 ;𝑭(𝟒 ؛ (𝟑 ;𝑮(𝟔 ؛ (𝟏 𝟏)                   
 .[𝑫𝑪]يريد صاحب المشروع إنشاء مدخل في منتصف الجدار  .2

 موقع المدخل. 𝑴ساعده في تحديد إحداثيتي النقطة 

= 𝑨𝑵⃗⃗⃗⃗⃗⃗موقع المخرج بحيث:  𝑵النقطة  إحداثيتيأوجد  .3 𝑮𝑪⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
 

 
 
 
 
 

الوضعيّة االنطالقيّة حل 
 األمّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء األول:

 :𝒙المساحة المخصصة للوكالة التجارية لبيع السيارات بداللة  .1

 𝑺𝟏 = 𝑬𝑩 × 𝑬𝑩 = 𝑬𝑩𝟐 = 𝒙𝟐                                                                                                  

 :𝒙بداللة  المساحة المخصصة لموقف السيارات .2

𝑺             :ة للمشروعالمساحة المخصص = 𝑨𝑩 × 𝑩𝑪 = 𝟗𝟎 × 𝟒𝟎 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝒎𝟐     

𝑺𝟐                              ومنه لدينا :                                = 𝑺 − 𝑺𝟏 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 − 𝒙𝟐 

𝟑𝟔𝟎𝟎هي  𝒙إذن المساحة المخصصة لموقف السيارات بداللة  − 𝒙𝟐. 

أمثال مساحة الجزء المخصص للوكالة  ةثالثتساوي تكون المساحة المخصصة لموقف السيارات  حتى 𝒙قيمة  إيجاد .3

 لبيع السيارات: التجارية

𝑺𝟐  لدينا: = 𝟑𝑺𝟏  :𝟑𝟔𝟎𝟎أي − 𝒙𝟐 = 𝟑𝒙𝟐  :𝟑𝟔𝟎𝟎وعليه − 𝒙𝟐 − 𝟑𝒙𝟐 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 وبالتالي: 𝟎 − 𝟒𝒙𝟐 = 𝟎 

𝟐(𝟔𝟎)أي:  − (𝟐𝒙)𝟐 = 𝟔𝟎): وعليه 𝟎 + 𝟐𝒙)(𝟔𝟎 − 𝟐𝒙) = 𝟎  

𝟔𝟎 ومنه: + 𝟐𝒙 = 𝟐𝒙أي:  𝟎 = 𝒙 وعليه: 𝟔𝟎− = −
𝟔𝟎

𝟐
= 𝟔𝟎 مرفوضة أو 𝟑𝟎− − 𝟐𝒙 = 𝟐𝒙−أي:  𝟎 = −𝟔𝟎 

𝒙 وعليه: =
−𝟔𝟎

−𝟐
=  مقبولة.𝟑𝟎

 .𝒎 𝟑𝟎هي  𝒙ومنه قيمة 

المخصص للوكالة كون المحيط المخصص لموقف السيارات أكبر بخمس مرات من المحيط التي من أجلها ي 𝒙قيم   إيجاد .4

 :التجارية

𝑷𝟐 لدينا: > 𝟓𝑷𝟏  𝟗𝟎أي + 𝟒𝟎 + 𝟗𝟎 − 𝒙 + 𝟒𝟎 − 𝒙 + 𝒙 + 𝒙 > 𝟓(𝟒𝒙)  :𝟐𝟔𝟎وبالتالي > 𝟐𝟎𝒙           

𝟐𝟎𝒙وعليه:  < 𝒙 أي:  𝟐𝟔𝟎 <
𝟐𝟔𝟎

𝟐𝟎
𝒙 وعليه:  < 𝟏𝟑. 

 المخصص للوكالة التجارية لبيعالمحيط المخصص لموقف السيارات أكبر بخمس مرات من المحيط التي من أجلها يكون  𝒙قيم 

 .𝒎 𝟏𝟑السيارات هي كل القيم األصغر تماما من 

 ساعة الزمن:                                                                                                                    

 جبالحي حليمة األستاذة:                                                                                 هندسية-عددية أنشطة الميدان:

 بمجهول واحد والمعالم.المعادالت من الدرجة األولى بمجهول واحد واألشعة واالنسحاب والمتراجحات من الدرجة األولى  :𝟎𝟑المقطع 
المعادالت من الدرجة األولى بمجهول واحد واألشعة واالنسحاب والمتراجحات من الدرجة  يحل مشكالت بتوظيف الكفاءة الختامية المستهدفة:

 بمجهول واحد والمعالم.األولى 
بتوظيف مكتسباته في مختلف ميادين المادة  ويحكم على صدق استدالل من الحياة اليومية بسيطة من المادة أو يحّل مشكالت الكفاءة الشاملة: 

 .)، الدوال وتنظيم معطياتةالهندسياألنشطة ، ةالعددياألنشطة (

 الكفاءة المستهدفة: باتمركّ 
 األشعة واالنسحاب و واحد راجحة من الدرجة األولى بمجهول، حل المتالمعادلة التي يؤول حلّها إلى حل معادلة جداء معدوم على التعرف

 والمعالم.
 واألشعة واالنسحاب واحد المعادلة التي يؤول حلّها إلى حل معادلة جداء معدوم، حل المتراجحة من الدرجة األولى بمجهول وظف ي

 في وضعيات مختلفة ويعبر عنها بصيغ لفظية أو رمزية سليمة.والمعالم 
 المواقف.القيم و الكفاءات العرضية وترسيخالوضعيات لتطوير التي توفرها أنشطة القسم وستثمر المناسبات ي 
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belhocine : https://prof27math.weebly.com/



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :لجزء الثانيا

; 𝑶;𝑶𝒊⃗⃗⃗⃗)م على مستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس يعلت .1 𝑶𝑱⃗⃗⃗⃗  النقط: (⃗ 

𝑨(−𝟒;𝟑) ؛ 𝑩(𝟔; ;𝑬(𝟒 ؛ 𝑫(−𝟒;−𝟐)  ؛ 𝑪(𝟔;−𝟐) ؛ (𝟑 ;𝑭(𝟒 ؛ (𝟑 ;𝑮(𝟔 ؛ (𝟏 𝟏)                   
 
 
 
 موقع المدخل: 𝑴تحديد إحداثيتي النقطة  .2

)𝑴: لدينا  
𝒙𝑫+𝒙𝑪

𝟐
;
𝒚𝑫+𝒚𝑪

𝟐
) 

)𝑴أي: 
−𝟒+𝟔

𝟐
;
−𝟐−𝟐

𝟐
𝑴 :وبالتالي  ( (

𝟐

𝟐
; −

𝟒

𝟐
)  

 𝑴(𝟏;−𝟐)وعليه: 

 موقع المدخل.𝑴(𝟏;−𝟐)  ومنه 

 

 

= 𝑨𝑵⃗⃗⃗⃗⃗⃗موقع المخرج بحيث:  𝑵النقطة  إحداثيتي إيجاد .3 𝑮𝑪⃗⃗⃗⃗  ⃗: 

) 𝑨𝑵⃗⃗⃗⃗⃗⃗: لدينا
𝒙𝑵 − 𝒙𝑨

𝒚𝑵 − 𝒚𝑨
) 𝑨𝑵⃗⃗⃗⃗⃗⃗أي:    (

𝒙𝑵 − (−𝟒)
𝒚𝑵 − 𝟑       

) 𝑨𝑵⃗⃗⃗⃗⃗⃗وعليه:  (
𝒙𝑵 + 𝟒
𝒚𝑵 − 𝟑

 :أخرىلدينا من جهة و (

𝑮𝑪⃗⃗⃗⃗  ⃗ (
𝒙𝑪 − 𝒙𝑮

𝒚𝑪 − 𝒚𝑮
𝑮𝑪⃗⃗⃗⃗أي:    (  ⃗ (

   𝟔 − 𝟔
−𝟐 − 𝟏

𝑮𝑪⃗⃗⃗⃗وعليه:  (  ⃗ (
   𝟎
−𝟑

). 

= 𝑨𝑵⃗⃗⃗⃗⃗⃗لدينا:  𝑮𝑪⃗⃗⃗⃗ 𝒙𝑵معناه:  ⃗  + 𝟒 = 𝒙𝑵ومنه:  𝟎 = 𝒚𝑵و  𝟒− − 𝟑 = 𝒚𝑵أي: 𝟑− = −𝟑 + 𝟑  

𝒚𝑵ومنه:  =  .𝑵(−𝟒;𝟎)، إذن:  𝟎

 

 
الوضعية التعلمية  أهداف

 وطبيعها 

 )المتغيرات التعليمية (

 وى معّين من الكفاءة الجديدة.مستق يتحق 
 .تدليل الصعوبات 
  المعادلة التي يؤول حلّها إلى حل معادلة جداء معدومالتعرف على. 

  واحد. حل المتراجحة من الدرجة األولى بمجهولالتعرف على 
 ةترييض مشكل. 
 .تساوي شعاعين 
 .حساب مركبتي شعاع 
 .حساب إحداثيتي منتصف قطعة 

السندات التعلمية 
 المستعملة

 .النص مكتوب على قصاصات 

 العقبات المطلوب تخطيها

 )صعوبات متوقّعة( 
 األمر هنا في حاجة إلى تحليل وتركيب(الجواب مباشر  أن يكون نص المشكلة مركب بالنسبة للتلميذ، وال يمكن. ( 
  معطيات.للاالستغالل األمثل 
 .إمكانية ظهور بعض األخطاء في الحساب 

الموارد المعرفية 
والموارد المنهجية 
 المجندة لحّل الوضعية

 .المعادلة التي يؤول حلّها إلى حل معادلة جداء معدوم 
 واحد. حل المتراجحة من الدرجة األولى بمجهول 
 ترييض مشكلة. 
 .تساوي شعاعين 
  شعاع.حساب مركبتي 
 .حساب إحداثيتي منتصف قطعة 

 
 
 
 
 

 أهداف الوضعية التعلمية

 
 
 

 كفاءات العرضية
 
 
 

    ااىتاتاتاااتاتاتاتاتاتااستخراج المعلومات، يوظف ويتخيل.   طابع فكري       

     ينظم عمله بدقة و إتقان باتخاذ إستراتيجية سلمية.  طابع منهجي

 يبلغ الحل ويبرر  طابع تواصلي

 طابع اجتماعي
 بعمله بدقة وصدق ومثابرة و إتقان. يبذل الجهد للقيام 
  .يتعاون مع أقرانه 
 .يثمن قيمة العمل 

 القيم والمواقف
 

 التلميذ بالواقع ونشر روح االكتشاف ربط. 
 باللغة العربية من خالل تبرير أعماله. االعتزاز 
  األمور.مساهمة الرياضيات في معالجة مشاكل يومية وتسيير 
 .قيمة العمل واهميته 
 .التعرف على أهمية التخطيط قبل الشروع في أي مشروع 

 

belhocine : https://prof27math.weebly.com/



 

 الوضعيّة االنطالقيّة األّم:
 

في إطار إنجاز مشروع بيع السيارات في بوسعادة، تم تخصيص قطعة مستطيلة الشكل لموقف السيارات ووكالة تجارية لبيع 

 السيارات المخطط مبين في الشكل التالي:

 

 الجزء األول:

 المساحة المخصصة للوكالة التجارية لبيع السيارات. عن 𝒙عبر بداللة  .1

 عن المساحة المخصصة لموقف السيارات. 𝒙عبر بداللة  .2

 تساوي حتى تكون المساحة المخصصة لموقف السيارات 𝒙أوجد قيمة  .3

 ثالثة أمثال مساحة الجزء المخصص للوكالة التجارية لبيع السيارات.       

أكبر بخمس مرات من المحيط المخصص  السياراتالتي من أجلها يكون المحيط المخصص لموقف  𝒙أوجد قيم   .4

 السيارات. للوكالة التجارية لبيع

 الجزء الثاني:

 حدود القطعة األرضية الخاصة بالمشروع. 𝑨 ،𝑩 ،𝑪 ،𝑫النقط 

; 𝑶;𝑶𝒊⃗⃗⃗⃗)علم على مستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس  .1 𝑶𝑱⃗⃗⃗⃗  النقط: (⃗ 

𝑨(−𝟒; ;𝑩(𝟔 ؛ (𝟑 ;𝑬(𝟒 ؛ 𝑫(−𝟒;−𝟐) ؛ 𝑪(𝟔;−𝟐) ؛ (𝟑 ;𝑭(𝟒 ؛ (𝟑 ;𝑮(𝟔 ؛ (𝟏 𝟏)                   

 .[𝑫𝑪]يريد صاحب المشروع إنشاء مدخل في منتصف الجدار  .2

 موقع المدخل. 𝑴ساعده في تحديد إحداثيتي النقطة 

= 𝑨𝑵⃗⃗⃗⃗⃗⃗موقع المخرج بحيث:  𝑵أوجد إحداثيتي النقطة  .3 𝑮𝑪⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 
 

 

 

 األّم: الوضعيّة االنطالقيّة
 

في إطار إنجاز مشروع بيع السيارات في بوسعادة، تم تخصيص قطعة مستطيلة الشكل لموقف السيارات ووكالة تجارية لبيع 

 السيارات المخطط مبين في الشكل التالي:

 

 الجزء األول:

 عن المساحة المخصصة للوكالة التجارية لبيع السيارات. 𝒙عبر بداللة  .1

 المساحة المخصصة لموقف السيارات. عن 𝒙عبر بداللة  .2

 تساوي حتى تكون المساحة المخصصة لموقف السيارات 𝒙أوجد قيمة  .3

 ثالثة أمثال مساحة الجزء المخصص للوكالة التجارية لبيع السيارات.       

التي من أجلها يكون المحيط المخصص لموقف السيارات أكبر بخمس مرات من المحيط المخصص  𝒙أوجد قيم   .4

 السيارات. لوكالة التجارية لبيعل

 الجزء الثاني:

 حدود القطعة األرضية الخاصة بالمشروع. 𝑨 ،𝑩 ،𝑪 ،𝑫النقط 

; 𝑶;𝑶𝒊⃗⃗⃗⃗)علم على مستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس  .1 𝑶𝑱⃗⃗⃗⃗  النقط: (⃗ 

𝑨(−𝟒; ;𝑩(𝟔 ؛ (𝟑 ;𝑬(𝟒 ؛ 𝑫(−𝟒;−𝟐) ؛ 𝑪(𝟔;−𝟐) ؛ (𝟑 ;𝑭(𝟒 ؛ (𝟑 ;𝑮(𝟔 ؛ (𝟏 𝟏)                   

 .[𝑫𝑪]يريد صاحب المشروع إنشاء مدخل في منتصف الجدار  .2

 موقع المدخل. 𝑴ساعده في تحديد إحداثيتي النقطة 

= 𝑨𝑵⃗⃗⃗⃗⃗⃗موقع المخرج بحيث:  𝑵أوجد إحداثيتي النقطة  .3 𝑮𝑪⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

 
 

 الوضعيّة االنطالقيّة األّم:
 

الشكل لموقف السيارات ووكالة تجارية لبيع في إطار إنجاز مشروع بيع السيارات في بوسعادة، تم تخصيص قطعة مستطيلة 

 السيارات المخطط مبين في الشكل التالي:

 

 الجزء األول:

 عن المساحة المخصصة للوكالة التجارية لبيع السيارات. 𝒙عبر بداللة  .1

 عن المساحة المخصصة لموقف السيارات. 𝒙عبر بداللة  .2

 تساوي تكون المساحة المخصصة لموقف السيارات حتى 𝒙أوجد قيمة  .3

 ثالثة أمثال مساحة الجزء المخصص للوكالة التجارية لبيع السيارات.       

أكبر بخمس مرات من المحيط المخصص  السياراتالتي من أجلها يكون المحيط المخصص لموقف  𝒙أوجد قيم   .4

 السيارات. للوكالة التجارية لبيع

 الجزء الثاني:

 حدود القطعة األرضية الخاصة بالمشروع. 𝑨 ،𝑩 ،𝑪 ،𝑫النقط 

; 𝑶;𝑶𝒊⃗⃗⃗⃗)علم على مستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس  .1 𝑶𝑱⃗⃗⃗⃗  النقط: (⃗ 

𝑨(−𝟒; ;𝑩(𝟔 ؛ (𝟑 ;𝑬(𝟒 ؛ 𝑫(−𝟒;−𝟐) ؛ 𝑪(𝟔;−𝟐) ؛ (𝟑 ;𝑭(𝟒 ؛ (𝟑 ;𝑮(𝟔 ؛ (𝟏 𝟏)                   

 .[𝑫𝑪]يريد صاحب المشروع إنشاء مدخل في منتصف الجدار  .2

 موقع المدخل. 𝑴ساعده في تحديد إحداثيتي النقطة 

= 𝑨𝑵⃗⃗⃗⃗⃗⃗موقع المخرج بحيث:  𝑵أوجد إحداثيتي النقطة  .3 𝑮𝑪⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 
 

 

 الوضعيّة االنطالقيّة األّم:
 

في إطار إنجاز مشروع بيع السيارات في بوسعادة، تم تخصيص قطعة مستطيلة الشكل لموقف السيارات ووكالة تجارية لبيع 

 السيارات المخطط مبين في الشكل التالي:

 

 الجزء األول:

 عن المساحة المخصصة للوكالة التجارية لبيع السيارات. 𝒙عبر بداللة  .1

 عن المساحة المخصصة لموقف السيارات. 𝒙عبر بداللة  .2

 تساوي حتى تكون المساحة المخصصة لموقف السيارات 𝒙أوجد قيمة  .3

 المخصص للوكالة التجارية لبيع السيارات.ثالثة أمثال مساحة الجزء        

أكبر بخمس مرات من المحيط المخصص  السياراتالتي من أجلها يكون المحيط المخصص لموقف  𝒙أوجد قيم   .4

 السيارات. للوكالة التجارية لبيع

 الجزء الثاني:

 حدود القطعة األرضية الخاصة بالمشروع. 𝑨 ،𝑩 ،𝑪 ،𝑫النقط 

; 𝑶;𝑶𝒊⃗⃗⃗⃗)علم على مستوي منسوب إلى معلم متعامد متجانس  .1 𝑶𝑱⃗⃗⃗⃗  النقط: (⃗ 

𝑨(−𝟒; ;𝑩(𝟔 ؛ (𝟑 ;𝑬(𝟒 ؛ 𝑫(−𝟒;−𝟐) ؛ 𝑪(𝟔;−𝟐) ؛ (𝟑 ;𝑭(𝟒 ؛ (𝟑 ;𝑮(𝟔 ؛ (𝟏 𝟏)                   

 .[𝑫𝑪]يريد صاحب المشروع إنشاء مدخل في منتصف الجدار  .2

 موقع المدخل. 𝑴ساعده في تحديد إحداثيتي النقطة 

= 𝑨𝑵⃗⃗⃗⃗⃗⃗موقع المخرج بحيث:  𝑵أوجد إحداثيتي النقطة  .3 𝑮𝑪⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 

 

  

  

belhocine : https://prof27math.weebly.com/




