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.يزٕصظ ثبنثخ انًضزٕٖ:                              / اَشطخ ُْذصٛخ.انذٔال ٔ رُظٛى يعطٛبد انًٛذاٌ:  

  .انذعبئى: انًُٓبج، انٕثٛقخ انًزفقخ                              / انًثهث انقبئى ٔ انذائزح.زُبصجٛخان :انزعهًٛٙ ًقطعان

كزاس األَشطخ، األنخ انحبصجخ. انٕصبئم:                                       .05 اإلَطالقٛخانٕضعٛخ  :نًٕرد انًعزفٙا  

                                                                                     

 رحلة األسئلة:

ذُٚخ انٕاد٘ َحٕ يذُٚخ عُبثخ نقضبء عطهخ ياَطهقذ عبئهخ أيٛزح فٙ رحهخ عهٗ يزٍ انضٛبرح يٍ 

ٌّ عذّ   h 54 min 6انصٛف، ثعذ صٛزْى نًذح  فٙ يذُٚخ  فزٕقف %5اد انٕقٕد كبٌ ٚشٛز إنٗ الحظ األة أ

 انٕاد٘ إنٗ يذُٚخ فأردد أيٛزح أٌ رعزف ثعض انًعهٕيبد حٕل اَزقبنٓى يٍ ،قضُطُٛخ ألخذ قضظ يٍ انزاحخ

 .قضُطُٛخ يذُٚخ

 أخت عٍ يب ٚهٙ: ' 1' اعزًبدا عهٗ انضُذ

 ؟عهًب أٌ انخزاٌ كبٌ يًزأل عُذ االَطالق إنٗ يذُٚخ قضُطُٛخ هٕصٕلنانٕقٕد  اصزٓهكذ انضٛبرح يٍ كى  -(0

 ؟ m / minثى ثـ    km / hنهضٛبرح ثـ  أحضت انضزعخ انًزٕصظ -(2

 ؟ثٓذِ انضزعخ انًزٕصطخ إلكًبل انزحهخ إنٗ يذُٚخ عُبثخ انعبئهخ كى يٍ انٕقذ ٚهزو -(3

ثعذ اصزئُبف انعبئهخ نزحهزٓى َحٕ يذُٚخ عُبثخ ٔصهٕا إنٗ طزٚق خجهٙ ثّ اَحذار خطٛز ) كًب ْٕ  

 ' (.2يٕضح فٙ انضُذ '

 أخت عٍ يب ٚهٙ: ' 2' اعزًبدا عهٗ انضُذ

 .(A  ٔCأحضت طٕل ْذا انطزٚق )انًضبفخ ثٍٛ  -(4

 )أعطٙ انُزٛدخ ثبنزذٔٚز إنٗ انٕحذح(. ̂    زأٚخانقٛش أحضت  -(5

 .̂    اصزُزح قٛش انزأٚخ -(6

 

 ٔضعٛخ االَطالق
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 تحليل وضعية االنطالق

غايات الوضعية 
 اإلنطالقية

  .تحقيق مستوى معيّن من كفاءة جديدة 

  .تذليل صعوبات 

  و جيب تمام   و مبرهنة فيثاغورس السرعة المتوسطة و النسبة المئويةاكتساب آليات
 .كأداة جديدة لحل مشكالتالزاوية 

خصائص الوضعية 
التعلمية وطبيعتها 

 )المتغيرات التعليمية(

 .الوضعية من الواقع المعيش، جذابة ومحفزة 

 .مكتسبات التلميذ ال تمكنه من إعطاء حل مباشرة 
 .اإلجراءات  غير بارزة وتستدعي تحليلها من قبل التلميذ 
 تتيح الفرصة إلبراز إجراءات شخصية 
 .تتيح فرصة التقويم الذاتي 

السندات التعليمية 
 المستعملة

 .نص مكتوب 

 .صورة توضٌحٌة 

 صعوبات متوقّعة
  نص المشكلة جدٌد بالنسبة للتلمٌذ، وال ٌمكن أن ٌكون الجواب مباشر )األمر هنا فً حاجة

 الى تحلٌل وتركٌب(. 

  .عدم وجود تقنٌة خاصة لحل المشكلة، فهً تعتمد فً البداٌة أساسا على إجراءات ذاتٌة 

الموارد المعرفية 
والموارد المنهجية 
 المجندة لحّل الوضعية

  .آلٌات الحساب العددي 

 .المحاولة والتجرٌب 

 مخططات. استعمال 

الكفاءات العرضية 
 المجندة لحّل الوضعية

  وٌحلل وٌستدل منطقٌا. وٌستكشفٌالحظ 

 .ٌحل مشكلة 

 (.حب االطالع على مختلف ربوع الوطن) لمجتمعنا  وطنٌةاالهتمام بالقٌم ال  القيم والمواقف
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