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.يزٕسظ ثبنثخ انًسزٕٖ:                                            / اَشطخ ُْدسٛخ.َشطخ عددٚخا انًٛداٌ:  

  .اندعبئى: انًُٓبج، انٕثٛمخ انًسفمخ         .االَسحبة/ انًعبدالد  –انًزجبُٚبد  –ًسبٔٚبد ان :انزعهًٛٙ ًمطعان

كساس األَشطخ، األنخ انحبسجخ. انٕسبئم:                                       .06 اإلَطاللٛخانٕضعٛخ  :نًٕزد انًعسفٙا  

                                                                                     

 :جائزة التفّوق

كًكبفئخ نٓى عهٗ اخزٓـبدْى ٔ رفٕلٓى، لّسز اسزــبذ يــبدح انسٚبضٛبد رٕشٚع يجهــغ يٍ انًبل لدزِ  

5800 DA انثالثخ األٔائم فٙ يبدرّ، حٛث ٚأخر صبحت اعهٗ يعدل أكجس يجهغ،  ثًُٛب ٚأخر  عهٗ انزاليٛر

 صبحت انًعدل انثبَٙ ثالثخ ازثبع انًجهغ انر٘ ٚأخرِ صبحت انًسرجخ األٔنٗ، ايب صبحت انًسرجخ انثبنثخ فٛأخر

 َصف يب ٚأخرِ صبحت انًسرجخ األٔنٗ. يجهغ ًٚثم

ْٕ انًجهغ انر٘ لديّ االسزبذ نصبحت  x. (xعبدنخ ذاد انًدٕٓل رّسخى ْرِ انٕضعٛخ عهٗ شكم ي -(0      

 انًسرجخ األٔنٗ(.

 حّم انًعبدنخ انًزحّصم عهٛٓب. ) انحم ٚعطٗ كمًٛخ يضجٕطخ(. -(2      

 أعطٙ حصسا ثٍٛ عددٍٚ طجٛعٍٛٛ يززبنٍٛٛ نكم يجهغ يٍ انًجبنغ انثالثخ. -(3      

أٌ انزاليٛر انثالثخ األٔائم رحصهٕا عهٗ َفس انًعدل فمسز أٌ ثعد صدٔز َزبئح انًعدالد، ٔخد األسزبذ  

 ٚمٕو ثبنفصم ثُٛٓى عٍ طسٚك البيخ رحدّ٘ ثُٛٓى كبٌ كبٜرٙ:

 

 نٕكُذ يكبٌ أحد ْؤالء انزاليٛر، كٛف ركٌٕ إخبثزك عٍ ْرا انزحد٘؟ -(4      

 ٔضعٛخ االَطالق
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 تحليل وضعية االنطالق

غايات الوضعية 
 اإلنطالقية

  .تحقيق مستوى معيّن من كفاءة جديدة 

  .تذليل صعوبات 

  كأداة جديدة لحل  ترييض مشكلة و حل معادلة من الدرجة األولى و األنسحاباكتساب آليات
 .مشكالت

خصائص الوضعية 
التعلمية وطبيعتها 

 )المتغيرات التعليمية(

 .الوضعية من الواقع المعيش، جذابة ومحفزة 

  تمكنه من إعطاء حل مباشرة.مكتسبات التلميذ ال 
 .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 

 .التحفٌز على التفوق و احتالل المراتب األولى  القيم والمواقف
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