
   

  المدة  أنشطـــــــــــــة التلمیـــــــــــــــــذ  أنشطــــــــــــــــــــــة األستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ  المراحل

  الوضعیة تقدیم
  

الذي یعمل كبائع في أحد األیام رافق محمد أخاه رضا  -
  المعارض التي یعرض فیھاإلى أحد للعسل 

  یحلل الوضعیة ویستخرج  -
  

  

  دایرة صالح:متوسطة 
  

      مالل محمد شوقي:األستاذ

  علوم فیزیائیة وتكنولوجیا :المـاّدة  السنة األولى من التعلیم المتوسط :السنـة

  سا1:المدة               وضعیة تعلم إدماج:الوحدة التعلمیة  الظواهر الكهربائیة :المیدان

بالدارة الكھربائیة البسیطة محترما یحل مشكالت تتعلق : الكفاءة الختامیة المستهدفة

  .قواعد األمن الكھربائي
  

  مركبات الكفاءة  

  

یعرف كیف تشتغل دارة المصباح الكھربائي شائعة اإلستعمال وتشغیل األجھزة المغذاة  -
  .باألعمدةالكھربائیة

  .یتمكن من تركیب دارة كھربائیة حسب المخطط النظامي -
  .مراغیا شروط األمن الكھربائيیركب دارة كھربائیة ویشغلھا  -

  
  

  
  ماذا ندمج؟

  
  
  

 المعارف ومواضیع اإلدماج: 
  تمثیل الدارات , العناصر الكھربائیة المشكلة للدارة : ماھي الدارة الكھربائیة  -1

  .الكھربائیة بمخططات نظامیة
  .إشتعال مصباح التوھج -2
  .تركیب الدارات الكھربائیة -3
  .نوع ذھاب وإیاب الدارة الكھربائیة من -4

 الكفاءات العرضیة المستھدفة باإلدماج: 
  .یستعمل الترمیز العالمي -1
  .یحلل و یستكشف ویستدل منطقیا -2
  .یعد استراتیجیة مالئمة لحل وضعیات مشكلة-3
  .الرسومات والبیانات, الرموز والجداول, الحروف , الكتابة : یستعمل مختلف أشكال التعبیر  -4
  

  والسلوكات المستھدفةالقیم:  
  .یمارس الفضول العلمي والفكر النقدي -1
  .یسعى إلى توسیع ثقافتھ العلمیة وفكره الذاتي -2
یكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضویة , یشارك اآلخرین في الرأي ویتقبل الرأي المخالف  -3

  ).أعضاء الفوج الواحد(واحدة

  
  
  

  
  كیف ندمج؟

  
  
  
  
  
  

  التعلیمیة المطلوب تجنیدھا لتعلم اإلدماجنمط السندات: 
  .المخططات النظامیة -1
  .العناصر الكھربائیة المختلفة المشكلة للدارة -2

 العقبات التي یمكن أن تعترض اإلجراء: 
  .صعوبة الترجمة السلیمة للوضعیة وتحدید المھمة المقصودة -1
  .صعوبة ترظیف الموارد المعرفیة -2
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المطلوب

 ,الذي تزخربھ بالدنا  العدید من أنواع العسل الطبیعي 
 لكن الخیمة التي قدمت لھ ال یوجد بھا إنارة فقام بشراء

:                                                        التجھیزات التالیة
   V18ثالثة مصابیح ذات الداللة  -

   

  

    V 35یحمل الداللة مصباح -

  

بسیطة وقاطعتین قاطعة وكذا   V 24بطاریة سیارة - 
   .بھما ثالث مرابط

  

  أسالك توصیل -

  

  

خارج  V 18تشغیل المصابیح ذات الداللة رضافأراد
فأراد تشغیلھ داخل  V 35الخیمة أما المصباح ذي الداللة

داخل و الخارج فلما قام بتركیب الالخیمة والتحكم فیھ من 
الدارات الكھربائیة الحظ بأن توھج المصابییح ذات 

  جد ضعیف وكذلك المصباح ذي الداللة   V 18الداللة
V35  فتساءل رضا أین یكمن الخلل فقال لھ محمد الذي

یدرس في األولى متوسط سأقترح علیك طریقة من أجل 
  .الحصول على اإلنارة المناسبة

ك مكان محمد وحاول اإلجابة على األسئلة ضع نفس -
  :التالیة

اقترح طریقة للحصول على اإلنارة المناسبة خارج  -1
في حالة (الخیمة موضحا ذلك بمخططات كھربائیة 

  )اإلنارة الغیر مناسبة واإلنارة المناسبة

    بماذا تفسر التوھج الضعیف للمصباح ذي الداللة -2
V 35ارة المناسبة؟؟ ومالحل للحصول على اإلن  

مثل بمخطط كھربائي الدارة الكھربائیة للتحكم في  -3
                                                     .تشغیل المصباح من داخل الخیمة وخارجھا

  
  المعطیات من السند ومن النص

  
  
  
  یفھم التعلیمة المعطاة  -

  .ویستفسر عند الضرورة
  
  
یعرض المنتوج بشكل  -

مخططات نظامیة مرفقة بالشرح 
  .المناسب

  
  
  
  
  
  .یعمل باستقاللیة قدر اإلمكان -

یقدم الوضعیة ویشرح التعلیمات وشكل المطلوب  -  :المناقشة
  ).ال یقدم التوجیھات أكثر من اللزوم(منھم

یساعد التالمیذ على حصر المشكلة واإلنطالق في  -

    



  .البحث

  .یذكرھم بالوقت وبالتعلیمات  -

  .یقیم عمل التالمیذ بعد اإلنتھاء ویعد للخطة العالجیة -

  :شبكة التقییم

  
  المعاییر

  
  المؤشـــــــــــــــــرات

  
  المالحظــــــــــــات

  
الترجمة السلیمة  -1

  للوضعیة
  
  
  
  
  

یتعرف بأن للحصول على اإلنارة المناسبة خارج  -  1س
الخیمة یجب ربط المصابیح الثالثة على التفرع ال 

    .على التسلسل

یربط التركیب في  -
على (الحالة األولى

بمخططھ ) التسلسل
النظامي وكذلك في 

حالة الربط على 
عدم الخلط بین (التفرع

  )المخططین
إلى معرفة أن عدم توھج المصباح ذي  یتوصل -  2س

توھجا عادیا ألن دالالتھ أكبر من داللة  V 35الداللة 
  .البطاریة

 V 24الحل ھو استبدال المصباح بمصباح داللتھ -
 .أو قریبة من ھذه الداللة

یتوصل إلى الحل  -
السھل ھو استبدال 

المصباح ال استبدال 
  .البطاریة

یفھم مبدأ عمل   -  .من نوع ذھاب وإیاب یتعرف على تركیب الدارة -  3س
الدارة الكھربائیة من 

  .نوع ذھاب وإیاب
  
  
اإلستخدام السلیم  -2

  .ألدوات المادة
  
  
  
  

یمثل تمثیال صحیحا لعناصر الدارة الكھربائیة  -  1س
بالرموز النظامیة في حالة الربط على التسلسل وفي 

  .حالة الربط على التفرع

  

  .علمیة سلیمة یعبر بلغة  -  2س

یمثل المخطط النظامي للدارة الكھربائیة من نوع  -  3س
  .ذھاب وإیاب بطریقة صحیحة

  
  اإلنسجام-3
  
  
  
  

إنسجام التفسیرات المقدمة مع رسم المخططات الكھربائیة  -
  .بطریقة سلیمة

  

  
  التمیز واإلتقان -4

  
  .الدقة في اإلجابة وكذلك الدقة في الرسومات -

  

 




