
  

  مركبات الكفاءة

  

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

  .باألعمدةالكھربائیة
  .یتمكن من تركیب دارة كھربائیة حسب المخطط النظامي -
  .شروط األمن الكھربائي ویشغلھا مراغیایركب دارة كھربائیة  -

  

  نص الوضعیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

من أجل تزوید أحد المساجد بالكھرباء و الحصول على اإلنارة المناسبة قام سكان الحي  -
بھبة تضامنیة وكان من بین المتضامنین أبو أحمد الذي یدرس في السنة األولى متوسط 

فبادر بشراء مجموعة من األسالك ومجموعة من المصابیح مختلفة الدالالت وكذا 
باإلضافة إلى مجموعة من المنصھرات وقاطع آلي مجموعة من القواطع المختلفة 

أما جار أبو أحمد فقدم محرك كھربائي ھدیة للمسجد من أجل ضخ المیاه في , كبیرالحجم
فأعجب أحمد بروح التضامن لدى سكان الحي لكنھ احتار في كیفیة توصیل كل , المائضة

دة ولتشغیل باقي ھذه التجھیزات الكھربائیة مع بعضھا البعض للحصول على إنارة حی
التجھیزات الكھربائیة األخرى مع الحفاظ عل ىسالمة األفراد وكذلك التجھیزات من أخطار 

   .الكھرباء

  

  
  

  

  مالل محمد شوقي:األستاذ  سوق أھراس –متوسطة دایرة صالح 

  علوم فیزیائیة وتكنولوجیا: المـاّدة  السنة األولى من التعلیم المتوسط:السنـة
  الوضعیة اإلنطالقیة:الوحدة التعلمیة  الظواهر الكهربائیة: المیدان

الكھربائیة البسیطة محترما یحل مشكالت تتعلق بالدارة  :الكفاءة الختامیة المستهدفة

  .قواعد األمن الكھربائي



    التعلیمات

  :ساعد أحمد في اإلجابة عن األسئلة التالیة -
السابقة وكذلك كیفیة الحصول على اإلنارة  بین كیفیة توصیل وتشغیل التحھیزات -1

  الجیدة داخل المسجد مفسرا ذلك بمخططات كھربائیة؟
  مادور القواطع في الشبكة الكھربائیة وبماذا تفسراختالف أنواعھا؟-2
  اقترح اإلحتیاطات الواجب اتخاذھا لحمایة األشخاص و الممتلكات من أخطارالكھرباء؟ -3
  
  

  :مناقشة الوضعیة

تناقش في  -

ساعوواجدة عمل 

فردي من قبل 

التالمیذ ثم مناقشة 

  .جماعیة

تكتب الوضعیة  -

على كراس الدروس 

وتكتب اإلقتراحات و 

الفرضیات على كراس 

  .النشاطات

  :إختیار المعلومات و الموارد وجمعھا -1
  .قراءة الوضعیة جھرا من قبل التالمیذ -
لبس قد یكون عائقا في فھم الوضعیة من وتعلیماتھا دون توضیح وشرح الوضعیة وذلك بإزالة كل  -

  .التعمق في المفاھیم البنائیة
  .شرح داللة لكلمات و العبارات التي تستوجب ذلك دون التعمق في المفاھیم البنائیة -
  .شرح والتذكیر بالمفاھیم الضروریة التي یعرفھا التالمیذ من التعلیم اإلبتدائي  -
  .المطلوبة و اإلشكالیة المطلوب حلھاتحدید المھمة  -
  ).المھمة المركبة( المطلوب منھم عموما -
  :المطلوب منھم في كل تعلیمة -

 استخراج التعلیمات و السندات من الوضعیة. 
 دفعھم (دفع التالمیذ إلى ضرورة اكتساب موارد و أداءات أخرى تمكنھم من معالجة الوضعیة

 ).للبحث و التساؤل وحب المعرفة
  )اإلنتاج(معالجة المعلومات و توظیفھا  -2

  تذكیرھم إلى ضرورة اإلعتماد على مكتسابتھم مع توظیف المعطیات مع توظیف المعطیات
 .الواردة في السیاق و السند

 تذكیرھم على المنتوج الفردي المحرر من قبل كل تلمیذ. 
 مناقشة جماعیة لألفكار و المقترحات حول: 

  .مفھوم الدارة الكھربائیة -           
  .شروط اشتغال دارة كھربائیة -           
  .التركیبات الكھربائیة وأنواعھا حسب مكتسبات التلمیذ -           
  .التحكم في التركیبات الكھربائیة -           
  .تمثیل التركیبات الكھربائیة -           
  .األمن الكھربائي -           

  
  
  
  
  

 




