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 في الدورة الثانية األولالفرض المحروس ب بطاقة تقنية خاصة 

 :و الكهزباء ( اهيكامليك بالجشء)الكفاًت الىىعيت الخاصت 

أو مصىرة،  ...مً الطىت الثالثت مً الخعليم الثاهىي إلاعدادي، واعخمادا على أضىاد مكخىبت و ثاويفي نهاًت ألاضدوص ال      

ىصف الحزلت )إلاساحت ، مىظفا بكيفيت مىدمجت، مكدطباجه املخعلقت بو مزلبت ًخمكً املخعلم مً حل وضعياث مشكلت دالت

لىعي بأخطارها )الافزاط فيها( وبقىاعد الطالمت والدوران( وجمييزها عً الطكىن )اليطبيت والىىع والطبيعت ....( وبالطزعت وا

الطزقيت، وبخصييف الخأثيراث امليكاهيكيت )القىي( وبمفاعيلها وهمذجت الخأثيراث امليكاهيكيت )جمثيلها بمخجهاث(، وبخىاسن 

ت والطاقت وبخصزف واضخجابت مىصل أومي في دارة لهزبائيت وباضتهالك القدرة الكهزبائيخاضع لقىجين وبالىسن والكخلت 

 يب لهزبائي منزلي.لالكهزبائيت في جهاس حسخين أو جز 

 الف الشمني:الغ

 أوشطت الدعم و الخثبيذ الدروص و الخماريً و املقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر 

 ص4 الحزلت و الطكىن  .1
 ص2 القىي  -الخأثيراث امليكاهيكيت  .2

 ص6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اضامينجدول امل

المجال 
 المضموني

 ألاهداف ألاضاضيت المجاالت الفرعية

 
 
 
 
 

 الميكانيك

 والسكونالحركة 

 ؛تعرف الورجع 

 ؛تعرف حبلت الحركت و حبلت السكىى لجسن ببلٌسبت لجسن هرجعي 

 ؛الوسبر هعرفت 

 ؛هعرفت ًىعي حركت الجسن )اإلزاحت و الدوراى( و التوييس بيٌهوب 

 لىحدتييوحسبة قيوتهب بب تعبير السرعت الوتىسطت ووحدتهب في الٌظبم العبلوي للىحداث، هعرفت 

   m.s-
1 

km.hو   
-1   

 ؛

 ؛ هتببطئت( هسبرعت، )هٌتظوت،و تحديد طبيعت حركت  هعرفت 

 ؛أخطبر الٌبجوت عي السرعت هعرفت 

 ؛بعض قىاعد السالهت الطرقيت و تطبيقهب هعرفت 

 القوى -التأثيرات الميكانيكية

  ؛التأثيراث الويكبًيكيت و تحديد هفعىلهب.هعرفت 

 ؛صٌفي التأثيراث الويكبًيكيت هعرفت 

 ؛التوييس بيي تأثير التوبش و تأثير عي بعد 

 ؛يقرى بقىة هعرفت أى التأثير الويكبًيكي 

 



 

 جدول الخخصيص:

 

المجال 
 لمضمونيا

 المجاالت الفرعية
الغالف 
 الزمني

 نسبة األهمية
 المستويات المهارية

 االسترداد
 و االستغالل

 التطبيق
حل وضعية 

 مشكلة -

 الميكانيك
 48,89%  48,89%  88,89%  س 6 الحركة و السكون

%42 
 35,55%  35,55%  55,55%  س 4 القوي -التأثيرات الميكانيكية 

 42% 62% 62% 322%  س 8 المجموع

 

 × 111وطبت ألاهميت=
لزمنياال الغالف 

 مجمىع ضاعاث 
        

 ×41%  الاضترداد و الاضخغالل =
وطبت الاهميت

   
 

 ×41%  = الخطبيق
وطبت الاهميت

   
 

 جدول الخىقيط:

 المجال
 لمضمونيا

 المجاالت الفرعية

 المستويات المهارية

 االسترداد
 و 

 االستغالل
 التطبيق

 -حل وضعية 
 مشكلة

 الميكانيك
ن ,,7 الحركة و السكون ن 7,5   

 ن 6
ن 4,7 القوي -التأثيرات الميكانيكية  ن 4,7   

 المجموع
 ن 6 ن : ن :

 ن20

 

 

      ) :× حسب المجال الفرعي و االستغالل االستردادنسبة ( /62%  = (االسترداد  –)التطبيق  عدد النقط حسب المستوى المهاري


