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 تقديم

ن
ّ

مك وتيات الرو علم أن شك ا ال ونا م سيط وت مجة امل ونيك ليك تطور بفضل من ، ،

حلول إ خلده تدور ال بداعية ار ف ترجمة أجل من الواسع ور م ا أمام املجال ف

مبتكرة الفعل.  تكنولوجية وسع و أصبح يات، رو الك مجال قاعدية معارف ع يتوفر من   ل

املعلوماتية مجة وال يليات اء وا والذ بالدقة سم ت وظائف تنجز تقنية أشياء ار ابت ، .  

السياق ذا املسابقة،و ذه ل املؤطر املبدأ املتعلماتيندرج أمام املجال ف إ دف والذي

الثانوي  بالتعليم ن التكنولوجياواملتعلم مادة مقرر تنفيذ إطار بداعية م ال مؤ إلبراز عدادي

  .الصناعية

  

التباري , 1   : موضوع

ُحددو  التباريقد الموضوع ذه ل سبة السلةإنجازةدور بال كرة مسدد وت عرو قادر

مل اللعب برقعة ذهالتموقع ل سبة بال عليھ متعارف و كما السلة كرة ملعب اضةجسم وتتمثل،الر

مة منامل املتبارياملطلوب وت االرو تنفيذ، القيام اة جزاءمحا ة منعضر كرة نقطةرمي

و  زاء نحوشروطقتتو .  ''سلة''يلا محددة انطالق نقطة من التوجھ وت الرو من التباري

لھ حددت ال السلة شعار واس امللعب صممركز ل ا كسلة ثم ا، ل املقابلة زاء ا نقطة  لتموضع

الكرة برمي   .  والقيام

من ل عطي لو ل1الش ا 2والش ثمار اس أجل من السلة كرة ملعب ملجسم التقنية املواصفات ،

املتباري  وت الرو   . تصميم

  

املطلوب  -2   : نجاز

يلستوجب وت الرو يذالاملرمى سلةع تث تم علاي أرضية  cm 25وع من

عد وع امللعب50,5cmامللعب أرضية ع املوشوم سود للمسار قطعھ عد الكرة رمي نقطة من

املسار( التحكيموتقوم. )mm 2 mm 12عرض السلةنة خاللباختيار امن حدأل  شغيل

تاملصباحْ  املث مرمىن ع ما م واحد مسافة cm 8علوع ل وتفصل ،114 cmمصباح ل ن ب

وت .  امللعبومركز  الرو تجاوز عدم عت و

 
التكنولوجيا لتنمية تواصل  جمعية
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زاء ا نقط الكرة''د''أو''ج''املتباري رمي  عند
ً
 شرطا

ً
  . إقصائيا

عطي ال و ل(وظيفياملبيان مراحل) 3الش مةورنولوجيا امل اتنفيذ ام اح وتالواجب الرو طرف من

 . املتباري 
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  : تقنية مواصفات -3

التباري  -1.3   : كرة

املتباري ستعمل ق نفسالفر املباراة بالكرةخالل التجر عمليات إنجاز و وت الرو تصميم ا وظف ال

ش والضبط ع، ا قطر يقل أال طة   .mm 40 ر
 

نطالقة بنقطة وت الرو وضع

 أ

 البداية

وت الرو  شغيل

ب النقطة نحو وت الرو  توجھ

ب بالنقطة وت الرو  توقف

املتو املصباح شعار  اس

مرمى  مصباح
؟ متو ن   اليم

مرمى  مصباح

متو سار   ؟ال
ا صوب وت الرو جتوجھ  لنقطة

وت الرو ج3توقف بالنقطة  ثوان

الكرة السلةرمي  نحو

 عم

 عم

 ال

 ال

مة امل  اية

النقطة صوب وت الرو  دتوجھ

وت الرو بالنقطة3توقف  دثوان

ل  3ش
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وت -2.3  :الرو

 شغيل زر ع  ؛ التوفر

 خاللس الطاقية مةتقاللية امل  . إنجاز

املرمىملصباحا-3.3 ع ت   :املث

 بتكنولوجية من'' LED''مصباح ائية ر ك بقوة أبيض  ؛1W بضوء

 التقييم نة طرف من يتم شغيلھ  . التحكم

ن-4 املتبار تقييم  :   معاي
مة -1.4 امل  :تنفيذ

 خطأ بدون املسار  ؛ قطع

 السلة  . يل

املسابقةتصميمال-2.4 موضوع حسب وت للرو  ؛ العام

املتباري-3.4 وت للرو ة املم للعالمة ية التعب   ؛(LOGO)القدرة

نة-4.4 ال ومناقشة العرض   . إلقاء

  

وظة لةإذاحالة: م مش وت الرو واجھ أو التباري خاللشتغالما املتباري ق الفر من واحد لعضو فيمكن ،

كامل ع مرات ثالث التدخل قتضاء عند   . ؤطر

  

التباري -5  :  ضوابط

وت -1.5 الرو   :  بـــــــيرفق

 تق ستاذ(ملف العلمية) ملف ة املقار وت-عا للرو تحدد) PDF et Wordملف(التقنية و عدد،

ك 5 صفحاتھ   ؛ع

 املشروع بع ت التلميذ(ملف ية مجمليضم) ملف املن مراحل جميع خالل املتعلم ا أنجز ال العمليات

نجاز ت .املعتمدة للملف، ورقية بصيغة مر تعلق املسابقةو يوم املشروع عرض بدء قبل التحكيم نة ل  . قدم

  

مكن العنوانو من املشروع بع ت ملف   marrakech.freehostia.com-www.atdtech:تحميل

املسابقةتقديم -2.5 نة أمام   : املنتوج

 وتلعامتقديم املعتمدةلرو التكنولوجية لول ا انتقاء ورة وس  ؛ املتباري

 ت ال املضافة تالقيمة ناقيحقم املشارك ن واملتعلم املتعلمات سبات مك مستوى  ؛ ع

 ات واملاديةكرا ية مر املن خالل ق الفر ت واج وال التصميم  . نجازحل

بات-3.5  تنظيميةترت

 ام اح املشاركة الفرق ع و يجب الدورةجال تحمالت دف ات   ؛ محتو

 للمسابقةيجب العادي الس عرقل أن يمكن تصرف أي تجنب ن واملشارك ات املشار جميع  ؛ ع

 امل جميع ع نيجب واملشارك ات ةشار بو ال الفضاءات ندام بال املتعلقة بالضوابط ام  . ل

التا بالعنوان تصال يمكن املسابقة، شأن املعلومات من د  atdtechrobotique@gmail.com: للمز
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ة بو ال وتيات الرو مس -  مسابقة وت السلةرو كرة   - دد

املشاركة    2017 بطاقة
  

  

  

ة ج ن، و والت بية لل ة و ا   .....................................................................................................................:اديمية

ة   ..............................................................................................................................................................:قليميةاملدير

عدادية ة   ..............................................................................................................................................................:الثانو

لألستاذسم امل   .........................................................................................................................................................:ال

اتف ي......   ..................................................:ال و ليك   ....................................................................................:العنوان

للتلميذ امل ال ق) ة(سم الفر   :عضَوْي

  ............................................................................. :القسم...................................................................... .1

 .............................................................................. :القسم..................................................................... .2

 

رة التظا ذه مثل شاركتم أن لكم سبق   ال    عم؟ ل

عم بـ واب ا ا،حالة ف شاركت ال رة والتظا أنجزتھ الذي وت الرو نوع و   ؟ ما

......................................................................................................................................................................................................  

  

ستاذ مدير) ة(املؤطر) ة(توقيع توقيع   املؤسسة) ة(للمشروع

 

  

  2ملحق 


