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تكنولوجيا املعلومات و االتصال

يف التعليموأهمية إدماجها 

الجزء األول
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socio-constructiviste(:  فيكو تسكي)النظرية السوسيوبنائية 1.

تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج

السياق الرتبوي 

واخلرباتوالقدراتواملهاراتاملعارفإنبلداخلها،يوجدوالمبفردهاالذاتحتققهالالتعلمالنظرية،هذهحسب

التبادلإطارويفالفصليةاألنشطةإطاريفاحمليطمعيتفاعلأنالطفلوعلىاخلارجي،احمليطيفموجودة

.ومعلميهأقرانهوبنيبينهوالتقاسم

التعلموبانياملعرفةصانعهواملتعلم

بهاخلاصةالتعلمالحتياجاتوفًقاواألدواتبالوسائلاملتعلمبتزويديقوموسيطاملعلميعترب.

واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياTICبناءعلىاملتعلمنيملساعدةاملصممةالرقميةاألدواتمنجمموعةهي

.تعلمهم

كمال بريك: إعداد ذ
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L’approche:بالكفاياتاملقاربة2. par compétences

تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج

السياق الرتبوي 

مستعرضةوأخرىنوعيةكفايات:فئتنيإىلالرتبويالوسطيفاملبنيةالكفاياتاملغربياملنهجيصنف

نوعيةالالكفايات:Compétences spécifiques

معنيجمالأومعينةدراسيةمبادةختتصاليتهيو

Compétences:تستعرةةاملالكفايات Transversales

علىالقدرةوتعينالتكنولوجيةالكفاياتبينهامن،متعددةدراسيةجماالتأوموادبنيمشرتكةكفاياتهي

املعلوماتتكنولوجيااستخدامعلىكالقدرةالتكنولوجية،لألدواتالصحيحواالستعمالواالنتاجاإلبداع

...والتقديرواملعايرةالتحليلتقنياتاستخدامكيفيةمعرفة؛واالتصاالت

كمال بريك: إعداد ذ
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البيداغوجيا الفارقية و تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت3.

تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج

السياق الرتبوي 

الفعاليةوأن،"اخلارجيحميطهايفمندمجعملورش"أنهاعلىاحلديثةاملدرسةFreinetفريينيصف

ضاأيمرتبطةهيبلومنهجيته،املدرسبشخصيةفقطترتبطالللرتبيةواالجتماعيةواألخالقيةالفكرية

وعمل،للالفينوالتنظيمالتعلمية-التعليميةالعمليةيفاملوظفةالتقنيةالوسائلوإتقانفعاليةمبستوى

اليتالعالقاتوتصقلاحلديثة،األدواتوللتقنياتالتدرجيياإلدماجتعتمدببيداغوجيايوصيبذلكفريين

.خارجهوالفصلداخلتتولد

تفاعليةسريورةإىليتعداهبل،للمعرفةاستقبالوإرسالعمليةيفحمصوراالتعليميبقىالهكذاو

.األطرافمتعددة

كمال بريك: إعداد ذ
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تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج

صال  قبل التطرق إىل تعريف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، نبدأ بتحديد مفهوم ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت

.لنخلص يف األخري إىل تعريف هذه التكنولوجيات اليت يصعب إجياد تعريف موحد هلا بسبب تنوعها وتعقدها

:تكنولوجيا االتصال❑

تعريف  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

خري  يقصد بثورة تكنولوجيا االتصال، تلك التطورات التكنولوجيا يف جماالت االتصاالت اليت حدثت خالل الربع األ

من القرن العشرين واليت اتسمت بالسرعة واالنتشار والتأثريات املمتدة من الرسالة إىل الوسيلة، إىل اجلماهري داخل

اجملتمع الواحد أو بني اجملتمعات

:تكنولوجيا المعلومات❑

تشري تكنولوجيا املعلومات إىل مجيع أنواع التكنولوجيا املستخدمة يف تشغيل ونقل وختزين املعلومات على  

شكل إلكرتوني، وتشمل تكنولوجيات احلسابات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربط، وأجهزة الفاكس 

رت على ومن خالل ّكل هذا نالحظ بأن ثورة تكنولوجيا االتصال قد سا. وغريها من املعدات اليت تستخدم يف االتصاالت

.التوازي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات، وال يمكن الفصل بينهما فقد جمع بينهما النظام الرقمي
كمال بريك: إعداد ذ
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تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج

ة  فمن خالل التعاريف السابقة، ميكن القول بأن تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي تلك التقنيات واألدوات املادي

، وتقنيات...(التلفاز، املذياع)كاحلاسوب  والوسائط السمعية والبصرية ، والوسائط املتعددة : واملوارد الرقمية

اصل اإلنرتنت واالتصاالت السلكية والالسلكية والربامن على خمتلف ختصصاتها واليت تتيح للمستخدمني التو

:والوصول إىل مصادر املعلومات وختزينها ومعاجلتها وإنتاجها ونقلها بأشكال خمتلفة

Technologie de l’Information et de la Communication = TIC: تكنولوجيا املعلومات واالتصال❑

(تابع)تعريف  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

نصوص₋

صوت-

صورة-

فيديو-

واجهات رسومية تفاعلية-
كمال بريك: إعداد ذ
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تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج

Technologie de l’Information et de la Communication pour l’enseignement (TICE) 

تشمل كل التقنيات واألدوات املادية واملوارد الرقمية اليت ميكن استخدامها يف العملية التعليمية التعلمية

 + TICE = TICالتعليم

.خمتلف األجهزة واألدوات املادية اليت يتم من خالهلا ختزين، أو إعداد أو عرض املوارد الرقمية الرتبوية

مقاطعمتلفزة،برامجصحفية،مقاالت)اإلخباريةواملوادواالتصالوالنشرالتدبريوبرامناإلنرتنيتخدماتجمموع

شاطنإطاريفالرقميةاملواردهذهتوظيفوميكن.املتعلمأو(ة)لألستاذاملفيدةالرقميةاملؤلفاتإىلإضافة،(....صوتية

.بيداغوجيسيناريوضمنتربويمشروعأوتعلميتعليمي

التعليميفواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياوأدواتأجهزة

الرتبويةالرقميةاملوارد

البيداغوجيالسيناريو

.تعلميةتعليميةوضعيةسريورةيف(...رقميمورد)واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياإدماجخطواتوصف

تعريف  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التعليم

كمال بريك: إعداد ذ
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أصبحت تكنولوجيا املعلومات والتواصل يف صلب اهتمام الفاعلني الرتبويني املهتمني بتطوير منظومة الرتبية 

والتكوين واحلريصني على جتويد التعلمات مما جعلها األداة األكثر شيوعا وتأثريا يف جيل املستقبل واملدرسة اليت

فهي تساهم  يف حتقيق األهداف الرتبوية  ومتنح املتعلمني استقاللية  يف البحث عن املعلومة   وتوظيفها،  . تدرسه

فيتدربون على التكون الذاتي  مبا يدعم مبدأ التعلم مدى احليـاة ، و ينشأ لديهم الشعور باملسؤولية ، وعلى  تقييم

.  تدرجهم يف التحصيل  ، كما يتدربون على  العمل التعاوني

:أهمية اإلدماج 

تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج

:ماهية اإلدماج 

املندرج يف الربنامج الرمسي  عن طريق استعمال    ( تعلم / تعليم ) اإلدماج  يكون بإجناز  األنشطة املدرسية 

.تكنولوجيات املعلومات واالتصال  من خالل وضعيات  جديدة غري مألوفة 

واإلدماج  ال يتمثل يف التدريب على استعمال الوسائل التكنولوجية إمنا  هو لبناء  مهارات منهجية ومهارات عملية 

.وكفايات سلوكية وكفايات مبادرة    

كمال بريك: إعداد ذ
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بية أصبحت تكنولوجيا املعلومات والتواصل يف صلب اهتمام الفاعلني الرتبويني املهتمني بتطوير منظومة الرت

والتكوين واحلريصني على جتويد التعلمات مما جعلها األداة األكثر شيوعا وتأثريا يف جيل املستقبل واملدرسة

. اليت تدرسه

,للسيناريوهاتواملصمموامليسراملنشطدورإىلللمعارفامللقندورمناالنتقال▪

ووضوحدقةاكرتمعارفعلىاحلصولمنمتكنهرقميةومواردوسائلتوفريخاللمنوتطويرهعملهدعم▪

,التعلميةالتعليميةالعمليةاثناءالوقتوربحاجلهديفاالقتصاد▪

,زمالئهوبنيوبينهمتعلميهوبنيبينهالرقميالتواصلجماليفمهاراتهوتطويرتنمية▪

,التعليميحميطهتالئماليتالرتبويةالرقميةاملواردوإنتاجانتقاءيفاالسهام▪

مكانة وأثار إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

:لألستاذالفصليةاملمارسةمستوىعلىأثرها1.

تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج

كمال بريك: إعداد ذ
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.ونوعاكماالتعلميفزيادةعنهينتجممااخلاصةوقدراتهإمكانياتهوفقللعملللتلميذكافيةفرصتوفر▪

.(باملللاإلحساسيذهبمما)مثالوالفيديواللوحيةاألجهزةباستعمالُمتعةأكثرالتّّّّعلمجعل▪

علىامُلتعلمنيُقدرةزيادةإىلُيؤديأخرىرقميةموارداواإلنرتنتشبكةباستخدامللمعلوماتالوصولسهولة▪

.املعارفمنونوعيّّكبريلكٍمالوصول

املتعلمنيلدىوالكِتابةالِقراءةمهاراتَتطويريفالتّّكنولوجياُتساهمحيثوالكِتابةالِقراءةمهاراتتطوير▪

وبُلغات

امُلسلية،واأللعاباأللغازِخاللمنالتّّهجئةلتعليمامُلخصصةاإللكرتونيةاأللعاباستخدامُيمكنإذِعدّّة،▪

أكثرالكِتابةعمليةأنامُلتعلمونجيدإذالطُّّالب،لدىالكِتابةَتطوُّّريفالتّّكنولوجياُمساهمةإىلباإلضافة

.القلمباستخداممنهااملفاتيحلوحةباستخدامَتسلية

للتلميذالتعليمياملستوىعلى2.

تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج
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يتكونمثلثابوصفهاالبيداغوجيةالوضعيةحتديدميكن

.(هوسايجون)والتالميذواملدرساملعرفة:هيعناصرثالثةمن

العناصرهذهمنعنصركلحيتلهااليتاملكانةأساسوعلى

بنيالتمييزميكنالتعلمية،التعليميةالعمليةيف

حولمتمركزةوأخرىاملعرفة،حولمتمركزةبيداغوجيا

يفاحلالهوكماالتلميذحولمتمركزةوثالثةاألستاذ،

..احلديثةالبيداغوجيا

؛الديداكتيكيالعملعلىباملعرفةاملدرسعالقةوحتيل

عالقةتشريبينما.معينةموادأومادةتدريسكيفيةأي

قةالعالأما.التعلموأساليباسرتاتيجياتإىلباملعرفةالتلميذ

.يةالبيداغوجالعالقةطبيعةحتددفإنهاوالتلميذ،املدرسبني

أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املثلث البيداغوجي

الكالسيكيالبيداغوجياملثلث

رد حسب البيداغوجيا التقليدية يعترب التالميذ جم

ذوات حمايدة قابلة للشحن باملعلومات اليت ميدهم 

.بها املدرس

تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج

كمال بريك: إعداد ذ



25/06/2021

كمال بريك. ذ: إعداد

13

ورظهبسببباملعرفةالتلميذعالقةيفالتفكريتطورلقد

علبةلسيالتلميذكونمنتنطلقواليتاحلديثةالبيداغوجيا

اركيشاصبححبيثالتعليميةاملنظومةصلبيفوضعتهبلفارغة،

وخارجداخلقبل،مناملكتسبةمعارفهأساسعلىتعلماتهبناءيف

التقنيةاألدواتاستعمالعلىقدراتهوعلىالتعليميةاملؤسسة

.واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيابهاأتتاليتاحلديثة

التوجيهعلىتقتصرأصبحتفقدبالتلميذ،املدرسعالقةأما

.تعلماتهلبناءاملالئمةاملوارداختياريفواإلرشاد

أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على املثلث الديداكتيكي

البيداغوجياملثلث

تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج
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يفمهمادورايلعبالتعليميفواالتصالاملعلوماتتكنولوجياإدماجبأنالقولميكنوإمجاال،

.واملوارداملعلوماتإىلالولوجحتسني-

.الفرديةالفوارقمراعات-

.العملاسرتاتيجيةواختيارالقراراختادأمكانيةتوفري-

.والتعاونالتشارك-

.الواقعمنقريبتعليميسياقيفاملتعلموضع-

.املستعرضةوالكفاياتالنقديالفكرتنمية-

مكانة إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

عامةخالصة

تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج

كمال بريك: إعداد ذ
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املوارد الرقمية

اجلزء الثاني

تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف التعليمإدماج

كمال بريك: إعداد ذ

16

املوارد الرقمية

األهداف

تعريفها املوارد الرقمية 1.

.أنواع املوارد الرقمية 2.

(  املالئمة)تقويم  املورد الرقمي 3.

.تعلم تقنيات البحث عن املوارد الرقمية، معاجلتها وتكييفها مع وضعيات التعلم4.

.التوظيف البيداغوجي  للموارد الرقمية يف املمارسة الصفية5.

كمال بريك: إعداد ذ
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املوارد 

الرقمية 

خدمات 

اإلنرتنيت

برامن

املعطيات

واملواد 

اإلخبارية 

املؤلفات  

الرقمية 

املواد 

اإلخبارية  

املوارد الرقمية

.الرقميةاملواردتعريف1.

ريالتدببرامنواإلنرتنيتخدماتجمموعهيالرتبوياجملاليفالرقميةاملوارد

حقيبةتربوية،تطبيقاتالبحث،حمركاتبوابات،)واالتصالوالنشر

واالجتماعيةواجلغرافيةاإلحصائية)املعطياتوكذا(مستندات

مقاطعمتلفزة،برامجصحفية،مقاالت)اإلخباريةواملواد(...والدميوغرافية

مؤلفاتعامة،مرجعيةوثائق)الرقميةاملؤلفاتإىلإضافة،(...صوتية

نشاطإطاريفاملتعلمأوللمدرساملفيدة(تربويةأوفنيةأدبية،

واالتصال،املعلوماتتكنولوجيافيهماتوظفمشروعأوتعلمي/تعليمي

“.بيداغوجيسيناريوضمنتقدميهماوميكن

Bibeau Robert. (2006). Les TIC à l’école: proposition de taxinomie et analyse des obstacles à leur intégration 

كمال بريك: إعداد ذ

18

املوارد الرقمية

:يليمامنهانذكرخمتلفةامتداداتوهلاأشكالعدةالرقميةاملواردتأخذ

- Cours multimédia دروس متعددة الوسائط

- Didacticiels برامن

- Exerciseur (برامن انشاء التمارين)ممرنات

- Animations متحركةصور

- Simulations احملاكات

- Médiathèque الوسائطمكتبة

- Jeux éducatifs الرتبويةاأللعاب

- Blogs املدونات

- Forum املنتدى

- Wikis ويب تتيح الكتابة والتعديل على الصفحات االلكرتونية   تطبيقات

- Plate-forme de formation   منصات تعليمية

- Courrier électronique الربيد االلكرتوني

- Portails البوابات : أخرىمواقعإىلموقع يتيح الوصول

- Logiciels outils الربجمياتأدوات

- Émission télévisée تلفزيونيبرنامج

- Articles de journaux 

الرقميةاملواردأنواع2.

كمال بريك: إعداد ذ
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املوارد الرقمية

MPG -DOC -BIN - WAV - SWF - JPEG - XLS - FLV - PPT - AVI - BMP - CDA - HTML -

RAR - PDF - ZIP - MP3 - MOV - EXE - PUB - TIFF - XLSX- TXT -PNG - PPS - DOCX -

GIF - XML - RTF - TAR 

Texte Image Diaporama Son Vidéo Animation Information Compression Tableur Exécutable

DOC

HTML

PDF

PUB

TXT

DOCX

XML

RTF

JPEG

BMP

TIFF

PNG

GIF

PPT

PPS

WAV

CDA

MP3

MPG

FLV

AVI

MOV

BIN
(image de CD 

ou DVD)

EXE

SWF

GIF
INF

RAR

ZIP

TAR

XLS

XLSX

الرقميةاملواردامتدادات-21.

كمال بريك: إعداد ذ
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املوارد الرقمية

عناصرها املعايري

احملتوى

القيمة العلمية للمصدر

التحيني

سهولة االستعمال

التصميم واجلمالية

.  ..المالءمة، المدى، العمق، التوثيق، الروابط 

...السمعة، المصداقية  

...تاريخ اإلحداث، وتيرة التحيين 

...  ار التنظيم المنطقي، اإلبح

طوط الجاذبية، المقروئية، طريقة العرض، الخ

...واأللوان، تعدد الوسائط، التفاعلية

(املالءمة)الرقمياملوردتقويم3.

كمال بريك: إعداد ذ
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املوارد الرقمية

.اقرتاح معايري تقويم مورد رقمي على مستوى املالءمة

(موقع تربوي منوذجا)

كمال بريك: إعداد ذ
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املوارد الرقمية

تقويم موقع تربوي

5 4 3 2 1 المحتوى

وضوح صفحة االستقبال

دقة األهداف التربوية

تنظيم منطقي لألنشطة

مالءمة الموارد

جودة اللغة

تعليمات واضحة

illustration))وسائل إيضاح مالئمة 

مقروئية النصوص

جودة الصور

روابط مالئمة

http://www.taalimtice.ma/rn

كمال بريك: إعداد ذ
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املوارد الرقمية

تربويموقع

5 4 3 2 1 اإلبحار

سهولة اإلبحار

أزرار مدركة الوظائف

سهولة الوصول إلى المعلومة  المطلوبة

تطابق الفهرست  والمحتويات 

سرعة التحميل

تحميل بعض المضامين الرقمية

http://www.taalimtice.ma/rn

(تتمة)تقويم موقع تربوي 

كمال بريك: إعداد ذ

24
كمال بريك: إعداد ذ
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املوارد الرقمية

.لمالتعوضعياتمعوتكييفهاعليهااحلصولالرقمية،املواردعنالبحثتقنياتتعلم4.

تقنيات احلصول عليه املوارد الرقمية

• Click droit sur l’image puis Enregistrer sous

• Capture d’écran (click sur shift    + Windows       + s

• Logiciels (Snagit par exemple)
الصور

• Ajouter «ss »  ou pwn devant le mot youtube.

Exemple: (https://www.ssyoutube,com/watch?v=...

(https://www.pwnyoutube,com/watch?v=...

Logiciels: (HD Youtube downloader, Idm, Snaptube (Android)

الفيديو

• Recherche avancée puis choisir image, outil puis type et 
choisir « Gif ou swf.

• Logiciels: (Flash saving plugin, Flash video capture …)

املتحركةالصور

كمال بريك: إعداد ذ
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املوارد الرقمية

.التعلموضعياتمعتكييفهاالرقمية،املواردمعاجلة-21.

هات  التعديالت اليت يقوم بها األستاذ كالكتابة على الصور أو دجمها مع بعضها، أو قطع الفيديو: املقصود باملعاجلة 

والغرض من هذه املعاجلة هي مالءمة تلك الصور   , لتقليص مدتها أو تسجيل ملفات الصوت وتعديلها ودجمها مع الصور

,والفيديوهات مع وضعيات التعلم ومع مستوى املتعلمني أو أعمارهم لتوافق ما تنص عليه املناهج التعليمية

: للقيام بهذه املعاجلة يتم اللجوء إىل جمموعة من الربامج اخلاصة بكل نوع وهي كالتالي

معاجلة الصور

Paint /Paint 3D

Gimp

Photoshop…

معاجلة الصوت

Audacity

معاجلة الفيديو

Open Shot

Corel video studio

Movie Maker

كمال بريك: إعداد ذ

https://www.pwnyoutube,com/watch?v=
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Interface Paint Interface Paint 3D

املوارد الرقمية

كمال بريك: إعداد ذ
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Interface Audacity
https://audacity.fr.uptodown.com/windows

Interface openshot
https://openshot-video-editor.fr.uptodown.com/windows

املوارد الرقمية

كمال بريك: إعداد ذ

https://audacity.fr.uptodown.com/windows
https://openshot-video-editor.fr.uptodown.com/windows
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املوارد الرقمية

.الصفيةاملمارسةيفالرقميةللمواردالبيداغوجيالتوظيف5.

ملاذا؟

.التحفيز على التعلم•

.تسهيل اكتساب املعرفة•

.اكتساب مهارات التعلم الذاتي•

مضاعفة اإلمكانيات  •

البيداغوجية لبناء املفاهيم  

العلمية وإغناء املعارف

متى؟

صعوبة التعلم بواسطة الوسائل•

التقليدية

انعدام الوسائل التعليمية•

إشكالية تستدعي االستعمال  •

...الرقمي

كيف؟

.انتقاء املوارد املالئمة•

.التخطيط•

جتريب قبلي للموارد الرقمية •

.املدجمة

.استعمال بطاقات التوجيه•

.إجياد بدائل حتسبا ألي مفاجئة•

من أجل تفعيل كل هذه األجوبة جيب وضع خطة أو ألية تضمن اإلدماج الفعال للموارد الرقمية يف العملية التعليمية، 

فما معنى السيناريو البيداغوجي؟. بعبارة أدق وضع سيناريو بيداغوجي إلدماج هذه املعرف واملوارد الرقمية
كمال بريك: إعداد ذ

30

(التسيناريو البيداغوجي)املوارد الرقمية

البيداغوجيالسيناريومفهوم-51.

هو وصف قبلي وأني وبعدي لسريورة نشاط تعليمي بهدف اكتساب معارف جديدة وتنمية مهارات وكفايات  

.املتعلمني، مع حتديد األدوار لكل من املدرس واملتعلم وانتقاء املوارد الرقمية املدجمة ونوعية التقويم

البيداغوجيالسيناريوإجنازمراحل-52.

قبل اإلجناز
/  الرتاخيص/ البدائل/ الفئة املستهدفة/ألهداف( / احملتوى املعريف والرقمي)ماذا؟ / التخطيط

جتريب األدوات والوسائل/ التنسيق

أثناء اإلجناز إثارة املتعلمني من أجل بناء  / TICاملطلوب من  األستاذ واملتعلم بعد إدماج 

/  يمالتقو/ أساليب التنشيط/ وصف املنتوج املنتظر من املتعلمني/ التعلمات

الضبط الزمين

كمال بريك: إعداد ذ
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(التسيناريو البيداغوجي)املوارد الرقمية

البيداغوجيالسيناريوإجنازمراحل-52.

قبل اإلجناز
/  الرتاخيص/ البدائل/ الفئة املستهدفة/ألهداف( / احملتوى املعريف والرقمي)ماذا؟ / التخطيط

جتريب األدوات والوسائل/ التنسيق

أثناء اإلجناز إثارة املتعلمني من أجل بناء  / TICاملطلوب من  األستاذ واملتعلم بعد إدماج 

/  يمالتقو/ أساليب التنشيط/ وصف املنتوج املنتظر من املتعلمني/ التعلمات

الضبط الزمين

بعد اإلجناز / االمتدادات املرتقبة/ جدوى استعمال املوارد الرقمية والتكنولوجيا احلديثة

التدخالت التصحيحية القادمة

كمال بريك: إعداد ذ
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(التسيناريو البيداغوجي)املوارد الرقمية

البيداغوجيالسيناريوإجنازمراحل-52.

-                            :Titre(العنوان)املوضوع تقديم عام : 1البطاقة 

-                                :Duréeاملدة الزمنية

-                                       :Matièreاملادة

-                              :Unitéالوحدة املدرسة

-                                   :Chapitreالفصل

-             :Année scolaireاملوسم الدراسي

-                                 :Dateتاريخ االجناز

-                       :Etablissementاملؤسسة

-                   :Publiques ciblesاملستوى

-                               :Professeurاألستاذ

-                         :Résuméملخص النشاط

كمال بريك: إعداد ذ
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(التسيناريو البيداغوجي)املوارد الرقمية

البيداغوجيالسيناريوإجنازمراحل-52.

-                            :Titre(العنوان)املوضوع تقديم عام : 1البطاقة 

-                                :Duréeاملدة الزمنية

-                                       :Matièreاملادة

-                              :Unitéالوحدة املدرسة

-                                   :Chapitreالفصل

-             :Année scolaireاملوسم الدراسي

-                                 :Dateتاريخ االجناز

-                       :Etablissementاملؤسسة

-                   :Publiques ciblesاملستوى

-                               :Professeurاألستاذ

-                         :Résuméملخص النشاط

كمال بريك: إعداد ذ
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(التسيناريو البيداغوجي)املوارد الرقمية

الكفايات: 2البطاقة 

واألهداف 

الكفايات 

 :المستهدفة

Compétence

s

visées :

الكفايات المعرفية

Compétences cognitives

الكفايات التواصلية

- Compétences communicatives

تقديم النتائج -

-

الكفايات المنهجية

- Compétences 

méthodologiques

تنظيم عرضه -

-

الكفايات التكنولوجية

- Compétences technologiques 

استعمال التكنولوجيات الجديدة-

-

اتيجية الكفايات االستر
معرفة ذاته -

-

األهداف 

المتوخاة

Résultats 

attendu :

-1الهدف 

-2الهدف 

-3الهدف 

-4الهدف 
كمال بريك: إعداد ذ
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(التسيناريو البيداغوجي)املوارد الرقمية

بطاقة تقنية حول : 3البطاقة 

األدوات الرقمية المستعملة 

األداة رقم 

........

نوعها
PPT- FLASH – VIDEO – SITE WEB – SON -

LOGICIEL ..

عنوانها

مدتها

  
التقسيم الزمن 

إذا كانت مدتها طويلة -

-

ملخص
حول موضوع األداة -

كمال بريك: إعداد ذ
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(التسيناريو البيداغوجي)املوارد الرقمية

معارف ومهارات والمستلزمات من أدوات : 4البطاقة 

األدوات 

اللوجستيكية

األستاذ
-PC – DATASHOW - ECRAN

-.....

------التلميذ

المهارات التقنية 

الضرورية

األستاذ

  المعلوميات -
 
مبادئ أولية ف

امج  - نيت -تنصيب التر   شبكة األنتر
 
البحث ف

-....

التلميذ
  اإلعالميات -

 
مبادئ أولية ف

DataShowمعرفة كيفية عمل -

المفاهيم و بعض 

التعاريف

األستاذ
  المقرر -

 
ظر ان) يعتمد األستاذ المفاهيم والمعارف  الواردة ف

(الدرس 

(مكتسبات قبلية )المفاهيم المطلوبة -التلميذ

كمال بريك: إعداد ذ
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(التسيناريو البيداغوجي)املوارد الرقمية

التحضير القبلي : 5البطاقة 

  
التحضتر التقن 

تحضتر القاعة -

التأكد من الحواسيب كلها تعمل بشكل جيد -

-Connexion réseau 

-......

التحضتر 

البيداغوجر  

تحضتر المستنسخات -

تحضتر األسئلة الشفهية -

تحضتر بطاقات التقويم -

-......

-

كمال بريك: إعداد ذ
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1المرحلة رقم مراحل االنجاز : 6البطاقة 

:األداة الرقمية المستعملة :مدتها 

المهام

التلميذاألستاذ
-
-
-

-
--

: تصحيح جماع  وكتابة الملخص 

...2المرحلة رقم 

:األداة الرقمية المستعملة :مدتها 

المهام

التلميذاألستاذ
-
-
-

-
-
-

: تصحيح جماع  وكتابة الملخص 

(التسيناريو البيداغوجي)املوارد الرقمية

كمال بريك: إعداد ذ
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Google sites

39

Création d’un site pédagogique 

40

1. Se connecter au compte Gmail

2. Aller sur l’icone des applications

3. Cliquer sur Drive

5. Cliquer sur Plus

6. Cliquer sur Google Site

4. Cliquer sur Nouveau

1

2

3

4

5

6

Création du site
2
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2Nommer le site

1

2

3

1. Nom du site publié

4. Type du titre du site

2. Titre de la page d’accueil 3. L’image de la page d’accueil

42

2Personnaliser le thème du site

1. Choisir un thème pour le site

Choisir parmi les cinq thèmes: Simple, Aristote, Diplomate, Vision, Niveau, Impression

1
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2Ajouter des pages

1. Ajouter des pages en cliquant sur

2. Organiser les pages (dupliquer, ajouter des sous pages…)

1

2

+

44

2Insérer du texte, des images et des vidéos…

11. Aller sur l’onglet insérer pour faire apparaitre le menu

complet des outils

Choisir l’outil approprié pour insérer:

- Texte:

- Images

- Documents de drive

- Des liens des sites, des vidéos… 2

2. Aller sur l’outil mises en page pour organiser les pages
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2Publication du site

1. Cliquer sur Publier

2. Donner un nom au site

3. Gérer qui peut consulter le site

4. Cliquer une dernière fois sur Publier pour

enregistrer les modifications

À chaque modification cliquer sur Publier

pour effectuer les mises à jours du site

2

3
4

1

46

2Partager le site 1

1. Cliquer sur          pour ajouter des individus 

avec qui vous voulez partager le sites

2. Faites entrer les émail de correspondants

2
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2Paramétrage du site

48

2Paramétrage du site

https://monurl.ca

https://bitly.com

https://bitly.com
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1. Créer et Configurer un nouveau formulaire ou questionnaire

a. Méthode 1 : à partir du site officiel de Google (forms.google.com)

b. Méthode 2 : à partir du compte personnel Gmail

2. Modifier et mettre en forme un formulaire ou un questionnaire

a. Ajouter des questions, des en-têtes et des sections

3. Les éléments de personnalisation de Google Forms

4. Les outils de la barre d’édition

a. Saisir une réponse

b. Importation des fichiers

c. Importation des image et vidéo

d. Envoyer un formulaire

Créer un formulaire avec google forms

كمال بريك: إعداد ذ

50

Créer et Configurer un nouveau formulaire ou questionnaire

Deux méthodes sont possibles:

Méthode 1 : à partir du site officiel de Google (forms.google.com).

Procédures:

1. Accédez à forms.google.com. (figure 1- Diapo. 3) deux choix possibles:

a. Cliquez sur Vide pour créer un nouveaux formulaire. (figure 2- Diapo 4).

b. Cliquez sur Questionnaire vierge pour créer un nouveaux questionnaire

(figure 3 - Diapo 5). Un nouveau formulaire ou questionnaire s'ouvre.
كمال بريك: إعداد ذ

https://forms.google.com/
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Figure 1 : Interface Google Forms

كمال بريك: إعداد ذ
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Figure 2 : Formulaire vierge

كمال بريك: إعداد ذ
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Figure 3 : Questionnaire vierge 

كمال بريك: إعداد ذ

54

Configurer un nouveau formulaire ou questionnaire

Méthode 2 : à partir du compte personnel Gmail

1. Connectez-vous sur votre Gmail et accédez à votre drive. (figure 4)

2. En haut à gauche, cliquez sur Nouveau. (figure 4)

3. Cliquez en suite sur Google Forms puis choisir entre: (figure 4)

Formulaire vierge, Questionnaire vierge ou à partir d’un modèle
1

2

كمال بريك: إعداد ذ

https://drive.google.com/
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Figure 4 : Étapes de création du formulaire

2

1

3

كمال بريك: إعداد ذ
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Modifier et mettre en forme un formulaire ou un questionnaire

Une fois que vous avez créé un formulaire, vous pouvez y ajouter des questions

et d'autres contenus, puis les modifier.

Paramétrage du formulaire

Dans le nouveau formulaire, cliquez sur Paramètres représentée par l’icone

en haut et à droite de la page en cours.

كمال بريك: إعداد ذ
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Modifier et mettre en forme un formulaire ou un questionnaire

dans la fenêtre qui s’ouvre cliquez sur:

1- questionnaires .

2- Convertir en questionnaire.

3- en fin cliquez sur enregistrer.

N.B: cliquez sur , présentation pour

réaliser d’autres configurations.

1

3

2

كمال بريك: إعداد ذ
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Modifier et mettre en forme un formulaire ou un questionnaire

Ajouter des questions, des en-têtes et des sections

Revenez à votre formulaire et appliquez les étapes suivantes:

1. Décrire le formulaire.

2. Allez sur question sans tire.

3. Choisissez une question.
1

2 3
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Les éléments de personnalisation de Google Forms

Suite à la création d’un Google Forms, voyons en détail les éléments qui sont

disponibles dans l’éditeur d’un Google Forms :

1 654

3

2 8

7

Présentation de l’interface de Google Forms.
كمال بريك: إعداد ذ
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Les éléments de personnalisation de Google Forms

1.Onglet des questions: zone dans laquelle nous allons ajouter et éditer les 

différentes questions, titres et sections.

2.Onglet des réponses: permet de visualiser les résultats sous différentes formes 

selon les questions posées.

3.Barre d’édition : permet d’ajouter des éléments dans l’onglet 

question (Question, titre, image, vidéo, section).
كمال بريك: إعداد ذ
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Les éléments de personnalisation de Google Forms

4. Bouton « Personnaliser le thème » : permet de personnaliser le 

formulaire (En tête, couleur du thème, couleur d’arrière-plan, style de 

police).

5. Bouton « Aperçu » : visualiser le résultat final du formulaire dans une 

nouvelle fenêtre.

6. Bouton « Paramètres »: permet d’éditer les différents paramètres de votre 

formulaire.
كمال بريك: إعداد ذ
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Les éléments de personnalisation de Google Forms

7. Bouton « Envoyer » : permet d’accéder aux options de diffusion de son 

formulaire.

8. Bouton « Autres » (trois petits point) : permet d’accéder à des options 

supplémentaires (Créer une copie, supprimer, obtenir le lien, imprimer, 

modules complémentaires, ajouter des éditeurs, etc…).
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Les outils de la barre d’édition

La barre d’édition propose de nombreux outils pour créer

un formulaire adapté à ses besoins. Voyons ci-dessous

en détail les différents éléments disponibles.

Questions

Google Forms propose une multitude de types de 

questions (1 – 2) pour récupérer des données.

كمال بريك: إعداد ذ
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Les outils de la barre d’édition

Saisir une réponse

•Réponse courte : Les utilisateurs peuvent écrire des réponses en seulement

quelques mots.

•Paragraphe : Les utilisateurs peuvent écrire des réponses longues sur un ou

plusieurs paragraphes.

Si besoin, vous pouvez définir des règles que les utilisateurs devront

suivre (ex : Numéro, Texte, Longueur, Expression régulières) et

proposer une description depuis le bouton avec les trois points verticaux (3)

3
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Importation

Importation des fichiers

•Importer un fichier : permet aux personnes d’envoyer un fichier (stocker 

dans le Drive du Propriétaire du formulaire).

Importation des image et vidéo

•Permet d’intégrer des images ou des vidéos dans le corps du formulaire.

Envoyer un formulaire

Une fois votre formulaire terminé et pour le diffuser, cliquez 

sur le bouton « Envoyer ».
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