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بمختلف ا س�ك  الدراسية مجموعة من الموادبيداغوجية رقمية تھم  مواردتم اقتناء  هبركم أنيشرفني أن أخ

 واردالم ھذه وتمثل .طلبات عروض من طرف مديرية برنامج  جيني، وذلك عبرالتعليمية والتخصصات 

من طرف  تستثمرحيث تقدم موضوعات متعددة  ،تساھم في إنماء الكفايات المستھدفة معينات ديداكتيكية

رسوم و تجارب علمية،و أشرطة،و تفسيرية، نماذجفھي توفر . التعلمعملية سھيل من أجل ت ا ستاذ

. ملخصات، ومعلومات لتوسيع المعارف حول المواضيع المقترحةو أنشطة للتقويم والدعم،و متحركة،

الموارد  عةمراج عملت على ةيتخصص لجن يلشكت، تم على ضمان جودة ھذه الموارد الرقمية وحرصا

 .تر التحم�تاالتوجيھات التربوية وبنود دفاحترام  إطارفي والمصادقة عليھا  المقتناة الرقمية

ثم  المصادق عليھاو المقتناة الموارد الرقميةا كاديميات الجھوية للتربية والتكوين تستلم أن  إلىوتجدر ا:شارة 

 في ھاثماراست يتم على شكل أقراص مدمجة ،المعنية سات التعليميةالمؤس بات ا:قليمية ثم علىاالني توزيعھا علىتقوم ب

كما يمكن اAط�ع على ھذه الموارد . الحقائب المتعددة الوسائط استعمالم باقس أو داخل ا القاعات المتعددة الوسائط

   .شبكة ا نترنيتعلى في مواقع مخصصة لذلك  الرقمية

فيھم السادة  نخراط جميع المسؤولين الجھويين واAقليميين بمان المدمجة ويتطلب توزيع وتثبيت ا قراص

 المسھلون لبرنامج جيني والتقنيون وا ساتذة لمعلومات وا�تصا�تا اتكنولوجيومستشاري  والمنسقون والمدراء المفتشون

تنظيم لقاء إخباري ب ،ميةبالموارد الرق هبمجرد توصل ،ھاتين العمليتين، يقوم السيد النائب اAقليمي و:نجاح. والمرشدون

على  ييحرص فيه السيد المفتش المتخصص الذي استفاد من التكوين على الصعيد المركز يرينوالمد المفتشين يجمع

شرح كيفية بكما يقوم تقني النيابة . شرح أھميتھا من الناحية البيداغوجيةعرض المضامين التي تتوفر عليھا ا قراص و

  .داخل الحواسيب تثبيت البرانم أو اAقراص

عبر  متطوير التعليفي الوطنية المعتمدة  ةلGستراتيجيإحدى الركائز ا ساسية  شكلمحور المضامين الرقمية يبما أن و

ه الموارد ذتستھدف اAستثمار ا نجع لھ ا:جراءاتمجموعة من  اعتمادتم  فقد ،لمعلومات وا�تصا�تا اتكنولوجيإدماج 

تم  ، ساسا اذھ علىو. )...أنظر المرفقات( المتعلمين والمدرسات والمدرسينصالح المتعلمات واAستفادة منھا لوتعميم 

المدرسات  نمكيتلفائدة مجموعة من المفتشين ينتمون إلى جميع الجھات تستھدف با ساس  تنظيم دورات تكوينية 

 الوسائط تلعبه أن يمكن الذي الھام بالدور ھمتعريفو داخل الفصل اAستعمال البيداغوجي للموارد الرقميةوالمدرسين من 

   .التعلمات جودة وتحسين التعليمية المواقف إثراء في المعلوماتية

  :ينبغي العمل على ما يلي   ،الموارد الرقمية ھذهوسعيا وراء تحقيق اAستفادة من 

  منھا؛ السھر على حسن توزيع الموارد الرقمية وضمان استفادة المؤسسات التعليمية المعنية  -

من  2أنظر الجدول رقم (لفائدة جميع مفتشي المواد المعنية على الصعيد الجھوي تنظيم دورات تكوينية  -

 ،يساھم في تأطيرھا السادة المفتشون اللذين استفادوا من تكوين مماثل على المستوى المركزي؛ )المرفق

  ؛امج جينيفي إطار برن الخاصة بالتكوينات 2010لك طبقا للرسالة التأطيرية ذو
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  اتــــــالمرفق

  : ملخص المرفقات

   2013-2009البرمجة المعتمدة ل�قتناء التدريجي للموارد الرقمية لمرحلة  -1

 2010-2009حصيلة ا�قتناء  -2

  )دائيالسلك ا�بت(توجيھات عامة �ستثمار الموارد الرقمية في مادة الرياضيات  -3

  )السلك ا�بتدائي(توجيھات عامة �ستثمار الموارد الرقمية في مادة اللغة ا.مازيغية  -4

  )السلك ا�بتدائي(توجيھات عامة �ستثمار الموسوعة العلمية ا�لكترونية  -5

  )السلكان ا3عدادي و التأھيلي(توجيھات عامة �ستثمار الموارد الرقمية في مادة الرياضيات  -6

    تويات التعليميةالمح -

  Cabriاستعمال برنام   -

  )السلكان ا3عدادي و التأھيلي( SVTمادة علوم الحياة وا.رضتوجيھات عامة �ستثمار الموارد الرقمية في  -7

  )السلكان ا3عدادي والتأھيلي(توجيھات عامة �ستثمار الموارد الرقمية في مادة الفيزياء والكيمياء  -8

  : 2013-2009لمرحلة  ة ل�قتناء التدريجي للموارد الرقميةالبرمجة المعتمد )1

 2013 2012 2011 2010 2009 المستوى/السلك

ي
ابتدائ

 

 4و  1

  رياضيات -
  تفتح علمي -
  موسوعات -
 أمازيغية : لغات -

 مواد أخرى لغات

 5و  2
  رياضيات -  موسوعات -

  تفتح علمي -
 

 مواد أخرى مواد أخرى

 6و  3
  ترياضيا - لغات موسوعات -

 تفتح علمي -
 مواد أخرى مواد أخرى

ي
إعداد

 

1 

 رياضيات -
 فيزياء وكيمياء -
 علوم الحياة وا.رض -
 تكنولوجيا -

  
  اجتماعيات -

 مواد أخرى مواد أخرى

2  

 رياضيات -
 فيزياء وكيمياء -
 علوم الحياة وا.رض 

 تكنولوجيا -

  
  اجتماعيات -
 مواد أخرى-

 مواد أخرى مواد أخرى

3 
 ياترياض - تكنولوجيا -

 فيزياء وكيمياء -
علوم الحياة وا.رض -

 مواد أخرى  اجتماعيات

ي
تأھيل

 

  الجذع
 المشترك 

 رياضيات -
 فيزياء وكيمياء -
 علوم الحياة وا.رض -

  تكنولوجيا -
  لغات -
  موسوعات -
 تاريخ وجغرافيا  -

 مواد أخرى مواد أخرى
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 2013 2012 2011 2010 2009 المستوى/السلك

1  
 باكالوريا

 رياضيات -
 فيزياء وكيمياء -
علوم الحياة وا.رض -

 تكنولوجيا -

   يخ وجغرافياتار -
 مواد أخرى -

مواد أخرى مواد أخرى

2  
 باكالوريا 

 رياضيات - تكنولوجيا -
 فيزياء وكيمياء -
علوم الحياة وا.رض -

  تاريخ 
   وجغرافيا

 مواد أخرى

 : 2010-2009حصيلة ا�قتناء  – 2

  ا%نجاز  المستوى/السلك  المحتوى
  ا�بتدائي سلكال-  موسوعة معرفية علمية

  تم تسليمھا 

  Bكاديمياتل

  المستويان ا.ول و الرابع ابتدائي-  النشاط العلمي
  التأھيلي والسلك الثانويالثانوي ا3عدادي  السلك-  لتعليم الھندسة  CABRI II PLUSبرانم 

  المستويان ا.ول و الرابع ابتدائي-  الرياضيات
   السنة ا.ولى إعدادي-

   السنة ا.ولى إعدادي-  فيزياء وكيمياء
  المشترك العلمي والجذع المشترك التكنولوجيجذع ال-

   السنة ا.ولى إعدادي-  علوم الحياة وا.رض
  المشترك العلمي والجذع المشترك التكنولوجيالجذع -

  بتدائيسلك ا�ال-  اللغة ا.مازيغية

 (KOICA) الدولية تنميةلل الكورية الوكالة في إطار مشروع شراكة مع ھاإنتاج تمرقمية  يمكن استعمال مضامينكما 

 متنوعة تربوية محتويات تھم ،تافي�لت - ومكناس بولمان -فاس أكاديميتي مع تنسيقبو بإفران ا.خوين جامعة إشراف تحت

 والكيمياء والفيزياء وا.رض الحياة علوم من كل في ا3عدادي بالمستوى الخاصة المدرسية والمقررات تت�ءم  ومفيدة

  .  http://citi.aui.ma موقع عبر لكذو والرياضيات

 *ميةالعملية التعليمية التعلُ التربوية في  ستثمار الموارد الرقمية� عامة توجيھات -3

في أمثل بشكل توظيفھا تعتبر الموارد الرقمية التربوية إحدى الدعامات الديداكتيكية الھامة التي يمكن  

   :  منمكن تُ  ھي، فميةة التعليمية التعلُ سيرورة العملي

 بأشكال متنوعة كالصورة والصوت والنص المتحرك والفيديو، تقديم المعرفة للمتعلم -

  ،تمكين المتعلم من تقويم ذاتي لمكتسبات معرفية بإنجاز تمارين تفاعلية -

  للمتعلم، توفير إمكانات التفاعل والتعلم الذاتي -

 

العامة �ستعمال ھذه تكنولوجيا المعلومات وا�تصال تشمل التوجيھات تربوية لإنجاز د�ئل وسيتم  تعتبر ھذه توجيھات أولية،* 

والتوجيھات الخاصة بكل المواد إضافة إلى نماذج من استعما�ت الموارد الرقمية ونماذج من السيناريوھات التكنولوجيا، 

 . البيداغوجية المرافقة لھا
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 عض معيقات التعلمات للمواد،مساعدة الت�ميذ على تجاوز ب -

 ،قيمة مضافة في تثبيت المعارف و المرتكزات ا ساسية للمتعلمإضافة  -

 .داخل القسمأثناء العملية التعليمية عمل المدرس دعم  -

  : ند المستويات الث�ث من الفعل التربوي وارد الرقمية التربوية عالمإدماج ويمكن 

موارد رقمية حسب سيناريوھات بيداغوجية م�ئمة  يقتضي ھذا البناء إدماج: بناء الدروس  .1

 .ق مراحل مختلفة لبناء الدرستعكس وضعيات ديداكتيكية متنوعة وف) جذاذات بيداغوجية(

يمية تشخيصية لرقمية البيداغوجية في وضعيات تقييمكن إدماج الموارد ا: التقويم التربوي  .2

ما يمكن توظيفھا في تقويم الموارد ك. وتكوينية، وذلك حسب وظيفة التقويم المتوخاة منھا

 . وا:دماج والكفايات

يمكن استعمال بعض المضامين الرقمية في الدعم الفردي أو الجماعي لبعض : الدعم التربوي  .3

الت�ميذ المتعثرين، وفي معالجة ثغراتھم المعرفية والمنھجية والتواصلية، باعتبار ھذه الموارد 

  .داخل أو خارج القسم الذاتي سواء للتّعلم وسائط أيضا

  )السلك ا�بتدائي(في مادة اللغة ا6مازيغية  ستثمار الموارد الرقمية� عامة توجيھات -4

حرصاً على تجويد تعليم وتعلم اللغة ا مازيغية، ومواكبًة للحاجات المتغيرة والمتجددة للفاعلين التربويين، 
الموارد الرقمية خ�ل ا سابيع  استثمار تجدات المجال التربوي، فإنوتفعي�ً لمقاربات تربوية جديدة تتكيف وتنسجم مع مس

تخطيط وتدبير  على ديساع التي يتم فيھا إرساء الموارد الخاصة بإنماء كفاية التواصل الشفوي وكفاية التواصل الكتابي،
 .وتقويم أنشطة التعبير الشفوي وأنشطة القراءة والكتابة

  :حيث كونھا  ويمكن استثمار ھذه الموارد من 

  تدعم تعليم وتعلم اللغة ا مازيغية في القسم؛ -

  توفر طريقة م�ئمة للتعلم الذاتي؛ -

تمكن من التفاعل وتسھل مباشرة تحيين قدرات الم�حظة واAستماع والفرز والربط وا:نتاج  -

  والتقييم الذاتي؛

  تشغل الذاكرة السماعية والبصرية؛ -

  تطور كفايات التواصل الشفوي ذات الصلة بمحيط المتعلم مع تطوير النطق السليم؛ -

  .تطور كفايات القراءة والكتابة بواسطة منھجية ُمَبْنَينة وترفيھية -

  )السلك ا�بتدائي( ا�لكترونية العلمية الموسوعةستثمار � عامة توجيھات -5

وزيعھا على جميع المؤسسات التعليمية اAبتدائية مصدرا ھاما التي والتي تم ت لكترونيةAا تعتبرالموسوعة العلمية
لGجابة على أسئلة الت�ميذ و التي غالبا ما تكون ذات طبيعة بسيطة مثل ماذا ومتى واين وكيف؟ فھي مصدر 

نماذج تفسيرية، وتجارب علمية، ورسوم متحركة،  :رشادھم قصد اAستزادة من المعلومات العلمية بواسطة
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، من شأنھا تقديم الدعم للمدرس والمتعلم خ�ل بحثھما على معلومات ، ومعلومات لتوسيع المعارفوملخصات
  .معينة متعلقة بموضوع درس النشاط العلمي

  )السلك ا�بتدائي( الرياضيات في مادة ستثمار الموارد الرقمية� عامة توجيھات -6

لمتعلمة والمتعلم في عملية التعلم من لح باAنخراط الفعلي سمتمادة الرياضيات  اعتبارا لكون الموارد الرقمية في
العمل الفردي والتعاون بين المجموعات، وخ�ل التجربة والمناولة وإعمال الحواس وإمكانية التصحيح الذاتي والتفاعل 

  :فإن حسن استثمار ھذه الموارد يستدعي  ،دقيقة 20و 5وانط�قا من غ�فھا الزمني الذي يتراوح بين 

  :  على مستوى التخطيط

إمكانية اAنط�ق من الموارد الرقمية  في بناء وضعية مشكلة في مجال ا عداد والحساب أو  -

الھندسة أو القياس  تحفز المتعلم والمتعلمة على اAنخراط الذاتي في اAستكشاف والتجريب 

أن تتم ھذه العملية بشكل  أو تصحيح التمث�ت وبناء المفاھيم، ويمكن تغيير تعديل دعموبالتالي في 

  ؛ فردي أو ثنائي أو جماعي

إمكانية اعتماد بعض العمليات الحسابية البسيطة في الحساب الذھني والسريع لتحفيز المتعلمات   -

   .والمتعلمين على اAنخراط في الدرس

  :   على مستوى تدبير التعلمات

 او ض ا شكال الھندسية والمجسماتاستثمار الموارد الرقمية في رسم أو إجراء قياسات على  بع -

     ؛ ھاخاصيات ابراز

توظيف المصطلحات والمفاھيم  الخاصة بالعمليات الحسابية وبعض المفردات الھندسية  أثناء  -

   ؛ا:نجاز

   ؛ التأكد من صحة بعض العمليات الحسابية أو إجرائھا بأشكال مختلفة -

     ؛ بالحساب أو بالھندسة أو بالقياساستثمار الموارد الرقمية في ترييض وضعيات مرتبطة  -

  . المستعصيةتقريب بعض المفاھيم الھندسية  -

                         : على مستوى التقويم والمعالجة

ن ا ستاذة وا ستاذ في مرحلة التقويم والمعالجة يسھم دفإن استثمارھا من ل، الرقمية وغنى الموارداعتبارا لتنوع 
حيح مسار التعلم لدى المتعلمات والمتعلمين، كما أنه يسمح بإمكانية التعرف على مدى تحقيق تص أو تعديل تثبيتفي 

من خ�ل استثمار  وذلك معالجة ا خطاء المنتظمة التي تعوق نماء الكفاية المستھدفة  و رصد وأھداف التعلم 
  .الوضعيات التقويمية المركبة المتضمنة في البرانم المرافقة

  :باAعتماد على موارد رقمية حيث تمكن المتعلم من  وضعية مسألةياغة يمكن للمدرس صو

 ؛ مقارنة وترتيب ا عداد الطبيعية والعشرية والكسرية -

 ؛ إنجاز العمليات ا ربع ا ساسية في نطاق ا عداد الطبيعية والعشرية والكسرية -



 

8 / 11 

 

 ؛ التمكن من التناسبية والنسب المئوية -

المكعب، متساوي (والفضائية ...) المستطيل، المثلث، القرص(ية رسم ا شكال الھندسية المستو -

  ؛ ونشرھا...) المستطي�ت، ا سطوانة

   .قياسات لمحيطات ھذه ا شكال وقياسات مساحاتھا وأحجامھا -

  )السلكان ا>عدادي والتأھيلي(مادة الرياضيات في  ستثمار الموارد الرقمية� عامة توجيھات - 7

الرقمية في الرياضيات يشمل كل البرامج التعليمية من ھندسة وحساب وجبر وإحصاء وغيرھا، كما  إن استعمال الموارد

وتتنوع . واAتصال في تدريس الرياضيات، أھمية خاصة :دماج تكنولوجيا المعلومات التربوية الرسميةتولي التوجيھات 

 )(logicielsتھم مستويات محددة، وما بين برانم الموارد الرقمية المخصصة لمادة الرياضيات ما بين محتويات تعليمية

  :ت الموارد الرقمية في الرياضيات ونورد فيما يلي بعض استعماA. جاھزة غير مرتبطة بمستوى معين

أو التدرب على  انجاز  حسابية الرقمية  التي تسھم في حل وضعيات مشكلة حسابيةالجداول  ال -

بشكل أسرع  و أكثر تفاعلية )  الطرح، الضرب ، القسمة الجمع ،(تمارين تتطلب العمليات ا ربع 

والتي تجعل من المتعلم أكثر دافعية و جاذبية   ، ...)في تمثيل المعطيات المبيانية و النسب المئوية

كما يمكن لھذه الجداول أن تساعد على  .ل�نخراط و المشاركة العفوية في بناء معارفه الرياضية

 .للدوالإنجاز الرسوم المبيانية 

التي تخلق عالما مصغرا ...) برمجية كبري ، جيوجيبرا( برمجيات الھندسة المستوية والفضائية  -

نقطه  متحركا للمتعلم  في بناء مفھوم الشكل الھندسي ومميزاته، وإمكانية تحريكه بتغيير مختلف

نخص جيني رنامج من البرانم الھندسية التي تم اقتناؤھا في إطار بف. مع اAحتفاظ بھذه المميزات

  :الفقرة الموالية  الذي نخصص له، Cabriبرنام بالذكر 

  Cabriاستعمال برنام  

  ھذه بفعالية كبيرة في تدريس اي يمكن استعمالھلتا و التفاعلية ضمن برانم الھندسة الديناميكية ھذا البرنام صنفي
  : ميذ من اTتيو الت� ةتذايمكن ا سبحيث  المادة بالتعليم الثانوي و اAبتدائي

  
مما   (تقديم المفاھيم الرياضية بإضافة أبعاد جديدة لGنشاءات الھندسية والمبيانية تتسم بالديناميكية -

 ؛ )يمكن التلميذ من بناء تصورات دقيقة حول المفھوم و تلمس بعضا من وجوھه المجردة

 ؛ ن الشرح و التوضيحاستعماله كوسيلة تعليمية ترافق ا ستاذ في جميع محطات الدرس لمزيد م -

 ؛ وضع مورد رقمي فعال رھن إشارة الت�ميذ للتعبير عن أفكارھم الرياضية -

 ؛ وضعيات ھندسية و مبيانية و جمع معطيات حولھا و دراستھا)Simulation(محاكاة  -

  ؛ضحدھا  او صحتھا  بناء مظنونات والتحقق من -

لية، الحساب المثلثي، دراسة الدوال الھندسة التحلي(القيام بتطبيقات كثيرة في مجاAت شتى  -

 ؛...)والتمثي�ت المبيانية
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 ؛ الوقوف على خاصيات التحوي�ت الھندسية في المستوى والفضاء -

 ؛ تحقيق مكرو إنشاءات -

 ؛إنتاج نصوص تستھدف الطبع أو العرض تحتوي على أشكال ھندسية ومبيانات وجداول وصور -

 ؛ حظة والتجربة واAستنتاج والتحققضمان مشاركة فعالة من طرف التلميذ بالم� -

 .تقويم تحصيل الت�ميذ باستعمال تقنيات متطورة  -

  )السلكان ا>عدادي والتأھيلي(مادة الفيزياء والكيمياء في  ستثمار الموارد الرقمية� عامة توجيھات -8

من فالفيزيائية، س وتعلم العلوم تدريتوظيفھا في يمكن الھامة التي تعتبر الموارد الرقمية من المعينات الديداكتيكية 
  :مجاAت توظيفھا 

 تقريب الت�ميذ إلى العالم الواقعي الذي يصعبوتشمل أشكال متحركة تعمل على  :  محاكاةال -

 أو الخطورة البشرية الطبيعة المجھرية للظاھرة المدروسة كالذرة مث�،بسبب  توفيره للمتعلم

وتوفر . لمام بالحركات الفلكية كحركة النظام الشمسيالتوتر الكھربائي العالي، أو صعوبة ا:ك

ثنائي من خ�ل اAستفادة من إمكانية عرض ا شياء بشكل  خلق بيئة تعلم افتراضيةالمحاكاة 

لھا في  كبرألتحقيق تفھم  ظاھرةتبطئ أو تسريع عملية  ةلمحاكاسمح اكما ت. ث�ثي ا بعادأو 

 .كل جزئياتھا ومراحلھا

بعض الموارد الرقمية التي تساعد على بناء مفاھيم أو قوانين رياضية في ھناك : النمذجة  -

بناء مفاھيم في تدريس العلوم بالنمذجة العلوم الفيزيائية وذلك عن طريق النمذجة، ونعني  

ھم ظواھر علمية، وذلك انط�قا من وضعيات ديداكتيكية اضية تيعلمية أو قوانين ر

لية التعليمية، اختيار أمثل للمدرس للمورد الرقمي مفي الع ويشترط في اعتماد النمذجة.ملموسة

 . ووضع سيناريو بيداغوجي مناسب له

على جداول مبيانية لتمثيل آلي لمعطيات الرقمية تشمل بعض الموارد : الجداول المبيانية  -

م وُيمكـن ھذا التمثيل المبياني من ربح الوقت وتمكين المتعل. تجريبية لظواھر طبيعية مدروسة

 .من تأويل أسرع لنتائج التجربة وفھم الظاھرة

تفسح المجال لقيام يتعلق ا مر بالتجارب المحاكاة بالحاسوب التي : التجارب اAفتراضية  -

مية ھذه التجارب أھ تتجلى. دوات افتراضية عبر الحاسوبيتم إنجازھا بأب افتراضية بتجار

والوقوف على بعض  تداولة في المختبراتالمعدات التجريبية الممن التعريف ب في إمكانيتھا 

عن طريق  النتائج الممكن الحصول عليھا فعليا ومعالجتھا آليا واستنتاج قوانين ومفاھيم منھا

عوض التجربة الفعلية إذا كانت إA أنھا تبقى محدودة اAستعمال وA يمكن أن تُ . اAستقراء

 .متوفرة

 :من خ�ل  ة الفيزياء والكيمياءماد أھمية الموارد الرقمية في تدريسوتتجلى 
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 ؛والكيمياء تعزيز الطابع التجريبي لتدريس الفيزياء -

صور ووثائق  صور للتركيب التجريبي والمعدات؛(توفير لكل متعلم أدوات مساعدة على التعلم  -

 ؛ وجميع ما تتطلبه الحصة....)  والمناوAت، توجيھات   حول استعمال البرانم

 ؛ ساھم في تثبيت التعلماتاختيار موارد متنوعة ت -

 ؛ التحكم في سيرورات العمليات النظرية والتجريبية -

تدبير الزمن  تعزيز التعلم الذاتي؛ تحسين  طرق التدريس والتعلم؛:  تطوير التدريس من خ�ل -

 .الخ... ؛تحقيق الجودة ترشيد الموارد والمجھود؛ الديداكتيكي؛

  )السلكان ا>عدادي و التأھيلي( علوم الحياة وا6رض في مادة ةستثمار الموارد الرقمي� عامة توجيھات -9

دماج  الموارد الرقمية  في تدريس مادة علوم حياة و ا رض من الممارسات التربوية السائدة عند إإن 

المتعلمين و ا ساتذة على السواء وكثيرا ما يرتبط اللجوء إلى استخدامھا في المختبرات العلمية للمؤسسة 

ونسرد على سبيل . مي التربوي للمتعلمبي التعلُ ييجابية على التحصيل التجرمية  لما لھا من انعكاسات التعلي

، وھي تشبه المثال A للحصر بعض اAستعماAت للموارد الرقمية في تدريس مادة علوم الحياة و ا رض

  :  اAستعماAت المدرجة في العلوم الفيزيائية 

 تقريب الت�ميذ إلى العالم الواقعي الذي يصعبتحركة تعمل على وتشمل أشكال م :  محاكاةال -

( أو الخطورة البشرية  )الخلية مث�(الطبيعة المجھرية للظاھرة المدروسة بسبب  توفيره للمتعلم

من خ�ل  خلق بيئة تعلم افتراضيةوتوفر المحاكاة ). نمو النباتات(، أو البطئ الزمني )الزلزال مث�

تبطئ أو  ةلمحاكاوتسمح ا . ث�ثي ا بعادثنائي أو كانية عرض ا شياء بشكل اAستفادة من إم

 .لھا في كل جزئياتھا ومراحلھا لتحقيق تفھم اكبر ظاھرةتسريع عملية 

رؤية ا رض من السماء، وذلك باستخدام الصور التي   متتيح ھذه البران: البرانم  اAفتراضية   -

وتمكن  ھذه البرانم  من . ت المسح الجيولوجي أو الطبوغرافيتلتقطھا ا قمار الصناعية أو طائرا

ويمكن أن تضيف بيانات إحصائية عن . رؤية المناظر الطبيعية وإعادة بنائھا في ث�ثة أبعاد

و التي تسھم في تقريب الظواھر البعيدة ... الزAزل، البراكين، الفيضانات، الھندسة المعمارية

تستعمل كدعامة في اكتشاف وبناء . ترسيخھاھا لتثبيت معارفه ومعھا و إدراك للمتعلم للتعايش

 .في تطبيقات بعض المفاھيم التي سبق تدريسھا وتعليمھا للمتعلمين أومفاھيم جديدة 

على جداول مبيانية لتمثيل آلي لمعطيات تجريبية الرقمية تشمل بعض الموارد : الجداول المبيانية  -

ا التمثيل المبياني من ربح الوقت وتمكين المتعلم من تأويل وُيمكـن ھذ. لظواھر طبيعية مدروسة

 .أسرع لنتائج التجربة وفھم الظاھرة

تفسح المجال لقيام بتجارب يتعلق ا مر بالتجارب المحاكاة بالحاسوب التي : التجارب اAفتراضية  -

 ي إمكانيتھا مية ھذه التجارب فأھ تتجلى. دوات افتراضية عبر الحاسوبافتراضية ويتم إنجازھا بأ

والوقوف على بعض النتائج الممكن  المعدات التجريبية المتداولة في المختبراتمن التعريف ب
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إA أنھا . الحصول عليھا فعليا ومعالجتھا آليا واستنتاج قوانين ومفاھيم منھا عن طريق اAستقراء

 .فرةعوض التجربة الفعلية إذا كانت متوتبقى محدودة اAستعمال وA يمكن أن تُ 


