
Fiche Scénario d’activité apprentissage intégrant les TIC 
 

Matière : مكون  االجتماعيات   Titre de la leçon : السالمة الطرقية والطفل   

Date : 2012 Publiques cibles :المستوى الرابع ابتدائي 

Nom de l’auteur : : Nom de l’établissement, ville, pays  السعيد اعنيبة حمو قسو نيابة الخميسات م/م آيت  

Titre de l’activité : التربية على المواطنة     Durée de l’activité : دقيقة 54  

 

Compétences visées : 
 

Compétences disciplinaires 
Compétences transversales 

 

 التأدب في استعمال الطريق

 وتعرف قانون السير

 

بادئ استعمال الطرقتعرف م  

Préalables requis : 
 

Résultat attendu : 
 تعرف عالمات المرور ,تعرف بعض آداب الطريق

 تعرف كيفية استعمال الدراجة في الطريق
 الوقوف على بعض األخطاء التي يرتكبها األطفال في الطريق

Stratégie pédagogique :  حوارية -طرق استجوابية  

 

Evaluation 

Evaluation prévue : 
 (Expliquer : On évalue la production, la  
participation…..) 

Ressources utilisées ou à produire 

Matériels utilisés  (Matériel utilisé (imprimante, scanner, vidéo projecteur, tableau blanc interactif...) 

 

 

 



 Rôles Enseignant Rôles Apprenants 

TIC Valeurs ajouté 

Par les TIC 

(justifications de la 

présence de l’apport) 

Temps 
Rôles Enseignant Rôles Apprenants 

 
مين الدرس مختلف العناصر تحديد األهداف التعليمية و اإلجرائية  المتوخاة  /  وضع تصور متكامل لسير الدرس  /  جمع المستلزمات واألدوات الخاصة بالدرس  /  تض

 امج سمعية بصرية   /   استثمار وتتبعبناء المفهوم , تقويم   /  استغالل ما يتيحه الفضاء الرقمي من مزايا أنترنيت بر/    البيداغوجية و الديداكتيكية
 

1 

يتم تقديم الدرس بإثارة انتباه المتعلمين 

 لموضوع الدرس بأسئلة مثل:

 أين تسير السيارات؟

 أين يسير الراجلون؟

 هل سمعت بأضواء المرور؟ ما فائدتها؟

 هل هناك عالمات أخرى تعرفها؟

 لنتابع الشريط..

تسير السيارات في الطرق و 

 .الشوارع..

 يسير الراجلون على الرصيف

 تفيد في تنظيم السير

 قف ممنوع المرور

 أضواء المرور...

دعوة المتعلمين لمتابعة الفيديو 

المتعلق بتعرف عالمات 

 المرور.

 

يتابع الفيديو المقدم له 

باهتمام ثم يجيب عن 

 ةاألسئل

يتم تشغيل البرنامج من 

 طرف أحد المتعلمين

 

أن يتعرف على عالمات 

 ويرالتش

مستعمال ما يتيحه الفضاء 

الرقمي من مزايا تجعل 

المتعلم في قلب العملية 

 التعليمية

استغالل جيد للحصيص 

الزمني المخصص للكل 

 نشاط

تقديم عالمات المرور 

بدون خلط أو ضياع أو 

تباطؤ في عرض الصور 

 بالطريقة التقليدية

00.00.00 

2 

يتابع مقاطع الشريط المرئي األول ثم يجيب عن 

 األسئلة

 ما هو موضوع الشريط؟

 فيم تفيدنا عالمات المرور؟

 ما أنواعها؟ اذكرها

 هل يمكننا االستغناء عن اضواء المرور؟

 ما الذي سيحصل عند عدم وجودها؟

 أي منطقة أسلم للمشاة عند عبور الشارع؟

يجيب حسب ما تابعه في 

 الشريط المقدم

يتم بناء جزء من الملخص 

 العام

 

يتم عرض شريط تربوي  يعرف 

 بعالمات المرور

يتابع الفيديو المقدم له 

باهتمام ثم يجيب عن 

 ةاألسئل

00.00.00 

 يتم تشكيل مجموعات صغيرة 3
نشاط في شكل مجموعات 

 صغيرة

يقتصر دوره على المراقبة و 

 التنشيط

ضغط على الجمل ي

 االخاطئة لحذفه

تعلم على يطلع الم

  الملخص

00.05.00 

4 

يتابع مقاطع الشريط المرئي األول ثم يجيب عن 

 األسئلة

 ما هو موضوع الشريط؟

 لماذا نحتاج إلى آداب استعمال الطريق؟

 حسب الشريط قسمت إلى نوعين؟

 اذكر بعض آداب العبور

 اذكر بعض آداب السير على الرصيف

يجيب حسب ما تابعه في 

 الشريط المقدم

عرض شريط تربوي  يعرف يتم 

 بآداب المرور

يتابع الفيديو المقدم له 

باهتمام ثم يجيب عن 

 ةاألسئل

 00.00.00 

 يتم تشكيل مجموعات صغيرة 5
نشاط في شكل مجموعات 

 صغيرة

يقتصر دوره على المراقبة و 

 التنشيط

 ميز الجمل الصحيحةي

يطلع المتعلم على 

 الملخص

 00.00.00 نشاط رقمي
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 Rôles Enseignant Rôles Apprenants 

TIC 
Valeurs ajouté 

Par les TIC 

(justifications de la 

présence de 

l’apport) 

Temps 

Rôles Enseignant Rôles Apprenants 

6 

يتابع مقاطع الشريط المرئي األول ثم يجيب عن 

 األسئلة

 ما هو موضوع الشريط؟

فيه ركوب في أي مكان يمكن للطفل أن يتعلم 

 الدراجة؟

اذكر بعض المخاطر التي يقوم بها الطفال  عند 

 ركوب الدراجات؟

أي الجهتين من الشارع أسلم لراكب الدراجة؟ 

 اليمنى أم اليسرى؟

يجيب حسب ما تابعه في 

 الشريط المقدم

يتم عرض شريط تربوي  

 يعرف بآداب المرور

يتابع الفيديو المقدم له 

 ةلباهتمام ثم يجيب عن األسئ
 00.00.00 

 يتم تشكيل مجموعات صغيرة 7

نشاط في شكل مجموعات 

 صغيرة

أخرى يقوم بها  تيأتي بسلوكيا

 راكبو الدراجات

يقتصر دوره على المراقبة و 

 التنشيط

ضغط على الصورة لتميز ي

بين السلوك الحسن والسلوك 

 السيء

 

  نشاط رقمي

8 
 أدعم تعلماتي 

 نشاط تفاعلي
 ينجز التمارين

دوره على المراقبة و  يقتصر

 التنشيط

 ( أسحب و ألصق0

 ( أجيب وأتحقق0
ط تفاعلينشا   

 
 


