
 

   لسيناريو البيداغوجيا
 تقديم (1

 
 الجغرافيا المادة

 النطاقات المناخية وأنواع الغطاء النباتي مقابلة بين خريطتين الدرسعنوان 

 1 الحصة

 اقتصادتالميذة جدع مشترك علمي  الفئة المستهدفة

 تقديمي/ تقويمي/ داعم/...( وصف مختصر لما سيتم تناوله خالل النشاط وفي أي إطار ) نوع النشاط 

 ساعة  للحصة الغالف الزمني

 القاعة المتعددة الوسائط فضاء التنفيذ 

 عبدالرزاق المحسيني / ثانوية تابريكت التاهيلية بنيابة سال األستاذ / المؤسسة

 

   األهداف والكفايات المتوقعة (2

 

 الكفايات المتوقعة
 لطبيعي من خالل استخالص الخصائص المميزة لمكونات الوسط الطبيعياكتساب مفاهيم جغرافية مرتبطة بالوسط ا

 التعبير الجغرافي  أدواتترسيخ القدرة على توظيف 

 األهداف الخاصة بالحصة

 اكتشاف العناصر المؤثرة في تنوع الغطاء النباتي 
 التعرف على تأثير الحرارة والرطوبة على الغطاء النباتي

 لتنوع البيئي بالنطاق المعتدلفي ا االعتدالإدراك أهمية 
  رصد تأثير قساوة المناخ على الغطاء النباتي بالنطاق البارد

 
   القبلية المكتسبات (3

 

 الضرورية المكتسبات التقنية
 التعامل مع الحاسوب وداتاشو واستعمال برنامج التسيير الرقابي للحاسوب نيتسكول:  باألستاذالخاصة 

 مع الحاسوب طريقة ادخال البيانات التعاملالخاصة بالمتعلم: 

 الضروريةالمكتسبات المعرفية أو التعليمية 
 -----------------------------------------------------:  باألستاذالخاصة 

 معرفة مفاهيمية للمصطلحات المرتبطة بالمناخ والغطاء النباتي خالل االعدادي الثانويالخاصة بالمتعلم: 

    
 يالقبلاد اإلعد (4

 
 تهييء العدة الرقمية والتدرب على برنامج المرسام اآللي التقني  إلعدادا

 تهيئ سيناريو يدمج المورد الرقمي في حصة الدرس البيداغوجي  إلعدادا

 الطريقة الحوارية االستكشافية خطة الدرس )االستراتيجيات البيداغوجية المعتمدة(



 يات التقويم )قبلي ، مرحلي، نهائي( / خطته )فردي، في مجموعات من..عناصر، بإشراف المدرس...(عدد ونوع عمل خطة التقويم 

 األدوات الديداكتيكية 
 حاسوب + برنامج المرسام االلي :التكنولوجية

 الكتاب المدرسي االعتيادية :

 التقويم التكويني لتكنولوجيا المعلومات واالتصا استعماالت

 مساعدة المتعلم على القيام بعدة تمارين تمكنه من فهم أنواع المناخ  ستعمللما لمورد الرقميلالقيمة المضافة 

 
 
 

 الدرسسير   (5

 دور المتعلم دور األستاذ المراحل
 

 الوسائل
 

 المدة الزمنية قيمتها المضافة

توزيع 
الجداول 

 اإلحصائية

بتوزيع مجموعة  األستاذيقوم 
 جداول على المتعلمين

الموجودة في  اإلحصائياتقراون التالميذ ي
 الجداول

مساعدة المتعلمين  جداول إحصائية

على رسم رسوم 

مبيانية مطرية 

وحرارية بسرعة 

كبيرة ثم يقوموا 

باستخالص نوع 

المناخ الذي تمثله 

هذه الرسوم بعد 

دراسة  الخصائص 

المطرية والحرارية 

 التي تمثلها

 

 د 2

إدخال 
المعطيات 
 اإلحصائية

بشرح طريقة  تاذاألسيقوم 
 اشتغال البرنامج والهدف منه

داخل الخانات  اإلحصائيات بإدخاليقوم التالميذ 
المخصصة لذلك التي توجد ببرنامج المرسام 

رسم الرسوم  أيقونةعلى  الضغطاآللي تم 
 المبيانية الحرارية والمطرية

جداول إحصائية وبرنامج 
 المرسام اآللي

 د4

معالجة 
المحصلة 
 الرسومية

األستاذ يراقب عمل التالميذ 
انطالقا من الحاسوب الرئيسي 

للقاعة المتعددة الوسائط ويساعد 
التالميذ الذين يجدون صعوبة في 

استخدامه او ادخال البيانات 
 اإلحصائية

يقوم التالميذ بدراسة الرسوم المحصل عليها 
 باعتماد منهجية الدرس

برنامج المرسام اآللي 
 برنامج النيتسكول

 د1

استنتاج نوع 
 المناخ

يطرح أسئلة على  األستاذ
التالميذ تساعدهم على استنتاج 

 نوع المناخ
 يقوم المتعلمون بإعطاء أجوبة  

النتائج المحصل عليها 
بواسطة برنامج  وبرنامج 

 داتاشو النيتسكول و
 د 11

 

 
 


