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0
تغٌر عالم الٌوم وأصبح ٌزخر بانفجار معرفً مرافق لثورة علمٌة وتكنولوجٌة ،وأدى هذا
التغٌر إلى ارتباط مجتمعنا بعالم سرٌع التغٌرات ومواجهة تحدٌات محلٌة (ذهًٛز يخرهف،
ٔساةم يخرهفح  ،يٓاساخ انمشٌ ٔ )... 21ذحذٚاخ ػانًٛح (االَفداس انًؼشف ، ٙانرطٕس
انركُٕنٕخ ،ٙسشػح االذصال ٔانًٕاصالخ  )...مما جعل العالم ٌختزل فً قرٌة صغٌرة مما
ٌتحتم علٌنا مواكبة ذلك بتنمٌة عقلٌات مفكرة قادرة على حل مشكالت بطرٌقة إبداعٌة.
وتعتبر الوسائط المتعددة للمعلوماتٌة من إفرازات التقدم العلمً والتقنً المعاصر ،والتً
أصبحت دعائم تتحكم فً هذا التقدم؛ حٌث أصبحت تتبوأ مكانة رائدة فً العملٌة التعلٌمٌة
والتعلمٌة.
ٌؤدي االستخدام العقالنً لهذه الوسائط فً المكان المناسب والوقت المناسب –داخل القسم
وخارجه -إلى التدرب على االستخدام األمثل لهذه التقنٌة من أجل الوصول إلى إتقان المهارات
والحقائق العلمٌة ،المقررة فً البرامج الدراسٌة فً وقت أقل وباتجاهات بناءة موجبة.
إٌ ذؼذٚم تشايح انًؼهٕياذٛح لصذ انرحٔ ٍٛٛانرحس ٍٛأصثح أيشا ضشٔسٚا نّ ػاللح
يثاششج تًا ْٕ خاس يٍ ذحٕالخ ف ٙذكُٕنٕخٛا انًؼهٕياخ ٔفك سػاٚح سهًٛح ٔتًا ذفشضّ
انًماستح انًؼرًذج.
ٔيٍ ْزا انًُطهك ششػد ٔصاسج انرشتٛح انٕطُٛح فً تعدٌل برامج المعلوماتٌة للسنوات
األربع من التعلٌم المتوسط ،حٌث تم اعتماد ستة ( )6يداالخ ْٔ ٙاستخذاو انحاسىب ،يؼانج
انُظىص ،جذاول انثُاَاخ ،انؼشوع انتقذًَُح ،انشثكاخ وتُاء انًشاسَغ.
يغ انؼهى أَّ ذى إدساج يدال تُاء انًشاسٚغ اترذاء يٍ انسُح انثاَٛح يرٕسظٌٔ ،تضمن نشاطات
̋  ،انر ٙذٓذف إلى تنمٌة مهارات التفكٌر المنطقً
تعلمٌة تنجز باستعمال برنامج̋
والرٌاضً لدى المتعلم وتمكٌنه من اكتساب المبادئ األولٌة للبرمجة مبكرا.
ٔلذ روعً فً هذا التعدٌل التدرج فً تقدٌم المفاهٌم المدعمة بتطبٌقات تناسب المتعلم فً
هذه المرحلة .وبإدماج المعلوماتٌة كمادة تعلٌمٌة ووسٌلة فً مرحلة التعلٌم المتوسط نكون قد
ساٌرنا األهداف العامة لسٌاسة التعلٌم فً الجزائر فً التعلٌم المتوسط والتً تؤكد األخذ
بمستجدات العلم والتقنٌة الحدٌثة.

 -4يهًح انًتؼهى:
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ٌتمكن المتعلم فً نهاٌة مرحلة التعلٌم المتوسط من إنشاء أو استغالل وثٌقة ومن عملٌة
االستعالم والحصول على التوثٌق والبحث واالتصال باستعمال منتوج متعدد الوسائط.

 -3انًجاالخ انًفاهًُُح نًادج انًؼهىياتُح فٍ انتؼهُى انًتىسظ:
توجد أنظمة تشغٌل متنوعة وبرمجٌات متعددة وثرٌة تتناول المجاالت المفاهٌمٌة المبرمجة
فً المناهج التعلٌمٌة لمادة المعلوماتٌة ،وٌمكن الحصول علٌها عبر شبكة اإلنترنٌت مجانا وفً
لغتها األصلٌة ( نقصد هنا لغة البرمجة ولٌس لغة القراءة ) ،هذه البرمجٌات تساعد األستاذ على
أداءه التربوي وتنفٌذ مهمته فً القسم مع التالمٌذ.

 -4انكفاءاخ انختايُح:
ٚ – 1كرسة انًرؼهى يٓاساخ يؼهٕياذٛح حذٚثح .
 ًُٙٚ – 2يٓاساخ انؼًم اندًاػ ٙانرؼأَ.ٙ
ٚ – 3رذسب ػهٗ االسرؼًال انؼمالَ ٙنهًؼهٕياذٛح ف ٙخًٛغ انًٕاد انرؼهًٛٛح.
ٚ – 4رؼهى يثادا انرفكٛش انًُطم ٙانسهٛى .
ٚ – 5كرسة لاػذج سهًٛح ذحضٛشا نًشحهح انرؼهٛى انثإَ٘.

 -5انكفاءاخ انًشحهُح:
ٚ .1رحكى ف ٙاسرؼًال انحاسٕب.
ُٚ .2شب ٔثاةك ٔ ٚسرغهٓا.
ٚ .3ذخم تٛاَاخ حساتٛح ًٔٚثهٓا.
ٚ .4سرغم انشثكاخ ف ٙانثحث ػٍ انًؼهٕياخ ٔ ُٕٚع يصادس انرؼهى.
 ًُٙٚ .5يٓاسج انرٕاصم ٔ انؼًم اندًاػ.ٙ
ٚ .6مذو يشاسٚؼّ ػهٗ شكم ػشٔض.
ٚ .7رؼهى أساسٛاخ تُاء انًشاسٚغ تأسهٕب يُطمٔ ٙيٛسش.

 -6تىصَغ انحجى انساػٍ ػهً انًجاالخ انًفاهًُُح:
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يالحظح  :ذحرٕ٘ انسُح انذساسٛح ػهٗ  28أسثٕػا نهذساسح انفؼهٛح ٔ  4أساتٛغ نهًؼاندح انثٛذاغٕخٛح
ٔ انرمٕٚى.

 -7تشايج انًؼهىياتُح نهسُىاخ األستغ نهتؼهُى انًتىسظ:
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السنة األولى متوسط
المجال

الوحدات المفاهيمية

المعارف المستهدفة

الكفاءات القاعدية

استخدام الحاسوب
( 14سا)

مفاهيم عامة

يميز بين مختلف مصطلحات المعلوماتية
(العتاد والبرامج)

نظام التشغيل

يتعرف على نظام التشغيل
يتعلم طريقة استعمال بعض البرامج المثبتة
في الجهاز

تنظيم المعلومات في الحاسوب

يتمكن من تنظيم األعمال في الحاسوب

تقديم معالج النصوص

يتعرف على عناصر الواجهة

عمليات على الوثيقة

يتمكن من إنشاء وثيقة وتصحيحها

تنسيق الخط والفقرة

يتعرف على أنواع الخطوط و كيفية
استعمالها
يتعرف على مفهوم الفقرة وتنسيقها

إعداد و طباعة الوثيقة

يتمكن من إعداد وطباعة وثيقة

مشروع إعداد وثيقة

يجند ويدمج الموارد والمكتسبات

تعرٌف المعلوماتٌة
تعرٌف الحاسوب
مكونات الحاسوب
تعرٌف نظام التشغٌل
واجهة نظام التشغٌل
تشغٌل برامج ملحمة :اآللة الحاسبة ،الرسام ،الدفتر
مفهوم الملفات و المجلدات
مختلف طرق العرض
عملٌات على الملفات والمجلدات
وحدة لٌاس الذاكرة ومضاعفاتها
وسائط التخزٌن
تعرٌف معالج النصوص

الحجم الساعي
 4سا

 5سا

 5سا

 2سا

تمدٌم عناصر الواجهة
إنشاء ،حفظ  ،إغالق و فتح الوثٌمة

معالج النصوص
( 14سا)

كتابة نص

 4سا

استعمال المدلك اإلمالئً
البحث عن كلمة وتعوٌضها
(الحجم  ،الخط  ،النمط)
تنسٌك الخط
تحدٌد جزء من نص لتغٌٌر التنسٌك
تنسٌك الفمرة (المحاذاة  ،تباعد األسطر  ،المسافة البادئة)

 4سا

التعداد النمطً و الرلمً
كتابة النص على شكل أعمدة
إعداد الصفحة (هوامش  ،حجم الورق  ،اتجاه الصفحة)

 2سا

المعاٌنة لبل الطباعة  ،الطباعة
إنجاز وثٌمة
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 2سا

تىجُهاخ:
فٍ هزا انًستىي انذساسٍ َشاػٍ األستار يا َهٍ :


انؼًم ػهً إظهاس انًكىَاخ انًادَح نهحاسىب.



انؼًم تاإلطذاس انًتىفش نُظاو انتشغُم وانثشايج انتطثُقُح.



انتطشق نىسائظ انتخضٍَ انتانُح :انقشص انظهة ،انًضغىط تأَىاػه ،انفالش...



فٍ يششوع إػذاد انىحُقح َطهة يٍ انتهًُز إَجاص ػًم َذيج فُه انًؼاسف انًكتسثح وطثاػته.
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السنة الثانية متوسط
المجال

الوحدات المفاهيمية

المعارف المستهدفة

الكفاءات القاعدية

الحجم
الساعي

إدراج جدول
يتمكن من إدراج جدول وإنجاز عمليات

الجداول

تغٌٌر عرض العمود وارتفاع السطر
التحدٌد والتنسٌك فً الجدول

عليه

 6سا

إضافة و حذف أسطر وأعمدة
الحدود والتظلٌل
دمج وتمسٌم خالٌا
إدراج األشكال وتغٌٌرها

معالج النصوص
( 14سا)

الكتابة داخل األشكال

األشكال والصور

يتمكن من إدراج األشكال والصور
وإنجاز عمليات عليها

ترتٌب األشكال

 3سا

التجمٌع وفن التجمٌع
إدراج صورة
إدراج نص فنً
إدراج فاصل الصفحة
إدراج أرلام الصفحات
رأس و تذٌٌل الصفحة
إدراج عبارة رٌاضٌة
إدراج رمز

تنظيم الوثيقة

يتمكن من تنظيم الوثيقة

مشروع إعداد وثيقة

يجند ويدمج الموارد والمكتسبات
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إنجاز وثٌمة شاملة تحتوي على  :النص والجدول و الرسم
و الصورة.

 2سا

 3سا

تعرٌف الشبكة

مفهوم الشبكات وأنواعها

يتعرف على الشبكات وأنواعها الهدف من استعمال الشبكة

 1سا

أنواع الشبكات (المحلٌة ،شبكة المدٌنة ،الواسعة)

لشبكات
(6سا)

شبكة اإلنترنت

يتعرف على شبكة االنترنت و
شروط االتصال بها

التصفح في اإلنترنت

يتعلم التصفح في االنترنت

مشروع متعدد الوسائط 1

يتمكن من إنجاز مشروع متعدد
الوسائط باستعمال برمجية Scratch

تعرٌف االنترنت
شروط االتصال باالنترنت

 1سا

تشغٌل برمجٌة المالحة
التصفح فً االنترنت

 4سا

االرتباط التشعبً

بناء المشاريع
( 8سا)

تعرٌف برنامج سكراتش
الهدف من برنامج سكراتش
مزاٌا برنامج سكراتش
تنصٌب و تشغٌل البرنامج
واجهة البرنامج
إنشاء مشروع جدٌد
حفظ المشروع
الحركة
المظاهر
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 8سا

تىجُهاخ:
فٍ هزا انًستىي انذساسٍ َشاػٍ األستار يا َهٍ :


َثذأ األستار يجال يؼانجح انُظىص تًشاجؼح انًفاهُى انًذسوسح ساتقا.



فٍ انًجال " تُاء انًشاسَغ " َستؼًم تشَايج سكشاتص  Scratchانزٌ َساػذ ػهً تُاء وتظًُى انقظض
انتفاػهُح واألنؼاب وانشسىو انًتحشكح ،كًا ًًَُ انقذسج ػهً انتفكُش انًتسهسم و انًُطقٍ ،يًا َسًح نهًتؼهى
انىنىج انتذسَجٍ و انسهس فٍ ػانى انثشيجح.
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السنة الثالثة متوسط
الوحدات المفاهيمية

المجال

المعارف المستهدفة

الكفاءات القاعدية

الحجم
الساعي

تعرٌف المجدول  ،تمدٌم الواجهة
الكتابة على ورلة العمل

المجدول
( 8سا)
العروض
التقديمية
( 6سا)

تقديم المجدول

يتأقلم مع المصنف

الصيغ

يتعرف على كيفية إنجاز
الحسابات

تصميم عرض تقديمي

تعرٌف برنامج العروض التمدٌمٌة
تمدٌم الواجهة
يتمكن من تصميم عروض
يستعمل فيها النص و الصورة إدراج وتنسٌك نص
إدراج صورة
والتعليقات الصوتية
إدراج الصوت والفٌدٌو
مراحل االنتمال بٌن الشرائح

حفظ المصنف ،إغالق و فتح المصنف

 4سا

تنسٌك الكتابة

الشبكات
( 6سا)

التواصل باستعمال اإلنترنت

يتعلم كيفية التواصل مع
اآلخرين بواسطة البريد
االلكتروني

11

كتابة الصٌغ
أولوٌات العملٌات الحسابٌة
نسخ الصٌغ

 4سا

 6سا

إنشاء برٌد إلكترونً
إرسال و استمبال الرسائل
ملف مرفك

 6سا

بناء
المشاريع
(8سا)

مشروع متعدد الوسائط 2

يتمكن من إنجاز مشروع
متعدد الوسائط باستعمال
برمجية Scratch

تىجُهاخ:
فٍ هزا انًستىي انذساسٍ َشاػٍ األستار يا َهٍ :



تىظُف انًجذول نضًاٌ االستثاط األفقٍ تٍُ انًىاد األخشي.



تىظُف تشَايج انؼشوع انتقذًَُح إلَجاص انثحىث.



حج انتاليُز ػهً انتىاطم تىاسطح انثشَذ اإلنكتشوٍَ.
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استخدام األصوات
إضافة صوت من ملف ،إضافة تسجٌل صوتً
الملم
خاصٌة التحسس

 8سا

السنة الرابعة متوسط
الوحدات المفاهيمية

المجال

المعارف المستهدفة

الكفاءات القاعدية

الحجم
الساعي

الدوال

يتمكن من استعمال الدوال المألوفة

إدراج الدوال
نسخ الدوال

 8سا

استعمال بعض الدوال البسٌطة

التخطيطات

يتمكن من تمثيل جدول بيانيا

إنشاء تخطٌط ،تغٌٌر تخطٌط

 2سا

الحركة واالرتباطات التشعبية

يقوم بالتنسيق داخل الشريحة
باستعمال الحركة
 يستغل االرتباط التشعبي لالنتقالبين الشرائح

استخدام الحركة فً العروض التمدٌمٌة
 االرتباط التشعبً -مشارٌع (تمدٌم عروض من طرف التالمٌذ)

 8سا

الشبكات
( 4سا)

البحث باستعمال االنترنت

يصل إلى المعلومة المفيدة

بناء المشاريع
(6ساعات)

العروض
المجدول (11سا) التقديمية
(8سا)

الجمع التلمائً

مشروع متعدد الوسائط 3

يتمكن من إنجاز مشروع متعدد
الوسائط باستعمال برمجية
Scratch

محركات البحث ،طرق البحث
حفظ الصفحة  ،WEBطباعة الصفحة WEB
حفظ الصور

 4سا

تحمٌل الملفات
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التحكم
المتغٌرات
العملٌات

 6سا

تىجُهاخ:
فٍ هزا انًستىي انذساسٍ َشاػٍ األستار يا َهٍ :


َثذأ األستار يجانٍ انًجذول و انؼشوع انتقذًَُح تًشاجؼح انًفاهُى انًذسوسح ساتقا.



تىظُف انًجذول نضًاٌ االستثاط األفقٍ تٍُ انًىاد األخشي.



تىظُف تشَايج انؼشوع انتقذًَُح إلَجاص انثحىث.
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ملحق حول بناء املشاريع
تمهيد
َؼٛش انٕٛو ف ٙيحٛظ ذطغٗ ػه ّٛانركُٕنٕخٛا ،فًٍ يشغالخ األنؼاب إنٗ انحٕاسٛة يشٔسا
تانٕٓاذف انًحًٕنحَ ،ثمٗ يدشد يسرٓهك ،ٍٛنزا ُٚثغ ٙػهُٛا ذشتٛح أتُاةُا ٔذذسٚثٓى نٛصثحٕا يثذػٔ ٍٛيُردٍٛ
نهركُٕنٕخٛا انحذٚثح ،فٓم َؼهًٓى انخٕاسصيٛاخ ٔانثشيدح ف ٙانثذاٚاخ األٔنٗ نرؼهًاذٓى ْٔم ْى لادسٌٔ
ػهٗ اسرٛؼاب انًُطك انشٚاض ٔ ٙأدٔاخ انثشيدح ْٔ ٙنٛسد تهغرٓى األو؟
يٍ يُا ال ٚطًح نشٔٚح أتُاةّ ٚهؼثٌٕ نؼثا ٔٚسرؼًهٌٕ أخٓضج ٔتشيدٛاخ يحهٛح انصُغ ذظٓش فٓٛا
ثٕاتد األيح ٔأصانح انًدرًغ ٔلًح انركُٕنٕخٛا؟ تم يٍ يُا ال ٚحهى تدٛم فرٚ ٙصًى نؼثا ٔذطثٛماخ فٙ
سُٕاخ ذؼهًّ انًثكشج؟
إٌ ْزا األيش أصثح انٕٛو يراحا ،فثئيكاٌ ْٕاج انثشيدح ٔحرٗ صغاس انسٍ يُٓى ٔنٕج ْزا انؼانى
انز٘ كاٌ يٍ لثم يمرصشا ػهٗ يرًشس ٙاألكٕاد ٔانكهًاخ انًفراحٛح ٔانثٕاتد ٔانًرغٛشاخ تفضم تشَايح
"سكشاذش".
ما هي لغة "سكراتش"
نغح سكشاذش ْ ٙنغح تشيدح سسٕيٛح ذرٛح نًسرخذيٓٛا إَراج انشسٕو انًرحشكح ،انمصص ٔاألنؼاب
انرفاػهٛح ٔذٕظٛف انٕساةظ انًرؼذدج.
ذؼرًذ نغح سكشاذش ػهٗ انثشيدح تانهثُاخ ( )blocsحٛث ًٚكٍ ذدًٛؼٓا نرشكم يماطغ تشيدٛح.
لماذا بناء المشاريع؟
إٌ إصانح انحٕاخض ت ٍٛاألطفال ٔت ٍٛيفاْٛى انثشيدح انًؼمذج ال ذرحمك إال تثُاء انًشاسٚغ ألٌ ػمٕل
األطفال ال ذسرٕػة ف ٙانًشاحم األٔنٗ ْزِ انًفاْٛى تم ذُفش يُٓا.
إٌ تُاء يششٔع ٚؤد٘ تانطفم إنٗ االَذياج ف ٙانثشيدح تطشٚمح ذفكٛش دٌٔ أٌ ٚذس٘.
كهًا ذٕفشخ نهطفم أدٔاخ تسٛطح ٔ يًرؼح إال ٔ سٓم ػه ّٛتُاء انًششٔع ٔحرٗ إرا ٔاخٓرّ يشكهح يا
فسٛفككٓا إنٗ يشكالخ أتسظ ٔأصغش نٛصم ف ٙانُٓاٚح إنٗ حم انًشكهح انشةٛسٛح.
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لماذا اختيار لغة "سكراتش"؟
إٌ اخرٛاس نغح سكشاذش نثُاء انًشاسٚغ نراليٛز يشحهح انرؼهٛى انًرٕسظ يثُ ٙػهٗ ػٕايم ػذج أًْٓا
:









تشَايح سكشاذش يرٕفش يداَا إر ًٚكٍ ذحًٛم َسخح يُّ ٔذُصٛثٓا ػهٗ اندٓاص كًا ًٚكٍ انؼًم ػهّٛ
يثاششج ف ٙانًٕلغ انشسً.ٙ
انثشَايح ٚذػى انهغح انؼشتٛح انر ْٙ ٙنغح انرذسٚس ف ٙيُظٕيرُا انرشتٕٚح.
انطثٛؼح انشسٕيٛح نٓزِ انهغح ذضٚذ انرهًٛز ذشٕٚما السرخذايٓا .فإلَشاء يمطغ تشيد ٙيا ػه ّٛإال أٌ
ٚمٕو تردًٛغ نثُاخ ٔكأَّ ٚهؼة نؼثح ذدًٛغ انمطغ نهحصٕل ػهٗ صٕسج يكرًهح (.)Puzzle
ذًُ ٙيٓاسج انرخٛم ٔانرخطٛظ ٔانرصًٛى ٔانرُفٛز.
ذًُ ٙيهكح اإلتذاع ٔيٓاساخ انرحهٛم ٔحم انًشكالخ انًخرهفح.
ذرٛح نهرهًٛز انرشكٛض ػهٗ يا ٚشٚذ أٌ ٚفؼم أكثش يٍ ذشكٛضِ ػهٗ كٛف سٛمٕو تفؼهّ.
ذًُ ٙيٓاساخ انرفكٛش انًُطمٔ ٙانشٚاض.ٙ
ذًُ ٙيٓاساخ انؼًم اندًاػٔ ٙانرٕاصم يغ اٜخش ٍٚفئيكاٌ انرهًٛز إسسال يشاسٚؼّ إنٗ انًٕلغ
انشسً ٙنٛسرفٛذ يُٓا اٜخشٌٔ كًا ًٚكُّ ذُضٚم انًشاسٚغ انًٕخٕدج تانًٕلغ ٔاالسرفادج يُٓا
تاسرؼًانٓا أٔ ترؼذٚهٓا.
إٌ اكرساب انطفم يٓاساخ انرفكٛش ٔفهسفح انثشيدح يثكشا ٚدؼهّ حرًا يثذػا يسرمثال.

تطوير سكراتش
ذى ذطٕٚش نغح سكشاذش يٍ طشف يدًٕػح  Lifelong Kindergartenف ٙيخثش انٕساةظ تًؼٓذ
ياساذشٕسرس نهرماَح  MITتذاٚح يٍ سُح  7002تذػى ياد٘ يٍ يؤسسح انؼهٕو انٕطُٛح ٔ NSF
ياٚكشٔسٕفد ٔ يؤسسح إَرم ٔ َٕكٛأ ،ذى ذؼشٚة انثشَايح يٍ طشف فشٚك تكهٛح ذمُٛح انًؼهٕياخ فٙ
خايؼح اإلياساخ انؼشتٛح انًرحذج تانرؼأٌ يغ يدًٕػح يٍ انًرخصص ٍٛف ٙاألٔنًثٛاد انًؼهٕياذ ٙانسٕس٘
تذػى يٍ يؤسسح اإلياساخ نهُفغ االخرًاػ.ٙ
بناء مشروع باستعمال سكراتش
تؼذ ذُصٛة انثشَايح ٔذشغٛهّ،
ذظٓش نُا انٕاخٓح انرانٛح:
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أْى شٙء ف ٙيششٔع سكشاذش ْٕ انرؼايم يغ انكاةُاخ ،فًٛكٍ:










ذغٛٛش شكم كاةٍ يا تئػطاةّ يظٓشا يخرهفا
ذٕخ ّٛأٔايش نهكاةٍ تانرحشن تاذداِ يا ،اإلَضالق،
 2منطقة الكائنات
 1منطقة املنصة
ذغٛٛش انًٕضغ ،اإلسذذاد ػُذ انٕصٕل إنٗ انحافح،
 4منطقة ألواح اللبنات
 3منطقة التحكم
ذغٛٛش انهٌٕ ،ذغٛٛش انحدى ،إظٓاس ػثاساخ ػهٗ
 5منطقة القوائم واألدوات
انشاشح ،إصذاس أصٕاخ ،اسرداتح نكاةُاخ أخشٖ
...
إدساج كاةُاخ يٕخٕدج أٔ سسى كاةٍ خذٚذ...
ذحسس نٌٕ ،ذحسس كاةٍ آخش ،ذحسس انضس انًضغٕط...
اسرؼًال انمهى ٔسسى أشكال يخرهفح...
إدساج يرغٛشاخ ٔانرحكى تٓا...
انرحكى تانصٕخ ٔانصٕسج...
إنخ...
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