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تـوطـئـة
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ـئ

ط
ـو

ت

يّتسم عصرنا بعمق الّتحوالت على مستوى بنية املعرفة وأساليب العمل ووسائل   
اإلنتاج ... وخصوصا بوفرة املعلومات يف »فضاء اّتصالي معومل« نتيجة  »الّرقمنة الّشاملة« 
شبكة  تبّثه   ما  وبني  اإلعالم  وسائل  تنتجه  ما  وبني  املعلوماتّية  بني   االندماج  أتاحت  الّتـي 

الّشبكات االّتصالية العاملّية »األنرتنات«.  

ولذلك أضحى من أوكد الواجبات إعداد أطفال اليوم و أجيال الغد إىل جمتمع    
املعلومات وذلك بإقدارهم على حذق استخدام »الّتكنولوجّيات املعرفّية« الّرقمّية احلديثة  

ملعاجلة املعلومات وتداوهلا عرب وسائل االّتصال املختلفة وحسن توظيفها بكفاءة واقتدار. 

الوطنّية  واخليارات  الّتوّجهات  ثوابت  من  تونس  يف  بالّطفولة  العناية  كانت  وملّا   
الرّتبويّة  املؤّسسات  وإحداث  الّتشريعات  وسّن  األهداف   رسم  متّ  فقد  اإلسرتاتيجّية 

الّتـي من شأنها حتقيق ما فيه املصلحة الفضلى للّطفل اليوم وغدا.

املؤّسسات  من  املعوق  والّطفل  فل  للطّّ املوّجهة  لإلعالمّية  الوطنـي  املركز  ويعترب    
الرّتبويّة املختّصة الّتـي متّ إحداثها لتلبية هذه احلاجة اجملتمعّية احلديثة وهي تكوين األطفال 

جملتمع املعرفة يف جمال تكنولوجّيات املعلومات واالّتصال على أسس تربويّة سليمة .

للّطفل  املوّجهة  لإلعالمّية  الوطنـّي  املركز  إىل  املوكولة  األهداف  أهّم  ومن   
املساهمة يف تنمية مجلة من املؤّهالت املعرفّية و املهاريّة واملوقفّية يف شخصّية الّطفل 
عرب تكوين يهدف إىل إكسابه مجلة من الّتعّلمات الّتـي ال غنى عنها يف جمتمع املعرفة 
3 - كيف  2 - كيف تتعّلم لتعمل  - كيف تتعّلم لتعرف  حسب منّظمة اليونسكو وهي :»1 
بيداغوجّية  مقاربات  وفق  وذلك   ... لتكون«  تتعّلم  -كيف   4 اآلخرين  مع  لتعيش  تتعّلم 

خمصوصة وأساليب تنشيط مالئمة لطبيعة هذه »الّتكنولوجّيات املعرفّية« احلديثة.

قائمة  العناصر  متكاملة  تكوين  منظومة  عرب  إليه  املوكولة  األهداف  جتسيم   ويتّم    
ومضبوطة  متسلسلة  تكوين  حلقات  باعتماد  الّتكوينّية«  الوحدات  »نظام  على  أساسا 
مساعد.  كدليل  املربّون  يعتمدها  بيداغوجية  جذاذات  شكل  يف  واألهداف  احملتوى 
مقاربات  حسب  تكوين  حّصة  لكّل  املرسومة  واملمّيزة  اإلجرائّية  األهداف  حتقيق  على 

بيداغوجّية مرنة قائمة على الّتوفيق اجلدلي بني الّتكوين اجلّيد والتّنشيط اهلادف.
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األهداف الّتبوّية والوحدات الّتكوينّية اجملّسمة هلا

ربوّية
ّ
الوحدات التكوينّية اجملّسمة هلااألهداف الت

1 - تنمية روح االكتشاف لدى الّطفل
من خالل الوحدتني الّتكوينيّتني :

- وحدة األلعاب الرّتبويّة
- وحدة االكتشافات

2 - تفّتح الّطفل على ميدان العلوم 
والّتكنولوجّيات احلديثة

من خالل الوحدتني الّتكوينيّتني :
- وحدة الوسائط املتعّددة 

- وحدة تركيب احلواسيب وصيانتها

3 - تدعيم قدرات الّطفل على اخللق واإلنتاج

من خالل الوحدات التكوينّية :
- وحدة اخللق املبّكر

- وحدة اخللق واإلبداع 
- وحدة الّنشر املدعوم باحلاسوب

4 - تدعيم قدرات الّطفل على الّتواصل

من خالل الوحدتني الّتكوينيّتني :
- وحدة األنرتنات 1   )أهّم خدمات األنرتنات(

- وحدة األنرتنات 2   )بناء مواقع »واب« على 
شبكة األنرتنات(

جدلّية  توّخي  على  تقوم  مقاربات  وفق  الرّتبويّة  األهداف  هذه  حتقيق  كمايتّم   
معرفّية ومهاريّة بني الّتكوين والتّنشيط وباصطفاء أنسب املقاربات البيداغوجّية لطبيعة 
حمتوى حصص الّتكوين وأهدافها املمّيزة كـ»بــيداغوجيا األهداف«  و»البيداغوجيا 
الفارقّية«  و»بــيداغوجيا املشاريع« ... وباعتماد أساليب التّنشيط املالئمة لكل حّصة منها  
كـ»زوبعة األفكار« و»ديناميكّية اجملموعات«... مبا يعّزز قدرات األطفال املنهجّية والّتوثيقّية 
وحسن  ومعاجلتها  املعلومات  انتقاء  كيفّية  على  هلم  العملي  الّتدريب  خالل  من 
وبنائهم  املعلوماتّية  للمشاريع  تطويرهم  خالل  املطلوبة  واجلودة  الكافية  بالّسرعة  توظيفها 

ملواقع »الواب« على شبكة األنرتنات.

وغنـّي عن البيان أن تتّم ممارسة هذه  األنشطة التكوينّية يف إطار »وضعّيات   
تربويّة دالّة« ذات عالقة بواقع الّطفل ومشاغله مبا ميّكنه من استثمارها يف »حّل املسائل« 

الّتـي تعرتضه يف حياته.
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7

ة وحدة األلعاب الرّتبويّ

يتعّرف الّطفل في هذه الوحدة الّتكوينّية على احلاسوب ومكّوناته وكيفّية تشغيله   
وإغالقه على الوجه املطلوب كما يتحّكم خاللها تدريجّيا فى الفأرة مسكا وتوجيها اعتمادا 
على بعض األقراص الّضوئّية أو من خالل بعض املواقع الّتربوّية اخملتارة بعناية من األنترنات.

أهداف الوحدة الّتكوينّية

ّية
بو

تّر
 ال

ب
عا

ألل
ة ا

حد
و



الجذاذة البيداغوجّية عدد

ّية
بو

ّتر
 ال

ب
عا

ألل
ة ا

حد
و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
هة للّطفل المركز الوطني لإلعالمّية الموجّّ

www.cnipe.nat.tn

 - نرش الّثقافة املعلوماتّية 

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 

 

1

 -  استقبال األطفال 

 -  تقديم مكّونات احلاسوب  :  الوحدة املركزيّة /  الّشاشة  / لوحة املفاتيح/ الفأرة / األبواق...
 

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - كيفّية استعمال الفأرة و توجيهها و حتريكها 
 - اكتشاف ألعاب  الرّتكيب  وتلوين األشكال 

 
 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - الّتمييز بني أهّم  مكّونات الحاسوب 

   - الّتحّكم يف  الفأرة 

- حواسيب / سّبورة

- أقراص ضوئّية تربوّية مثل  :  القرد و الغيلم - هّيا نتعّلم 

  Mini loup à l’école - 101 et 102 exercices

15 دق

05 دق

25 دق

15 دق

05 دق

10 دق
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - نرش الّثقافة املعلوماتّية 

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 

 

2

 - تذكري و استئناف 

 - تشغيل احلاسوب 
 - اكتشاف حمتوى بعض األقراص الّضوئّية أو املواقع الرّتبويّة )الرّتكيز على ركن 

التّلوين(
 - غلق احلواسيب بطريقة سليمة

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - تشغيل احلاسوب
 - اكتشاف حمتوى بعض األقراص الّضوئّية أو املواقع الرّتبويّة )الرّتكيز على ركن  

التّلوين( 
 - غلق احلاسوب بطريقة سليمة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -التّقييم الـّنهائّي

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - فتح الحاسوب وغلقه بطريقة سليمة

    - الّتحّكم يف الفأرة

- حواسيب / سّبورة

- أقراص ضوئّية تربوّية مثل  :  القرد و الغيلم - هّيا نتعّلم 

Mini loup à l’école - 101 et 102 exercices

 Tfou.fr  – Coloriage.com : مواقع من األنرتنات - 

05دق

20 دق

05 دق

30دق

05 دق

10 دق

15 دق
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 - نرش الّثقافة املعلوماتّية 

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 

 

3

 - تذكري و استئناف 

 - تشغيل احلواسيب 
 -  الّتعّرف على القرص الّضوئّي  
 -  الّتعّرف على كيفّية احملافظة عليه

 -  الّتعّرف على  قارئ القرص الّضوئّي و كيفّية فتحه وغلقه ووضع القرص الّضوئّي  
   داخله

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - اكتشاف حمتوى بعض األقراص والرّتكيز على لعبة الرّتكيب 
 - الّتعّرف على كيفّية اخلروج من القرص الّضوئّي و حفظه

 - غلق احلواسيب بطريقة سليمة

 - التّقييم البنائّي الثّاني

 - التّقييم الّنهائّي 

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - الّتحّكم يف استعامل القرص الّضويّئ

     - تحريك الفأرة وتوجيهها بطريقة سليمة  

- حواسيب / سّبورة

- أقراص ضوئّية تربوّية مثل  :  القرد و الغيلم - هّيا نتعّلم 

Mini loup à l’école- 101 et 102 exercices

 

05 دق

25 دق

05 دق

15 دق

25 دق

05 دق

10 دق
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - نرش الّثقافة املعلوماتّية 

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 

 

4

 -  تذكري و استئناف 

 - تشغيل احلواسيب 
 - اكتشاف حمتوى بعض  األقراص الّضوئّية الرّتبويّة أو مواقع من األنرتنات ) ألعاب 

الرّتكيب والتّلوين ...( 

- التّقييم البنائّي األّول

 - راحة 

 - مواصلة اكتشاف حمتوى بعض  األقراص الّضوئّية الرّتبويّة أو مواقع من األنرتنات 
)ألعاب الرّتكيب والتّلوين ...(   

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - تحريك الفأرة والّتحّكم فيها و توجيهها بطريقة سليمة

- حواسيب / سّبورة

- أقراص ضوئّية تربوّية مثل : هّيا نتعّلم ...

Cd Shtroumphfs - l’anniversaire de Timmy

 Newboy.com – Coloriage.com : مواقع من األنرتنات - 

05دق

25دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

15 دق
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 - نرش الّثقافة املعلوماتّية 

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 

 

5

 -  تذكري و استئناف 

 -  تشغيل احلواسيب  
 - فتح الربجمّية واكتشاف أشرطة  األدوات 

 - تلوين الّرسومات املتضّمنة يف الربجمّية

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - مواصلة  تلوين الّرسومات املتضّمنة يف الربجمّية 
 - غلق احلاسوب بطريقة سليمة 

 -  التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

      - تحريك الفأرة والّتحّكم فيها 

- حواسيب / سّبورة

- برمجّية للرّسم والّتلوين مثل : 

Coloriage 1/ Coloriage 2              

 Jeux.fr – Coloriage.com : مواقع من األنرتنات -

05دق

25 دق

05 دق

15 دق

25 دق

05 دق

10 دق
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و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - نرش الّثقافة املعلوماتّية 

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 
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 تذكري و استئناف 

 -  تشغيل احلواسيب  
 - فتح الربجمّية واكتشاف أشرطة  األدوات 

 - تلوين الّرسومات املتضّمنة يف الربجمّية 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - مواصلة  تلوين الّرسومات املتضّمنة يف الربجمّية 
 - غلق احلاسوب بطريقة سليمة 

 -  التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائيّ 

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

      - تحريك الفأرة والّتحّكم فيها

- حواسيب / سّبورة 

    Coloriage1/ Coloriage2 : برمجّية للرّسم والّتلوين مثل -

...

05 دق

25 دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

15 دق
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الجذاذة البيداغوجّية عدد

ّية
بو

ّتر
 ال
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عا

ألل
ة ا

حد
و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
هة للّطفل المركز الوطني لإلعالمّية الموجّّ

www.cnipe.nat.tn

 - نرش الّثقافة املعلوماتّية 

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 
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-  تذكري و استئناف

 - اكتشاف  بعض األلعاب الرّتبويّة مبواقع من األنرتنات  

 -  التّقييم البنائّي األّول 

 -  راحة 

 -  مواصلة اكتشاف  بعض األلعاب الرّتبويّة مبواقع من األنرتنات  

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

      - تحريك الفأرة والّتحّكم فيها 

- حواسيب / سّبورة  

 Jeux.fr – Coloriage.com : مواقع من األنرتنات -

Poissonrouge.com                                  

05 دق

25 دق

05 دق

15 دق

25 دق

05 دق

10 دق
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الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

ّية
بو

تّر
 ال

ب
عا

ألل
ة ا

حد
و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - نرش الّثقافة املعلوماتّية 

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 
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 -  تذكري و استئناف

 - اكتشاف  بعض األلعاب الرّتبويّة من مواقع من األنرتنات  

 -  التّقييم البنائّي األّول 

 -  راحة 

 -  مواصلة اكتشاف  بعض األلعاب الرّتبويّة من مواقع من األنرتنات  

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائيّ 

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - تحريك الفأرة والّتحّكم فيها 
 

- حواسيب / سّبورة  

 Jeux.fr – Coloriage.com : مواقع من األنرتنات -

Poissonrouge.com - Tfou.fr                              

05 دق

25 دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

15 دق

15



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
هة للّطفل المركز الوطني لإلعالمّية الموجّّ

www.cnipe.nat.tn

 - نرش الّثقافة املعلوماتّية 

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 
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 -  تذكري و استئناف

 - تشغيل احلواسيب 
Paint فتح برجمّية الّرسم - 

 - الّتعّرف على أشرطة أدوات الربجمّية

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة 

 - الّشروع يف إجناز الّرسومات باستعمال األشكال واأللوان 
 - غلق احلواسيب

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

      - تحريك الفأرة والّتحّكم فيها

Paint الّتحّكم يف برمجّية الرّسم -      

- حواسيب / سّبورة  

Paint برمجّية - 

05 دق

25 دق

05 دق

15 دق

25دق

05 دق

10 دق
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الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

ّية
بو

تّر
 ال

ب
عا

ألل
ة ا

حد
و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - نرش الّثقافة املعلوماتّية 

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 
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 - تذكري و استئناف 

 - فتح احلواسيب
Paint فتح برجمّية الّرسم - 

 - رسم أشكال هندسّية خمتلفة وتلوينها

 -  التّقييم البنائّي األّول

 - راحة 

 - إجناز رسم ملكّونات احلاسوب وتلوينه

-   التّقييم البنائّي الثّاني 

-  التّقييم الّنهائّي 

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - حسن مسك الفأرة و تحريكها و توجيهها 

 Paint  الّتحّكم يف برمجّية الرّسم -     

- حواسيب / سّبورة  

Paint برمجّية الرّسم - 

 Tfou.fr  – Barbie.com : مواقع من األنرتنات - 

Poissonrouge.com                                       

05 دق

25 دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

15 دق
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الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
هة للّطفل المركز الوطني لإلعالمّية الموجّّ

www.cnipe.nat.tn

 - نرش الّثقافة املعلوماتّية 

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 
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 -   تذكري و استئناف

 - تشغيل  احلواسيب 
Creative Painter   فتح برجمّية - 

 - اكتشاف أشرطة األدوات
 

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة 

 - إجناز مشهد 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائيّ 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

      - تحريك الفأرة والّتحّكم فيها

Creative Painter الّتحّكم يف برمجّية الرّسم -      

- حواسيب / سّبورة  

Creative Painter  برمجّية -

05 دق

25 دق

05 دق

15 دق

25 دق

05 دق

10 دق
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الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

ّية
بو

تّر
 ال

ب
عا

ألل
ة ا

حد
و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - نرش الّثقافة املعلوماتّية 

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 
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 - تذكري و استئناف

 - تشغيل احلواسيب 
 - مراجعة ملكّونات احلاسوب

 - الّتذكري باألقراص والربجمّيات الّتـي متّ اكتشافها خالل الوحدة الّتكوينّية

 - التّقييم البنائّي األّول

 -   راحة 

 - اكتشاف حمتوى  بعض  األلعاب الرّتبويّة
 - غلق احلواسيب

 -  التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - معرفة مكّونات الحاسوب  

     - فتح الحاسوب وغلقه

     - حسن مسك الفأرة وتحريكها وتوجيهها

- سّبورة 

- برمجّية للرّسم والّتلوين

 Jeux.fr – Coloriage.com : مواقع من األنرتنات -

Poissonrouge.com

05 دق

25 دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

15 دق
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وحدة اخللق املبّكر

متعّدد  معلوماتي  »مشروع«  مصطلح  مدلول  على  البداية  في  األطفال  يتعّرف 
الوسائط وعلى أهّم مراحل إجنازه وهي : اختيار عنوان املشروع و ضبط اخملّطط العاّم 
له وحتديد أهّم العناصر فيه و إعداد الوثائق الاّلزمة إلجنازه ثم تطوير األطفال للمشروع  
: - برمجّية لرقمنة الّصور اعتمادا على ماسح ضوئّي الّتالية  باستخدام البرمجّيات 

 وبرمجّية للّرسم والّتلوين وبرمجّية ملعاجلة الّصوت ... ويتّم  في آخر حّصة من الوحدة  
الّتكوينّية عرض املشروع املنجز على األطفال.

أهداف الوحدة التكوينية

ّكر
مب

 ال
ق

خل
 ال

دة
ح

و



الجذاذة البيداغوجّية عدد

ّكر
مب

 ال
ق

خل
 ال

دة
ح

و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 - استقبال األطفال 

 -  الّتذكري مبكّونات احلاسوب 
 - تشغيل  احلاسوب وإغالقه                                            

 -  مفهوم املشروع املتعّدد الوسائط
 - عرض لبعض املشاريع املتعّددة الوسائط املنجزة سابقا يف وحدة اخللق املبّكر

 
 - التّقييم البّنائّي األّول 

 - راحة 

 - ا ختيار موضوع املشروع من قبل األطفال وحثّهم على جلب املعلومات والوثائق يف 
احلّصة القادمة

 - اكتشاف بعض األلعاب الرّتبويّة

 - التّقييم البّنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائيّ          
   

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - اختيار موضوع  املرشوع 

    - اكتشاف بعض األلعاب الرّتبوّية

- حواسيب / سّبورة  

- أقراص ضوئّية تربوّية :

Mini loup - 101 et 102 exercices

- مناذج ملشاريع تربوّية منجزة من قبل األطفال

10 دق

25 دق

15 دق

05 دق

10 دق

22

20 دق

05دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

2

- تذكري واستئناف 

 -  جتميع املعلومات والوثائق الّتـي جلبها األطفال 
 -  تصّور للمسار اّلذي سيتّبع خالل إجناز املشروع 

 - توزيع املهاّم على األطفال مع حتديد العمل املطلوب اّلذي سيساهم به كّل طفل باجملموعة

 - التّقييم البّنائّي األّول

 - راحة 

 Paint فتح برجمّية الّرسم - 
 - إجناز رسومات   حول مشاهد املشروع

 - التّقييم البّنائّي الثّاني

 - التّقييم الّنهائّي 

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

        - فهم موضوع املرشوع و املساهمة فيه

- حواسيب / سّبورة  

 Paint برمجّية الرّسم -

05دق

25 دق

05 دق

25دق

05 دق

10 دق

15 دق
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الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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- تذكري واستئناف 

 - جتميع الّرسومات الّتـي جلبها األطفال 
 - الّتعّرف على املاسح الّضوئّي و الّتدريب على استعماله 

 - القيام برقمنة بعض صور املشروع

 - التّقييم البّنائّي األّول 

 - راحة 

 - اكتشاف حمتوى  بعض األلعاب الرّتبويّة 

 - التّقييم البنائّي الثّاني

 - التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

        - الّتحّكم يف املاسح الّضويّئ وكيفّية استعامله

        - اكتشاف بعض األلعاب الرّتبوّية

 

- حواسيب / سّبورة  / ماسح ضويّئ

- أقراص ضوئّية تربوّية مثل :  القرد و الغيلم -هّيا نتعّلم 

Mini loup - 101 et 102 exercices  -       

Activités pour apprentissage -         

05دق

25دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

15 دق
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الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 - تذكري واستئناف 

 - مواصلة رقمنة  صور املشروع و رسوماته
 - متارين متعّددة ملزيد الّتحّكم  يف املاسح الّضوئّي 

 -  التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 -  اكتشاف بعض األلعاب الرّتبويّة 

 - التّقييم البنائّي الثّانّي

 - التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

   - الّتحّكم يف املاسح الّضويّئ وكيفّية استعامله 

   - اكتشاف بعض األلعاب الرّتبوّية

- حواسيب / سّبورة  / ماسح ضويّئ

101exercices éveil  أقراص ضوئّية تربوّية مثل -

 Ptfou.fr / Poissonrouge.com  : مواقع من األنرتنات -

05دق

25دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

15 دق
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
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www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

 

5

- تذكري واستئناف 

 - اختيار مواضيع الّرسم  
 - تشغيل برجمّية الّرسم 

 - كيفّية استعمال لوحة األدوات )القلم / املمحاة / األلوان / األشكال ...(  

 -  التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - إمتام الّرسوم وتلوينها 

 - التّقييم البنائّي الثّاني

 - التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - إنجاز رسم وتلوينه

- حواسيب / سّبورة  / ماسح ضويّئ

Paint برمجّية للرّسم مثل -

05دق

25 دق

05 دق

15 دق

25 دق

05 دق

10 دق

26



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn
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و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 - تذكري واستئناف

 - اكتشاف حمتوى  بعض األلعاب الرّتبويّة من األنرتنات

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - مواصلة اكتشاف حمتوى  بعض األلعاب الرّتبويّة من األنرتنات

 - التّقييم البنائّي الثّاني

 - التّقييم الّنهائّي

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

     - اكتشاف بعض األلعاب الرّتبوّية

- حواسيب / سّبورة  

Newboy.com –coloriage.com : مواقع من األنرتنات -

Poissonrouge .com        

05 دق

25 دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

15 دق
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الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 - تذكري واستئناف

 - حتضري الّتعاليق والّنصوص الّسمعّية الّتـي تتماشى مع املشروع 
 - كيفّية استعمال املصدح   

-  التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

  - تسجيل األطفال للّنصوص الّصوتّية اثنني اثنني وبالّتداول 

 -  التّقييم البنائّي الثّاني

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

 Sound Forge اكتشاف  برمجّية -       

 - حواسيب / سّبورة 

 - مصدح

 Sound Forge برمجّية  - 

05 دق

25 دق

05 دق

15 دق

25 دق

05 دق

10 دق
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الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 - تذكري واستئناف 

Sound Forge   تشغيل برجمّية  - 
  - تسجيل األطفال للّنصوص الّصوتّية اثنني اثنني وبالّتداول

 - بقّية األطفال بصدد اكتشاف بعض األلعاب الرّتبويّة  

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - مواصلة تسجيل الّنصوص الّصوتّية 
 - اكتشاف  بعض األلعاب الرّتبويّة  

 - التّقييم البنائّي الثّاني

 - التّقييم الّنهائّي 

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

     - الّتحّكم يف تسجيل الّصوت باعتامد برمجّية 

Sound Forge        

- حواسيب/سّبورة / مصدح/ جهاز تسجيل/أقراص سمعّية

  Sound Forge برمجّية -

- أقراص ضوئّية تربوّية مثل : هّيا نتعّلم – ثامر يتجّول 

عىل الحيطان – الصّف األّول  - الّتمهيدي

05 دق

25 دق

05 دق

25 دق

10 دق

05 دق

15 دق
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 - تذكري واستئناف 

 Sound Forge   تشغيل برجمّية  - 
 - توزيع املهاّم على األطفال : جمموعة تسّجل الّصوت وأخرى تكتشف بعض األلعاب 

الرّتبويّة  ...
 - التّقييم البنائّي األّول  

 - راحة  

 - إنهاء تسجيل  األصوات     
 - االستماع إلي األصوات املسّجلة وإحداث الّتغيريات الضروريّة عليها  

 - اكتشاف بعض األلعاب الرّتبويّة    

 -  التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي  

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

             Sound Forge  تسجيل الّصوت باعتامد برمجّية  -         

- حواسيب/سّبورة / مصدح/ جهاز تسجيل/أقراص سمعّية

  Sound Forge برمجّية  

- أقراص ضوئّية تربوّية مثل هّيا نتعّلم ...

 Tfou.fr  – Coloriage.com : مواقع من أنرتنات -

05 دق

25 دق

05 دق

15 دق

25دق

05 دق

10 دق
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الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 - تذكري واستئناف  

 - الّتذكري بكيفّية استعمال املاسح الضوئّي  
 - توزيع املهاّم على األطفال : جمموعة تقوم مبسح صورها الّشمسّية وأخرى تكتشف  بعض 

األلعاب الرّتبويّة 
 - مسح كّل طفل لصورته الّشمسّية قصد إدراجها يف املشروع 

 - التّقييم البنائّي األّول  

 - راحة  

 - مواصلة العمل يف شكل جمموعات  
 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - رقمنة صورته الّشمسّية باملاسح الضويّئ 

 

- حواسيب / سّبورة / ماسح ضويّئ

- أقراص ضوئّية تربوّية مثل هّيا نتعّلم ...

 Tfou.fr  – Coloriage.com : مواقع من األنرتنات -

05 دق

25 دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

15 دق
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املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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  - تذكري واستئناف   

  - عرض املشروع على األطفال   
  - التّقييم اإلمجالّي مع األطفال لكل ّ ما أجنز يف املشروع خالل احلصص الّسابقة            

   وإدخال الّتحسينات الّضروريّة على املشروع  

  - التّقييم البنائّي األّول  

  - راحة  

  - اكتشاف بعض األلعاب الرّتبويّة    

  -  التّقييم البنائّي الثّاني 

  -  التّقييم الّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - تقييم املرشوع اّلذي تّم إنجازه  

- حواسيب / سّبورة     

- أقراص ضوئّية تربوّية مثل األسد واألرنب– تاشا واإلوّزات

    Mini loup à l’école - Des jouets      

05 دق

25 دق

05 دق

15 دق

25 دق

05 دق

10 دق

32
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المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 - تذكري واستئناف  

بويّة   - اكتشاف بعض األلعاب الرتّّ

  - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - عرض املشروع حبضور األطفال وأوليائهم

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

      - عرض املرشوع 

Vidéo projecteur / حواسيب - 

 - أقراص ضوئّية تربوّية مثل : الّثعلب والّطبل

    La belle au bois dormant  /  تعّلم مع السّنافر   

15 دق

35 دق

33

05 دق

05 دق

30 دق
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وحدة االكتشافات »أ«

ومحيط  احلاسوب  مكّونات  أهّم  الّتكوينّية  الوحدة  هذه  خالل  األطفال  يكتشف 
 )Paint( »الونداوز وخصائصه ويتعّرفون على البرمجّيات الّتالية : برمجّية الّرسم »باينت
األقراص  من  العديد  يكتشفون  )Word(كما  »وورد«  مثل  الّنصوص  ملعاجلة  وبرمجّية 

الّضوئّية الّتربوّية.

أهداف الوحدة الّتكوينّية

أ«
« 

ت
فا

شا
كت

اال
ة 

حد
و



الجذاذة البيداغوجّية عدد

أ«
« 

ت
فا

شا
كت

اال
ة 

حد
و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

36
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 - استقبال األطفال  ثم قراءة الّنظام الّداخلي للمركز وشرح لبعض بنوده اهلاّمة

اشة و الفأرة و الوحدة املركزيّة  ....  - تقديم مكّونات احلاسوب : الشّّّ
 - فتح احلاسوب و كيفّية استخدام الفأرة : مسكها وحتريكها وتوجيهها 

 - اكتشاف مكّونات سطح املكتب :  األيقونات /الّسلة / حافظة امللّفات…(

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

Paint مترين يف الّرسم على برجمّية - 
 - اكتشاف لوحة األدوات  

 -  إجناز رسم ملكّونات احلاسوب

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 
     

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     -  معرفة مكّونات الحاسوب  

     -  فتح الحاسوب وغلقه

     - حسن مسك الفأرة وتحريكها وتوجيهها

- حواسيب / سّبورة 

Paint برمجّية -

10 دق

25 دق

10 دق

05 دق

10 دق

25 دق

05دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

37
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  -  تذكري ومراجعة  ملكّونات احلاسوب

 - اكتشاف بعض الّطرفّيات  املكّملة للحاسوب :  الّطابعة و املاسح الّضوئّي و األبواق …
  - تنظيم هذه الوحدات يف جمموعات :  اإلدخال والّتحّكم واملعاجلة واإلخراج واإلدخال 

واإلخراج...
 -  فتح الوحدة املركزيّة والّتعّرف على مكّوناتها ) القرص الّصلب و قارئ القرص  الّضوئّي

  و املعاجل   امليكروّي…(

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - مترين يف الّرسم على برجمّية   Paint  : إجناز رسم من اختيار الّطفل 
 - الّتعّرف على كيفّية حفط الّرسم و فتحه

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

    - الّتعرّف عىل وحدات اإلدخال و وحدة الّتحّكم 

     واملعالجة ووحدات اإلخراج و الّتخزين والّتمييز بينها

     - الّتعرّف عىل مراحل حفظ الرّسوم

- حواسيب /  سّبورة      

- أقراص ضوئّية تربوّية  :  يستحسن اختيار أقراص ضوئّية 

  Mini loup  التتطّلب تثبيتا  مثل

 

05دق

30 دق

05 دق

25دق

05 دق

10 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

38
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 -  تذكري و استئناف

 - طريقة العمل بونداوز 
 - الّتعّرف على مفهوم الّنافذة )فتحهاوتكبريها وتصغريها و غلقها(

  - طريقة العمل بعّدة نوافذ يف نفس الوقت ) فتح الّنافذة وتكبريها وتصغريها وغلقها(
  -الّتعّرف على مكّونات النّافذة ) شريط العناوين و شريط احلالة و شريط األوامر ... (

 - التّقييم البنائّي األّول 

 -  راحة 

 - الّتعّرف على خصائص القرص الّضوئّي : 
       - طريقة مسكه و احملافظة عليه

       - تثبيته
       - اكتشاف حمتو ى بعض األقراص الّضوئّية

 - التّقييم البنائّي الثّاني
 

 - التّقييم الـّنهائّي

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

      - الّتعرّف عىل مكّونات الّنافذة و الّتحّكم فيها

      - الّتحّكم يف استعامل القرص الّضويّئ 

 

- حواسيب / سّبورة 

- أقراص ضوئّية تربوّية مثل : الّثعلب والّطبل/ تعّلم مع 

  La belle  au bois dormant  / الّسنافر

05دق

30دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

10 دق
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المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
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90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 - تذكري و استئناف

 - الّتذكري بكيفّية احملافظة على  القرص الّضوئّي : 
       - طريقة مسكه و احملافظة عليه

       - تثبيت القرص الّضوئّي
 - اكتشاف حمتو ى بعض األقراص الّضوئّية

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - مواصلة اكتشاف حمتو ى بعض األقراص الّضوئّية الرّتبويّة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

   - تثبيت القرص الّضويئ الرّتبوّي 

   - املالحة يف القرص الّضويّئ الرّتبوّي 

- حواسيب / سّبورة      

- أقراص ضوئّية تربوّية مثل : رحالت أوزي /

Mon premier corps humain super génial

05دق

30دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 -  تذكري و استئناف

Microsoft Word تقديم برجمّية معاجل الّنصوص - 
Microsoft Word فتح برجمّية - 

 - تقديم لشريط األدوات و القوائم 
 - تقديم ألزرار لوحة املفاتيح

  - كتابة نّص  قصريبالّلغة العربّية 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - إحداث الّتغيريات الّضروريّة  يف النّّّص كاحلجم و  اخلّط و  الّلون... 
 - حفظ الّنّص 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - الّتعرّف عىل بعض خصائص برمجّية معالج الّنصوص  

     - استخدام لوحة املفاتيح بالعربّية  

- حواسيب / سّبورة  

Microsoft Word  برمجّية -

05دق

30 دق

05 دق

10 دق

25 دق

05 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 -  تذكري واستئناف 

 - فتح الّنصوص املسّجلة ثّم مواصلة كتابة الّنّص  
 - إحداث الّتغيريات يف الّنّص ) نّص مائل / نّص غليظ / نّص مسّطر...(

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - مواصلة إحداث الّتغيريات الّضروريّة  يف النّص ) احلجم واأللوان ... (
 -  حفظ الّتغيريات 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

     - استخدام لوحة املفاتيح بالعربّية 

     - كتابة نّص بالّلغة العربّية و إحداث الّتغيريات          

       الّضورّية فيه

- حواسيب / سّبورة  

Microsoft Word  برمجّية -

05 دق

30 دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 -  تذكري و استئناف

Microsoft Word فتح برجمّية - 
 - كتابة نّص  قصريبالّلغة العربّية 

 - إدخال الّتغيريات يف الّنّص )القّص والّنسخ  والّلصق  وكيفّية الرّتاجع... (

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - إدراج صور و أطر و حدود
 - تسجيل الّتغيريات

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

       - كتابة نّص بالّلغة العربّية

       - الّتعرّف عىل بعض خصائص معالجة الّنصوص 

        كالقّص و الّنسخ والّلصق

       - إدراج صورة بالنّص

- حواسيب / سّبورة

Microsoft Word  برمجّية -

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

25 دق

05 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 - تذكري واستئناف

Microsoft Word فتح برجمّية - 
Word Art إدراج نّص باعتماد - 

 - إحداث الّتغيريات على النّص ) تلوين وتكبري و تصغري  وتدوير... (
 - حفط الّتغيريات 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 -  راحة 

 - الّتعّرف على كيفّية إدراج إطار للّصفحة
 - الّتعّرف على كيفّية تغيري خلفّية الّصفحة

 - حفظ الّتغيريات

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

     - الّتعرّف عىل خاصّية Word Artبربمجّية معالجة 

      الّنصوص

     

- حواسيب / سّبورة

Microsoft Word  برمجّية -

05 دق

30 دق

05 دق

25 دق

10 دق

05 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 -  تذكري و استئناف

 Microsoft  Word  فتح برجمّية - 
 - مراجعة عاّمة لربجمّية Microsoft  Word  من خالل مترين تطبيقّي: 

...Word Art كتابة نّص  وإحداث الّتغيريات فيه ثّم إدراج صورة ونّص فيه باعتماد 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - مواصلة إجناز الّتمرين
 -   تسجيل الّتغيريات ثّم طباعة النّص 

 -  التّقييم البنائّي الثّاني

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل : 

    - طباعة الّنّص

          

- حواسيب / سّبورة / آلة طابعة

Microsoft Word  برمجّية -

05 دق

30دق

05 دق

10 دق

25دق

05 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 -  تذكري و استئناف

  - تشغيل احلاسوب
 - اختيار صورة لسطح املكتب 

 - تغيري شاشة االنتظار 
 - تغيري حجم الّشاشة 

Poste de travail فتح أيقونة جهاز احلاسوب - 
D و C و B و A  : الّتعّرف على القارئ - 

)DVD( »و قارئ  »الدي يف دي )C D(  الّتعّرف على قارئ  القرص الّضوئّي - 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 -  راحة 

 -  تعّلم طريقة فتح القرص الّضوئّي 
 - اكتشاف بعض األقراص الّضوئّية الرّتبويّة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

     - الّتحّكم يف خصائص سطح املكتب 

     - املالحة يف القرص الّضويّئ

 

- حواسيب/ سّبورة

Pays des jouets /أقراص ضوئّية تربوّية مثل : هّيا نتعّلم -

05 دق

30 دق

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 - تذكري واستئناف

 -  تشغيل احلواسيب 
 - تثبيت األقراص الّضوئّية

 - اكتشاف  األقراص الّضوئّية الرّتبوية بالّتداول مع  إعادة توزيعها على األطفال  

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - مواصلة اكتشاف  بعض األقراص الّضوئّية الرّتبويّة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

      - تثبيت القرص الّضويّئ واكتشافه 

- حواسيب / سّبورة

- أقراص ضوئّية تربوّية  تتطّلب تثبيتا مثل موسوعتي 

األوىل  / مجموعة سنابل املعرفة/ 

/Morgan /Ozzie/Satriva machine...                         

05 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 - تذكري واستئناف

 - الّتعريف باألنرتنات  و تارخييّتها 
 - مستلزمات الّربط بشبكة األنرتنات

 - الّتعّرف على خمتلف خدماتها 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 -  راحة 

 - الّتعّرف على إحدى برجميّات اإلحبار يف األنرتنات
 - املالحة يف بعض املواقع الرّتبويّة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

   - الّتعرّف عىل األنرتنات )مفهومها/تاريخّيتها/خدماتها...(

     - معرفة مستلزمات الّربط بشبكة األنرتنات  

     - املالحة يف بعض املواقع الرّتبوّية

- حواسيب / سّبورة 

Poissonrouge.com : مواقع من األنرتنات-

...Ptfou.fr

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

25 دق

05 دق

10 دق
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دة »أ« وحدة الوسائط املتعدّ

يكتشف الّطفل في هذا املستوى العديد من البرمجّيات اخلاّصة بإجناز الّتطبيقات 
ذات الوسائط املتعّددة ويصبح الّطفل في آخر هذه الوحدة قادرا على تسجيل الّصوت  
الّصور  الّتحسينات على  و  الّتغييرات  إدخال  و  الّضوئّي  املاسح  و استعمال  ومعاجلته 

والّلقطات الفيديو ّية والّتحّكم في برمجيّات جتميع  الوسائط املتعّددة …

أهداف الوحدة التكوينّية

أ«
« 
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مت
 ال

ط
سائ

لو
ة ا

حد
و
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية                   
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1

10 دق

25 دق

05 دق

10 دق

25 دق

05 دق

10 دق

 - استقبال األطفال وقراءة الّنظام  الّداخلي للمركز وشرح لبعض بنوده

 - حملة عاّمة عن حمتوى الوحدة الّتكوينّية 
 - الّتعريف  بكلمة الوسائط املتعّددة بإجياز 

Adobe Photoshop  فتح برجمّية معاجلة الّصورة - 
 - اكتشاف شريط أدوات الربجمّية 

 - خلق خلفّية جديدة وتلوينها واستعمال الّتدّرج الّلوني ... 
  

 -  التّقييم البنائّي األّول 

  - راحة

 - مواصلة اكتشاف شريط أدوات الربجمّية 
 - حفظ الّصورة املنجزة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

Adobe Photoshop اكتشاف رشيط أدوات  برمجّية -     

- حواسيب / سّبورة

- برمجّية Adobe  Photoshop  أو غريها من الربمجّيات

  الخاّصة مبعالجة الّصورة 
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

05 دق

30 دق

 -  تذكري واستئناف

 - كيفّية رقمنة الّصور
 - تقسيم األطفال إىل جمموعات صغرى وتوزيع األعمال فيما بينها بالّتداول : جمموعة بصدد 

 Adobe Photoshop رقمنة  الّصور والبقّية تكتشف برجميّّة 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - مواصلة العمل اّلذي شرع يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة 
 - تسجيل العمل املنجز خالل احلّصة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

   *يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

      - استعامل املاسح الّضويّئ 

         Adobe  Photoshop استعامل برمجّية -      

 

- حواسيب / سّبورة

  Adobe  Photoshop برمجّية -

- ماسح ضويّئ

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية                   
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 -  تذكري واستئناف

  - كيفّية رقمنة الّصور 
  - تقسيم األطفال إىل جمموعات صغرى وتوزيع األعمال عليها بالّتداول: جمموعة 

Adobe Photoshop بصدد رقمنة الّصور والبقّية تكتشف برجمّية  
  - نقل الّصورة املرقمنة بواسطة الّشبكة الّداخلّية من حاسوب إىل آخر  

  - إحداث الّتغيريات عليها ) احلجم - الّلون ..( 
     

 - التّقييم البنائّي األّول 

 -  راحة

  - مواصلة العمل اّلذي شرع يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة 
 - تسجيل العمل املنجز خالل احلّصة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

      - استعامل املاسح الّضويّئ

      - رقمنة الّصور ومعالجتها باستعامل برمجّية  

Adobe  Photoshop      

- حواسيب / سّبورة

  Adobe  Photoshop برمجّية -

- ماسح ضويّئ

05 دق

25دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 -  تذكري واستئناف 

 - فتح خلفّيات الّشاشة املسّجلة 
Adobe  Photoshop تقديم فكرة لألطفال عن كيفّية معاجلة ّنص على برجمّية -  

  - خلق شاشة للّتجريب 
  - تغيري لون الّشاشة 

  -كتابة نّص على برجمّية Adobe  Photoshop ثم توضيبه : منط اخلط ّ و حجمه و  لونه ...
  - إعداد الّصفحة : التأطري والّتغيري والّتدّرج...

 - التّقييم البنائّي األّول 

 -  راحة

 -  مواصلة نفس الّتمرين 
 - تسجيل العمل املنجز خالل احلّصة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

        - استخدام معالج  النّصوص التاّبع لربمجّية   

Adobe  Photoshop        

 

- حواسيب / سّبورة

  Adobe  Photoshop برمجّية -

05 دق

25دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية                   
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 -  تذكري واستئناف

 - تشغيل برجمّية Sound Forge اللتقاط الّصوت ومعاجلته
 - تقديم شريط األدوات

 - توضيح حول كيفّية تسجيل الّصوت انطالقا من املصدح وجهاز الّتسجيل
 - تسجيل األطفال ملقاطع صوتّية )نصوص  وأغان...(

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - مواصلة العمل اّلذي شرع األطفال يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة 
 - كيفّية  إضافة الّصوت و إزالته

 - حفظ العمل املنجز خالل احلّصة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - استخدام  برمجّية  Sound Forge أو غريها من 

      الربمجياّت املشابهـة...

     - التقاط الّصوت

- حواسيب /  سّبورة 

- مصدح/جهاز الّتسجيل

- برمجّية  Sound Forge أو غريها من الربمجّيات  

املشابهـة

5 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 -  تذكري واستئناف

 - الّتدرب على التقاط الّصوت باستعمال املصدح وجهاز الّتسجيل مع إحداث مؤثّرات 
   صوتّية 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - مواصلة العمل اّلذي شرع األطفال يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة 
 - حفظ العمل املنجز 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - استخدام  برمجّية Sound Forge أو غريها من 

     الربمجّيات املشابهـة...

      - معالجة الّصوت

- حواسيب /  سّبورة 

- مصدح/جهاز الّتسجيل/ قرص ضويّئ سمعّي

- برمجّية  Sound Forge أو غريها من الربمجّيات   

املشابهـة

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية                   
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 -  تذكري واستئناف

 - تقديم برجمّية Adobe Première  اخلاّصة مبعاجلة  الّلقطات الفيديويّة
 - الّتعّرف على شريط  أدوات الربجمّية

 - إدراج مقطع فيديوي وإضافة بعض املؤثّرات فيه وقّص مقطع والّتحّكم يف الّصوت ...            
  

 التّقييم البنائّي األّول
 

 -  راحة

 - إجناز األطفال لتمرين تطبيقّي
 - حفظ العمل املنجز خالل احلّصة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - استعامل برمجّية Adobe Première أو غريها 

      من الربمجّيات  املشابهـة

- حواسيب / سّبورة 

- برمجّية Adobe Première أو غريها من الربمجّيات  

املشابهـة

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

10 دق

05 دق
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املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 -  تذكري واستئناف

 - الّربط بني احلاسوب والكامريا  ثم توزيع األدوار : بعض األطفال يلتقطون  ومضة فيديويّة  
             Adobe Première و بقّية أفراد اجملموعة   تكتشف  برجمّية 

   - كيفّية إدماج الّصوت مع الشريط

 - التّقييم البنائّي األّول
 

 -  راحة

 - استئناف  العمل اّلذي شرع  األطفال يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة
 - حفظ العمل املنجز خالل احلّصة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

Adobe Première استعامل برمجّية -      

      - كيفّية استعامل الكامريا

      - كيفّية الّربط بني الحاسوب و الكامريا 

- حواسيب / سّبورة

Adobe Première   برمجّية -

- كامريا

 

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية                   
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 - تذكري واستئناف

 - الّربط بني احلاسوب والكامريا ثّم توزيع األدوار : بعض األطفال يف اجملموعة يلتقطون  
Adobe Première  ومضة فيديويّة  و بقّية أفراد اجملموعة  تكتشف برجمّية

   - كيفّية إدماج الّصوت مع الّشريط
  - يقوم كّل طفل بإجناز مونتاج : إدماج الّصوت والنّص …

  - التّقييم البنائّي األّول 

  -  راحة

  - استئناف العمل اّلذي شرع  األطفال يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة 
  - حفظ املقطع الفيديوي  املنجز 

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

  - التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

  Adobe Première  استعامل برمجّية -      

      - إنجاز مقطع فيديوّي

- حواسيب / سّبورة

Adobe Première   برمجّية -

- كامريا

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

25 دق

05 دق

10 دق
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90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 -  تذكري واستئناف

 - تدريب األطفال على استعمال الربجمّية 
 - الّتعّرف على لوحات األدوات وأزرار الّتحّكم يف الربجمّية

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - اكتشاف كيفّية الّربط بني الّشاشات 
 - إدخال مؤثّرات كاالنتقال من شاشة إىل أخرى...

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

     - استخدام  برمجّية Director   أو ما يعادلها 

     - الّتعرّف عىل لوحات األدوات 

- حواسيب  / سّبورة

- برمجّية  Director أو ما يعادلها 

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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90 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية                   
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 -  تذكري واستئناف

 - أخذ فكرة عاّمة حول استعمال الربجمّية 
 - الّتعّرف على لوحات األدوات وأزرار الّتحّكم يف الربجمّية

 - توريد الوسائط : صور وأشرطة
 - إنشاء أزرار ومناطق حّساسة 

 - التّقييم البنائّي األّول 

- راحة

 - اكتشاف طريقة الّربط بني الّشاشات بالّنقر على زّر أو بتفعيل منطقة حّساسة 
 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

     - استخدام  برمجّية Director   أو ما يعادلها 

     - إنشاء أزرار للّربط بني الّشاشات 

- حواسيب / سّبورة

- برمجّية Director أو ما يعادلها

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية
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 -  تذكري واستئناف

 - إدخال الّتأثريات االنتقالّية املصاحبة للّتحّول من شاشة إىل شاشة

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - إضافة األصوات الّضروريّة يف كّل شاشة
 - الّتعّرف على كيفّية »حزم« »Compilation« مشروع متعّدد الوسائط 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

 Director   استخدام  برمجّية -     

     - الّتعرّف عىل كيفّية إدخال الّتأثريات االنتقالّية

     - الّتعرّف عىل كيفّية إضافة مؤّثرات صوتّية

- حواسيب / سّبورة

- برمجّية  Director أو ما يعادلها

 

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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وحدة اخللق واإلبداع »أ«

والّتخطيط  موضوعه  باختيار  الوسائط  متعّدد  مشروع  إجناز  على  األطفال  إقدار 
نصوصا  لتطويره  الاّلزمة  الوسائط  ومعاجلة  املعلومات  بجمع  الوثائق  وإعداد  إلجنازه 
وأصواتا ورسوما وصورا ولقطات فيديوّية ومعاجلتها بالبرمجّيات املالئمة ثّم جمعها 
ثّم تقييمه وتقوميه و عرض املشروع كامال في احلّصة  في مشروع متكامل العناصر 

األخيرة على األطفال.

أهداف الوحدة الّتكوينّية

أ«
« 

اع
بد

اإل
 و

ق
خل

 ال
دة

ح
و



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق
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 - استقبال األطفال وتذكريهم بأهم ّ بنودالّنظام الّداخلي للمركز 

 - أخذ فكرة عن بعض  الربجمّيات متعّددة الوسائط املنجزة باملركز من قبل جمموعات 
أخرى 

 - اختيار موضوع املشروع وتكليف األطفال بالبحث عن الوثائق الاّلزمة إلجنازه

 - التّقييم البنائّي األّول 

 -  راحة 

 - مراجعة حول بعض الربجمّيات املتعّددة الوسائط 
 - تعّرف األطفال على خمتلف مراحل إجناز مشروع متعّدد الوسائط : )اختيار العنوان/

الّتصميم/ املراحل/ الّتوثيق /إعدادالوسائط / جتميعها...(

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية                                   

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - اختيار موضوع املرشوع املتعّدد الوسائط ورسم 

    الخطوط الكربى له  

- حواسيب / سّبورة  

- بعض املشاريع املنجزة  

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
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120 دق
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 - تذكري واستئناف

 - جتميع الوثائق الّتـي أعّدها األطفال وتبويبها حسب املخّطط املرسوم للمشروع 

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

  - االّطالع على املعلومات الّتـي أعّدها األطفال والّشروع يف معاجلتها إثر تقسيمهم إىل 
فرق عمل : فريق يرقمن الّصور وفريق يعاجل الّنصوص ...

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية                                      

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - حسن تصنيف الوثائق املجمعة وتبويبها حسب 

     املخّطط املرسوم للمرشوع 

- حواسيب / سّبورة

- ماسح ضويّئ

Adobe Photoshop  برمجّية -

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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 - تذكري واستئناف

 - معاجلة املعلومات الّتـي أعّدها األطفال

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

  - استئناف العمل اّلذي شرع  األطفال يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - معالجة الوسائط اّلتي سيتّم استخدامها يف املرشوع 

- حواسيب / سّبورة

 /Adobe Photoshop/ Microsoft Word : برمجّيات -
 Adobe Première   

- ماسح ضويّئ 

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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120 دق
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 - تذكري  واستئناف

 - مواصلة نفس العمل اّلذي شرع األطفال يف إجنازه خالل احلّصة الفارطة وإثرائه مبزيد 
الوثائق والوسائط 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

  - استئناف العمل اّلذي شرع األطفال يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية                                  

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - معالجة الوسائط اّلتي سيّتم استخدامها يف املرشوع

- حواسيب / سّبورة

Adobe Photoshop/ Adobe Première  : برمجّيات -

- ماسح ضويّئ 

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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 - تذكري واستئناف

 - الّشروع يف رسم اهليكل املفّصل  لشاشات املشروع والّربط املنهجّي بينها 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - استئناف العمل اّلذي شرع األطفال يف  إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - رسم هيكل مفّصل لشاشات املرشوع

- حواسيب / سّبورة

    Adobe Photoshop / Microsoft Word : برمجّيات -

Adobe Première ...                  

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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120 دق
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 - تذكري واستئناف

 - تسجيل األصوات انطالقا من الّنصوص املكتوبة اخلاّصة باملشروع
 - حفظ األصوات يف امللّف املعّد لذلك

 - التّقييم البنائّي األّول 

 -  راحة 

 - مواصلة تسجيل األصوات
 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - تسجيل األصوات الّخاصة باملرشوع ومعالجتها

- حواسيب / سّبورة

Sound Forge برمجّية -

- مصدح

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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 - تذكري واستئناف

 - تسجيل األصوات ومعاجلتها

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - انتقاء املوسيقى املرافقة للمشروع ومعاجلتها

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - تسجيل األصوات الخاّصة باملرشوع ومعالجتها

 - حواسيب / سّبورة 

 Sound Forge برمجّية - 

 - مصدح 

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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 - تذكري واستئناف

 - مراجعة  الوسائط املنجزة من قبل األطفال : األلوان املستعملة وحجم الّصورواخلطوط .. 
وذلك باستعمال الربجمّيات املناسبة وإدخال بعض الّتغيريات عليها

  -  التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

  - استئناف العمل اّلذي شرع األطفال يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة
 - الّشروع يف جتميع الوسائط و مراجعتها 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

     - معالجة الوسائط اّلتي سيتّم استخدامها يف املرشوع

     - تجميع الوسائط ومراجعتها وتحسينها

- حواسيب / سّبورة

Adobe Photoshop / Microsoft Word  : برمجّيات -

Adobe Première...             

 

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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  - تذكري  واستئناف

  - مواصلة مراجعة الوسائط املنجزة من قبل األطفال وإدخال الّتغيريات والّتحسينات 
الّضرورية   عليها و جتميعها

  - التّقييم البنائّي األّول 

  - راحة 

  - استئناف العمل اّلذي شرع يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - تجميع الوسائط الالّزمة للمرشوع 

- حواسيب / سّبورة

- برمجّية Director أو غريها من الربمجّيات املشابهة

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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- تذكري واستئناف

 - يقوم األطفال جبلب  الّصور واألصوات والّنصوص ... وإدراجها يف برجمّية  لتجميع 
Director  الوسائط و الّربط بينها مثل

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

  - استئناف العمل اّلذي شرع األطفال يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

     - الّربط بني الوسائط يف مختلف الّشاشات

- حواسيب / سّبورة 

- برمجّية Director أو غريها من الربمجّيات املشابهة

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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 - تذكري واستئناف

 - الّربط بني شاشات املشروع 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - مواصلة الّربط بني الّشاشات وجتريب املشروع يف نسخته األوىل 
 - تقييم األطفال للمشروع املنجز يف نسخته األوىل

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

      - تجميع الوسائط الالّزمة للمرشوع 

      - الّربط بني شاشات املرشوع

- حواسيب / سّبورة

- برمجّية Director أو غريها من الربمجّيات املشابهة

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn
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ح
و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

75

12

 - تذكري واستئناف

 - إدخال الّلمسات األخرية على املشروع يف نسخته النهائّية 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 -  راحة 

 - مواصلة العمل اّلذي شرع يف إجنازه خالل  اجلزء األّول من احلّصة 

 - عرض املشروع على األطفال حبضور أوليائهم ثّم تقييمه  من حيث حمتواه وطريقة إجنازه
  و شكله  الفنـّي

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

       - عرض املرشوع يف إصداره األخري 

- حواسيب / سّبورة

 - برمجّية Director أو غريها من الربمجّيات املشابهة

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

20 دق

35 دق





77

وحدة االكتشافات  »ب«

ومحيط  احلاسوب  مكّونات  أهّم  الّتكوينّية  الوحدة  هذه  خالل  األطفال  يكتشف 
 »Paint« الّرسم  برمجّية   : الّتالية  البرمجّيات  على  ويتعّرفون  وخصائصه  الونداوز 
وبرمجّية معاجلة الّنصوص »Word« وبرمجّية العرض والّتقدمي »Power Point« باإلضافة 

إلى الّتعّرف على نشأة األنترنات وتطّورها وأهّم خدماتها. 

أهداف الوحدة الّتكوينّية

ب«
« 

ت
فا

شا
كت

اال
ة 

حد
و



الجذاذة البيداغوجّية عدد

ب«
« 

ت
فا

شا
كت

اال
ة 

حد
و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

78

1

 - استقبال األطفال وقراءة الّنظام الّداخلي للمركز وشرح لبعض بنوده 

 - حملة عاّمة عن حمتوى الوحدة الّتكوينّية 
 - اكتشاف مكّونات احلاسوب 

 Windows تشغيل احلواسيب والّتعّرف على حميط - 
 -  الّتعّرف على العناصر املوجودة على سطح املكتب )امللّفات واأليقونات...(

 - الّتحّكم يف الّنوافذ )الفتح / الغلق / الّتكبري / الّتصغري...(

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 Paint اكتشاف برجمّية الّرسم - 
 - الّتعرف على شريط أدوات الربجمّية

 - إجناز رسم وتلوينه
 - تسجيل العمل املنجز

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحصة عىل :

                 Paint  وبرمجّية الرّسم Windows اكتشاف محيط -     

     - الّتحّكم يف الفأرة 

     - الّتحّكم يف النوافذ

- حواسيب 

- سّبورة

Paint برمجّية الرّسم -

10 دق

20 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

فل المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للطّّ
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ت
فا

شا
كت
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ة 

حد
و

األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

79

2

 - تذكري و استئناف 

 Microsoft  Word    تقديم برجمّية - 
 - الّتعّرف على  أزرار لوحة املفاتيح

 - الّتدريب على استخدام لوحة املفاتيح :كتابة نّص

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - مواصلة كتابة نّص ثم توضيبه  بإدخال بعض الّتعديالت الّضروريّة عليه) أنواع اخلطوط / 
حجمها /نقل فقرة / مسح فقرة ثم إرجاعها...(

 - تسجيل النّص

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

 Microsoft Word الّتعرّف عىل أرشطة أدوات برمجّية -     

        ملعالجة الّنصوص 

     - الّتحّكم يف لوحة املفاتيح 

           

-حواسيب 

- سّبورة

Microsoft Word  برمجّية -

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

3

80

 - تذكري و استئناف

 - فتح الّنّص اّلذي شرع يف كتابته يف احلّصة الفارطة ومواصلة الكتابة  
 - حفظ الّنّص 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 -  إدخال الّتغيريات على اخلّط )أنواع اخلطوط و حجمها و ألوانها …( و توضيبه
 - إدخال تغيريات على الفقرة )وضعّية الكتابة/ ميني /يسار/وسط...(

 - حفظ الّنّص

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

     - الّتحّكم يف لوحة املفاتيح

     - كتابة الّنّص وإدخال تغيريات عليه

-حواسيب

- سّبورة

Microsoft Word  برمجّية -

05 دق

25 دق

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

فل المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للطّّ
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األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

4

81

 - تذكري و استئناف

 - فتح الّنّص اّلذي متّ اجنازه يف احلّصة الفارطة
 - إدخال صورة على الّنّص وتوضيبها

 Word Art إدخال تغيريات على عنوان الّنّص باعتماد - 
 - حفظ العمل املنجز

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - إدراج جدول
 - تنسيق احلدود وتظليلها

 - حذف وإضافة سطرأو  خلّية  أو عمود...
 - حفظ العمل املنجز

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

     - إدخال صورة عىل الّنّص

 Word Art الّتحّكم يف -     

     - إدراج جدول

  

- حواسيب

- سّبورة

Microsoft Word برمجّية -

05 دق

25 دق

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

5

82

 - تذكري و استئناف

 - فتح األعمال احملفوظة 
 - إعداد الصفحة )احلجم/ اهلوامش/ رأس الّصفحة و ذيلها/الرّتقيم...(

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - توضيب الّنّص  و إخراجه
 - طباعة الّنّص

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - إعداد الصفحة

     - طباعة الّنّص

- الحواسيب

- سّبورة

Microsoft Word   برمجّية -

- آلة طابعة

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

6

83

 - تذكري و استئناف

 - الّتعّرف على كيفّية الّتصّرف يف امللّفات
 - إضافة ملّف وتسميته

 - تغيري موقع امللّف
 - توضيح كيفّية حفظ إجنازات األطفال داخل ملّفاتهم

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - الّتعّرف على خصائص لوحة الّتحّكم )اخللفّية/ شاشة التوّقف/ الّلغة، الّصوت...(

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

   *يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

      - الّتحّكم يف امللّفات

      - الّتحّكم يف لوحة الّتحّكم 

Panneau de Configuration                 

- حواسيب

- سّبورة

05 دق

25 دق

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

10 دق
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املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

7

84

 - تذكري و استئناف

 - الّتعّرف على القرص الّضوئّي )طريقة مسكه واحملافظة عليه وكيفّية تثبيته واستعماله(

 - التّقييم البنائّي األّول  

 - راحة

 - اكتشاف حمتوى  بعض األقراص الّضوئّية الرّتبويّة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - تثبيت القرص الّضويّئ واكتشاف محتوياته

- حواسيب / سّبورة

- أقراص ضوئّية تربوّية مثل : كلامت ومعان

  Collection : Bus magique  

Mon atelier de cinéma 3D  

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

8

85

 - تذكري و استئناف

Microsoft Power Point : تقديم برجمّية العروض - 
»Diaporama« تفسري مدلول كلمة - 

 - تشغيل الربجمّية
 - اكتشاف شريط أدوات الربجمّية

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - الّتعّرف علىبعض القوالب اجلاهزة قي الربجمّية لتصميم  الّشرائح
»Conception des diapositives«                                 

 - اختيار قالب تصميم من قبل كّل طفل
 - كتابة نّص يف الّشرحية وتوضيبه

 - حفظ الّشرحية

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - اكتشاف رشيط أدوات برمجّية

 Microsoft Power Point         

»Diapositive« تصميم رشيحة -    

- حواسيب 

- سّبورة

 Microsoft  Power Point برمجّية -

05 دق

25 دق

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

10 دق
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90 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

9

86

 - تذكري و استئناف

 »Diaporama« اختيار موضوع إلجناز - 
- إعداد  »Diaporama« ) كيفّية كتابة الّنّصوص و إدراج الّصور...(

 - التّقييم البنائّي األّول  

 - راحة

»Diaporama« مواصلة إعداد - 
 - الّتعّرف على كيفّية االنتقال بني الّشرائح:

- بواسطة األزرار  
- بصفة تلقائّية  

- إضافة املؤثّرات االنتقالّية  

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - إعداد »Diaporama« باستعامل  برمجّية 

 Microsoft Power Point     

- حواسيب 

- سّبورة

 Microsoft  Power Point برمجّية -

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

10

87

 - تذكري و استئناف

 - إدخال حركة على الّنصوص والّصور
 - الّتحّكم يف ترتيب احلركة

 - الّتحّكم يف ترتيب الّشرائح

 - التّقييم البنائّي األّول  

 - راحة

 - عرض األشغال املنجزة وتقييمها

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

   * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

     - إعداد »Diaporama« باستعامل برمجّية 

Microsoft Power Point       

- حواسيب

- سّبورة

Microsoft Power Point برمجّية -

05 دق

25 دق

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

11
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 - تذكري و استئناف

 - الّتعّرف على: 
 - أنظمة الّتشغيل

  Bit - Octet - Kilooctet - Mégaoctet ...   وحدات القيس الّرقمّية   - 
 - خصائص الّشاشة ومضّخم الّصوت ولوحة املفاتيح والفأرة...

 - املعاجل امليكروّي
 - وحدات الّتخزين

 - البطاقات 
 - الّذاكرة وأنواعها )املّيتة واحلّية(

 -التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - فصل مكّونات احلاسوب عن الوحدة املركزيّة
 - فتح الوحدة املركزيّة والّتعّرف على املكّونات بصفة ملموسة

 - متكني األطفال من ربط مكّونات احلاسوب اخلارجّية بالوحدة املركزيّة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - الّتعرّف عىل خصائص مكّونات الحاسوب وطرفّياته 

     والّتمييز بينها

           

- حواسيب

- سّبورة

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

فل المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للطّّ
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األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

12
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 - تذكري و استئناف

 - ذكر تارخيّية األنرتنات
 - وسائل الّربط باألنرتنات

 Forums  الّتمييز بني خمتلف خدمات األنرتنات )الواب - الربيد اإللكرتوني- املنتديات - 
)FTP مرسوم حتويل امللّفات –Chat احملادثة احلينّية

 -التّقييم البنائّي األّول  

 - راحة

 - الّتعّرف علىبرجمّية من برجميّات املالحة يف الّشبكة العنكبوتّية 
                                   ) Internet Explorer أو غريها(

 - الّتمييز بني مدلول املصطلحات التّالية :صفحات الواب وحمّركات البحث...
 - تدريب األطفال على استعمال خدمة الواب وطريقة املالحة يف الّشبكة العنكبوتّية

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل:

    - معرفة تاريخّية األنرتنات

    - الّتمييز بني مختلف خدمات األنرتنات

    - معرفة كيفّية االرتباط بشبكة األنرتنات

- حواسيب

- سّبورة

05 دق

25 دق

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

10 دق
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دة »ب« وحدة الوسائط املتعدّ

يكتشف الّطفل في هذا املستوى العديد من البرمجّيات اخلاّصة بإجناز الّتطبيقات 
ذات الوسائط املتعّددة  و يصبح الّطفل قادرا في آخر هذه الوحدة على تسجيل الّصوت 
الّصور  الّتحسينات على  و  الّتغييرات  إدخال  و  الّضوئّي  املاسح  و معاجلته واستعمال 

والّلقطات الفيديوّية والّتحّكم في برمجّيات جتميع  الوسائط املتعّددة…

أهداف الوحدة الّتكوينّية

ب«
« 

دة
عّد

مت
 ال

ط
سائ

لو
ة ا

حد
و
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90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

1

92

 - استقبال األطفال وقراءة الّنظام الّداخلي للمركز وشرح لبعض بنوده 

 - حملة عاّمة عن حمتوى الوحدة الّتكوينّية 
 - تعريف كلمة الوسائط املتعّددة 

 Adobe Photoshop الّتعّرف علىرشيط أدوات برمجّية - 
 - إنشاء خلفّية جديدة وتلوينها   ...

 -التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - مواصلة اكتشاف شريط األدوات 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

  Adobe Photoshop اكتشاف رشيط أدوات برمجّية -    

    

- حواسيب / سّبورة

 Adobe Photoshop برمجّية -

10دق

25 دق

05 دق

10 دق

25 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

2
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 - تذكري و استئناف 

Adobe Photoshop كيفّية رقمنة الّصور باستعمال برجمّية - 
 - تقسيم األطفال إىل جمموعات صغرى وتوزيع األعمال عليها  وقيامهم بالعمل بالّتداول           

 )Adobe Photoshop جمموعة بصدد رقمنة الّصور والبقّية تكتشف برجمّية (
 - نقل الّصور املرقمنة  من حاسوب إىل آخر بواسطة الّشبكة الداخلّية

 -التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - مواصلة العمل اّلذي شرع يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

فل قادرا يف آخر الحّصة عىل :  * يصبح الّطّّ

     -استعامل املاسح الّضويّئ 

     - رقمنة الّصور ومعالجتها باستعامل برمجّية

 Adobe Photoshop                       

  - سّبورة / حواسيب / ماسح ضويّئ

Adobe Photoshop برمجّية -  

  - استخدام الّشبكة الّداخلّية 

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

3
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 - تذكري و استئناف

 - اجناز خلفّية شاشة اعتمادا على األشكال و األلوان 
 - إدخال بعض املؤثّرات على خلفّية الّشاشة

 -التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - إدخال بعض الّتغيريات و الّتحويرات على خلفّية الّشاشة ...
 - تسجيل خلفّيات الّشاشة املنجزة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - إدخال بعض املؤّثرات عىل الّصورة 

   - الّتحّكم يف خصائص الّصورة

 

- حواسيب / سّبورة

Adobe Photoshop برمجّية -

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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www.cnipe.nat.tn
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األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  
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 - تذكري و استئناف

 - فتح خلفّيات الّشاشة املسّجلة 
Adobe Photoshop تقديم فكرة لألطفال عن كيفّية معاجلة  نّص اعتماداعلى برجمّية - 

 - خلق شاشة للّتجريب 
 - تغيري لون الّشاشة 

 - كيفّية كتابة نّص على برجمّية Adobe Photoshop : منط اخلّط وحجمه و لونه...   
 - إعداد الّصفحة : التّأطري و الّتغيري و الّتدّرج...

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - مواصلة نفس الّتمرين 
 - حفظ العمل املنجز

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

- حواسيب / سّبورة

Adobe Photoshop برمجّية -

05 دق

25 دق

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

10 دق

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

 Adobe معالجة نّص قصري اعتامدا عىل برمجّية -     

Photoshop     
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املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

5
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 - تذكري و استئناف

 - توضيح حول كيفّية تسجيل الّصوت انطالقا من املصدح و توزيع العمل   على األطفال
 - التقاط الّصوت من قبل األطفال 

 - معاجلة الّصوت وإدخال املؤثّرات عليه
)Extentions : Wav - Midi - Mp3 ...(  حفظ األصوات مع اعتماد االمتدادات املختلفة - 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - التقاط الّصوت من قبل  األطفال باعتماد جهاز تسجيل
 - معاجلة الّصوت وإدخال املؤثّرات عليه

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - استخدام برمجّية اللتقاط الّصوت و معالجته مثل

»Sound Forge«    

   - التقاط الّصوت ومعالجته من املصدح و جهاز الّتسجيل

- حواسيب / سّبورة / مصدح/جهاز الّتسجيل

 Sound Forge   برمجّية -

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

6
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 - تذكري و استئناف

 - الّتدرب على التقاط الّصوت باستعمال القرص الّضوئّي  مع إحداث مؤثّرات   صوتّية 
»Sound Forge«  خمتلفة بواسطة

 - التّقييم البنائي ّ األّول 

 - راحة

 - الّتدّرب على التقاط الّصوت من األنرتنات  مع إحداث مؤثّرات   صوتّية خمتلفة  
»Sound Forge«  باعتماد

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

- حواسيب / سّبورة  

- أقراص ضوئّية 

 Sound Forge  برمجّية -

05 دق

25 دق

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

10 دق

فل قادرا يف آخر الحّصة عىل :   * يصبح الّطّ

     - الّتحّكم يف برمجّية  التقاط الّصوت و معالجته  :

 Sound Forge     

     - التقاط الّصوت و معالجته انطالقا من القرص الّضويّئ 

     واألنرتنات
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   
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 - تذكري و استئناف

  - الّتعّرف على الربجمّية  Adobe Première اخلاّصة مبعاجلة  املقاطع الفيديويّة
 - اكتشاف شريط األدوات 

 - إضافة مقاطع فيديويّة )قّصها ولصقها ...(

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - إدخال التّأثريات االنتقاليّّة بني املقاطع الفيديويّة
Transitions 

Effets إضافة املؤثّرات - 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

-  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

Adobe Première اكتشاف رشيط أدوات برمجّية -   

Transitions استخدام الّتأثريات االنتقالّية -   

Effets استخدام املؤّثرات -   

- حواسيب / سّبورة 

Adobe Première برمجّية -

- كامريا

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

8

99

 - تذكري و استئناف

 - التقاط مقطع فيديوّي باستعمال الكامريا
 - الّربط بني احلاسوب و الكامريا 

 - توريد املقطع من الكامريا إىل احلاسوب 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة
 

 - معاجلة املقاطع الفيديويّة
 - إضافة املؤثّرات و التّأثريات االنتقالّية

 -التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

  - حواسيب / سّبورة

Adobe Première برمجّية -  

  - كامريا

05 دق

25 دق

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

10 دق

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

Adobe Première استعامل برمجّية -     

     - التقاط مقطع فيديوّي باستعامل جهاز الكامريا
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90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

9

100

 - تذكري و استئناف

 - كيفّية إدماج الّنّص يف املقطع الفيديوي 
 - إضافة املؤثّرات   يف املقطع الفيديوي 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - كيفّية إدماج الّصوت يف املقطع الفيديوي 
 Avi / Mpeg / Divx  حفظ العمل املنجز باعتماد االمتدادات - 

 
 - التّقييم البنائّي الثّاني 

-  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - إدماج الّنّص يف املقطع الفيديوي 

   - إدماج الّصوت يف املقطع الفيديوي 

  - حواسيب  / سّبورة

Adobe Première برمجّية -  

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

10

101

 - تذكري و استئناف

 - أخذ فكرة عاّمة حول استعمال برجمّية  Director  أو ما يعادهلا 
 - الّتعّرف على لوحات األدوات وأزرار الّتحّكم يف الربجمّية

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - توريد الوسائط  و إدراجها: صور وأشرطة ونصوص وأصوات...

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

-  التّقييم الّنهائّي

  - حواسيب  / سّبورة

  - برمجّية  Director أو ما يعادلها

05 دق

25 دق

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

10 دق

فل قادرا يف آخر الحّصة عىل :  * يصبح الّطّّ

     - استخدام  برمجّية Director أو ما يعادلها

Director اكتشاف أرشطة أدوات برمجّية -    
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90 دق
المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل

www.cnipe.nat.tn

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

11

102

 - تذكري و استئناف

 - إدراج الوسائط و توزيعها علي الّشاشات 
 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - إدخال املؤثّرات على الوسائط   

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - استخدام برمجّية  Director   أو ما يعادلها 

   - إدراج الوسائط يف الّشاشات وإدخال املؤّثرات عليها

  - حواسيب / سّبورة

  - برمجّية  Director أو ما يعادلها 

05 دق

25 دق

05 دق

10 دق

30 دق

05 دق

10 دق
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املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

90 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية  

12
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  - تذكري و استئناف

 - إنشاء أزرار ومناطق حّساسة 
 - الّربط بني الّشاشات 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - إضافة األصوات الّضروريّة يف كّل شاشة
 - حفظ املشروع وحزمه )complilation( ثم عرضه

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الّنهائّي

  - حواسيب  - سّبورة

  - برمجّية Director أو ما يعادلها

05 دق

25 دق

05 دق

30 دق

05 دق

10 دق

10 دق

 * يصبح الطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - استخدام برمجّية  Director   أو ما يعادلها 





وحدة اخللق واإلبداع »ب«

105

والّتخطيط  موضوعه  باختيار  الوسائط  متعّدد  مشروع  إجناز  على  األطفال  إقدار 
نصوصا  لتطويره  الاّلزمة  الوسائط  ومعاجلة  املعلومات  وجمع  الوثائق  وإعداد  إلجنازه 
وأصواتا ورسوما وصورا ولقطات فيديوّية ومعاجلتها بالبرمجّيات املالئمة ثّم جمعها 
في مشروع متكامل العناصر ثّم تقييمه وتقوميه و عرضه كامال في احلّصة األخيرة 

على األطفال.

ب«
« 

اع
بد

اإل
 و

ق
خل

 ال
دة

ح
و

أهداف الوحدة الّتكوينّية



الجذاذة البيداغوجّية عدد

ب«
« 

اع
بد

اإل
 و

ق
خل

 ال
دة

ح
و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

1

106

 - استقبال  األطفال

 - أخذ فكرة عن الوحدة الّتكوينّية »اخللق واإلبداع«  
 - استعمال تقنية التّنشيط املعروفة بـ »زوبعة األفكار«  الختيار موضوع  املشروع  

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - تقسيم املشروع إىل عناصر توّزع على األطفال بطريقة اختياريّة 
 - أخذ فكرة عن املشاريع املتعّددة الوسائط املنجزة باملركز من قبل اجملموعات األخرى  

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - اختيار موضوع مرشوع متعّدد الوسائط و رسم      

    الخطوط الكربى له

- حواسيب/ سّبورة

- برمجّيات للعرض 

10دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

2

107

 - تذكري و استئناف 

 - انتقاء  املعلومات  الّتـي مجعها األطفال وتبويبها ثم توزيع ااملهاّم علىاجملموعات حسب نوع 
املعلومات الّتـي متّ جلبها 

 -الّشروع يف معاجلتها
 -  رقمنة الّصور باستعمال الربجمّيات املخّصصة لذلك 

 -  معاجلة الّصور و اخللفّيات والنّصوص باستعمال برجمّيات
...  Microsoft Word /  Adobe Photoshop /  Adobe Première  

 -التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - مواصلة العمل باالعتماد على خمتلف الربجمّيات املذكورة ... 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - تجميع املعلومات  

    - تبويب املعلومات حسب عنارص املرشوع 

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات/ سّبورة/ ماسح ضويّئ   

 Microsoft Word / Adobe Photoshop : برمجّيات -

..Adobe Première /  

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

3

108

- تذكري و استئناف 

 - مواصلة انتقاء  املعلومات  الّتـي مجعها األطفال وتبويبها ثّم توزيع األدوار بني اجملموعات 
 حسب نوع املعلومات الّتـي متّ  اختيارها  

 - الشروع يف معاجلتها  باستعمال خمتلف الربجميّات املذكورة  مع تبادل األدوار بني 
اجملموعات حتى تتمّكن كّل جمموعة من استخدام  خمتلف الربجمّيات واملعينات 

البيداغوجّية

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - مواصلة العمل  باعتماد خمتلف الربجمّيات واملعينات البيداغوجّية...

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - انتقاء املعلومات والوسائط اّلتي سيقع إدارجها يف 

   املرشوع املتعّدد الوسائط

   - معالجة الوسائط  

-حواسيب مرتبطبة بشبكة األنرتنات/ سّبورة/ ماسح ضويّئ 

 Microsoft Word/ Adobe Photoshop  : برمجّيات -

..Adobe Première /  

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

4
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 - تذكري و استئناف 

 - مواصلة انتقاء  املعلومات  الّتـي مجعها األطفال وتبويبها ثّم توزيع املهاّم على اجملموعات   
 حسب نوع املعلومات الّتـي متّّ اختيارها  والشروع يف معاجلتها  باستعمال خمتلف 

 الربجميّات املذكورة  مع تبادل األدوار بني اجملموعات حّتى تتمّكن كّل   جمموعة من
 استخدام  خمتلف الربجمّيات واملعينات  البيداغوجّية

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - مواصلة العمل  باعتماد خمتلف الربجمّيات واملعينات البيداغوجّية.... 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - انتقاء املعلومات والوسائط اّلتي سيقع إدارجها يف 

     املرشوع املتعّدد الوسائط  

     - معالجة الوسائط  

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات/ سّبورة / ماسح ضويّئ 

/ مصدح…  

 Microsoft Word /  Photoshop  : برمجّيات -

..Adobe Première 

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   
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 - تذكري و استئناف 

  - مواصلة معاجلة املعلومات  باستعمال خمتلف الربجميّات املذكورة  مع تبادل األدوار بني 
 اجملموعات حّتى تتمّكن  كّل جمموعة من الّتدّرب علىاستخدام  خمتلف الربجمّيات 

واألدوات 
Adobe   Photoshop إعداد خلفّيات الّشاشة وصفحات العناوين باستعمال برجمّية - 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - مواصلة العمل  باعتماد خمتلف الربجمّيات ...

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - انتقاء املعلومات والوسائط اّلتي سيقع إدارجها يف 

   املرشوع املتعّدد الوسائط  

   - معالجة الوسائط  

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات/ سّبورة / ماسح ضويّئ

 Microsoft Word / Adobe Photoshop  : برمجّيات -

..Adobe Première                  

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   
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 - تذكري و استئناف 

 - إعداد املخّطط العاّم للمشروع 
 -  تذكري األطفال بكيفّية تسجيل الّصوت

 - فتح امللّفات الّنصّية املتضّمنة للّنصوص اخلاّصة باملشروع و تسجيلها

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - إنهاء  معاجلة الوسائط باستعمال  خمتلف الربجمّيات ...

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     -  إنجاز تخطيط عاّم للمرشوع 

     - إنهاء جمع  املعلومات وإنجاز الوسائط اّلتي سيقع 

      إدارجها يف املرشوع املتعّدد الوسائط  

     - تسجيل الّصوت  

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات / سّبورة

Sound Forge برمجّية -

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

7

112

 - تذكري و استئناف 

 - مواصلة تسجيل الّصوت انطالقا من الّنصوص املكتوبة 
 - حفظ األصوات يف ملّف 

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - مواصلة العمل  باعتماد خمتلف الربجمّيات ...

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - الرّشوع يف إنجاز املرشوع املتعّدد الوسائط 

   Sound Forge تسجيل الّصوت باستعامل برمجّية -   

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات/ سّبورة

Sound Forge برمجّية -

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل
www.cnipe.nat.tn
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

8

113

 - تذكري و استئناف 

 - جتميع الوسائط الاّلزمة  للمشروع
 - الّشروع يف مراجعة األعمال املنجزة من قبل األطفال : األلوان املستعملة وحجم 

الّصور واخلطوط ... وذلك باستعمال الربجمّيات املذكورة أعاله 

 -التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

- استئناف العمل اّلذي شرع األطفال يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - معالجة الوسائط الالّزمة للمرشوع 

    - إنجاز املرشوع املتعّدد الوسائط

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات / سّبورة / ماسح   

ّضويّئ / مصدح…  

 Microsoft Word / Adobe Photoshop / : برمجّيات -

...Sound Forge / Adobe Première

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

9
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  - تذكري واستئناف

 - بداية تركيب املشروع بضبط عدد الّشاشات وجلب الوسائط ...

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة

 - استئناف العمل اّلذي شرع يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - تجميع الوسائط باستعامل برمجّية Director أو ما

    يعادلها

   - إمتام  معالجة الوسائط 

- حواسيب / سّبورة

- برمجّية Director أو ما يعادلها

 

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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المركز الوطني لإلعالمية الموجهة للطفل
www.cnipe.nat.tn
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ســري احلـّصـة

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

10

115

 - تذكري و استئناف 

Director يقوم األطفال جبلب الّصور و األصوات و الّنّصوص و إدراجها يف برجمّية الّربط - 

 - التّقييم البّنائّي األّول 

 - راحة

 - استئناف العمل اّلذي شرع يف إجنازه خالل اجلزء األّول من احلّصة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - تجميع الوسائط بآستعامل برمجّية Director أو ما 

      يعادلها

- حواسيب / سّبورة

- برمجّية Director  أو ما يعادلها

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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ســري احلـّصـة

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

11

116

 - تذكري و استئناف 

 -  مواصلة العمل اّلذي شرع يف إجنازه خالل احلّصة الفارطة
 - الّربط بني الّشاشات ثّم  جتريب املشروع يف إصداره األّول

 - التّقييم البنائّي  األّول 

 - راحة

 - مواصلة العمل  باعتماد خمتلف الربجمّيات ...

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - تجميع الوسائط باستعامل برمجّية Director أو ما 

    يعادلها

- حواسيب / سّبورة

- برمجّية Director  أو ما يعادلها

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

12

117

 - تذكري و استئناف 

 - مواصلة العمل اّلذي شرع يف إجنازه خالل احلّصة الفارطة 

 -التّقييم البنائي ّ األّول

 - راحة

 - عرض املشروع على األطفال و الّتحاور حول الّنقاط االجيابّية والسلبّية فيه من حيث 
احملتوى و طريقة اإلجناز

 -  إدخال بعض الّتغيريات على املشروع ثّم حفظه
 -  حزم املشروع » Compilation du  projet« بتحويله إىل مّلف مستقّل من حيث 

الّتشغيل 
 - عرض املشروع على األطفال حبضور أوليائهم 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    _ عرض املرشوع يف إصداره األخري

- حواسيب / سّبورة

- برمجّية Director أو ما يعادلها

Vidéo Projecteur -

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

20دق

35 دق





وحدة األنرتنات 1

119

العاملّية  الّشبكة  تاريخّية  على  الّتكوينّية  الوحدة  هذه  خالل  األطفال  يتعّرف 
اإللكتروني  كالبريد  خدماتها  أهّم  ويكتشفون  »األنترنات«  واالّتصاالت  للمعلومات 
واملالحة في الواب واحملادثة عن بعد ومنابر الّنقاش… ويطّورون في احلصص األربع األخيرة 

موقع واب صغير باعتماد برمجّية من برمجّيات تصميم مواقع الواب.

أهداف الوحدة الّتكوينّية

1
ت 

رنا
ألنت

ة ا
حد

و



الجذاذة البيداغوجّية عدد

1
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رنا
ألنت

ة ا
حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

1

120

  -  استقبال األطفال والّتذكري بالّنظام  الّداخلي للمركز

  - الّتعّرف على: 
 -  تارخيّية األنرتنات

 - وسائل االرتباط باألنرتنات
 - خدمات  األنرتنات )الربيد اإللكرتونّي / الواب /احملادثة احلينّية / منابر الّنقاش / مرسوم 

حتويل امللّفات (

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 » …Internet Explorer «  اكتشاف برجمّية للمالحة مثل - 
 - اكتشاف قوائم اأّلوامر و اخليارات و لوحات األدوات داخل   برجمّية املالحة 

 - الّتعّرف على بعض حمّركات البحث
 - البحث عن مواقع تتحّدث عن  تارخيّية األنرتنات  وخدماتها ووسائل االرتباط بها 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - الّتعرّف عىل أهّم مراحل نشأة األنرتنات و تطّورها

   - الّتعرّف عىل إحدى برمجّيات املالحة مثل : 

  …Internet Explorer       

-  سّبورة

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

1
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ة ا
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و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

2

121

 - تذكري و استئناف 

 - الّتعّرف على خدمة الّشبكة العنكبوتّية العاملّية   :
      -  الّتعريف بــ »الواب«

      -  ما معنى موقع »واب«؟
      -  ما هي صفحة »واب«؟

      -  ما هو املعّرف الوحيد للموقع؟
      -  اكتشاف بعض مواقع »الواب«

 
 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - مواصلة اكتشاف بعض مواقع »الواب«

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - الّتعرّف عىل خدمة الّشبكة العنكبوتّية العاملّية »الواب«   

   - استخدام بعض محّركات البحث

 - سّبورة

 - حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

3

122

 - تذكري و استئناف 

 - مترين تطبيقي حول املالحة يف الواب 
 - الّتعّرف على طرق البحث املنهجّي باستعمال الواب: 

        إّما بالبحث عن طريق »موضوع معنّي«
       أو بالبحث عن طريق »كلمة مفتاح«

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - مواصلة الّتمرين الّتطبيقي حول طرق البحث املنهجّي يف الواب
»Favoris« كيفّية تسجيل موقع يف املفضلة - 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

  - استخدام الّشبكة العنكبوتّية العاملّية  »الواب«           

  - استخدام بعض محّركات البحث

-  سّبورة

-  حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

Vidéo projecteur -

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

1
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رنا
ألنت

ة ا
حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

4

123

 - تذكري و استئناف 

 - الّتعّرف على  خدمة الربيد اإللكرتونّي  و كيفّية استخدامه
 - تركيبة العنوان اإللكرتونّي

 - الّتعّرف على بعض املواقع اّلتـي تقّدم عنوان بريد إلكرتونّي جمانّي 
 - إعداد  كّل طفل  لعنوان بريد إلكرتونّي  خاّص به    

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

  - كيفّية بعث وتلقّي رسائل إلكرتونّية
 - إحلاق ملّف برسالة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - استعامل خدمة الربيد اإللكرتويّن

    - سّبورة

    - حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

5

124

 - تذكري و استئناف 

 - اكتشاف خمتلف طرق احملادثة عن بعد
 مثال:  - اكتشاف  بعض مواقع الواب للمحادثة عن بعد 

             - آداب احملادثة عن بعد  

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - القيام مبحادثة :
»Avatar«  و شخصّية افرتاضّية »Pseudo« اختيار اسم مستعار -           

- الّدخول إىل قاعة افرتاضّية للمحادثة  
- كيفّية إحداث قاعة افرتاضّية للمحادثة  

-  كيفّية إرسال امللّفات   

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

»Chat«  استعامل خدمة املحادثة الحينّية -    

- سّبورة

-  حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn
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حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

6

125

 - تذكري و استئناف 

 - الّتعّرف على: 
 -  خدمة مرسوم حتويل امللّفات 

 - بعض مواقع حتويل امللّفات 
 - حتميل ملّفات )صور/ نصوص / برجمّيات /أغان..(

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - مواصلة إجناز متارين تطبيقّية   حول كيفّية »حتميل« امللّفات

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

»FTP« اكتشاف خدمة مرسوم تحويل امللّفات -     

 

  - سّبورة

  - حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

7

126

 - تذكري و استئناف 

 - اكتشاف خدمة منابر الّنقاش
             - البحث عن منرب نقاش »Forum« داخل مزّود »Serveur« من املزّودات 

             - الّتسجيل بأحد منابر الّنقاش
http://news.voila.fr :مثال              

http://www.wanadoo.fr/discussions/html/forums.html               
     http://www.forum.fr               

 - املشاركة يف  منرب من منابر الّنقاش  الرّتبويّة 

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - استقبال الّرسائل و قراءتها والرّد عليها 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

»Forums«اكتشاف خدمة منابر الّنقاش -    

    

  

- سّبورة

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

8
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 - تذكري و استئناف 
 

 -فتح بعض املواقع اخلاّصة ببطاقات التّهنئة  وكتابة رسالة مثل املواقع التّالية :
www.123greeting.com  -  www.r3odi.com - www.riversongs.com   

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - مواصلة إرسال بطاقات التّهنئة  وقبوهلا
 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - تبادل بطاقات الّتهنئة عن طريق األنرتنات

    - سّبورة

    - حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

9
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 - تذكري و استئناف 

 - اكتشاف برجمّية لتصميم موقع  واب مثل     Microsoft Front Page أو ما يعادهلا :
         - اكتشاف شريط أدوات الربجمّية 

         - اكتشاف واجهة الربجمّية
         - الّتعّرف على كيفّية إنشاء موقع واب جديد

         - الّتعّرف على كيفّية إدراج صفحة واب

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - كتابة نّص وإدخال الّتغيريات عليه )احلجم والّلون واخلّط...(
 - إدراج صور ثابتة  أو متحّركة 

 - حفظ العمل

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

الّتعرّف عىل برمجّية لتصميم موقع  واب مثل    -        

         Microsoft Front Page أو ما يعادلها 

      

- سّبورة

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

- برمجّية Microsoft Front Page أو ما يعادلها

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   

10
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 - تذكري و استئناف 

 - اختيار األطفال ملوضوع موقع الواب املزمع تطويره  والّشروع يف إجنازبعض الّصفحات
 - البحث عن املعلومات من األنرتنات املّتعلقة باملوضوع ومعاجلتها

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - فرز املعلومات و تبويبها
 - إعداد هيكل املشروع 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - البحث عن املعلومات يف األنرتنات بواسطة محركات 

    البحث

    - إعداد هيكل املرشوع

- سّبورة

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

- برمجّية Microsoft Front Page أو ما يعادلها

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   
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 - تذكري و استئناف 

 - إدخال الوسائط املتعّددة )نصوص و صور وأصوات...(
 - إدخال تأثريات على الوسائط املتعّددة

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - إدراج روابط بني الوسائط 
 - حفظ العمل

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

إنجاز صفحات واب والّربط بينها  -        

- سّبورة

-  حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

- برمجّية Microsoft Front Page أو ما يعادلها

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية   
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 - تذكري و استئناف 

 - إدخال التّعديالت و اإلضافات األخرية على موقع الواب

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 -  جتريب الّصفحات والتّثّبت من سالمة »روابط « الّنصوص الفائقة
 - تقييم خمتلف األعمال املنجزة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 -  التّقييم الّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - تصميم موقع واب

- سّبورة

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

- برمجّية Microsoft Front Page أو ما يعادلها

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق





وحدة األنرتنات 2

133

نشر ثقافة تكنولوجّيات املعلومات واالّتصال بإقدار األطفال على بناء موقع واب بدءا 
باختيار املوضوع والعنوان والبحث عن الوثائق الّضرورية لتطويره ومرورا بإعداد الوسائط 
املتعّددة إلجنازه ثم الّشروع في بناء املوقع اعتمادا على برمجّية خاّصة لتصميم مواقع 
الواب وتقييمه وتقوميه ووصوال إلى إمتام املوقع في آخر حّصة وعرضه على األطفال.

أهداف الوحدة التكوينية

2
ت 

رنا
ألنت

ة ا
حد

و



الجذاذة البيداغوجّية عدد

2
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ة ا
حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

المركز الوطني لإلعالميّة الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

   - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

   - تنمية القدرات اإلدراكّية

   - نرش ثقافة تكنولوجّيات املعلومات و االّتصال

   - معرفة مختلف املراحل اّلتي ميّر بها إنجاز موقع واب 

1

134

 - استقبال األطفال  وتذكريهم  بالّنظام  الّداخلي للمركز
 - الّتذكري  بأهّم ما جاء يف الوحدة الّتكوينّية الّسابقة الرتباطها الوثيق بالوحدة احلالّية 

 - تقديم الوحدة الّتكوينّية مع أخذ فكرة عن بعض مواقع الواب املنجزة يف املركز ثم إجراء 
  نقاش حوهلا 

- معرفة خمتلف انتظارات األطفال حول موقع الواب اّلذي سينجز

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - اختيار موضوع املوقع و حتديد عناصره
 - معرفة خمتلف مراحل إجناز موقع واب

 - بداية البحث عن املعلومات  املتعّلقة مبواقع الواب املزمع تطويرها 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - الّتعرّف عىل مفهوم موقع واب

     - اختيار موضوع املوقع املزمع تطويره

- سّبورة       

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

2
ت 

رنا
ألنت

ة ا
حد

و
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املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

   - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

   - تنمية القدرات اإلدراكّية

   - نرش ثقافة تكنولوجّيات املعلومات و االّتصال

   - معرفة مختلف املراحل اّلتي ميّر بها إنجاز موقع واب  

2
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 - تذكري واستئناف                       

 - جتميع الوثائق و تصنيفها و إعداد املوقع على الورق
 - توزيع األعمال على األطفال وتوّخي تقنية التّنشيط املعروفة بـ»ديناميكّية فرق العمل«  :

        - معاجلة فرق العمل للوسائط املتعددةالّضروريّة لتطوير املشروع املتّفق عليه
        - مزيد البحث يف األنرتنات عن املعلومات و مجعها وتنظيمها يف شكل ملّفات 

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - مواصلة العمل يف نطاق اجملموعات
 - جتميع األطفال ومشاهدة خمتلف األعمال والّتحاور حول كيفّية استغالهلا أو حتسينها ...

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائيّّ

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - تجميع الوثائق و تصنيفها 

     -  إعداد املوقع عىل الورق

 

- سّبورة     

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

/ Microsoft Word/ Adobe Photoshop : برمجّيات -

   Microsoft Front Page أو ما يعادلها   

05 دق
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05 دق

10 دق
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المركز الوطني لإلعالميّة الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

   - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

   - تنمية القدرات اإلدراكّية

   - نرش ثقافة تكنولوجّيات املعلومات و االّتصال

   - معرفة مختلف املراحل اّلتي ميّر بها إنجاز موقع واب 

3
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 - تذكري واستئناف      

 - مواصلة العمل يف نطاق جمموعات صغرى
 - إعداد الوسائط املتعّددة  الاّلزمة  للمشروع )نصوص و صور وأصوات… (

 - إعداد الوثائق وحفظها يف ملّف معّد للغرض 

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - مواصلة العمل يف نطاق اجملموعات 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

  * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - إعداد الوسائط املتعّددة الالّزمة للموقع

   

- سّبورة     

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

 Microsoft Word/ Adobe Photoshop/ : برمجّيات -

/  Microsoft Front Page أو ما يعادلها       

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

2
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رنا
ألنت

ة ا
حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

   - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

   - تنمية القدرات اإلدراكّية

   - نرش ثقافة تكنولوجّيات املعلومات و االّتصال

   - معرفة مختلف املراحل اّلتي ميّر بها إنجاز موقع واب  

4

137

 - تذكري واستئناف      

 - مواصلة العمل يف نطاق جمموعات صغرى
 - إعداد الوسائط املتعّددةالاّلزمة للمشروع : نصوص و صور وأ صوات ... 

 - إعداد الوثائق وحفظها يف ملّف خاّص باملوقع

  - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - مواصلة العمل يف نطاق اجملموعات

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

فل قادرا يف آخر الحّصة عىل :  * يصبح الّطّّ

      - معالجة الوسائط الالّزمة للموقع

- سّبورة     

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

 Microsoft Word/ Adobe Photoshop : برمجّيات -

   Microsoft Front Page أو ما يعادلها      

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

2
ت 

رنا
ألنت

ة ا
حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

المركز الوطني لإلعالميّة الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

   - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

   - تنمية القدرات اإلدراكّية

   - نرش ثقافة تكنولوجّيات املعلومات و االّتصال

   - معرفة مختلف املراحل اّلتي ميّر بها إنجاز موقع واب 

5

138

 - تذكري واستئناف      

          Microsoft Front Page   : اختيار  إحدى الربجمّيات لتصميم موقع واب مثل - 
...Macromédia Dreamweaver

 - اكتشاف الربجمّية و التعّرف على شريط األدوات وواجهة الربجمّية

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة 

 - إنشاء موقع جديد ) اسم املوقع / حتديد مكان تسجيل امللّف..(
 - إدراج صفحات الواب باملوقع واختيار خلفّية للموقع

 - حفظ العمل 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل : 

     - إنشاء موقع جديد

- سّبورة     

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

- برمجّية Microsoft Front Page  أو ما يعادلها

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

2
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رنا
ألنت

ة ا
حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

   - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

   - تنمية القدرات اإلدراكّية

   - نرش ثقافة تكنولوجّيات املعلومات و االّتصال

   - معرفة مختلف املراحل اّلتي ميّر بها إنجاز موقع واب  

6

139

 - تذكري واستئناف      

 -  الّتعّرف على كيفّية إنشاء جداول و تعديلها 
 - كيفية إدراج الوسائط  داخل اجلداول 

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة 

 - مواصلة إدراج الوسائط  داخل اجلداول 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

فل قادرا يف آخر الحّصة عىل :  * يصبح الّطّ

      - إنشاء جداول باملوقع

      - إدراج بعض الوسائط املتعّددة باملوقع 

- سّبورة     

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

- برمجّية Microsoft Front Page  أو ما يعادلها

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

2
ت 

رنا
ألنت

ة ا
حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

المركز الوطني لإلعالميّة الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

   - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

   - تنمية القدرات اإلدراكّية

   - نرش ثقافة تكنولوجّيات املعلومات و االّتصال

   - معرفة مختلف املراحل اّلتي ميّر بها إنجاز موقع واب 

7

140

 - تذكري واستئناف      

 - مواصلة العمل يف نطاق جمموعات صغرى ملعاجلة الوسائط الاّلزمة للمشروع
 -  مواصلة مجع الوسائط بواسطة برجمّية   Microsoft Front Page أو ما يعادهلا

 - إدراج الوسائط: صور و أفالم و أصوات و مؤثّرات »الفالش« … 
 - إدراج روابط الّنصوص الفائقة…

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة 

 - مواصلة إدراج الوسائط وإدخال حتسينات عليها 

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

فل قادرا يف آخر الحّصة عىل :  * يصبح الّطّ

     - إدراج الوسائط املتعّددة باملوقع 

     - إدراج الّروابط بني الّصفحات و التأّكد من سالمتها 

- سّبورة     

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

- برمجّية Microsoft Front Page  أو ما يعادلها

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

2
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رنا
ألنت

ة ا
حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

   - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

   - تنمية القدرات اإلدراكّية

   - نرش ثقافة تكنولوجّيات املعلومات و االّتصال

   - معرفة مختلف املراحل اّلتي ميّر بها إنجاز موقع واب  

8

141

 - تذكري واستئناف      

 - مواصلة العمل يف نطاق جمموعات صغرى ملعاجلة الوسائط الاّلزمة للمشروع
 - مواصلة مجع الوسائط بواسطة برجمّية   Microsoft Front Page أو ما يعادهلا

 - مواصلة إدراج الوسائط: صور و أفالم و أصوات… 
 - مواصلة إدراج روابط الّنصوص الفائقة

 - إدراج أزرار التحّكم 

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة 

 - مراجعة اجلانب اجلمالي للموقع )إمكانّية إضافة أزرار أو نصوص متحّركة(
 - مراجعة اجلانب الّتجاوبي والتّفاعلي بني صفحات الواب

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

فل قادرا يف آخر الحّصة عىل :  * يصبح الّطّ

     - إدراج الوسائط الالّزمة للمرشوع

- سّبورة     

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

- برمجّية Microsoft Front Page  أو ما يعادلها

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

2
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ألنت

ة ا
حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

المركز الوطني لإلعالميّة الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

   - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

   - تنمية القدرات اإلدراكّية

   - نرش ثقافة تكنولوجّيات املعلومات و االّتصال

   - معرفة مختلف املراحل اّلتي ميّر بها إنجاز موقع واب 

9

142

 - تذكري واستئناف      

 - تقييم أّولي للموقع للّتعّرف على  نقائصه 
 - مواصلة إدراج  الوسائط 

 - جتريب روابط الّنصوص الفائقة بني صفحات املوقع 

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة 

  - إدخال حتسينات على املوقع

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

      - إدراج الوسائط الالّزمة ملوقع الواب

- سّبورة     

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

- برمجّية Microsoft Front Page  أو ما يعادلها

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

2
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حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

   - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

   - تنمية القدرات اإلدراكّية

   - نرش ثقافة تكنولوجّيات املعلومات و االّتصال

   - معرفة مختلف املراحل اّلتي ميّر بها إنجاز موقع واب  

10

143

 - تذكري واستئناف      

 - موا صلة إدراج الوسائط 
 - مراجعة اجلانب اجلمالي للموقع )أنواع اخلطوط و األلوان … (

 - جتريب روابط الّنصوص الفائقة بني صفحات املوقع

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة 

 - إدخال حتسينات أخرية على املوقع 
 - جتريب املوقع حملّيا

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

فل قادرا يف آخر الحّصة عىل :  * يصبح الّطّ

      - تجريب  املوقع  محلّيا و إدخال تحسينات عليه 

- سّبورة      

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

- برمجّية Microsoft Front Page  أو ما يعادلها

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

المركز الوطني لإلعالميّة الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

   - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

   - تنمية القدرات اإلدراكّية

   - نرش ثقافة تكنولوجّيات املعلومات و االّتصال

   - معرفة مختلف املراحل اّلتي ميّر بها إنجاز موقع واب 

11

144

 - تذكري واستئناف      

»Hébergement«   الّتعّرف على مراحل  إيواء موقع بشبكة األنرتنات - 
 - الّتعّرف على بعض مواقع اإليواء اجملانّي  بشبكة األنرتنات

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - إيواء املوقع بشبكة األنرتنات يف موقع  يقّدم خدمة اإليواء اجملّاني

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي
 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - عملية إيواء موقع واب مبختلف مراحلها

- سّبورة      

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

- برمجّية Microsoft Front Page  أو ما يعادلها

  

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

2
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رنا
ألنت

ة ا
حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العامة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

   - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

   - تنمية القدرات اإلدراكّية

   - نرش ثقافة تكنولوجّيات املعلومات و االّتصال

   - معرفة مختلف املراحل اّلتي ميّر بها إنجاز موقع واب  

12
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 - تذكري واستئناف      

 - جتريب املوقع  و تقييمه  

 - التّقييم البنائّي األّول 

 - راحة 

 - عرض املوقع على األطفال  حبضور األولياء والّتحاور حول إجيابّياته وسلبّياته من حيث 
حمتواه وطريقة إجنازه 

فل قادرا يف آخر الحّصة عىل :  * يصبح الّطّّّ

      -عرض املوقع و تقييمه 

- سّبورة      

- حواسيب مرتبطة بشبكة األنرتنات

- برمجّية Microsoft Front Page  أو ما يعادلها

Vidéo Projecteur -

05 دق

45 دق

05 دق

15 دق

50 دق





شر املدعوم باحلاسوب وحدة النّ

147

االّتصال  و  املعلومات  تكنولوجّيات  ثقافة  إلى نشر  الّتكوينّية  الوحدة  تهدف هذه 
املدعوم  الّنشر  برمجّيات  إحدى  في  الّتحّكم  على  قادرا  آخرها   في  الّطفل  ويصبح 
أو »مطوّية«  أو »مجّلة«  أو »نشرّية«  واجناز منوذج »جلدارّية«  باحلاسوب وذلك بتصميم 

أو»بطاقة« )للّتهنئة أو لدعوة أو ليومّية( .

أهداف الوحدة الّتكوينّية

ب
سو

حا
بال

م 
عو

مد
 ال

شر
الن

ة 
حد

و



الجذاذة البيداغوجّية عدد

ب
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ة 
حد

و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ـّة ســري احلـص

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

1

148

 - استقبال األطفال  و تذكري بالّنظام الّداخلي للمركز

 - مقّدمة عاّمة حول الّنشر املدعوم باحلاسوب 
 - املبادئ األساسّية للّنشر املدعوم باحلاسوب 

 - عرض بعض مناذج الّنشر املدعوم باحلاسوب ومناقشتها

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - الّتعّرف على:
 Microsoft Publisher واجهة  برمجّية  - 

-  كيفّية إدراج نّص وإدخال تغيريات عليه
-  كيفّية إدراج صورة وإدخال تغيريات عليها

-  كيفّية تغيري الّلون

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - استخدام القوائم األساسّية يف برمجّية

Microsoft Publisher       

- سّبورة

Microsoft Publisher برمجّية -

- حواسيب    

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn
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و األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ـّة ســري احلـص

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

2
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 - تذكري واستئناف                         

 Microsoft Publisher فتح برجمّية الّنشر املدعوم باحلاسوب - 
 - اختيار ملّف جديد

 - اختيار »يومّية« من شريط الّتصاميم
 - اختيار أمنوذج ليومّية )أفقي / عمودي / شهري / سنوي(

 - إدخال تعديالت على اليومّية )كتابة عناوين/إدراج نّص/ إضافة األلوان...( 

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - مواصلة نفس العمل اّلذي شرع يف إجنازه األطفال خالل اجلزء األّول من احلّصة 
 - مواصلة إدخال حتسينات على اليومّية )تدّرج األلوان/ زيادة أشكال هندسّية / أنواع 

  اخلطوط(
 - حفظ العمل

 - طباعة العمل املنجز

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - الّتعرف عىل القوائم األساسّية يف برمجّية

Microsoft Publisher                

     -  إنجاز أمنوذج ليومّية

 - سّبورة

 - حواسيب

Microsoft Publisher برمجّية - 

 - آلة طابعة

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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ة 
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و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ـّة ســري احلـص

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

3

150

 -  تذكري واستئناف

 - الّتعّرف على مناذج من البطاقات الربيديّة 
Microsoft Publisher فتح برجمّية -  

 - اختيار موضوع البطاقة الربيديّة
 - اختيار بطاقة بريديّة من شريط الّتصاميم

 - اختيار منوذج من البطاقات الربيديّة
 - إدخال نّص وإحداث تغيريات عليه

 - إضافة األلوان 
 - إدراج صور

 - إدراج خلفّية وإطار للبطاقة

 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

 - مواصلة إدخال حتسينات على البطاقة الربيديّة
 - حفظ العمل

 - طباعة البطاقة الربيديّة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - إنجاز بطاقة بريدّية

- سّبورة / حواسيب

Microsoft Publisher برمجّية -

-  مناذج لبطاقات بريدّية   

- آلة طابعة

45دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

05 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

ب
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بال
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ة 
حد

و األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ـّة ســري احلـص

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

4

151

 -  تذكري واستئناف

- الّتعّرف على مناذج لبطاقات دعوة
Microsoft Publisher فتح برجمّية -  

 - اختيار موضوع لبطاقة دعوة
 - اختيار بطاقة دعوة من شريط الّتصاميم

 - اختيار منوذج من بطاقات الّدعوة
 - إدخال نّص واحداث تغيريات عليه

 - إضافة األلوان 
 - إدراج صور

 - إدراج خلفّية وإطار للبطاقة

 - التّقييم البنائي ّ األّول

  -  راحة

 - مواصلة إدخال حتسينات على بطاقة الّدعوة
 - حفظ العمل

 - طباعة بطاقة الّدعوة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

      - إنجاز بطاقة دعوة

- سّبورة / حواسيب

Microsoft Publisher برمجّية -

- مناذج لبطاقات دعوة  

- آلة طابعة

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ـّة ســري احلـص

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

5

152

 -  تذكري واستئناف

 - الّتعّرف على مناذج  من املطويّات
Microsoft Publisher فتح برجمّية - 

 - اختيار موضوع املطويّة
 - اختيار مطويّة من شريط الّتصاميم

 - اختيار منوذج من املطويّات
 - حتديد خصائص املطويّة ) احلجم وطريقة العرض(

 - الّتعّرف على كيفّية إدراج اجلداول

 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

 - إدخال النّص وإحداث الّتغيريات عليه
 - إضافة األلوان 

 - إدراج صور
 - حفظ العمل

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - إنجاز مطوّية

- سّبورة / حواسيب

Microsoft Publisher برمجّية -

- مناذج من املطوّيات

   

45دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

05 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn
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ة 
حد

و األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ـّة ســري احلـص

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

6

153

 -  تذكري واستئناف

 - مواصلة إجناز املطويّة
 - توزيع العناصر على الّصفحات

 - حتسني خلفّية املطويّة
 - إكساء الّنصوص بالّصور

 - التّقييم البنائّي األّول

 -  راحة

 - مواصلة إدخال حتسينات على املطويّة
 - عرض األعمال املنجزة

 - حفظ العمل وطباعته

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - إنجاز مطوّية

- سّبورة / حواسيب

Microsoft Publisher برمجّية -

- مناذج ملطوّيات

- آلة طابعة

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ـّة ســري احلـص

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

7

154

 -  تذكري واستئناف

 - الّتعّرف على مناذج من بطاقات تعريف مدرسّية أو مهنّية
Microsoft Publisher فتح برجمّية - 

 - اختيار موضوع لبطاقة الّتعريف
 - اختيار بطاقة تعريف من شريط الّتصاميم

 - اختيار منوذج من بطاقات الّتعريف
 - إدخال  نص ّ واحداث تغيريات عليه

 - إضافة األلوان 
 - إدراج صور

 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

 - مواصلة إدخال حتسينات على بطاقة الّتعريف املدرسّية أو املهنّية
 - حفظ العمل

 - طباعة بطاقة الّتعريف

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - إنجاز بطاقة تعريف مدرسّية أو مهنّية

- سّبورة / حواسيب

Microsoft Publisher برمجّيّة -

- مناذج لبطاقات تعريف مدرسّية أو مهنّية

- آلة طابعة

45دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

05 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn
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ة 
حد

و األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ـّة ســري احلـص

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

8

155

 -  تذكري واستئناف

 - الّتعّرف على مناذج ملعّلقات حائطّية 
Microsoft Publisher فتح برجمّية - 

 - اختيار موضوع املعّلقة
 - اختيار أمنوذج من املعّلقات املتوّفرة بالربجمّية

 - إعداد خلفّية
 - إدراج الّنصوص والّصور واأللوان واألشكال...

 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

 - مواصلة نفس العمل اّلذي شرع يف إجنازه األطفال خالل اجلزء األّول من احلّصة 
وإدخال حتسينات عليه

 - حفظ العمل وطباعته

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

»Affiche murale«  تصميم معّلقة جدارّية -     

- سّبورة / حواسيب

Microsoft Publisher برمجّية -

»Affiches murales« مناذج ملعّلقات جدارّية -

- آلة طابعة

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ـّة ســري احلـص

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

9
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 -  تذكري واستئناف

 - الّتعّرف على مناذج من  بطاقات تهنئة
Microsoft Publisher فتح برجمّية - 

 - اختيار موضوع لبطاقة التّهنئة
 - اختيار منوذج لبطاقات التّهنئة من شريط الّتصاميم

 - إعداد خلفّية
 - إدخال نّص وإحداث تغيريات عليه

 - إضافة األلوان 
 - إدراج صور

 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

 - مواصلة إدخال حتسينات على بطاقة التّهنئة
 - حفظ العمل

 - طباعة بطاقة التّهنئة

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     -تصميم بطاقة تهنئة وإنجازها

- سّبورة / حواسيب

Microsoft Publisher برمجّية -

- مناذج لبطاقات الّتهنئة

- آلة طابعة   

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

05 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

ب
سو

حا
بال

م 
عو

مد
 ال

شر
الن

ة 
حد

و األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ـّة ســري احلـص

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

10
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 -  تذكري واستئناف

 - الّتعّرف على مناذج لغالف جمّلة
Microsoft Publisher فتح برجمّية - 

 - اختيارموضوع  للمجلّّة و حتديد عنوان هلا
 - تصميم غالف للمجّلة و خلفيّتها 

 - إدراج  بعض الّنصوص والّصور واألشكال

 - التّقييم البنائّي  األّول

  -  راحة

 - إدخال حتسينات على غالف اجملّلة وخلفيّتها
 - عرض األعمال املنجزة ومناقشتها

 - حفظ العمل وطباعته

 - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - تصميم  غالف مجّلة وإنجازه

- سّبورة / حواسيب

Microsoft Publisher برمجّية -

- مناذج لغالف مجّلة

- آلة طابعة   

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد
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األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ـّة ســري احلـص

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn 120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

11
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 -  تذكري واستئناف
 - الّتعّرف على مناذج لشهائد التّقدير
Microsoft Publisher فتح برجمّية - 

 - اختيار أمنوذج لشهائد التّقدير من شريط الّتصاميم
 - إعداد خلفّية

 -إدراج الّنصوص والّصور واألشكال

 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

 - مواصلة إدخال حتسينات على شهادة التّقدير
 - حفظ العمل

 - طباعة شهادة التّقدير

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - تصميم شهادة تقدير و إنجازها

- سّبورة / حواسيب

Microsoft Publisher برمجية -

- مناذج لشهائد الّتقدير

- آلة طابعة      

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

05 دق



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

ب
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مد
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شر
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ة 
حد

و األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ـّة ســري احلـص

120 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

12
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 -  تذكري واستئناف

 - مراجعة عاّمة لربجمّية الّنشر املدعوم باحلاسوب Microsoft Publisher من خالل إجناز 
مشروع   فردي )ترك حرية اختيار نوع املشروع  لألطفال(

 - التّقييم البنائّي

 -  راحة

 - عرض ابتكارات األطفال املنجزة اعتمادا على برجمّية الّنشر املدعوم باحلاسوب حبضور 
األولياء )معّلقة أو بطاقة تهنئة أو مطويّة أو نشريّة(

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - إنجاز مرشوع وعرضه

 - سّبورة

 - حواسيب 

Microsoft Publisher برمجّية -

Vidéo projecteurٍ - 

05 دق

45 دق

10 دق

10 دق

50 دق
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كيب والّصيانة وحدة الرتّ

مكّونات  مختلف  على  الّتعّرف  من  الّتكوينّية  الوحدة  هذه  خالل  الّطفل  يتمّكن 
بينها كما  والّتمييز  والّتقنّية  الفنّية  واخلارجّيّة وعلى خصائصها  الّداخلّية  احلاسوب 
احلاسوب  على  الطارئة  األعطاب  لتشخيص  اتباعها  يجب  اّلتي  املراحل  يكتشف  
وعلى كيفّية الّتدخل إلصالحها ثّم يتدّرب الّطفل على كيفّية تثبيت نظام الّتشغيل 
فيه.  املعطيات  وسالمة  احلاسوب  حماية  كيفّية  عن  فضال  مراحله  مختلف  في 

أهداف الوحدة الّتكوينّية

نة
صّيا

وال
ب 

كي
ّتر

 ال
دة

ح
و
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

 -  استقبال األطفال  و تذكري بالّنظام الّداخلي للمركز

 - أخذ فكرة عن حمتوى الوحدة الّتكوينّية
» Informatique  «  الّتعّرف على مفهوم اإلعالمّية - 

 - تاريخ ظهور اإلعالمّية 
» Software « والربجمّية  »Hardware« احلاسوب: مهاّمه و تاريخ ظهوره و مكّوناته  املاديّة - 

 - الّتعّرف على أهّم أجيال احلواسيب 

 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

 - الّتعّرف علىالعملّيات األساسّية للحاسوب : إدخال البيانات ومعاجلتها  وإخراج النّتائج
 - الّتعّرف على مكّونات احلاسوب اخلارجّية »الطرفيّات« : خصائصها ومهاّمها وأنواعها 

 الّشاشة / الوحدة املركزيّة / لوحة املفاتيح / الفأرة  / املاسح الّضوئّي /  املصدح ...
 - الّتمييز بني وحدات اإلدخال و اإلخراج و املعاجلة

 - تفكيك و إعادة ربط مكّونات احلاسوب اخلارجّية »الطرفّيات«
 Les connecteurs ) Port série, Port parallèle, Port USB, Port الّتعّرف على - 

… PS2, Port RJ45 , Port d’alimentation      (                       

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي  

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - الّتعريف باإلعالمّية : مفهومها و تاريخها

»Les connecteurs« الّتمييز  بني املوّصالت -    

- سّبورة

»Tournevis«  مفّك براغ -

- حواسيب

   

40دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

10 دق
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - الّتمييز بني مكّونات البطاقة األّم

- سبورة

»Tournevis« مفّك براغ -

- حواسيب

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

 -  تذكري واستئناف

 - الّتعّرف على البطاقة األم : مهاّمها و خصائصها و أنواعها...
 - الّتعّرف على مكّونات البطاقة األّم : مهاّمها و خصائصها و أنواعها

Slot / Socket 1-  موقع تثبيت املعاجل امليكروي  
Banc mémoire 2-  موقع تثبيت الّذاكرة احلّية  
Les slots 3-  مواقع تثبيت البطاقات اإلضافّية  

ROM 4- الّذاكرة امليّتة  
L’alimentation 5-  موقع الّربط بالكهرباء  

 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

 - فتح الوحدة املركزيّة والّتمييز بني مكّونات البطاقة األّم
 - تفكيك بعض املكّونات وإعادة تركيبها

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - الّتعرّف  عىل املعالج امليكروي

     - الّتعرّف  عىل الّذاكرة

- سّبورة

»Tournevis« مفّك براغ -

- حواسيب

   

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

 -  تذكري واستئناف05 دق

Microprocesseur أو املعاجل امليكروي CPU الّتعّرف على وحدة املعاجلة املركزيّة  - 
- مهاّمه : التحّكم واملعاجلة  

  Slot/Socket-  Fréquence d’horloge خصائصه : سرعة معاجلةالبيانات -  
Fréquence de bus système  

Pentium/Celeron/AMD/Duo core : أنواعه -  

 - التّقييم البنائّي األّول

 -  راحة

 - الّتعّرف على الّذاكرة :
- الّذاكرة احلّية RAM: مهاّمها و  خصائصها و أنواعها  
- الذاكرة امليّتة ROM: مهاّمها و خصائصها و أنواعها  

- الّذاكرة اخلفّية Mémoire cache: مهاّمهاو خصائصها و أنواعها  
 - الّتعّرف على العالقة بني املعاجل امليكروي والّذاكرة

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 
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 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

 -  تذكري واستئناف

 - الّتعّرف على بطاقة الفيديو
- مهاّمها  

)2D/3D /Sortie TV / الذاكرة / املعاجل امليكروي/Slot/Intégré( خصائصها -  
- أنواعها  

»Modem« الّتعّرف على بطاقة الفاكس و بطاقة املعّدل - 

 - التّقييم البنائّي األّول

 - راحة

 - الّتعّرف على بطاقة الّصوت : مهاّمها و خصائصها و أنواعها...
 - الّتعّرف على بطاقة الّشبكة 

 - الّتعّرف على بطاقة التقاط املقاطع الفيدويّة
 - الّتعّرف على بطاقة مونتاج املقاطع الفيدويّة

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - الّتمييز بني أنواع البطاقات اإلضافّية

- سّبورة

»Tournevis« مفّك براغ -

- حواسيب

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق
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 -  تذكري واستئناف

)...Bit/Octet/Ko/Go/Tera Octet( الّتعّرف على وحدات قيس الّسعة - 
 - الّتعّرف  على القرص الّلني وقارئ القرص الّلني

 - الّتعّرف  على القرص الضوئّي وقارئ القرص الضوئّي
)Lecteur DVD(وقارئ قرص الديفيدي )DVD( الّتعّرف على قرص الديفيدي - 

 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

 -الّتعّرف على القرص الّصلب
)Bande magnétique/Flash disque( الّتعّرف  على وحدات الّتخزين األخرى - 

... Nappesيقوم األطفال برتكيب وتثبيت القرص الّصلب و قارئ القرص الّلني و - 

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

05 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - الّتعرّف  عىل وحدات القيس

     -الّتعرّف عىل وحدات الخزن وعىل القارئ املناسب لكّل 

      وحدة منها

- سّبورة

»Tournevis« مفّك براغ -

- حواسيب

   



الجذاذة البيداغوجّية عدد

المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل
www.cnipe.nat.tn

نة
صّيا

وال
ب 

كي
ّتر

 ال
دة

ح
و

األهداف املمّيزةاألهداف العاّمة

املعينات البيداغوجّية

ســري احلـّصـة

120 دق

6

167

 -  تذكري واستئناف

 )Partition primaire et secondaire -  Lecteur logique( لب  - كيفّية تقسيم القرص الصّّ
Fdisk الّتعّرف على برجمّية - 

 - مراحل تقسيم القرص الّصلب

 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

Formatage الّتعّرف على مفهوم تشكيل  القرص الّصلب - 
Formatage متارين تطبيقّية حول تقسيم القرص الّصلب وتشكيله - 

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

    - تقسيم  القرص الّصلب و تشكيله)Formatage(لتثبيت 

نظام الّتشغيل

- سّبورة

- حواسيب

»Tournevis« مفّك براغ -

Disquette de démarrage / CD boutable -
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 -  تذكري واستئناف

»Software« »الّتعّرف على »املكّونات الربجمّية - 
 - أنواع الربجمّيات :

- برجمّيات االنطالق   
- نظام التشغيل  

- الربامج الّتطبيقّية  
 - الّشروع يف تثبيت نظام الّتشغيل

 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

 - مواصلة تثبيت نظام الّتشغيل

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

05 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - تثبيت نظام الّتشغيل

- سّبورة

»Tournevis« مفّك براغ -

- حواسيب  

- قرص نظام تشغيل
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 -  تذكري واستئناف

 - ما هو »املشّغل« Driver؟
  Drivers :  Carte son- Carte vidéo ...البدء يف عملّية تثبيت املشّغل - 

  
 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

  - تثبيت طرفّيات احلاسوب )ماسح ضوئّي/ آلة طابعة / آلة تصوير رقمّية /كامريا...(

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

* يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

)Driver( »تثبيت »املشّغل -   

- سّبورة

- حواسيب

)Driver( »أقراص  »املشّغل -

- آلة طابعة/ماسح ضويّئ/كامريا/آلة تصوير رقمّية
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 -  تذكري واستئناف

  -  ما هو الفريوس؟
  - أنواع الفريوسات

 - أشهر الفريوسات انتشارا 
 - طرق إصابة احلاسوب بالفريوس
 - طرق الوقاية من الفريوسات

 - تثبيت مضاّد للفريوسات

 - التّقييم البنائّي  األّول
  -  راحة

 - الّتعّرف على أنواع  Spams وطرق احلماية منها
AntiSpam تثبيت - 

 - الّتعّرف على Spaywares وطرق احلماية منها
Antispayware تثبيت - 

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

05 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - حامية الحاسوب من الفريوسات

- حواسيب

   AntiVirus برمجّية من فئة -

AntiSpam برمجّية من فئة -

AntiSpay برمجّية من فئة -
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 -  تذكري واستئناف

 - الّتعّرف على اجلدار الّناري »Firewall«:خصائصه وأنواعه
 - تثبيت  إحدى برجمّيات من نوع اجلدار الّناري وإعدادها

  
 - التّقييم البنائّي األّول

 -  راحة

 - الّتعّرف على مفهوم الّثغرات يف أنظمة الّتشغيل
)Patch/Correctif de sécurité( كيفّية سّد الّثغرات يف أنظمة الّتشغيل - 

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية 

* يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

   - حامية الحاسوب باعتامد  »الجدار الّناري« وتحيني 

   الّنظام

 - حواسيب

 - سّبورة

»Firewall« برمجّية جدار نارّي - 
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 -  تذكري واستئناف
 

 - الّتعّرف على مكّونات لوحة الّتحّكم Panneau de configuration وخصائصها

 - التّقييم البنائّي األّول

  -  راحة

 - مواصلة الّتعّرف على مكّونات لوحة التحّكم وخصائصها

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

 45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

05 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

Panneau de configuration الّتحّكم يف لوحة الّتحّكم -   

- حواسيب 

- سّبورة
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 -  تذكري واستئناف

 - الّتعّرف على كيفّية صيانة القرص الّصلب
 - تثبيت بعض برجمّيات الّصيانة

 - القيام بعملّية Défragmentation للقرص الّصلب
 - القيام بعملية Scandisk للقرص الّصلب

 - التّقييم البنائّي األّول

 -  راحة

 - الّتعّرف على مراحل تشخيص األعطاب
Branchement 1- التّثّبت من ربط الكوابل  

2- تشغيل احلاسوب والتّثبّت من مرور الكهرباء  
3- االنتباه إىل األصوات  

4- قراءة رسائل اخلطإ Messages d’erreurs وتتّبع مكان اخلطإ  

  - التّقييم البنائّي الثّاني 

 - التّقييم الـّنهائّي 

05 دق

45 دق

05 دق

10 دق

40 دق

05 دق

10 دق

 - اإليناس باملحيط املعلومايّت

 - تنمية القدرات الحّسّية الحركّية 

 - تنمية القدرات الوجدانّية االجتامعّية

 - تنمية القدرات اإلدراكّية

 * يصبح الّطفل قادرا يف آخر الحّصة عىل :

     - صيانة القرص الّصلب

     - تشخيص األعطاب الطارئة

 - حواسيب

 - سّبورة





أرقام الهاتف و الفاكس لكّل مراكز اإلعالمّية الموّجهة للّطفل
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الفاكس اهلاتف املركز 

71.770.003- المركز الوطني لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بتونس
71.770.667

71.771.252

72.432.66672.432.666- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل ببنزرت 

72.681.19672.681.196- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بزغوان

75.273.08575.273.085- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بقابس 

75.493.32275.493.322- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بقبلي

76.221.54476.221.544- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بقفصة

77.476.26577.476.265- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للطفل بالقصرين

77.228.523 77.281.523- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بالقيروان

75.851.68975.851.689- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بتطاوين

73.692.69973.692.699- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بالمهدّية

76.462.15576.462.155- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بتوزر

78.871.67078.871.670- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بسليانة

78.201.39978.201.399- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بالكاف 

72.272.03772.271.004- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بنابل

73.462.98273.462.982- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بالمنستير

75.647.92675.647.927- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بمدنين

76.623.20076.623.200- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بسيدي بوزيد

78.600.69678.600.696- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بجندوبة 

78.457.22078.457.220- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بباجة

71.719.10171.719.101- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بأريانة

74.403.34474.403.344- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بصفاقس 

73.215.59873.215.598- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بسوسة

71.388.51071.388.512- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل ببن عروس 

71.600.51771.600.517- المركز الجهوي لإلعالمّية الموّجهة للّطفل بمنوبة
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