
 
 

 انغُٛبسٕٚ

انجٛذاغٕجٙ    
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إلدماج تكنولوجيات  

المعلومات واالتصاالت 
 في التعليم
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 تعـــرٌـــــف



 أصال من اللغة "سٌنارٌو"أصل كلمة ،

( سٌنا)اإلٌطالٌة، كاشتقاق من كلمة 

"Scena"      أي المنظر، التً شاع

استخدامها فً اللغات األوروبٌة فً 

القرن التاسع عشر، لتعنً الّنص 

المسرحً، بما فٌه من مواصفات فنٌة 

 .بعد ذلك
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يٍ ) انغُٛبسٕٚ
  (Scenario:األٚطبنٛخ

ْٕ أدذ أْى 
األعبنٛت 

انًغزخذيخ 
انذساعبد  فٙ

 انًغزمجهٛخ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9


ٔانغُٛبسٕٚ ْٕ . 
ٔعٛهخ نهزخطٛظ 

االعزشارٛجٙ إلػطبء 
يشَٔخ نخطظ طٕٚهخ 

 .  األيذ
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 ٙأٚضبً يٕجض نهؼًم ف ْٕٔ
 .  دبنخ أدذاس يزٕلؼخ

 ٙانغُٛبسْٕٚبد رغزخذو ف
رخطٛظ انغٛبعبد، ٔانزطٕٚش 

 انزُظًٛٙ، 
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فٙ انًجبل انغًُٛبئٙ ٚؼشف 
ثؼًهٛخ رخطٛظ نهفٛهى 

ٔرغجٛهّ ػهٗ انٕسق، يزضًُب 
نًخزهف انخطٕاد ٔانًشادم 
ٔانًشبْذ ثبنظٕد ٔانظٕسح 
 ٔرُذظش لًٛزّ فٙ رغهغهّ



 يب انًمظٕد

ثبنغُٛبسٕٚ 

 ؟انجٛذاغٕجٙ
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 ًٕٚٚكٍ اػزجبس انغُٛبس

خبسطخ طشٚك أٔ  انجٛذاغٕجٙ

خالل  ثٓبٔسلخ ػًم ٚغزششذ 

ٔ ئَجبص َشبط رؼهًٛٙ  رٓٛٛٗء

 رؼهًٙ
10 



 رنك ثاديبط ركُٕنٕجٛب ٔ

االرظبل، ٚذذد  ٔانًؼهٕيبد 

كٛفٛخ  ٔفٛٓب ثذلخ يشادم 

 .ئديبط ْزِ انًٕاسد انشلًٛخ
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 انًشادم

األعبعٛخ 

عُٛبسٕٚ  إلػذاد

   ثٛذاغٕجٙ
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يشدهخ 

 انزشخٛض



   يشدهخ يذٕسٚخ ٚزى ْٙ ٔ

خالنٓب سطذ طؼٕثبد انزؼهى 

رذذٚذ انذبجٛبد انضشٔسٚخ  ٔ

 نذٖ انًزؼهًٍٛ، 
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 رنك يٍ خالل رفكٛك شبيم ٔ

نًُٓبط انًبدح انًزؼهك ثًغزٕٖ 

يؼٍٛ، ثغٛخ اعزخشاط انًمبطغ 

ٔ انفمشاد  انزؼهًٛخانزؼهًٛٛخ 

انمبثهخ نالعزؼًبل انزفبػهٙ 

 .ػهٗ شكم يٕاسد سلًٛخ
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خ ـــهـشدـي
 ٕســــظـانز



 رزهخض فٙ ٔضغ رظٕس ٔ
نهُشبط انًضيغ ئَجبصِ 

ثبالعزؼبَخ ثبنًٕاسد انشلًٛخ، 
ضًٍ عٛبق رؼهًٛٙ رؼهًٙ 

 ٔأصُبءِ  ٔٚظف يب لجم انُشبط 
 .يب ثؼذِ
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خ ــــيشده
 ذادــــاإلػ



 رزجهٗ فٙ ارخبر كم ٔ
كم  ٛٙءانزذاثٛش انًُٓجٛخ ٔرٓ

 انٕعبئم انزمُٛخ 

 ٔرٕضٛت انهٕجٛغزٛكٛخٔ 
انفضبء إلَجبح انغُٛبسٕٚ 

 .  انجٛذاغٕجٙ
* 
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 ٔرغزٕجت ْزِ انذهمخ
األعبعٛخ فٙ انغُٛبسٕٚ 

دلٛمب ٕٚضخ  ٔرخطٛطب يذكًب 
خالنّ َٕػٛخ األداح انشلًٛخ ، 

فٙ عٛبق انذسط،  رًٕضؼٓب
كزا ضجظ  ٔكٛفٛخ اعزؼًبنٓب 

 .انزٕصٚغ انضيُٙ نًشادهٓب
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خ ــــيشده
 زــــانزُفٛ



 رزجهٗ فٙ رُفٛز يب رى ٔ

رخطٛطّ يغ يشاػبح انزمغٛى 

: رذذٚذ أدٔاس انًزذخهٍٛ  ٔانضيُٙ 

يجًٕػخ /انزهًٛز/األعزبر

 .انزاليٛز
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خ ــــيشده
 ىــــانزمٕٚ



 رزجهٗ فٙ سطذ يكبيٍ انمٕح ٔ

كزا  ٔرؼضٚضْب  ٔلظذ رؼضٛذْب 

 ٔكبيٍ انضؼف 

 رُمٛذٓب نضًبٌ  ٔٔ رظذٛذٓب

أفضم نهغُٛبسٕٚ  َجبػخ

 انًمزشح انجٛذاغٕجٙ
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 طٛبغخ
عُٛبسٕٚ 

 ثٛذاغٕجٙ

 



 َٕٚزبط  انجٛذاغٕجٙانغُٛبس ْٕ

رظًٛى يجًٕػخ يزشاثطخ  عٛشٔسح

 ئٚضَٕنذ) انزؼهًٛخيٍ األَشطخ 

، ٔداٚم ئٚضَٕنذ)ٔ( 2000، ٔصٚهكش

؛ يٕصػخ دغت انضيٍ (2003

 . انزؼهًَٙٔزبجٓب ْٕ انُشبط 
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 ٔكًب ْٕ انشأٌ ثبنُغجخ
نهششٚظ انغًُٛبئٙ، فٕٓ 

يكٌٕ يٍ يجًٕػخ 
ٚذزٕ٘ انغُٛبسٕٚ . يمبطغ

 ، انزؼهًٛخػهٗ األْذاف 
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 ثؼض انزؼهًٛخجذٔل األَشطخ ،
انًٕاسد ٔاألدٔاد، ٔطف نًٓبو 

انًزؼهًٍٛ، ششٔط انزمٕٚى 
 ,Brassard Daele "..ئنخ

“Designing and 
implementing ICT 

supported learning 
scenarios”, P : 2 
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 ٕٚانجٛذاغٕجٙانغُٛبس  ْٕ
رظٕس نكم يشادم انؼًهٛخ 

لجم انذظخ ٔأصُبءْب )انزشثٕٚخ 
، فٕٓ ثُبء رُْٙ (ٔثؼذْب

رخٛهٙ ثذءاً ٔسعى رخطٛطٙ 
انذظخ انذساعٛخ  نغٛشٔسح

انفئخ انًغزٓذفخ، )اَزٓبًء 
 انًشاد رطٕٚشْب،  انكفبٚبد
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 يشادم اإلَجبص، انًزٕخبحاألْذاف ،

ػذح اإلَجبص، انًٕاسد انًؼزًذح، 

انًغزؼًهخ، رمُٛبد انزُشٛظ،  انجشاَى

انًزذخهٌٕ، انضيٍ، انًكبٌ، ػذح 

 ، (انًُزظش ٔانًُزٕطانزمٕٚى، 
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 ْذفّ رذثٛش انُشبط انزؼهًٛٙ 

يٍ أنفّ ئنٗ ٚبئّ ثشكم  انزؼهًٙ

 َٕسانذٍٚ« .يُٓجٙ ٔػمالَٙ

، كٛفٛخ رذثٛش (ة) 2011يشبط، 

أعبرزح انزؼهٛى االثزذائٙ نهًٕاسد 

8 ص، ..انشلًٛخ  
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أْذاف 
انغُٛبسٕٚ 
 انجٛذاغٕجٙ



1-   أدٔاد )ضجظ يخزهف انذبجٛبد

، يٕاسد سلًٛخ، ٔصبئك نٕجغزٛكٛخ

 . إلَجبص انذسط( ٔرشخٛظبد

2- رخطٛظ يخزهف يشادم عٛش أَشطخ

 . انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔضجطٓب صيُٛب

3-  ،رذذٚذ أدٔاس كم يٍ انًزؼهى ٔاألعزبر 
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 رذذٚذ األْذاف انًشاد رذمٛمٓب
يٍ ػًهٛخ ئديبط انًٕاسد 

انشلًٛخ نكٙ ٚزغُٗ نهًذسط 
رمٛٛى أدائّ يٍ جٓخ ٔلٛبدح 

انؼًهٛبد انًخزهفخ ػهٗ ضٕء 
 رهك األْذاف
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 . رذذٚذ انمًٛخ انًضبفخ نزٕظٛف

انًٕاسد انشلًٛخ ثبنُغجخ نهذسط 

أ٘ اإلشبسح ئنٗ  ـانًمذو 

اإلضبفبد انُٕػٛخ انزٙ رمذيٓب 

نكم يٍ انًذسط ٔانًزؼهى إلَجبح 

 انزؼهًبد
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 ٕٚعٛجُجُب  انجٛذاغٕجٙاػزًبد انغُٛبس

االسرجبنٛخ ٔعٛإعظ نفؼم رشثٕ٘ 

ػمالَٙ ٚزًٛض ثذغٍ انزخطٛظ ٔٔضٕح 

انشؤٚخ يٍ جٓخ، ٔانزكبيم ٔانزُغٛك ػهٗ 

يغزٕٖ األَشطخ انًمذيخ ٔانٕعبئم 

ٔاعزشارٛجٛبد انزؼهى يٍ  انذٚذاكزٛكٛخ

 .جٓخ أخشٖ
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يكَٕبد 

انغُٛبسٕٚ 

 انجٛذاغٕجٙ



 ٕٚيكَٕبد  انجٛذاغٕجٙنهغُٛبس

ػذٚذح رشرجظ فًٛب ثُٛٓب نزشعى يغبس 

فٓٙ رزشكم . انُشبط انزشثٕ٘ ثكبيهّ

اَطاللب يٍ أعئهخ رأيهٛخ ٚطشدٓب 

انًذسط ػهٗ َفغّ ئثبٌ انزخطٛظ 

 :انزؼهًٙ ـنهفؼم انزؼهًٛٙ 
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 يبرا عأدسط؟ نًٍ؟ ٔأل٘ ْذف؟ ٔثأٚخ

ٔعٛهخ؟ ٔفٙ أ٘ يكبٌ؟ ٔيب ْٕ صيٍ 

انذظخ؟ كٛف عألذو رنك؟ يب ْٙ 

يؼبسفٓى انغبثمخ؟ ٔيب ْٙ ايزذاداد ْزِ 

انزٙ عٛزهمَٕٓب؟ ٔيٍ جٓخ  انزؼهًبد

  أخشٖ، 
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 رُطهك يٍ دبجبد  انزؼهًبدكٛف عأجؼم
انًزؼهى يٕظفخ ئيكبَبرّ ٔسغجبرّ؟ كٛف أجؼهّ 

ْٕٔ فشح َشظ  رؼهًبرّٔٚجُٙ  كفبٚبرًُّٚٙ 
ٚذظ ثًزؼخ انزؼهى؟ رزٕصع ْزِ األعئهخ ثٍٛ 

يكَٕبد رشكض ػهٗ انًؼهٕيبد األعبعٛخ دٕل 
ٔأخشٖ ( األدٔاد ٔانًٕاسد)انُشبط ٔيزطهجبرّ 

أ٘  ـرجزغٙ سعى يخزهف يشادم انُشبط 
 انفؼم انزشثٕ٘ عٛشٔسح
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 بطائقمجموعت 

 مساعدة
 



 

 

 ػبو رمذٚى : 1 انجطبلخ–

 ٔاألْذاف انكفبٚبد  : 2 انجطبلخ–
 األدٔاد دٕل رمُٛخ ثطبلخ : 3 انجطبلخ–

 انًغزؼًهخ انشلًٛخ
 أدٔاد يٍ انًغزهضيبد : 4 انجطبلخ–

 ٔيؼبسف ٔيٓبساد
 انمجهٙ انزذضٛش : 5 انجطبلخ–

 االَجبص يشادم : 6 انجطبلخ–

 انزمٕٚى : 7 انجطبلخ–

 يؼهٕيبد / نهجذش يٕضٕع : 8 انجطبلخ–
 االيزذاد / ئضبفٛخ

 يالدظبد : 9 انجطبلخ–
  

 



 

 

انغُٛبسٕٚ 
فٙ  انجٛذاغٕجٙ

جزارح ثػاللزّ 
انجزارح )انذسط 
(انزشثٕٚخ  



 

 

   انجٛذاغٕجٙ انغُٛبسٕٚ ٚكٌٕ أال
 رارّ دذ فٙ ْذفب

 انزشثٕٚخ انجزارح ػٍ يؼضٔال
 ٔانٕصبئك انضيُٙ ٔانزٕصٚغ انزمٕٚى

  ثبنًؼُٛبد انًذسعخ انًفبْٛى ثٍٛ دبجضا
 ....ٔانذذٚضخ انكالعٛكٛخ انذٚذاكزٛكٛخ

 انزؼهًبد ثُبء فٙ ػبئمب
 

 

 

األنشطت 

التعليميت 

 التعلميت
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 انًؼشفخ 

(ح)انًزؼهى (ح)األعزبر    

ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد     
ٔاالرظبالد             

  انزؼهًٛخيٕلغ ركُٕنٕجٛب ٔاالرظبالد  فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ   
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 :    انًٕاسد

 

 انٕصبئك -  2   األدٔاد -1  

  4  - 
 األَشطخ

انغُٛبسْٕٚبد  
رٕنٛف ) انجٛذاغٕجٛخ

ثًب فٛٓب  اسد نهًٕ
 (انًٕاسد انشلًٛخ

 يٍ انًٕاسد ئنٗ انغُٛبسْٕٚبد انجٛذاغٕجٛخ

نزًكٍٛ اعزؼًبل َبجغ نهًٕاسد انشلًٛخ ُٚجغٙ سثظ يخزهف انًٕاسد فٙ 
 عُٛبسٕٚ 

 ًٚكٍ ئَجبص ػذح عُٛبسْٕٚبد ثٛذاغٕجٛخ نُفظ انًٕسد انشلًٙ

:  انفبػهٌٕ  - 3

األعبرزح 
 ٔانًزؼهًٌٕ



 أنشطة رئٌسٌة للتعـــلم تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات واالتصال 10هناك على األقل 

 اكتشاف

 إنجاز

 تحليل

 تقيين

 إنتاج

 تنظين

 تعاون

ن  تَمرُّ

 تىاصل

 إسهام



 رؼبٌٔ ئَزبط

  اكزشبف

 رذهٛم

 رمٛٛى
طشح انٕضؼٛخ أٔ : انًشدهخ  األٔنٗ 

 انُشبط

 ثُبء انًؼشفخ : انًشدهخ انضبَٛخ 

انزؼًٛك: انًشدهخ انضبنضخ   

انشجٕع : انًشدهخ انشاثؼخ 
 ئنٗ األَشطخ

 
 

 رًشٌُّ

 
 
          13       Vers une séquence d’activités intégrant les TICE 



 رخطٛظ انغُٛبسٕٚ انجٛذاغٕجٙ
 

 السيناريو إلنجاز كبرى مراحل ثالث بين التمييس يمكننا•
 :البيداغوجي

 
 يشدهخ يب ثؼذ انزُفٛز

 يشدهخ يب لجم انزُفٛز

 يشدهخ انزُفٛز
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 انجضء أٔ انفظم نغٛشٔسح انًإعظ انجٛذاغٕجٙ نهغُٛبسٕٚ ػبو رظٕس
 انًذسط؛

 اعزؼًبل ػجش رجبٔصْب عجم ػٍ ٔانجذش دٚذاكزٛكٛخ ػٕائك رذذٚذ
   ثؼُبٚخ؛ يُزمبح سلًٛخ نًٕاسد أيضم

 ٔيٕاسد ٔطٕس ٔصبئك) دٚذاكزٛكٛخ ٔيؼُٛبد يٕاسد يٍ انذبجٛبد رذذٚذ
 فذض يغ ٔرٕفٛشْب (فضبء أجٓضح، رفبػهٛخ، أٔ يزذشكخ أٔ حجبيذ سلًٛخ
 .....عاليزٓب يذٖ

  

 

 

 مرحلت ما قبل

 التنفيذ
 

 رُضٚم يضبيٍٛ ٔيذزٕٚبد انجزارح 

 ؛(انذسط) انزشثٕٚخ 

 رُضٚم يشادم انغُٛبسٕٚ انجٛذاغٕجٙ؛

  

 

 

 مرحلت التنفيذ
 

يب  (ح)، ئر ٚشطذ انًذسطٔ رظذٛذٛخ  ٔاعزششافٛخ رمًٛٛٛخيشدهخ  
 :ٚهٙ

 يكزغجبد انًزؼهًٍٛ
 يًكُخ رُضٚم انجٛذاغٕجٙ نهغُٛبسٕٚ صغشاد 

 .انزٙ نى ٚزؼشف ػهٛٓب يٍ لجم ٔاْزًبيبرٓى انًخزهفخ زًضالدان

يًب ٚغبػذِ ػهٗ ُْذعخ رذخالرّ  ًٍزؼهًٛانانفٕاسق انفشدٚخ ثٍٛ 
 .انزظذٛذٛخ انمبديخ

  

 

 

 مرحلت التنفيذ
 



 

 

 ثبنًٕسد انًشرجطخ انًؼهٕيبد جًٛغ ػهٗ يشزًال

  انشلًٙ

 انفئخ انضيُٛخ، انًذح انًشغم، انجشَبو انُٕع،

 يٍ انًزطهجبد االشزغبل، فضبء انًغزٓذفخ،

 ....،ٔانجٛذاغٕجٛخ انزمُٛخ ٔانًٓبساد انًٕاسد

 ٔيٓبساد لذساد اػزجبس) انًٓى ػهٗ ٚشزًم أٌ

 (ضًُٛخ األعزبر

 يزضًٍ (planing) صيُٙ خظ ػهٗ ٚشزًم أٌ

 ......ٔانزمٕٚى اإلَجبص نًشادم

 أٔ انززكٛش أٔ انزمٕٚى أٔ نهزٕلف يشادم رذذٚذ

 ....ٔانزٕجّٛ انزظٕٚت

  

 

 

األنشطت 

التعليميت 

 التعلميت
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 شكشا 
       ػهٗ   

 رزجؼكى

 


