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الهدف من الدراسة 

:من خالل دراسة مثال SVTتقنيات المعلومات والتواصل في تدريس ادماجتقييم

ت قصد تحسين مهاراعلوم فيزيائية البكالوريابالنسبة لتالمذة ADNمضاعفة 

.وقدرات التعلم عند التالميذ وكذالك تحفيزهم 



االشكالية

في يدومف( في عدة حاالت )كبديل مالئم هل يمكن اعتبار تقنيات المعلومات والتواصل 

.من خالل هذا المثال SVTواالرضتدريس علوم الحياة 



فرضية 

د من قدرات ومهارات التلميذ وتزيتحسينتقنيات المعلومات والتواصل يمكن من ادماج

.تحفيزه من خالل توفير امتيازات ممنوحة من طرف هذه التقنيات 



منهجية الدراسة

 POWERسمعي بصري على شكل شرائح منتوجللقيام بهذا العمل تم بناء 
POINT  اللها عالقة بموضوع مضاعفةADN .

 SCENARIOبيداغوجيسيناريو انشاءتم بيداعوجيةهذه الشرائح صبغة والعطاء
PEDAGOGIQUE 1الوثيقة:     المرافقة االنشطةيحدد مراحل العمل مع.docx

الوثيقة1.docx


ليةاختبار وتقييم معلومات ومكتسبات التلميذ القب

وبالدورة الخلوية ومختلف مراحلها ADNالمن خالل عرض صور وشرائح نذكر ببنية 

خالل الصبغياتخالل هذه الدورة ، وكيف يكون شكل ADNال، وكيف يتم تطور كمية 

.فترات هذه الدورة 



االشكاليةصياغة 

خالل الدورة الخلوية ، وما هي  ADNالكيف تتم مضاعفة 

عن ذلك ؟المسؤولةاآلليات 



االشكاليةحل 

: ين تم اعتماد تجربتين تاريخيتاالشكاليةلحل هذه 
TAYLORثم تجربة STAHLو MESELSONتجربة 

POWER POINTلذلك تم اختيار مجموعة شرائح 
.تعرض هاتين التجربتين في حلة بسيطة 



افة مختلفة لكثالوانانظرا الن هذه الشريحة توظف اخرىوتم اختيار هذه الشريحة بدال من شرائح 

( .ثقيلة ، خفيفة ، متوسطة )لتوضيح طبيعتها ADNال

واحدة وكذلك ADNجزيئةفي هذه التجربة تم استعمال البكتيريا نظرا لبساطتها والحتوائها على 

.  لتكاثرها السريع 



بعد نهاية عرض الشرائح وتحليلها من طرف التالميذ تم توزيع

.رسم التجربة وتحليلها وتفسيرها باعادةمطبوع عليهم ليقوموا 
docx.2الوثيقة:     المطبوع استغل كذلك للتقويم 

الوثيقة2.docx


.دقة في التحليل واالستنتاج الىتعتبر من اعقد التجارب وتحتاج TAYLORتجربة  

TAYLORتم توزيع مطبوع على التالميذ لتقويم تجربة  STAHLو  MESELSONوعلى غرار تجربة 
docx.3الوثيقة

الوثيقة3.docx


للحصة االولاالجماليالتقويم 

docx.4الوثيقة

الوثيقة4.docx


الثاني للحصةاالجماليالتقويم 

docx.5الوثيقة

الوثيقة5.docx


نتائج التقويم

الفوج الشاهد الفوج التجريبي

بادماجخضع للتدريس  TICE

(البيداغوجيالسيناريو اعتماد)
خضع للتدريس بالطريقة   الكالسيكية 

التقويم 

قبلي 2اجمالي1اجماليتكويني (2و1)

مسلك العلوم الفيزيائية        ازروطارق بن زياد التاهيليةالثانوية تالميذةمقارنة فوجين من 

خالل حصة التدريس       
من حصة التدريساسبوعبعد 

( البكالورياخضع لمعايير امتحان )
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(قبل الدراسة)نتائج تقويم مستقل 



ع لها والتواصل في هذا الموضواالعالمبان استعمال تقنيات واحساسهناك انطباع 

منها في استيعاب وتبسيط مجموعة من المفاهيم والتجارب المعقدة من ضاساسيدور 

.ADNالمضاعفة 

STUDENTرائزالمهمة هو الروائزاالحصايةمن هذا االنطباع تم تطبيق احد وللتاكد



على النتائجSTUDENTرائزتطبيق 

لتين من     يمكن من مقارنة النقط المحصل عليها بين مجموعتين مستقالرائز: المبدا-

.التالميذ 

.معدالت النقط نسبيا متساوية بين المجموعتين : الفرضية -

.14المجموعة التجريبية  : * عدد المالحظات -

.13المجموعة الشاهدة  * 

:  المعطيات 
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.8.87: معدل المجموعة التجريبية 

.6.84: معدل المجموعة الشاهدة 

)*(3.9711-0.0866هو: %95الخطامجال الثقة بالنسبة لهامش 

.24.108650: درجة الحرية هي 

P = 0.04132
الفرضية المطروحة ليستوبالتالي )*(ال توجد ضمن المجال Pالقيمة 

موعة هناك تساوي بين معدالت المجموعة التجريبية والمجانه ليس ايصحيحة

للمجموعة وبالتالي هناك اختالف بين نتائج المجموعتين مع تفوق نسبيلشاهدةا
.  التجريبية 



تقنيات ادماجبعض الصعوبات التي تعترض 

والتواصلاالعالم
في ادماجهالقاعة الدرس حتى يتم االدواتال بد من مالزمة ticesالدماج•

.الوقت المناسب  

.ترنت والربط بشبكة االنالمعلوماتيعدم التجهيز الكافي للمختبرات بالعتاد •

.االكتظاظ •

(  ticesالقدرات المهنية في مجال انماءعدم )عدم التكوين المستمر للمدرسين •

.، حتى وان كانت فهي ليست بالطريقة المطلوبة 

.غياب الحافز واالهتمام •

.ticesلللتوظيف التربوي استراتيجيةغياب •

.عدم وجود فضاء مناسب •

.عدم وجود وضعيات جلوس مناسبة •

.على شكل ورشات اواالشتغال كفريق امكانيةعدم •



خالصة عامة

ليل العدد الق)الصارمة االحصائيةهذه الدراسة ال تخضع للمعايير انرغم 

تقنيات ادماجانيبين واالحساسفان االنطباع .... ( للتالميذ ، كيفية اختيارهم ،

:يذ في التواصل في ميدان التعليم لها مفعول فعلي على التالمالمعلوميات

.ارتفاع نسبي لمستوى التالميذ * 

التلميذ في جو الدرس من خالل تشويقه وتحفيزه على الدماجاداة* 

.المشاركة في بناء الدرس 

المالحظة ، التحليل ، : تطوير مجموعة من المهارات عند التلميذ * 
.االستنتاج ، التركيب والتكوين الذاتي 

غها حلة يستسيواعطاءهاتبسيط مجموعة من التجارب والمفاهيم المعقدة * 

.التلميذ ويفهمها 



انتصبح مجرد حشو في فقرات الدرس بل يجب انلكن هذه الوسائل ال يجب 
اوةاضافتعطي انمضبوطة من الدرس حيث يمكنها واوقاتتستغل في مراحل معينة 

كل على ش)مدروس بيداغوجيسياق تجربة ما ، وان تكون في اوتبسط مفهوما معينا 
( .بيداغوجيسيناريو 

ما استغلت هذه الوسائل في سياقها الصحيح فبدون شك ستعطي اذااذن
استعمال هذه الوسائل غير معمم على مختلف  انيالحظ لالسفنتائج مبهرة جدا ، لكن 

وجود المحيط اوعدمالمؤسسة الواحدة نظرا لقلة هذه الوسائل اقساماوالمؤسسات 
المالئم الستعمالها ، كذلك انعدام التكوين المستمر للمدرسين في هذا المجال ، فالتكوين 

في العملية فهو يشجع المدرس على استعمال وحسن استعمال تقنيات   دوراساسيله 
تجعل المدرس االدواتالجهل بكيفية عمل هذه احيانا، الن واالتصال المعلوميات

.  يتهرب من استعمالها 



بحث أنجز من طرف 

، أستاذ علوم الحياة ومراد الجامعياألستاذ 

األرض بثانوية إدريس األول اإلعدادية أزرو

بشراكة مع

مختبر

، أستاذ علوم الحياة و حميد نانااألستاذ 

زرواألرض بثانوية طارق ابن زياد التأهيلية أ



شكرا على انتباهكم


