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الصفحة 1

عزيزي الطالب...
المبسط ُي َسهل عليك التَحكم في الوظائف األساسية للفضاء الخاص بك،
إن هذا الدليل
َ
و نعني بذلك مجموعة األدوات و التقنيات التي تتيح الولوج إلى الدورة التكوينية و التواصل
يوضح الخطوات المطلوبة لتصفح الدروس
مع األساتذة األوصياء و
المنسقين و الطلبة .كما َ
َ
و إنجاز األعمال البيداغوجية المقررة في مثل هذا النمط من التعليم ،و نقصد بالدرجة األولى
الموجهة في التعليم الحضوري ،هذا باإلضافة إلى التقييم
النشاطات التي تُ َعد بمثابة األعمال
َ
الذاتي و بعض األعمال التي قد يطالب بها بعض األساتذة األوصياء في المنتديات.

 -1الدخول إلى األرضية
الصفحة 2

أ  -عنوان الموقع االلكتروني ألرضية التعليم هو :
https://master-mp.ufc.dz/s3
ب  -إدخال معلومات الحساب
بمجرد النقر على العنوان أعاله تظهر على الشاشة صفحة تلزم المستخدم "الطالب"
تعبئة اسم المستخدم و كلمة المرور.

https://master-mp.ufc.dz/s3

كتابة عنوان
األرضية
http://www.masterpee.ufc.dz/

اختيار
اللغة

اسم
المستخدم
كلمة
المرور

ج  -الصفحة الرئيسية ألرضية التعليم
إذا تم التحقق من صحة معلومات الحساب ،تعرض أول صفحة ألرضية التعلم
و هي الصفحة الرئيسية.
القسم األعلى لهذه الصفحة هو موجز إعالني عن مهمة األرضية التعليمية.
في القسم األسفل تجدون قائمة تصنيفات المقررات الدراسية المثبتة على األرضية
كما هو بين من خالل الصورة الموالية :

الصفحة 3

 -2محتوى تصنيفات التخصصات المقررة :
يتفرع تصنيف التخصص إلى عدد من تصنيفات المواد.

تصنيفات
مقاييس الفرع :
ادخل في
التصنيف
لتجد مقاطع
درس المقياس.

 -3محتوى تصنيفات المواد
بالنقر على مادة من المواد يظهر على الشاشة مجموع المحاور( مرتبة حسب االسابيع و
المواضيع) الواجب دراستها و تسمى بالمقاطع.
يحمل كل مقطع رقما تسلسليا و عنوانا على الشكل التالي :

المقطع ( المحاضرة)  :مدخل إلى القانون.

على عكس المقاطع األخرى ،فإن المقطع  ( 0أو ملف يتضمن تقديم المادة)  ،ال يتضمن
محتوى علمي (ربما ملخصا للمادة) بل يحمل في طياته معلومات عامة حول المادة مثل:
 عنوان المادة؛
الصفحة 4

 هوية األستاذ مصمم الدرس و مسؤول المادة؛
أهداف المادة ،المقدمة ،الملخص  ،مدة تدريس المادة ،المعامل..الخ

و قد تتضمن الصفحة الرئيسية للدرس بيانات أخرى :
 بطاقة المخطط العام للدرس قائمة البحوث الخاصة بالدرس. المراجع و المصادر الخاصة بالدرس. -منتدى لمناقشة مضمون المادة كمدخل لكل درس.

 -4صفحة المقطع

الصفحة 5

بالنقر على هذا الرابط
يمكنك استعراض اسم
الملف لتحميله ،يمكن بعد
ذلك قراءته على الشاشة
أو طباعته.

تتضمن هذه الصفحة محتوى درس المادة الخاص بهذا المقطع و كذلك أسئلة التقييم
الذاتي ( إن وجدت ) و النشاطات.
يتضمن المحتوى النقاط التالية :
 عنوان المقطع
تبين المرامي.
 أهداف المقطع :عبارة عن نقاط مختصرة و محددة َ
 مقدمة المقطع
 ملخص المقطع :عبارة عن أهم العناصر األساسية المستنتجة من دراسة المقطع ،و
الواجب تذكرها دائما.

 ملف محتوى المقطع يمكن تحميله.
مالحظة  : 1قد يتوفر 'الملف للطباعة' وفق صيغتين  Wordو .PDFفي غالب
األحيان يحويان نفس المضمون و كل يختار النوع الذي يراه مالئما له.

 -5أسئلة التقييم الذاتي
الصفحة 6

قد تتوفر بعض المقاطع من الدرس عند الضرورة على أسئلة للتقويم المرحلي الذاتي
 ،و هي عبارة عن أسئلة مباشرة حول الدرس  ،تسمح للطالب بمعرفة مدى استيعابه
لمحتوى المقطع  ،و هي تصحح بصفة آلية من طرف الحاسوب دون تدخل األستاذ.
كيفية اإلجابة على أسئلة التقييم الذاتي :

ضمن صفحة الدرس يتم النقر على أيقونى
األداء يكون بالنقر على اإليقونة الرمزية للتمرين مثل ما نعمل مع النشاطات.
أنواع أسئلة التقييم الذاتي :

أسئلة التقييم الذاتي تتوفر على األنواع التالية :
 أسئلة الصحة و الخطأ ()questions Vrai/Faux
 أسئلة المتعددة الخيارات ()Questions à choix multiples
يتم فيها عرض خيارات عديدة لكل سؤال و المطلوب اختيار واحد فقط منها.
 أسئلة المتعددة الخيارات و اإلجابات
يتم فيها عرض خيارات عديدة لكل سؤال و المطلوب اختيار اثنين أو أكثر.
 أسئلة مأل الفراغات
هي عبارة عن نص تتخلله فراغات يجب ملؤها بكلمات معلومة.
 أسئلة الربط بين المصطلحات ()Appariement
يقصد بها الربط بين مصطلحين كأن نصل بين بلد وعاصمته.
سير التقييم الذاتي

-

تمرين التقييم الذاتي يتضمن سؤال واحد أو أكثر.
الطالب يتلقى إجابة اآللة بعد إدخال جوابه على السؤال الحالي.
إذا كانت إجابته صحيحة يعرض عليه السؤال التالي من التمرين.
إذا كانت اإلجابة خاطئة  ،له اختيار في التصويب أو المرور إلى السؤال الموالي
بدون الحصول على عالمة.
إذا كرر المحاولة حتى تحصل على اإلجابة الصحيحة تحسب له العالمة المتحصل
عليها في المحاولة الثانية .المحاوالت ما بعد الثانية ترمي إلى السماح للطالب أن
يعرف اإلجابة الصحيحة قبل المرور إلى السؤال الموالي.
يمكن للطالب أن يكرر التمرين مرة أخرى قصد تحسين العالمة  ،و على هذا
األساس يحسب له معدل المحاولتين.
الصفحة 7

حالة خاصة :
 بالنسبة للتمارين من نوع 'مأل الفراغات' ال يمكن معرفة العالمة إال بعد اإلنتهاء منالتمرين .للطالب الحق في إعادة التمرين مرة ثانية فقط  ،و يحسب له معدل على هذا
األساس معدل المحاولتين.
 -6النشاطات
يتضمن الدرس مجموعة من النشاطات قد تكون على شكل تمارين و أسئلة بحث و
اجتهاد يجيب عليها الطالب بإيداع ملف من نوع  Wordأو بالرد نصا في نافذة
أو إطار مخصص لإلجابة على األرضية  ،و يتم تصحيحها من قبل األستاذ الوصي
 ،أو في شكل منتديات حوار لمناقشة مضمون البحث أو المقطع.
كيفية أداء النشاطات :

للرد على األسئلة المتعلقة بالنشاطات يجب االطالع على التوجيهات أو التعليمات
الخاصة بالنشاط ( قد تدرج ضمن بطاقة خاصة )  ،و قد ترفق أيضا بمصادر أو
موارد أساسية للقيام بالنشاط في شكل وثائق مكملة .
انقر على الرابط الخاص بالنشاط و اتبع الخطوات المعروضة إليداع ملف اإلجابة
الذي سيطلع عليه األستاذ الوصي.
نص السؤال يكون إما على صفحة المقطع في مكان النشاط المشار إليه بالملصق
األزرق ،على شكل ملف للتحميل أو نص مكتوب مباشرة على الصفحة.
أنواع األنشطة :

 -1مهمة DEVOIR
يتضمن الدرس عدة أنواع من األنشطة  ،قد تكون أسئلة متعددة الخيارات أو على
شكل إجابة قصيرة أو مأل الفراغات أو الربط بين المصطلحات  ،و هي أسئلة
تتطلب بحث و اجتهاد .
و اإلجابة على بعض األسئلة يتطلب تحميل ملف واحد  ،قد يكون من أي نوع مثل
وورد نوع  Excell Wordأو  Powerpointأو غيره  ،أو على شكل نص مباشر
في إطار مخصص لإلجابة ترافق السؤال.
 صورة لكيفية أداء النشاطات الذي يقتضي تحميل ملف يحوي االجابة.
بعد النقر على اسم النشاط تظهر لنا هذه الصورة :

الصفحة 8

تظهر هذه الصورة بعد النقر على ايقونة
النشاط من نوع "ايداع ملف" :

انقر هنا كي يسمح لك
النظام بإضافة عمل.
ستعرض اليك بعد
ذلك الصورة التالية.

انقر هنا من أجل
إيداع ملف اإلجابة
على النشاط.

الصفحة 9

1
انقر الستعراض مستكشف وندوز
)(Explorateur Windows

2
بعد االتمام من
عملية اختيار ملف
اإلجابة في مستكشف
ويندوز ،انقر هنا.

انقر على اسم
ملف اإلجابة
في مستكشف
وندوز.

الصفحة 10

ملف اإلجابة
الذي حددته في
المرحلة السابقة.
اضغط على
"ُ"Enregistrer
ستظهرلك الصورة
التالية.

الصفحة 11

اسم الملف الذي
يحوي اإلجابات
في مستكشف
وندوز.

انقر على زر
envoyer devoir
إلرسال الملف لألستاذ
الوصي.

انقر على
الرابط إلعادة
اختيار ملف
اإلجابة إذا
أخطأت.
انظر الصورة
الموالية.

الصفحة 12

انقر على ايقونة ملف
اإلجابة لتقوم بتغييره.
انظر الصورة الموالية.
انقر على
’‘Enregistrer
بعد إتمام تغيير الملف
سوف تعود إلى الصفحة
السابقة أين ستقوم بإرسال
الملف.

انقر على
’‘Supprimer
لحذف الملف
و استبداله بملف آخر.

بعد حذف الملف يجب
إتباع نفس الخطوات
السابقة إليداع ملفا جديدا.

الصفحة 13

الصورة األخيرة إليداع
الملف.

انقر ""Continuer
لإلنهاء.

انقر لقبول
نص
التصريح
الشرفي بأن
العمل
شخصي.

 صورة لكيفية أداء النشاطات التي تكون إجابتها مباشرة على الخط بدال من
استعمال ملفا للتحميل.
بعد النقر على اسم النشاط تظهر لنا هذه الصورة :

الصفحة 14

سؤال النشاط

اطار لإلجابة على
سؤال النشاط.
اضغط الرسال
اإلجابة الى األستاذ
الوصيي للتصحيح.

 -2المنتدى
المنتدى هو فضاء حواري يجمع بين األستاذ المرافق و الطلبة دون اشتراط
وجودهم في نفس الوقت.
 يخصص لكل مقطع منتدى و يظهر على شكل 'إيقونة' أسفل كل مقطع. يحدد األستاذ المرافق موضوع المنتدى و التعليمات الخاصة به .الصفحة 15

-

يمكن أن يخصص النقاش لطرح أسئلة متعلقة بالمقطع  ،و قد يخصص فقط لمناقشة
محتوى البحوث .
األستاذ الوصي يستعمل أيضا المنتدى لطرح أسئلة أو التعليق على سير الدرس،
أو نشر محتويات للمطالعة.
يحدد األستاذ المرافق صالحيات الطلبة من خالل المنتدى  ،كأن يسمح بالمناقشات و
الردود من عدمها.
يقيم األستاذ المرافق المناقشات الخاصة بالمنتدى.

انقر هنا إلضافة سؤال في المنتدى.
انظر المالحظة  2أسفل.
في العمود األول تظهر مواضيع
األسئلة .انقر على احد ى مننها
لتصفح األجوبة أو إدراج إجابتك.
العمود الثالث يشير
إلى عدد األجوبة
الخاصة بالسؤال.

العمود الثاني يحمل
أسماء المتدخلين.

العمود الرابع يشير
إلى صاحب التدخل
األخير في السؤال.

الصفحة 16

اضغط على
هذا الزر
لإلجابة على
السؤال .انظر
الصورة
الموالية.

الصفحة 17

حدد موضوع
المراسلة.

اإلطار
المخصص
لإلجابة.
ارسال
اإلجابة.

الغاء
االرسال.

مالحظة  : 2نفس الصورة تظهر إلضافة سؤال إلى المنتدى.

الصفحة 18

 -3المحادثة ( الدردشة) CHAT
يمكن النظام من التواصل المباشر بين الطلبة و األساتذة ،و أن يتصل الطلبة فيما بينهم عبر خاصية غرف
الدردشة.
يحدد األستاذ المرافق بواسطة إعالنات موعد اللقاءات المباشرة عبر هذا الفضاء ألجل مناقشة مسالة ما
و قد يتم تقييم تدخالت الطلبة عبر هذا الفضاء بمنح نقطة مشاركة  ،و قد ال يقيم.

أنقر هنا للدخول
الى المحادثة

الصفحة 19

قائمة المشاركين
ضمن المحادثة

أنقر هنا
للمشاركة ضمن
المحادثة
كتابة النص ضمن
هذا االطار ثم النقر
على زر االرسال

الصفحة 20

 -7الرسائل الشخصية Messagerie personnelle
تحتوي الكتل اإلعالمية المتواجدة جانبا لصفحة المقطع على وسائل عديدة منها
الرسائل الشخصية ،فهي تعمل مثل البريد االلكتروني  Emailبحيث أن الطالب
يستعملها إلرسال رسائل صغيرة لزمالئه الطلبة أو لألستاذ الوصي للتحاور في
مواضيع شخصية.الفرق بين هذه األداة و البريد االلكتروني  Emailهو أن هذه
الخدمة مسيرة من طرف نظام األرضية و الرسائل مخزونة داخل األرضية.

-2
انقر هنا للجوء
إلى الرسائل
الشخصية

-1
انقر هنا للدخول
الى
’Tableau de
’bord

الصفحة 21

انقر هنا لفتح
القائمة المنسدلة
’‘Contacts

انقر على اسم
المرسل لالطالع
على محتوى
الرسالة

الصفحة 22

اطار مخصص
للرد على
الرسائل.

الصفحة 23

يمكنكم االتصال باألستاذ المرافق من خالل المنتدى بالطريقة الموالية :

انقر على اسم
االستاذ أو
الطالب.

الصفحة 24

انقر على
« message
» personnel

قم بكتابة نص
السؤال في هذا
االطار

الصفحة 25

للخروج من تصفح األرضية اضغط على زر » .« Déconnexion

رابط الخروج
من األرضية

الصفحة 26

