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 شكر و تقدير

بينيمػا, كمػؿا مػا الحمد هلل رب العالميف, الحمػد هلل مػؿا السػماكات كمػؿا اورض كمػؿا مػا 
شػػاا مػػػف شػػػيا بعػػػد, كالصػػػالة كالسػػػالـ عمػػػى النبػػػي الوػػػدكة, معمػػػـ النػػػاس ال يػػػر كداليػػػـ عمػػػى طريػػػؽ 
الكصػكؿ للػى رب العػالميف, لرسػمو اهلل ىادينػا كمبشػرنا كنػػذيرنا, كداعينػا للػى اهلل بيذنػو, لكػي ي ػرج العبػػاد 

دؿ كسػماحة اإلسػالـ, كمػف  ػػيؽ مػف عبػادة العبػاد للػى عبػادة رب العبػاد, كمػف جػػكر اوديػاف للػى عػ
 الدنيا للى سعة الدنيا كاآل رة, لما بعد:

﴿َربِّ َأْوِزْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَميَّ الوائؿ في محكـ التنزيؿ:  اهللً  سبحافى 
يَّ  نِّي ِمَف اْلُمْسِمِميَف * َوَعَمى َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَؿ َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْصِمْح ِلي ِفي ُذرِّ ِتي ِإنِّي تُْبُت ِإَلْيَؾ َواِ 

ـْ ِفي  ـْ َأْحَسَف َما َعِمُموا َوَنَتَجاَوُز َعْف َسيَِّئاِتِي ْدِؽ ُأوَلِئَؾ الَِّذيَف َنَتَقبَُّؿ َعْنُي َأْصَحاِب اْلَجنَِّة َوْعَد الصِّ
﴿اْلَحْمُد  كالشكر لكلن كل يرنا هلل رب العالميف,, فالحمد (15،16الَِّذي َكاُنوا ُيوَعُدوَف﴾. )األحقاؼ: 

 (43ِلمَِّو الَِّذي َىَداَنا ِلَيَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْيَتِدَي َلْوَل َأْف َىَداَنا المَُّو﴾. )األعراؼ: 

ْحَساُف * َفِبَأيِّ آَلءِ كانطالقنا مف قكؿ اهلل تعالى:  ْحَساِف ِإَلَّ اإلِْ َما َربِّكُ  ﴿َىْؿ َجَزاُء اإلِْ
 (61: ﴾. )الرَّْحَمفُ ُتَكذَِّبافِ 

ا عميَّ لف لتكجو بالشكر كالتودير كالعرفاف للى  -سميماف أبو شقير د. محمد  فينو كاف لزامن
 كؿ اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة, كعمى ما بذلو مف جيد كما لسداه لليَّ بي لتف مو بوى  -حفظو اهلل كرعاه 

عة الجسيمة كلف بً يعينو عمى حمؿ ىذه اومانة العظيمة كالتَّ مف نصح كتكجيو, لسأؿ اهلل سبحانو لف 
يسدد عمى طريؽ الحؽ  طاه, كلف يحرسو بعينو التي ل تناـ, كيكأله بكنفو الذم ل ي اـ, ليظؿ 

 مف سدنة العمـ كلىمو.

ة ػػػػػػكم لجنػػػػػػػاف العظيـ, وستاذمَّ الفا ميف ع ػػػػػر كالمتنػػػػػػدـ بجزيؿ الشكػػػػكما لتو
حفظيـ اهلل لوبكليما مناقشة ىذه  حسف عبدا النجار. ود . صالح أحمد الناقةدة ػػػػػػالمناقش

الدراسة, كًلما لكليا مف العناية كالىتماـ في تصكيب ىذا الدراسة, مما زٌينيا كحٌسنيا. كل لنسى لف 
 بتحكيـ لدكات الدراسة.لتودـ بجزيؿ الشكر كالتودير لمسادة المحكميف الذيف قامكا مشككريف 



 ث
 

الذم  محمد غالب العسوليأ.  /مديرم الفا ؿكما لتكجو بالشكر الجزيؿ كالعرفاف للى 
فاهلل  لحظة في المشكرة كالمساندة, كالذم لـ يتكافى ىذه الرسالة لعداد  لثنااكاف عكننا كسندنا لي 
 كيبارؾ لو فيو. رنا ليذا الديف, كلف ينمي لو في لجره ذي العظيـ لساؿ لف يجعمو 

كالشكر ,  غكيةالذم قاـ بالمراجعة المي  ماجد فارساألستاذ: كما لتكجو بالشكر للى كؿ مف 
الذم قاـ بترجمة مم ص , ك  احبني منذ البداية بأفكاره كعمموالذم ص رياض الفرالألستاذ: مكصكؿ 

 نجميزية.الرسالة بالمغة اإل

كل لنسى زمالئي في العمػؿ الػذيف مػا ب مػكا فػي توػديـ لم مسػاعدة إلنجػاز ىػذا العمػؿ , ل ػص مػنيـ 
, ككػػػػذلؾ المجنػػػػة  أ.أشػػػػرؼ أبػػػػو حسػػػػوف ، أ.عبػػػػد الكػػػػريـ المصػػػػريزمالئػػػي فػػػػي لسػػػػرة التكنكلكجيػػػػا 

 .أ.شادي سمورك أ.محمد البحيريالعالمية في مدرسة  الد الحسف الثانكية 
حاب الف ؿ, لما مف غفمتيـ مف غير قصد فميـ مني كؿ الشكر ىؤلا مف ذكرتيـ مف لص

 كالتودير.
كل يرنا لساؿ اهلل العمي العظيـ لف لككف قد كفوت في ىذه الدراسة, فما كاف مف تكفيؽو فمف اهلل, كما 

 كاف مف  طأ لك زلؿ لك نسياف فمف نفسي كمف الشيطاف.

َلْيِو أُِنيُب ﴾﴿َوَما َتْوِفيِقي ِإَلَّ ِبالمَِّو َعَمْيِو   (88)ىود:  َتَوكَّْمُت َواِ 

 وا مف وراء القصد،،،
                                                                   

 الباحث/ 
 فيد فرج محمد وادي                                                          
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 ممخص الدراسة

 العػػد لنظمػػة ميػػارات تنميػػة فػػي الذكيػػة السػػبكرة تكظػػؼ برمجيػػات لثػػرىػػدفت ىػػذه الدراسػػة للػػى معرفػػة 
 .بيا كالحتفاظ عشر الحادم الصؼ طالب لدل

 مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:
 ؟عمكـ لنسانية لدل طالب الصؼ الحادم عشر نميتيات مرادال لنظمة العدما ميارات  -1
 ؟لتنمية ميارات لنظمة العدالسبكرة الذكية التي تكظؼ برمجيات الصكرة العامة لمما  -2
بيف متكسػطي درجػات المجمكعػة  )α= 0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات دللة لحصائية عند مستكل ) -3

 ؟التجريبية كالمجمكعة ال ابطة في التطبيؽ البعدم ل تبار ميارات لنظمة العد
بيف متكسػطي درجػات المجمكعػة  )α= 0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات دللة لحصائية عند مستكل ) -4

 التجريبية كالمجمكعة ال ابطة في التطبيؽ التتبعي ل تبار ميارات لنظمة العد؟
بيف متكسػطي درجػات المجمكعػة  )α= 0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات دللة لحصائية عند مستكل ) -5

 ؟ر التتبعيالتجريبية في التطبيؽ البعدم ل تبار ميارات لنظمة العد كدرجاتيـ في ال تبا

فػػي  الحػػادم عشػػر عمػػكـ لنسػػانيةالصػػؼ  بػػيف فصػػكؿمػػف بالطريوػػة العشػػكائية عينػػة الدراسػػة  ا تيػػرت
( 90, كالمككنػػػة مػػػف )ـ2015-2014,  ػػػالؿ العػػػاـ الدراسػػػي  الػػػد الحسػػػف الثانكيػػػة لمبنػػػيفمدرسػػػة 

 . ابطةكاو رل  تجريبيةطالبنا, مكزعيف عمى مجمكعتيف بالتساكم لحداىما 

عمػػػػى لفػػػراد المجمكعػػػة التجريبيػػػة, قػػػػاـ البرمجيػػػات مػػػػف  ػػػالؿ السػػػبكرة الذكيػػػة كبعػػػد تطبيػػػؽ 
عمػػى عينػػة الدراسػػة, كلعجابػػة عمػػى لسػػئمة الدراسػػة تػػـ  ميػػارات لنظمػػة العػػدالباحػػث بتطبيػػؽ ا تبػػار 

ة اسػػػػػت راج المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة لعالمػػػػػات طػػػػػالب المجمػػػػػكعتيف التجريبيػػػػػ
كاسػػت داـ مربػػت ليتػػا لمتأكػػد مػػف لف  بيرسػػكفلمعامػػؿ الرتبػػاط ك  Tر  دـ ا تبػػاكال ػػابطة, ككػػذلؾ اسػػت

 الناتج ليس نتيجة الصدفة لك العشكائية. اوثرحجـ 

 نتائج التالية:الدراسة الوقد أظيرت 
بيف متكسطي درجات المجمكعة  )α= 0.05 تكجد فركؽ ذات دللة لحصائية عند مستكل ) -

لصالح  في التطبيؽ البعدم ل تبار ميارات لنظمة العدالتجريبية كالمجمكعة ال ابطة 
 .المجمكعة التجريبية



 ح
 

بيف متكسطي درجات المجمكعة  )α= 0.05 تكجد فركؽ ذات دللة لحصائية عند مستكل ) -
لصالح  التجريبية كالمجمكعة ال ابطة في التطبيؽ التتبعي ل تبار ميارات لنظمة العد

 المجمكعة التجريبية.
بيف متكسطي درجات المجمكعة  )α= 0.05ذات دللة لحصائية عند مستكل ) تكجد فركؽل  -

 .التجريبية في التطبيؽ البعدم ل تبار ميارات لنظمة العد كدرجاتيـ في ال تبار التتبعي

التػػػي تػػػـ تصػػػميميا فػػػي ىػػػذه برمجيػػػات ال اسػػػت داـلكصػػػى الباحػػػث ب ػػػركرة ذلػػػؾ فػػػي  ػػػكا 
ػػػا,كذلػػػؾ مػػػف قبػػػؿ كا ػػػعي المنػػػاىج, كالمشػػػرفيف التربػػػكييف, كمػػػف المعممػػػيف  الدراسػػػة, ك ػػػركرة  لي ن

 تدريب المعمميف عمى است داـ السبكرة التفاعمية بفاعمية.
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 قائمة المحتويات
 

 رقـ الصفحة الموضوع
 ل قرآف كريـ
 ب اإلىداا

 ت شكر كتودير
 ج مم ص الدراسة
 خ قائمة المحتكيات
 ر قائمة الجداكؿ
 ز قائمة اوشكاؿ
 ز قائمة المالحؽ

 الفصؿ األوؿ: خمفية الدراسة وأىميتيا
  1 المودمة 
  5 مشكمة الدراسة 
  5 فركض الدراسة 
 5 لىداؼ الدراسة 
 6 لىمية الدراسة 
  6 حدكد الدراسة 
 7 مصطمحات الدراسة 

 الفصؿ الثاني: اإلطار النظري
 البرمجياتالمحور األوؿ/ 

 9 مودمة
 11 مفيكـ البرمجيات التعميمية

 12  التعميمية لمبرمجيات التاري ي التطكر
 13 معايير تصميـ البرمجيات التعميمية

 14  صائص البرمجيات التعميمية
 16 لنكاع البرمجيات التعميمية

 20 لساليب البرامج التعميمية المحكسبة
 21 المحكسبةلسباب تدني مستكل البرامج التعميمية 
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 22 نماذج بناا كتطكير البرمجيات التعميمية
 السبورة الذكيةالمحور الثاني/ 

 30 مد ؿ للى السبكرة الذكية
 30 تعريؼ السبكرة الذكية

 31 نشأة السبكرة الذكية كتطكرىا
 32 المسميات الم تمفة لمسبكرة الذكية

 33 مككنات السبكرة الذكية
 42 الذكية مميزات است داـ السبكرة

 45 حدكد السبكرة الذكية
 ميارات أنظمة العد/ الثالثالمحور 
 47 مودمة

 48 تعريؼ الميارة
 48 ال صائص المميزة لمميارة

 49  طكات تدريس الميارة
 50 لنظمة العد لنكاع

 51 لنظمة العد ميارات
 52 التحكيؿ بيف لنظمة العد

 53 جمت كطرح اوعداد الثنائية
 الثالث: الدراسات السابقةالفصؿ 

 55 متعددة ميارات تنمية عمى البرمجيات لثر تناكلت دراسات: اوكؿ المحكر
 62 دراسات المحكر اوكؿالتعميؽ عمى 

 64 الذكية السبكرة تناكلت دراسات: الثاني المحكر
 70 دراسات المحكر الثانيالتعميؽ عمى 

 72 التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابوة
 الفصؿ الرابع: الطريقة واإلجراءات

 75 اسةمنيج الدر 
 75 مجتمت الدراسة
 75 عينة الدراسة

 76 متغيرات الدراسة
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 76 البرمجيات التي تكظؼ السبكرة الذكية
 76 لداة الدراسة

 86  بط المتغيرات
 87  طكات الدراسة

 88 اوساليب اإلحصائية
 نتائج الدراسة: الخامسالفصؿ 

 90 السؤاؿ اوكؿلجابة 
 91 لجابة السؤاؿ الثاني

 91 النتائج المتعموة بالسؤاؿ الثالث كتفسيرىا
 95 النتائج المتعموة بالسؤاؿ الرابت كتفسيرىا

 98 النتائج المتعموة بالسؤاؿ ال امس كتفسيرىا
 100 تكصيات الدراسة
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 الفصؿ األوؿ
 خمفية الدراسة وأىميتيا

 المقدمة:
يالحػػػػظ لف المتتبػػػت لمػػػػا يطػػػػرل عمػػػػى التكنكلكجيػػػػا مػػػػف تطػػػػكرات متسػػػػارعة فػػػػي الكقػػػػت الػػػػراىف 

للػػى تغييػػر جػػذرم فػػي كػػؿ مجريػػات  اومػػر الػػذم لدم ,لصػػبحت تغػػزك مجػػالت حياتيػػة م تمفػػة لنيػػا
, حيػث لصػبح لزامػان عمينػا فيػـ طبيعػة التغييػرات لكػي يسػيؿ التعامػؿ مػت التكنكلكجيػا كالسػتفادة الحياة

نظػر لألعمػاؿ بمنظػػكر عممػي يرتكػز عمػى لسػػس كمبػادن بعيػدان عػػف منيػا بصػكرة صػحيحة. فأصػػبح يي 
حيػػػػث لف العمػػػـ كالتكنكلكجيػػػػا  يويػػػا,كتحوالجتيػػػاد كالعفكيػػػة مػػػػف لجػػػؿ الكصػػػػكؿ لألىػػػداؼ المرسػػػػكمة 

 .المعاصريمثالف محكر عجمة التودـ في عالمنا 

كمػا ارتػبط  كفي ظؿ طبيعػة العصػر الػذم نعػيش فيػو, كالػذم سػمي بعصػر ثػكرة التصػالت,
لصػػػبح اسػػػت داـ  بػػػذلؾ مػػػف توػػػدـ لػػػـ تعرفػػػو البشػػػرية مػػػف قبػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ مسػػػتحدثات تونيػػػات التعمػػػيـ,

ػػا فػػي ظػػؿ , مػػران بػػاله اوىميػػة مػػف لجػػؿ تحسػػيف اسػػتراتيجيات التعمػػيـكسػػائؿ كتونيػػات التعمػػيـ ل  صكصن
ازدحاـ المناىج التعميمية بالمك كعات المتعددة التي تميزت بيا نظـ المعرفػة كالتػي تفر ػيا ظػركؼ 

 (.127-108: 1993) المشيوح,  الحياة

ذا كانػػت الثػػكرة التكنكلكجيػػة كالمعمكماتيػػة لساسػػيا العوػػؿ, فينػػو مػػف او ف ػػؿ لف تيػػدؼ ىػػذه كا 
الثػكرة للػى تطػكير التعمػيـ الػذم يػؤدم للػى تنميػػة عوػكؿ قػادرة عمػى التفكيػر كتسػتطيت اسػت داـ قػػدراتيا 

ج تيسير التعمـ, كتصبح النواط البؤريػة لتكجيػات المػنيج اكمف ثـ فيف الرسالة اوساسية لممني ,العومية
طػال ,ىي الىتماـ بأسػاليب التعمػيـ كالػتعمـ ؽ طاقػات اإلبػداع عنػد المػتعمـ كال ػركج بػو بوصػد تنميػة كا 

 .1998 :307)المعمكمات للى ثوافة بناا المعمكمات كمعالجتيا )عبيد,  يمف ثوافة تمو
ف لد ػػػاؿ تكنكلكجيػػػا لكلوػػػد لعبػػػت التكنكلكجيػػػا دكران  كبيػػػران فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة التعمميػػػة, لذ 

حيكيػػػػان فػػػػاعالن, كذلػػػػؾ لػػػػدكرىا فػػػػي التصػػػػميـ, المعمكمػػػػات فػػػػي العمميػػػػة التعميميػػػػة التعمميػػػػة يعػػػػد لمػػػػران 
كالتطػػكير, كالسػػت داـ, كالتوػػكيـ, كلصػػبح التفاعػػؿ الفكػػرم كالتطبيوػػي بػػيف المتعممػػيف كالبيئػػة التعميميػػة 
التعممية مف سمات تكنكلكجيا المعمكمات التي يجػب الىتمػاـ بيػا مػف قبػؿ المؤسسػات التعميميػة, وف 

 كالتعمـ كتنمية الفرد كالمجتمت. ذلؾ يعد مف الشكاىد لتطكر التعميـ
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كعمميػة التعمػيـ كالػتعمـ بصػفة  اصػة ليسػت بمنػأل عػف ىػذه  ,كلما كانت التربية بصفة عامػة
التغيرات العالميػة المتالحوػة فػي عػالـ المعمكماتيػة, كفػي ظػؿ الثػكرة العمميػة كالتكنكلكجيػة اليائمػة  وف 

, كما لنيما مف لسباب كعكامػؿ نجاحيػا, اومػر الػذم التربية كالتعميـ يؤثراف في تودـ الح ارة البشرية
كصػناع الوػرار التربػكم فػي لركقػة البحػث العممػي التربػكم كالنفسػي , يحممنا نحف رجاؿ التربيػة كالتعمػيـ

كبػػػػػػػذؿ لقصػػػػػػػى الجيػػػػػػػكد كمكاكبػػػػػػػة لحػػػػػػػدث اوسػػػػػػػاليب,  ,المسػػػػػػػؤكليات نحػػػػػػػك حشػػػػػػػد كافػػػػػػػة الطاقػػػػػػػات
تعميميػػة  كػػي نجعػػؿ نظامنػػا التعميمػػي يكاكػػب مجتمعػػات كالسػػتراتيجيات كالطػػرؽ كالكسػػائؿ كالتونيػػات ال

 لممعمكماتيػػة بػػؿ كمصػػنعان  فػػي لف يكػػكف مسػػتيمكان  المعرفػػة كالمعمكماتيػػة  ليسػػاىـ ىػػذا النظػػاـ لػػيس فوػػط
 .(17:  2004 ليا) مازف,

فمػػػػػـ تعػػػػػد عمميػػػػػة الػػػػػتعمـ تشػػػػػير للػػػػػى اكتسػػػػػاب التمميػػػػػذ مجمكعػػػػػة مػػػػػف المعػػػػػارؼ كالميػػػػػارات 
للػػػػػػى عمميػػػػػػة تعػػػػػػديؿ كتغييػػػػػػر شػػػػػػامؿ كعميػػػػػػؽ لسػػػػػػمكؾ المتعممػػػػػػيف فحسػػػػػػب, لنمػػػػػػا لصػػػػػػبحت تشػػػػػػير 

لبػػػػػػداعيان للػػػػػػى  ان ليصػػػػػػبحكا لكثػػػػػػر قػػػػػػدرة عمػػػػػػى اسػػػػػػتثمار كػػػػػػؿ الطاقػػػػػػات كاإلمكانػػػػػػات الذاتيػػػػػػة اسػػػػػػتثمار 
 105:2004).لقصى الحدكد )الطيطي, 

ونػػو يعتمػػد عمػػى نوػػؿ  ,كفػػي الحويوػػة لف التكجػػو الوػػديـ لنوػػؿ المعرفػػة كالحوػػائؽ غيػػر مناسػػب
كعمينػػا التركيػػز عمػػى طػػرؽ الكصػػكؿ للػػى المعرفػػة المناسػػبة  ,كل يركػػز عمػػى فعاليػػة المػػتعمـ ,المعرفػػة

مػف  كالتعامؿ معيػا, بمعنػى آ ػر لف نتجػو للػى تعمػيـ لنمػاط التفكيػر, بػدلن  ,كالودرة عمى ال تيار منيا
كذلػؾ  ,حفظ كتذكر المناىج كما تحتكيو مف عناصر قابمة لمتطكير كالتحديث في المجتمعػات البشػرية

يعػػػكد للػػػى لف عمميػػػة التطػػػكير كالتحػػػديث عمميػػػة طبيعيػػػة تػػػرتبط بحيػػػاة اإلنسػػػاف كتطػػػكره القتصػػػادم 
 كالجتماعي كالعممي.

حػػػػديث يحتػػػػكم عمػػػػى العديػػػػد مػػػػف الكحػػػػدات التعميمػػػػي الج تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات اكلعػػػػؿ منيػػػػ
حػػػدة الرابعػػة )لنظمػػػة الك  كتحديػػدان  ,الدراسػػية الم تمفػػة, فمػػػك تطرقنػػا للػػى منيػػػاج الصػػؼ الحػػػادم عشػػر

العػػػد( كىػػػذا المك ػػػكع يعتمػػػد بشػػػكؿ لساسػػػي عمػػػى حػػػؿ المسػػػائؿ كالميػػػارات الريا ػػػية, كلكػػػي يػػػتمكف 
المعممػكف مػف تػدريس ميػارة حػػؿ المسػألة بطريوػة سػيمة كمبسػػطة, بحيػث يسػتطيت الطػالب لف يتغمبػػكا 

دافعيػػة الطػػالب  عمػػى التجريػػد, فػػال بػػد لممعممػػيف مػػف اسػػت داـ طػػرؽ لكثػػر حيكيػػة كنشػػاط بحيػػث تثيػػر
 مما كجو لنظار التربكييف للى است داـ استراتيجيات التعمـ النشط في التدريس.  لمتعمـ,
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كوف تطػػػػكير التعمػػػػيـ يبػػػػدل مػػػػف تكظيػػػػؼ المصػػػػادر الم تمفػػػػة كالمسػػػػتحدثات التكنكلكجيػػػػة فػػػػي 
فالبػػػد مػػػػف لد ػػػػاؿ كافػػػة مسػػػػتحدثات العصػػػػر للػػػػى  .( 104:  2004العمميػػػة التعميميػػػػة )لسػػػػماعيؿ, 

ؤسساتنا التربكية كالتعميميػة, كتكظيفيػا فػي تنميػة الميػارات الحياتيػة كالتكنكلكجيػة, ك اصػة الميػارات م
العممية كاودائية لمنيكض بالعممية التربكيػة, كالسػتفادة مػف تجػارب الػدكؿ المتودمػة كالناميػة عمػى حػد 

يفيػػػػا لتكنكلكجيػػػػا سػػػػكاا, فالعديػػػػد مػػػػف الػػػػدكؿ الناميػػػػة التػػػػي تمتمػػػػؾ رلس مػػػػاؿ بشػػػػرم اسػػػػتطاعت بتكظ
 المعمكمات كالتصالت لف تنافس الدكؿ المتودمة في صناعة المعمكمات.

كتعد البرمجيات لحد الثمار الناتجة عف د ػكؿ التطػكر التكنكلػكجي فػي المجػاؿ التربػكم, فوػد 
ازداد است داميا يكما بعد يكـ لما ليا مف مميزات في توديـ  دمات لممتعمميف سػكاا بصػكرة فرديػة لك 
جماعيػة, كتتػيح لممتعممػيف فػرص الػتحكـ فػي سػرعة عػرض المعمكمػات كفوػا لوػدراتيـ, كتسػتحكذ عمػػى 
انتبػػػاه المتعممػػػيف, كبظيػػػكر بػػػرامج الحاسػػػكب التػػػي تجمػػػت بػػػيف الػػػنص المكتػػػكب, كالصػػػكت, كالصػػػكرة 

 يعػرؼ فيمػا منظمػة الكسػائط بطريوػة ىػذه الثابتة كالمتحركة, كالرسكـ كغيرىا مف الكسائؿ التي تعرض
النظريػة  بصػكرتيا المػادة التعميميػة المػتعمـ مشػاىدة يسػتطيت كفػي ىػذه البػرامج المتعػددة, بالكسػائط
 .  الليا مف العممي التطبيؽ عرض لم يمكف كالتطبيوية 

فالبرمجيػػات التعميميػػة المحكسػػبة بم تمػػؼ لنكاعيػػا تتػػيح لممػػتعمـ لف يػػتعمـ بنفسػػو دكف الحاجػػة 
كقػػد يكػػكف اسػػت داـ الحاسػػكب كبرمجياتػػو التعميميػػة لنسػػب صػػكر  للػػى معرفػػة متعموػػة بعمػػـ الحاسػػكب,

 مػف ميػزات  سػرعة بػو يتمتػت لمػا برامج التعميـ المحكسب في تدريس المباحث العمميػة الم تمفػة نظػران 
 متعػة التعمػيـ, كسػمعية تزيػد بصػرية مثيػرات م تمفػة, ترافوػو بأشػكاؿ كعر ػيا المعمكمات عف البحث
 عمػى قدراتػو كيزيػد مػف الػتعمـ, نحػك دافعيتػو مػف يزيػد جػذاب بأسػمكب شػائؽ لممػتعمـ المعرفػة كتوػديـ
 (.63: 2006التعمـ )بطاينة,  كمكاصمة كالمثابرة المتابعة

السػػػبكرة الذكيػػػة لحػػػدل لحػػػدث الكسػػػائؿ التعميميػػػة التكنكلكجيػػػة المسػػػت دمة فػػػي العمميػػػة كتعػػػد 
سػػػػبكرات البي ػػػػاا الحساسػػػػة , كىػػػػي نػػػػكع  ػػػػاص مػػػػف المكحػػػػات لك الالعصػػػػر الحػػػػاليالتعميميػػػػة, فػػػػي 

كيػػتـ اسػػت داميا لعػػرض مػػا عمػػى شاشػػة الكمبيػػكتر, مػػف  ,التػػي يػػتـ التعامػػؿ معيػػا بػػالممس التفاعميػػة,
ش تطبيوػػػػات متنكعػػػػة, كتسػػػػت دـ فػػػػي الصػػػػؼ الدراسػػػػي, فػػػػي الجتماعػػػػات كالمػػػػؤتمرات كالنػػػػدكات ككر 
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كطباعػة لك لرسػػاؿ  نترنػت. كىػػي تسػمح لممسػت دـ بحفػػظ كت ػزيفالعمػؿ, كفػي التكاصػؿ مػػف  ػالؿ اإل
 عف طريؽ البريد اإللكتركني في حالة عدـ تمكنيـ مف التكاجد بالمحيط. ما تـ شرحو لآل ريف,

فظيرت السبكرة ال كئية كبديؿ لمسبكرة الطباشيرية, بيدؼ معالجة سكا ال ط كعجز 
( عكؼ ديفيد 1980(, كفي عاـ )3: 2013التنسيؽ الذم يعاني منو بعض المعمميف )بسيسك, 

( عمى تطكير سبكرة David Matrin and Nancy Knowltonمارتف, كزكجتو نانسي نكلتكف )
 للكتركنية تكفر عنصر المتعة كالتشكيؽ عمى ممارسات المعمـ دا ؿ حجرات الفصكؿ.

كلود لعطت التجارب الحديثة التي تـ فييا است داـ السبكرة التفاعمية مؤشرات كا حة عمى 
ب انتباه المتعمميف, كترفت مستكل نمكىـ المعرفي, كالكجداني, كالسمككي نجاحيا ككسيمة كلداة تجذ

 (.260 – 259: 2009)عبكد كالعالي, 

كمػػف  ,حيػػث لحػػظ الباحػػث مػػف  ػػالؿ عممػػو الميػػداني فػػي حوػػؿ التػػدريس لمػػدة عشػػرة لعػػكاـ
صػعكبة  ف كجػكدك ف التربكيػكرلم الػزمالا فػي العمػؿ كالمشػرفك  , الؿ نتائج ا تبارات الطػالب السػابوة

لػدل طمبػػة الصػػؼ الحػػادم عشػػر عمػػكـ لنسػػانية فػػي التعامػػؿ مػػت لنظمػػة العػػد, حيػػث لنيػػا تعتمػػد عمػػى 
ميػػػارات حػػػؿ المسػػػائؿ الريا ػػػية, كمػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽ لراد الباحػػػث التطػػػرؽ ليػػػذا المك ػػػكع كتسػػػميط 
زة ال ػكا عميػػو, كمػػف  ػالؿ الطػػالع عمػػى اودب التربػػكم تبػيف لمباحػػث افتوػػار الميػداف فػػي قطػػاع غػػ

لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات حيث تناكؿ بعض الباحثيف مك كعات في ىػذا الصػدد لل لنيػا ت تمػؼ 
فاعميػة السػبكرة الذكيػة  تناكلت( كالتي  2014كمنيا دراسة ) الفرا,  ,مت الدراسة الحالية في المك كع

( كالتػػي تطػػرؽ  2012عمبػػة,  ك دراسػػة ) لبػػك ,فػػي تػػدريس مفػػردات المغػػة اإلنجميزيػػة كبوػػاا لثػػر الػػتعمـ
فييا للى فاعمية السبكرة الذكية في تنمية الميارات العممية فػي الم ططػات الكيربائيػة لطػالب الصػؼ 

( كالتػػي تطرقػػت فييػػا للػػى لثػػر تكظيػػؼ  2013التاسػػت اوساسػػي بغػػزة, ككػػذلؾ دراسػػة ) لبػػك حمػػادة, 
يػػػارة اسػػػت داـ ال ػػػرائط لػػػدل السػػػبكرة الذكيػػػة فػػػي تػػػدريس الجغرافيػػػا عمػػػى تنميػػػة المفػػػاىيـ الجغرافيػػػة كم

طػػالب الصػػػؼ التاسػػت فػػػي محافظػػة غػػػزة, كبنػػاان عمػػػى مػػا سػػػبؽ يرغػػب الباحػػػث فػػي لثػػػراا المك ػػػكع 
غنػػاا الميػػداف التعميمػػي بمثػػؿ ىػػذه الدراسػػات, كعميػػو فػػيف الباحػػث يسػػعى مػػف  ػػالؿ  ,بشػػكؿ لعمػػؽ كا 

نميػػة ميػػارات لنظمػػة الدراسػػة الحاليػػة للػػى تنػػاكؿ مك ػػكع لثػػر برمجيػػات تكظػػؼ السػػبكرة الذكيػػة فػػي ت
 العد لدل طالب الصؼ الحادم عشر كالحتفاظ بيا.
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 مشكمة الدراسة:
 :السؤاؿ الرئيس اآلتي عفتتحد مشكمة الدراسة في اإلجابة 

لػد  طػالب الصػؼ الحػادي  أنظمػة العػدالسبورة الذكية فػي تنميػة ميػارات برمجيات توظؼ أثر ما 
 ؟واَلحتفاظ بياعشر 

  :الفرعية التاليةوينبثؽ منو األسئمة 
 ؟عمكـ لنسانية لدل طالب الصؼ الحادم عشر نميتيات مرادال لنظمة العدما ميارات  -1
 ؟لتنمية ميارات لنظمة العدالسبكرة الذكية التي تكظؼ برمجيات الصكرة العامة لمما  -2
بيف متكسػطي درجػات المجمكعػة  )α≤0.05 )ىؿ تكجد فركؽ ذات دللة لحصائية عند مستكل  -3

 ؟التجريبية كالمجمكعة ال ابطة في التطبيؽ البعدم ل تبار ميارات لنظمة العد
بيف متكسػطي درجػات المجمكعػة  )α≤0.05 )ىؿ تكجد فركؽ ذات دللة لحصائية عند مستكل  -4

 التجريبية كالمجمكعة ال ابطة في التطبيؽ التتبعي ل تبار ميارات لنظمة العد؟
بػيف متكسػطي درجػات المجمكعػة  )α≤0.05)جد فركؽ ذات دللة لحصػائية عنػد مسػتكل ىؿ تك  -5

 ؟التجريبية في التطبيؽ البعدم ل تبار ميارات لنظمة العد كدرجاتيـ في ال تبار التتبعي

 :فروض الدراسة
بػيف متكسػطي درجػات المجمكعػة  )α≤0.05 تكجد فػركؽ ذات دللػة لحصػائية عنػد مسػتكل ) ل -1

 .التجريبية كالمجمكعة ال ابطة في التطبيؽ البعدم ل تبار ميارات لنظمة العد
بػيف متكسػطي درجػات المجمكعػة  )α≤0.05 تكجد فػركؽ ذات دللػة لحصػائية عنػد مسػتكل ) ل -2

 .التجريبية كالمجمكعة ال ابطة في التطبيؽ التتبعي ل تبار ميارات لنظمة العد
بػيف متكسػطي درجػات المجمكعػة  )α≤0.05 جد فػركؽ ذات دللػة لحصػائية عنػد مسػتكل )تك  ل -3

 .التجريبية في التطبيؽ البعدم ل تبار ميارات لنظمة العد كدرجاتيـ في ال تبار التتبعي

 أىداؼ الدراسة:
كتنميػػػػة تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات بتػػػػدريس المحاكلػػػػة لتطػػػػكير  لجريػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة فػػػػي لطػػػػار

لػػدل الطػػالب ممػػا يسػػيـ فػػي تشػػكيؿ ش صػػية الطالػػب بمػػا تمكنػػو مػػف ة اوساسػػية الريا ػػيالميػػارات 
 :بناا قكاعد سميمة في التعامؿ مت اوفكار كالمعمكمات, لذا فود تحددت لىداؼ الدراسة في

لنظمػػة العػػد لمصػػؼ الحػػادم المػػراد تنميتيػػا مػػف  ػػالؿ تػػدريس لنظمػػة العػػد بنػػاا قائمػػة بميػػارات  -1
 .تكظؼ السبكرة الذكية برمجياتفي  كا عشر 



6 
 

  .لنظمة العدتنمية ميارات في  التعرؼ عمى فاعميتياك تكظيؼ برمجيات مف  الؿ السبكرة الذكية  -2
 .فاعمية البرمجيات التي تكظؼ السبكرة الذكية في بواا لثر التعمـ لمدة لطكؿالتعرؼ عمى  -3

 أىمية الدراسة:
الدراسػػػية كبطػػرؽ التػػػدريس لجميػػػت  فػػي ظػػػؿ المحػػاكلت العالميػػػة مػػف لجػػػؿ الرتوػػػاا بالمنػػاىج

بصػػفة  اصػػة, كفػػي  ػػكا المحػػاكلت المحميػػة تكنكلكجيػػا المعمكمػػات المػػكاد الدراسػػية بصػػكرة عامػػة كب
ككنيػػا تفيػػد  فػػي ج فمسػػطيني, فػػيف الباحػػث يػػرل لف لىميػػة الدراسػػة تكمػػفامػػف لجػػؿ بنػػاا كتطػػكير منيػػ

 كالن مف:
كتطػػػكيره, لك عنػػػد ك ػػػت المعمكمػػػات تكنكلكجيػػػا كا ػػػعي المنيػػػاج: كذلػػػؾ عنػػػد صػػػياغة منيػػػاج  .1

برمجيػػػات مػػػف  ػػػالؿ السػػػبكرة   لتعزيػػػز المنيػػػاج بأنشػػػطة تكظ ػػػؼ ةلثرائيػػػ طػػػط بػػػرامج مسػػػاعدة 
 . الذكية

السػػػبكرة  مػػػف  ػػػالؿ لنظمػػػة العػػػدلتػػػدريس برمجيػػػات ف: حيػػػث توػػػدـ الدراسػػػة ك ف التربكيػػػك المشػػػرف .2
السػػبكرة , كتطػػكير قػػدراتيـ مػػف  ػػالؿ ك ػػت بػرامج تعمػػؿ عمػػى لكسػػابيـ ميػػارات تكظيػػؼ الذكيػة
 لمدركس. المعمميف في لعدادالذكية 

حيػػػػث تػػػػكفر الدراسػػػػة ا تبػػػػار  :تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػاتف فػػػػي مجػػػػاؿ تػػػػدريس ك كالبػػػػاحثف ك المعممػػػػ .3
 حادم عشر.اللمصؼ  تكنكلكجيا المعمكماتمف كتاب الرابعة في الكحدة  لنظمة العدميارات ل
تفيػػػػد المعممػػػػيف فػػػػي كيفيػػػػة اسػػػػت داـ برمجيػػػػات تكظػػػػؼ السػػػػبكرة الذكيػػػػة فػػػػي تػػػػدريس تكنكلكجيػػػػا  .4

المعمكمػػات, مػػف حيػػث تشػػجيت الطػػالب عمػػى التفاعػػؿ كالتعبيػػر عػػف احتياجػػاتيـ كالمشػػاركة فػػي 
 ت طيط اونشطة حتى يحدث التعمـ ذا المعنى.

بتكظيػػػػؼ السػػػػبكرة الذكيػػػػة عنػػػػد لقامػػػػة الػػػػدكرات  ات غػػػػزةتكجيػػػػو مػػػػديريات التعمػػػػيـ فػػػػي محافظػػػػ .5
 التطكيرية لمدرسي كمدرسات تكنكلكجيا المعمكمات في المرحمة الثانكية.

 حدود الدراسة:
 الحد المكاني: .1

 تقتصػػػر كا ,مجتمػػػت الدراسػػػة ىػػػك طػػػالب الصػػػؼ الحػػػادم عشػػػر عمػػػكـ لنسػػػانية بمػػػدارس قطػػػاع غػػػزة
 الػػد الحسػػػف بمدرسػػػة الحػػادم عشػػر عمػػػكـ لنسػػانية ب الصػػػؼ طػػالعينػػة مػػػف عمػػػى  الحاليػػة الدراسػػة

  اف يكنس وف الباحث يعمؿ فييا. –الثانكية لمبنيف التابعة لمديرية التربية كالتعميـ 
 الحد الزماني:  .2

 ـ.2015-2014 معاـ الدراسيتـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني ل
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 الحد الموضوعي: .3
الحػػػادم عشػػػر عمػػػكـ ب الصػػػؼ الموػػػرر عمػػػى طػػػالتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات مػػػف كتػػػاب  الرابعػػػة الكحػػػدة

 غزة.في محافظات  2012لنسانية طبعة 

 مصطمحات الدراسة:
 البرمجيات:

 كيسػتطيت المػتعمـ التعامػؿ معيػا حسػب سػرعتوبكسػاطة الحاسػكب  كبرمجتيػا لعػدادىا تػـ تعميمية كادم
 البػػػدائؿ ذات الكسػػػائط المتعػػػددة مػػػف صػػػكرةكقدرتػػػو عمػػػى الػػػتعمـ, كتػػػكفر ىػػػذه البرمجيػػػات العديػػػد مػػػف 

البرمجيػات  تصػميـ معػايير فييػا تعميميػة مراعيػان  ككسػيمة اسػت داميا جػؿل مػف ,كصػكت كنػص كحركػة
, ككػذلؾ  Flash كبرنػامج  Power Pointبرمجتيػا باسػتعماؿ برنػامج المحكسػبة, كتمػت التعميميػة

 .كالتكجيو اإلشراؼ ىنا المعمـ دكر لغة البرمجة فيجكاؿ بيسؾ, كيككف
   الذكية:السبورة 

شاشة بي اا كبيرة حساسة يػتـ تكصػيميا بجيػاز حاسػكب لعػرض المػادة التعميميػة عمػى شػكؿ صػكر, 
كموػػاطت فيػػديك, يمكػػف حفػػظ المػػادة التػػي تػػـ شػػرحيا, كاسػػتعادتيا فػػي كقػػت آ ػػر كتحتػػكم عمػػى العديػػد 

كمػػا كيمكػػف كتابػػة المالحظػػات تعمـ, مػػف كسػػائؿ الشػػرح, كاإلي ػػاح كتزيػػد مػػف دافعيػػة الطمبػػة نحػػك الػػ
, كمػػف  الليػػػا يػػتـ عػػرض كتجميػػػت البرمجيػػات المػػػراد عر ػػيا فػػػي التػػػي يػػتـ ادراجيػػػا ,عمػػى الممفػػات
 درس كاحد.

 ميارات أنظمة العد:
ليجػػاد الوسػػمة الصػػحيحة )دكف , ليجػػاد بػاقي الوسػػمة تتمثػػؿ فػػي ات ريا ػػية  اصػػة بأنظمػػة العػدعمميػ

التحكيػؿ بػيف لنظمػة , التعامػؿ مػت اوسػس بصػكرة صػحيحة, عمػى عػدد الوسػمة المكػررة, ذكر البػاقي(
معمكماتػو كمياراتػو المكتسػبة  طالػبيست دـ فييا ال كالتي, جمت كطرح العداد الثنائية, ك العد الم تمفة
, كعميػػػو لف يعيػػػد تنظػػػيـ مػػػا تعممػػػو سػػػابوا, كيطبوػػػو عمػػػى المكقػػػؼ الجديػػػد الػػػذم جديػػػدلتمبيػػػة مكقػػػؼ 

 .يكاجيو
 :الحادي عشرب الصؼ طال

 سنة. 17 – 16العميا كالتي تتراكح لعمارىـ بيف  الثانكيةكىـ طالب المرحمة 
 





 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري

 

 البرمجيات األوؿ: المحور. 

 السبورة الذكيةالثاني:  المحور. 

 ميارات أنظمة العد.: الثالث المحور
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظري

يشيد العالـ ثكرة تكنكلكجية طالت كافة جكانػب الحيػاة, كاسػتفادت المؤسسػة التربكيػة مػف ىػذه 
تبػػاط التكنكلكجيػػا التطػػكرات, كاسػػتغميا التربكيػػكف لف ػػؿ اسػػتغالؿ لتحسػػيف عمميتػػي التعمػػيـ كالػػتعمـ. كار 

بػالتعميـ لصػبح لمػػران ممحػان, بيػدؼ تييئػػة المتعممػيف لمتطػكرات العالميػػة المسػتوبمية, كطالػت التكنكلكجيػػا 
كافػػة مػػد الت العمميػػة التربكيػػة, ككػػاف لمبرمجيػػات التعميميػػة كالسػػبكرة الذكيػػة نصػػيب فػػي ذلػػؾ, حيػػث 
ىدفت ىػذه الدراسػة للػى التعػرؼ عمػى لثػر برمجيػات تكظػؼ السػبكرة الذكيػة فػي تنميػة ميػارات لنظمػة 

العناصػػػر ىػػػذا الفصػػػؿ بعػػػض  تنػػػاكؿالعػػػد لػػػدل طػػػالب الصػػػؼ الحػػػادم عشػػػر كالحتفػػػاظ بيػػػا, لػػػذا 
 كىي كما يمي: المتعموة بمتغيرات الدراسة

 البرمجيات. األوؿ: المحور 
 الثاني: السبورة الذكية المحور. 
 .المحور الثالث : ميارات أنظمة العد 

 : المحاكر ليذه عرض يمي كفيما

 المحور األوؿ: البرمجيات

 مقدمة:

دل لميمػػان فػػي شػػتى نػػكاحي الحيػػاة, كالحوػػؿ التربػػكم لػػيس اسػػتثناا, فوػػد  يمعػػب الحاسػػكب دكران 
باإل ػػػافة للػػػى كالمنػػػاىج المطبوػػػة , اسػػػت داـ الحاسػػػكب فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة للػػػى تطػػػكر اوسػػػاليب

 لما يمتمكو مف مميزات ك صائص. ,است دامو كأداة تعميمية فاعمة

 المتميػزة فاعميتػو للػى كلشػار ,التعميمػي الحاسػكب ( لىميػةMolnar: 1997) مػكلنر لكػد كقػد
 الصػعيد التربػكم, عمػى ىائمػة لمكانػات يػكفر كاليػافعيف اوطفػاؿ تعمػيـ فػي اسػت دامو وف التعمػيـ, فػي

 المعممػيف عمػى كمػا ييسػر ال اصػة, قدراتػو حسػب تمميػذ كػؿ فييػا يتوػدـ فرديػة مسػارات رسػـ فيتػيح
 الفرصػة التعميمػي كيتػيح الحاسػكب متباينػة, قػدرات ذكم طمبػة مػف يتكػكف الػذم الصػؼ لدارة عمميػة

 معرفػة للػى الحاجػة دكف كنػص صػكت كصػكرة شػكؿ عمػى المعمكمػات مػف ىائػؿ كػـ فػي لمتصػرؼ
ف المعمكمػات, تكنكلكجيػا فػي مسػبوة  الفشػؿ لمكافحػة كسػيمة تعػد التونيػة ىػذه السػتعانة بمثػؿ كا 

 فػي العتياديػة الطرائػؽ فػي صػعكبات يعػانكف الطمبػة الػذيف لف للػى الدراسػات تكصػمت كقػد الدراسػي,
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 بالحاسػػػكب لمػػتعمـ الفرصػػػة ليػػػـ تتػػػاح عنػػدما مػػكاىبيـ كتظيػػػر  حػػكافزىـ تػػػزداد التعمػػيـ
 ( 283: 1996 التعميمي.)اليكنسكك,

 فػي التعميميػة كالبرمجيػات اآللػي الحاسػب اسػت داـ ( لىميػةWalker: 1999كػر )ك ك  كيحدد
لوػد ك ػعت لجيػزة الحاسػب اآللػي معممػي اليػكـ لمػاـ مفتػرؽ الطػرؽ. فػالمعممكف الػذيف  بوكلػو: التعمػيـ

 ,اسػػت داـ الحاسػػب اآللػػي سػػكؼ يسػػعكف لتحويػػؽ ممارسػػات تدريسػػية صػػادقة يوكمػػكف بالتػػدريس بػػدكف
كيعممػكف عمػى تكسػيت الفجػكة بػيف مػا يتعممػو المتعممػكف فػي  كلكنيـ في الكقت نفسو يباعػدكف المسػافة

المعممػػكف الػػذيف يسػػت دمكف الحاسػػب  تمػػت اوكبػػر. بينمػػا يعمػػؿلمجكمػػا يوػػكـ بػػو الكبػػار فػػي ا ,الفصػػؿ
 .اآللي في التدريس عمى توريب المتعمميف لعالـ العمؿ كالتعميـ العالي

بنػاا  للػى يػؤدم التعمػيـ عمميػة فػي الحاسػكب اعتمػاد لف (7 :2001ف)ر ػكا تؤكػد كمػا
زالػة ,المفػاىيـ تك ػيح بوصػد الدراسػية لممػادة مفصػؿ لػى جيػة, مػف الغمػكض كا   اعتبػار مكقػؼ كا 
  زنػو لمكػف مػا لػيس  ػزف ,التعمػيـ عمميػة غايػة فتصػبح ل ػرل, جيػة مػف الدراسػية المػادة مػف المتعمـ
 اىتمامػو يػزداد حتػى المػتعمـ المعرفػة للػى نوػؿ عمميػة فػي التشػكيؽ عنصػر ليجػاد بػؿ المعمكمػات, مػف

 كلىػـ لحػدث الحاسػكب كيعػد كالتركيػز, يمتػاز بالتفاعػؿ جػك فػي الػتعمـ عمى فيوبؿ فاعميتو بذلؾ كتزداد
 . سكاا حد عمى كالمتحركة الثابتة عرض الصكر لمكانية يتيح لذ تعميمية, تونية

الحديثػػػػػػة للػػػػػى دمػػػػػج الكسػػػػػػائؿ التعميميػػػػػة المعتمػػػػػػدة كقػػػػػد دعػػػػػت معظػػػػػػـ التكجيػػػػػات التربكيػػػػػة 
 ,عمػػػػػػػػػى الحاسػػػػػػػػػػكب فػػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػػػيـ, كاىتمػػػػػػػػػت باسػػػػػػػػػػت داـ التونيػػػػػػػػػػات التفاعميػػػػػػػػػػة المتودمػػػػػػػػػػة

كالكسػػػػػػػائط المتعػػػػػػػددة كالبػػػػػػػرامج التفاعميػػػػػػػة كػػػػػػػأدكات مرنػػػػػػػة كفاعمػػػػػػػة تسػػػػػػػيـ فػػػػػػػي حػػػػػػػؿ الكثيػػػػػػػر مػػػػػػػف 
تعميميػػػػػػة كمجالتيػػػػػػا فػػػػػػي المشػػػػػػكالت التربكيػػػػػػة فػػػػػػي عمميػػػػػػة التعمػػػػػػيـ, لف اسػػػػػػت دامات البرمجيػػػػػػات ال

ف تكػػػػػػكف البرمجيػػػػػػات التعميميػػػػػػة فػػػػػػي مسػػػػػػتكل مسػػػػػػاعد لعمميتػػػػػػي التعمػػػػػػيـ كالػػػػػػتعمـ ل تنحصػػػػػػر فػػػػػػي 
فتكػػػػػػػكف عك ػػػػػػػان عػػػػػػػف المعمػػػػػػػـ  بػػػػػػػؿ فػػػػػػػي مسػػػػػػػتكل لكثػػػػػػػر عموػػػػػػػان كتعويػػػػػػػدان  ,كمكمػػػػػػػالن ودكاره ,لممعمػػػػػػػـ

كبػػػػػػػديالن عنػػػػػػػو فػػػػػػػي بعػػػػػػػض المكاقػػػػػػػؼ, كمػػػػػػػت تطػػػػػػػكر تطبيوػػػػػػػات البرمجيػػػػػػػات التعميميػػػػػػػة كتكنكلكجيػػػػػػػا 
ك ػػػػػػػحت الفكائػػػػػػػد كالمميػػػػػػػزات التػػػػػػػي تكفرىػػػػػػػا البرمجيػػػػػػػات التعميميػػػػػػػة لعمميتػػػػػػػي التعمػػػػػػػيـ , المعمكمػػػػػػػات

حيػػػػػػػث يمكػػػػػػػف تكجيػػػػػػػو عمميػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ كالػػػػػػػتعمـ مػػػػػػػف  ػػػػػػػالؿ  طػػػػػػػكات مبرمجػػػػػػػة, كتوػػػػػػػديـ  ,كالػػػػػػػتعمـ
جػػػػػػرااات عالجيػػػػػػة لذا لػػػػػػـز اومػػػػػػر, كػػػػػػذلؾ يمكنيػػػػػػا عػػػػػػرض المعمكمػػػػػػات بالسػػػػػػرعة المناسػػػػػػبة لكػػػػػػؿ ل

ك ممػػػػػؿ, باإل ػػػػػافة للػػػػػى ذلػػػػػؾ تمكػػػػػف المػػػػػتعمـ مػػػػػف لفػػػػػرد كتكػػػػػرار العػػػػػرض مػػػػػرات عديػػػػػدة دكف كمػػػػػؿ 
 .(23: 2013)الشيخ لحمد,  الستجابة الفعالة
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 مفيوـ البرمجيات التعميمية:
 لسػس بػا تالؼ ت تمػؼ كالتػي التعػاريؼ مػف لعديػدا يجػد البرمجيػات لمفيػكـ المتتبػت لف

 نظػاـ نػكع لسػاس عمػى يعرفيػا كمػف السػت داـ, عمػى بنػاان  فمػف يعرفيػا ,البرمجيػات مػت التعامػؿ
 ليا. الفعمي التككيف لساس لك عمى النفس, عمـ لساس عمى يعرفيا كمف التشغيؿ,

" سمسػػػمة مػػف عػػدة نوػػػاط تػػـ تصػػػميميا بعنايػػة فائوػػػة  :عمػػػى لنيػػا (377:2001قػػد عرفتيػػػا عبيػػد )و 
 طػاا قبػؿ بػدا الطمبػة فػي اسػت داـ بحيث توكد الطالب للى اتواف لحد المك كعات بأقؿ قػدر مػف او

 البرنامج التعميمي المحكسب ".
بأنيػػػا:" ىػػػي تمػػػؾ المػػػكاد التعميميػػػة التػػػي يػػػتـ تصػػػميميا ( 265:2002ويعرفيػػػا سػػػالمة أبػػػو ريػػػا )

نتاجيػػا عمػػى مبػػدل توسػػيـ العمػػؿ للػػى لطة الحاسػػكب لتكػػكف موػػررات دراسػػية, تعتمػػد فػػي كبرمجتيػا بكاسػػ
 لجزاا صغيرة متتابعة منطويان".

بأنيػا:" مجمكعػة مػف الكحػدات التعميميػة المصػممة عمػى جيػاز  (235:2002ويعرفيا عبد الحميد )
كػػػػكف البرنػػػػامج الحاسػػػػكب بيػػػػدؼ تعمػػػػيـ مفػػػػاىيـ لك قكاعػػػػد لك ميػػػػارات كفػػػػؽ لسػػػػس تربكيػػػػة سػػػػميمة كيت

التعميمػي مػػف عػدة مك ػػكعات, كالمك ػكع مػػف عػػدة دركس كالػدرس مػػف عػدة فوػػرات كالفوػرة مػػف عػػدة 
 نكافذ اك شاشات تعرض مف  الليا المكاد التعميمية مدعمة بالكسائط المتعددة ".

طة عػدادىا كبرمجتيػا بكاسػلبأنيا:" ىي تمؾ المكاد التعميمية التي يتـ  (415:2003ويعرفيا الحيمة )
عػدادىا عمػى نظريػة )سػكنر( المبنيػة عمػى مبػدل السػتجابة لالحاسكب مف لجؿ تعمميا, كتعتمد عمميػة 
يجػػابي مػػف لىميػػة السػػتجابة المسػػتحبة مػػف المػػتعمـ بتعزيػػز لكالتعزيػػز, حيػػث تركػػز ىػػذه النظريػػة عمػػى 

 قبؿ المعمـ لك الحاسكب ".
نمػػاط الثػػػارة التػػي تتػػػيح لنيػػة متعػػػددة لكترك بأنيػػا:" تمػػػؾ البػػرامج اإل (167:2003ويعرفيػػا خمػػػيس )

لتحويػػؽ لىػػػداؼ  ,التعمػػػيـ لك نوػػؿ الػػتعمـ مباشػػػرة للػػى المتعممػػػيف إلدارةكتسػػت دـ مػػف  ػػػالؿ الحاسػػكب 
 تعميمية محددة ترتبط بموررات دراسية معينة كجزا مف تعميميـ الرسمي النظامي".

نيػا:" مجمكعػة مػػف اونشػطة كالممارسػات العمميػػة التػي يوػكـ بيػػا أب (115:2003وتعرفيػا الناشػػؼ )
كسػػػػابو ال بػػػػرات كالمعمكمػػػػات لنشػػػػطة عمػػػػى شػػػػراؼ كتكجيػػػػو المعمػػػػـ, كتعمػػػػؿ ىػػػػذه اولالطالػػػػب تحػػػػت 

كالمفاىيـ كالتجاىات التي مف شأنيا تدريبو عمى لساليب التفكير السػميـ كحػؿ المشػكالت التػي تدفعػو 
 ".لمبحث كالكتشاؼ

بأنيػػػا:" تمػػػؾ المػػػكاد التعميميػػػة التػػػي يػػػتـ تصػػػميميا كبرمجتيػػػا بكاسػػػطة ( 8:2006يػػػدي )ويعرفيػػػا م
الحاسػػػػكب حيػػػػث يسػػػػتطيت المػػػػتعمـ التعامػػػػؿ معيػػػػا حسػػػػب سػػػػرعتو كقدرتػػػػو عمػػػػى الػػػػتعمـ, كتػػػػكفر ىػػػػذه 
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البرمجيػػػات العديػػػد مػػػف البػػػدائؿ ذات الكسػػػائط المتعػػػددة مػػػف صػػػكرة كصػػػكت كنػػػص كحركػػػة مدعمػػػػة 
 لممحتكل الدراسي".

 : تتضمف التعميمية البرمجيات أف عمى أجمعت أنيا السابقة التعريفات مف ويظير
 لسس كفؽ كمتسمسمة مترابطة بطريوة بالحاسكب مصممة لك كحدات لك منيج تعميمية كحدة .1

 .سميمة تربكية
 .كشيوة مبسطة بطريوة لممتعمـ كالميارات كالمفاىيـ المعارؼ نوؿ للى تيدؼ .2
 .مسبوان  معدة تعميمية لىداؼ لتحويؽ تسعى .3
 .المتعددة بالكسائط مدعمة نكافذ لك شاشات شكؿ عمى التعميمية المادة تعرض .4
 .كالتعزيز الستجابة عمى المبنية سكنر نظرية عمى تعتمد .5
 .المعمـ قبؿ مف كالتكجيو اإلشراؼ يتـ .6
 .المتعمـ قدرة حسب البرمجية مت التعامؿ يتـ .7

 بمػا إجرائيػاً  البرمجيػات التعميميػة تعريػؼ يمكػف تعريفػات مػف وعرضػ تػـ مػا ضػوء وفػي
كيسػتطيت بكسػاطة الحاسػكب  كبرمجتيػا لعػدادىا تػـ تعميميػة كادمػ أىػداؼ ىػذا البحػث بأنيػا: يناسػب

كقدرتػػو عمػػى الػػتعمـ, كتػػكفر ىػػذه البرمجيػػات العديػػد مػػف البػػدائؿ  المػػتعمـ التعامػػؿ معيػػا حسػػب سػػرعتو
 تعميمية مراعيان  ككسيمة است داميا جؿل مف ,كصكت كنص كحركة ذات الكسائط المتعددة مف صكرة

 Powerبرمجتيػػا باسػػتعماؿ برنػػامج المحكسػػبة, كتمػػت البرمجيػػات التعميميػػة تصػػميـ معػػايير فييػػا

Point  كبرنػامج Flash اإلشػراؼ ىنػا المعمػـ دكر , ككػذلؾ لغػة البرمجػة فيجػكاؿ بيسػؾ, كيكػكف 
 .كالتكجيو

 التطور التاريخي لمبرمجيات التعميمية:
البرمجيػػات التعميميػػة ميمػػػة صػػعبة, ككنيػػا تت ػػمف العديػػػد مػػف العكامػػؿ التفاعميػػػة لف تطػػكر 

كالتعػػاكف بػػيف المينيػػيف, كفػػي الحويوػػة عمميػػة التطػػكر يجػػب لف تأ ػػذ بعػػيف العتبػػار كػػالن مػػف عكامػػؿ 
عمـ الحاسكب كالتربيػة, كالتػي بصػكرة طبيعيػة يػتـ معالجتيػا بمجمكعػات لك لفػراد متميػزكف. لف نطػاؽ 

كيت ػػػمف ىندسػػػة البرمجيػػػػات  ت التػػػي تنفػػػذ مػػػف لجػػػؿ ليجػػػاد الكسػػػائؿ التعميميػػػة كاسػػػت تمامػػػان الفعاليػػػا
(, كعػػػػالكةن عمػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػيف تطػػػػكر Reis: 2007كالبرمجػػػػة كتحديػػػػد كتنفيػػػػذ المحتكيػػػػات التعميميػػػػة )

        البرمجيػػػػػػات يػػػػػػتـ عممػػػػػػو بصػػػػػػكرة لكثػػػػػػر تعويػػػػػػدان بسػػػػػػبب نوػػػػػػص الطػػػػػػارات المطمكبػػػػػػة ليػػػػػػذا الغػػػػػػرض
(Ivan & Josue: 2007.) 
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مرت البرمجيات التعميميػة بتسمسػؿ تػاري ي مػف برمجيػات توميديػة للػى برمجيػات الكسػائط كقد 
(  ك المحيسػػػػػػف 162:2002المتعػػػػػػددة للػػػػػػى برمجيػػػػػػات الكسػػػػػػائط الفائوػػػػػػة كمػػػػػػا حػػػػػػدد ذلػػػػػػؾ محمػػػػػػد )

 :كالتالي (164:1999( ك قنديؿ )595:2003)

 عمػى الطالػب تػدرب حيػث اوىػداؼ بمحدكديػة التوميديػة البرمجيػات تتصؼ: التقميدية البرمجيات -1
 البرمجيػات فػيف كلػذا لػو, المعػارؼ مػف صػفحات توػديـ للػى لك ,معػيف مك ػكع فػي لسػئمتو حػؿ

 برمجيػات لشػيرىا كمػف بسػيطة, برمجيػة كلسػاليب محػدكدة برمجة عمى لغات تعتمد ىذه التعميمية
 . كالمراف التدريب

 لألىػداؼ الكثيػر بالتسػاع المتعػددة الكسػائط برمجيػات تتصػؼ:  المتعػددة الوسػائط برمجيػات -2
 تشػمؿ قػد كمػا محػددة, تعريفيػة تػدريبات مجرد اوىداؼ ىذه تشمؿ فود للى تحويويا, تسعى التي
 كالمسػمكعة كالمصػكرة المطبكعػة التعميميػة الكسػائؿ لنكاع كافة الذاتي تحتكم لمتعمـ دركس توديـ
 .ال صكصي برمجيات التعمـ لشكاليا كمف, متكامؿ لطار في

 الكسػائط برمجيػات مػت الفائوػة الكسػائط برمجيػات تتشػابو: الفائقػة المتعػددة الوسػائط برمجيػات -3
 المرئيػة الكسػائط لنػكاع كافػة عمػى البرمجية احتكاا لمكانية لىميا مف كثيرة, في جكانب المتعددة

 يتعمػؽ فيمػا لسػيما  اصة, تعميمية بمميزات تتمتت الفائوة الكسائط لف برمجيات لل كالمسمكعة,
 فػي تتػكفر ل التػي الميػزات تمػؾ ليػا تحوػؽ لكثػر تونيػةو  كفػؽ لككنيػا تعػد كذلػؾ العميػا, بالوػدرات
عمػى توػديـ المعمكمػات  ىػذه البرمجيػات تعتمػد, ك المتعػددة الكسػائط برمجيػات فػي اوحيػاف لغمػب

مػػػف  ػػػالؿ كسػػػائط التصػػاؿ  كتت ػػػمف ىػػذه المعمكمػػػات لشػػػكال متعػػددة مػػػفالحاسػػػكب, بكاسػػطة 
 .المعمكمات بطريوة سريعة تسمح لممتعمـ بتصفح كاستعراض, ارتباطات دا مية غير  طية

 د اعتمد الباحث في تصميمو لمبرمجيات عمى برمجيات الكسائط المتعددة.كق
 البرمجيات التعميمية: تصميـ معايير

 كقكاعػد المعػايير كمعرفػة , بالتصػميـ معرفػة يتطمػب , التعميميػة البرمجيػات لنتػاج عمميػة لف
 معػايير فػي معرفػة يتطمػب التعميميػة البرمجيػة لنتػاج لف كمػا , الجيػدة التعميميػة البرمجيػة تصػميـ
, الجيػدة التعميميػة لمبرمجيػة الفنػي التصػميـ عناصػر عمػى التعػرؼ للػى باإل ػافة الشاشػة تصػميـ

 ( في دراستو مجمكعة مف المعايير ىي:53: 2010كلشار )الحكلي, 
 .جيد بشكؿ كصياغتيا التعميمية اؼاوىد ك كح .1
 .كمستكاىـ المتعمميف  صائص مراعاة .2
 .بالبرنامج البدا فبؿ المتعمـ يمتمكيا لف يجب التي السابوة المتطمبات تحديد .3
 .كالبرنامج المتعمـ بيف النشط التفاعؿ مف نكع  مؽ .4
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 .لممتعمـ كمالئمة شيوة بطريوة التعميمي المحتكل عرض .5
 .البرنامج  مف لممتعمميف كالمتنكعة المناسبة التوكيـ لساليب است داـ .6
 .كالتعزيز الراجعة التغذية في التنكع مراعاة .7
 .المتعمميف انتباه لجذب المتاحة كالتونيات الكسائؿ كافة است داـ .8
 .الحاجة كقت لممتعمـ الالزمة المساعدة توديـ .9

 كي يؼ الباحث بعض مف ىذه المعايير:
البرمجيػػة كمجػػاؿ اسػػت داميا, ثػػـ ترجمػػة ىػػذا اليػػدؼ للػػى مجمكعػػة تحديػػد اليػػدؼ العػػاـ مػػف  -

 لىداؼ سمككية ل رل يمكف قياسيا كمالحظتيا.
 تحديد نمط التحكـ في البرمجية مف قبؿ المتعمـ لك العكس كحجـ ىذا التحكـ. -
 تكفير لمثمة كلنشطة بديمة كمتنكعة تناسب مستكل الفئة المستيدفة. -
 ـ كتوديـ العالج المناسب لو كفؽ ميكلو كاستعداداتو . تحديد نواط ال عؼ لدم المتعم -
 تحديد نوطة النياية لمبرمجية. -

 : التعميمية البرمجيات خصائص
 تناسػػب بطريوػػة تصػػميميا يتطمػػب الجيػػدة البرمجيػػات لنتػػاج فل المعمػػكـ مػػف
 ك ػػكح كتراعػػي كسػيؿ, مناسػب بأسػمكب تصػاغ حيػث ,المحتػكل كطبيعػة الطمبػػة  صػائص
كمػػا  منيػػا بصػػفات البرمجيػػة كتتميػػز آ ػػر, للػػى تػػدريب مػػف ال ػػركج كعمميػػاتالتعميمػػات 

 (32:2002)النجار كآ ركف ,: يت ح مف دراسة
 . الطمبة قبؿ مف است داميا سيكلة -
 .البداية منذ المادة عرض -
 ال ػركج منيػا طريوػة كك ػكح التػدريبات, بػيف التنوػؿ عمميػة لتسػيؿ التعميمػات عمػى احتكائيػا -

 .يسر بكؿ
فعاليػة  يزيػد ( ممػا ... الحركػة , )المػكف الفنيػة الحاسػكب لمكانيػات تسػتثمر بطريوػة تصػميميا -

 .التعميمية المادة
 .المعرك ة التعميمية لممادة انتباىو كتجذب المتعمـ, تشد مناسبة بطريوة تصمـ -
 .البرمجية كاست داميا تشغيؿ طريوة يبيف الذم التعميمات دليؿ التعميمية البرمجية يرافؽ -
 .اإليجابي كالتفاعؿ المشاركة فرصة لممتعمـ البرمجيات تتيح -
 .الكتركنيان  كتابان  تككف ل بحيث استعماليا, في متعة المتعمـ يجد -
 .ما لكف لك ما جنس لك ما, لعرؽ تحيز لم مف  الية تككف -
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 .كالفكرية المناسبة الراجعة بالتغذية الطالب تزكد -
 .كالفكرية المناسبة كالدافعية النشاط الطالب في تثير -
 .تتبعيا الطالب عمى يسيؿ حتى بالمعمكمات, مزدحمة الشاشة تككف لل -
 .تحوويا المراد لألىداؼ كمحووة كشاممة كتربكية كا حة تككف -
 .التعميمية قيمتيا تفودىا التي السمبية, اإلثارات مف  الية تككف -
 .البرمجية في كالتطبيوات التدريبات تتنكع -
 .شائؽ كلسمكب سميمة بمغة البرمجية تكتب -
 .الطالب تعمـ سرعة لوياس تكقيتان  البرمجية تحتكم -
 .جيدة بطريوة الشاشة تصمـ -

كجػو  عمػى الػتعمـ عمميػة تسػييؿ ىػك التػدريس لعمميػة اوساسػي الغػرض لف للػى الفػار كيشػير
لف  يجػب الغػرض ىػذا فػي التعميميػة البرمجيػة تسػاىـ كلكػي كتشػكيوان, لقناعػان  لكثػر كلتكػكف العمػكـ
 (:310:2002)الفار, التالية بال صائص تتصؼ

 .النتباه تجذب .1
 .اليدؼ المتعمـ تبمه .2
 .لمتعمـ السابوة المتطمبات تذكر عمى كتساعد تثير .3
 .مثيرة تعميمية مكاد تودـ .4
 .المتعمـ ترشد .5
 .اإلنجاز للى توكد .6
 .اإلنجاز بتصحيح تتعمؽ راجعة تغذية تكفر .7
 .اإلنجاز توكـ .8
 .التعمـ لثر كنوؿ التذكر عمى تساعد .9

المكقػؼ  ففػي تعميميػة, برمجيػة كػؿ فػي الميػاـ ىػذه كػؿ تتػكفر لف ال ػركرم مػف كلػيس
لف ػؿ  كمحػددات لممتعممػيف, المحػددة ال صػائص بعػض العتبػار بعػيف يؤ ػذ لف ينبغػي التعميمػي

 ت تمػؼ مػف حيػث للػخ, ... اليػكـ  ػالؿ لممػتعمـ الم صػص كالكقػت اإل ػااة, كدرجػة: تعميميػة بيئػة
 (  233:2007و ر. )نصر, فرد

فػي  الحاسػكب برمجيػات اسػت داـ لثػر درست التي كالبحكث الدراسات مف كثير تكصمت كلود
 كسػائؿ تعميميػة مػت موارنػة حتػى لك التوميديػة, كاوسػاليب الطػرؽ مػت موارنػة ,ليجابية نتائج للى التعميـ
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 بمػا كالبرمجيػات التعميميػة الحاسػكب كميػزات فكائػد تم ػيص كيمكػف, كغيرىػا كالفيػديك كالتمفزيكف ل رم
 :(89-88: 2003 كآ ركف, اليرش) يمي
 .الشاشة  الؿ مف المعرك ة التعميمية بالمادة الطالب تشكيؽ -
 .لمطالب الذاتي التعمـ فرص تكفير -
 .الذاتي التعمـ فرص كتكفير التعميـ, تفريد عممية عمى تساعد -
 الكحيديف لمحصكؿ المصدريف ليسا كالكتاب المعمـ لف اعتبار عمى لمطالب, التعمـ مصادر تنكع -

 .المعمكمات عمى
 .كاإلرشاد لمتكجيو لممعمـ الكافي الكقت تكفير -
 .الطالب ذىف للى المفيكـ توريب -
ثراا الطمبة تحصيؿ زيادة -  . معمكماتيـ كا 
 .الطمبة  عؼ معالجة -
 .الطالب دكر تفعيؿ -
 .التوميدية الكسائؿ كاوساليب بالطرؽ عر يا يصعب شيوة بطريوة تعميمية مادة عرض -
 : فيما يخص البرمجيات مف خالؿ ما سبؽ الباحث ُخمصو 

 .مرجكةال لألىداؼ كمحووة كشاممة كتربكية كا حة تككف لف .1
 .معيا التعامؿ سيكلة .2
 .المعرك ة التعميمية لممادة المتعمـ انتباه جذب .3
 .كممتعة شيوة بطريوة التعميمية المادة عرض .4
ثراا الطمبة تحصيؿ زيادة .5  . معمكماتيـ كا 
 . لمطالب الذاتي التعمـ فرص تكفير .6
 . كالفكرية المناسبة الراجعة بالتغذية الطالب تزكد .7
 : التعميمية البرمجيات أنواع

 مػف كبيػران  اىتمامػان  لويػت التػي الرئيسػية, الكسػائؿ مػف التعميميػة البرمجيػات لصػبحت
 بػو يمتػاز لمػا التربيػة, كرجػاؿ التربكيػة المؤسسػات مػف كتشػجيت الميػداف فػي قبػؿ المعممػيف
 التعميميػة البػرامج لتنػكع كنتيجػة .التعمميػة التعميميػة العمميػة  دمػة فػي تكظيفػو الحاسػكب مػف

 تصػنيفيا تػـ فوػد لنتاجيػا, فػي طريوػة لسػاليب كعػدة لغػات عػدة اسػت داـ ناحيػة مػف كتعػددىا
 (:35:2003)اليرش كآ ركف , منيا لنماط عدة في
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 .التدريبك  الممارسة برامج .1
 برامج التدريس ال صكصي. .2
 .المحاكاة برامج .3
 .التعميمية اولعاب برامج .4
 . يةالحكار  برامجال .5

 المسػت دمة التعميميػة البػرامج لنمػاط تصػنيؼ يمكػف لنو عمى  2000: 207)) الفار كيشير
 كالتالي:كىي  التعميمية العممية كمراحؿ لنشطة حسب كالتعمـ بالحاسكب لمتعميـ كأنماط
 .ال صكصي التدريس نمط .1
 .كالمراف التدريب نمط .2
 .كالتماريف المشكالت حؿ نط .3
 .التعميمية اولعاب نمط .4
 .كالعالج التش يص نمط .5
 المكاقؼ )النمذجة(. كتمثيؿ العالج نمط .6

 عمػى التعميميػة المحكسػبة البػرامج لنػكاع تحديػد يمكػف ( لنػو271-269:  2008) كلوػد بػيف عطيػة
 : التالي النحك
 .المشكالت حؿ برامج .1
 .الميارات كاكتساب الستيعاب برامج .2
 .الذاتي التعميـ برامج .3
 .التعميمية اولعاب برامج .4
 .المحاكاة برامج .5

 لف للػى  مصػت كالتػي ,المحكسػبة التعميميػة البػرامج لنػكاعلػبعض  مػكجز عػرض يمػي فيمػا
 (:269-266, 2008اسماعيؿ,  )شمي, يمي ما تشمؿ التعميمية الحاسكب برامج لنكاع
 : والتدريب الممارسة برامج -1

كىػي  التعميميػة المػادة لديػو المػتعمـ لف لساسػان  تفتػرض ونيػا السػـ بيػذا البػرامج ىػذه سػميت
يتػيح  شػيؽ بأسػمكب المػادة تعػرض كلكػف جديػدة معمكمػات توػدـ ل لنيػا حيػث ,مراجعتيػا عمػى تساعده
 ,تغذيػة راجعػة يصػاحبيا تكراريػة كممارسػة تمرينػات ىػي فالتػدريبات الػتعمـ, سػرعة فػي الػتحكـ لمطالب
 كتصػبح الميػارات العامػة عػف عبػارة البػرامج ىػذه كمعظػـ التعميميػة, العممية في ميمان  دكران  تمعب كىي

 اونشػطة ذات المسػتكيات متابعػة عنػد يسػت دمكنيا المتعممػيف يجعػؿ مما كبيرة بدرجة مألكفة المفاىيـ
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 راجعػة تغذيػة توػديـك  الطالػب, اسػتجابة ,بالحاسػكب السػؤاؿ توػديـ للػى البػرامج ىػذه كتسػتند العميػا,
 لف يجػب التػي لك العتبػارات اوسػس مػف عػددان  ل ػافة كيمكػف , سػمبية لك ليجابيػة سػكاا ,بالحاسػكب

 : كىي لنتاجيا لك البرامج ىذه مثؿ توديـ في تراعى
 .ؿثاوم التكظيؼ ل ماف كىدفو ال تبار بمحتكل تعريفان  البرنامج بداية في يودـ لف يجب -
 .السؤاؿ حؿ مف المتعمـ يتمكف لكي المطمكبة كالمعطيات النصائح توديـ -
 .المتعمميف استجابات عمى فكرم رجت توديـ -
 .المتعمـ تشتيت لتجنب الميارات لك المفيكـ عمى التركيز -
 .للييا يتكصؿ لـ لك الصحيحة لعجابة تكصؿ سكاا لراد متى لمبرنامج المتعمـ لنياا لمكانية -
 .المتعمـ لستجابات كفوان  اوسيؿ لك الصعبة اوسئمة نحك تموائيان  البرنامج يتودـ -
 .الممؿ المتعمـ تجنب التي المثيرات كاست داـ المستمر بالتغيير البرنامج يشتمؿ لف يجب -
 مف 90%لػ  العينة مف %90اجتياز  مف كالتأكد ممثمة عينة عمى ايةبدال في البرنامج تجريب -

 .المودمة التماريف
 )الريادة(: يالخصوص التدريس برامج -2

 بأسػمكب تربػكم المػادة يعػرض حيػث المعمػـ بػدكر توػكـ ونيػا السػـ بيػذا البػرامج ىػذه تسػمى
 العػاـ المسػتكل مػت لمتكيػؼ قابمػة كىػي ،(Hypermedia) الفائوػة الكسػائط نظػاـ مسػت دمة مشػكؽ
 :منيا اإلجرااات مف مجمكعة ال اص التدريس برنامج يأ ذ كقد لدراكو, كسرعة لمطالب

 .لمطالب معمكمات الحاسكب يودـ -
 .المفاتيح لكحة  الؿ مف ككتابتو بالحؿ الطالب يوكـ حتى كينتظر ا تباران  لو يودـ ثـ -
 .كال اطئة الصحيحة اإلجابات كيصنؼ الطالب لجابات عمى المركر في الحاسكب يبدل -
 .الصحيحة اإلجابات كاستدعاا لجاباتو لتصحيح توكده دلئؿ لمطالب الحاسكب يودـ -

التػي  الػتعمـ عمميػة فػي الفعميػة المشػاركة نحػك الطالػب دافعيػة زيػادة للػى البػرامج ىػذه كتيػدؼ
التغذيػة  للػى يسػتند اوسػمكب ىػذا لف كمػا ,الحاسػكب مػت الطالػب يتفاعػؿ حيػث الذاتيػة قدراتػو تالئػـ

توػدـ  كلكنيػا ال اطئػة لك الصػحيحة الطػالب اسػتجابات عمػى فوػط توتصػر ل حيػث الفكريػة الراجعػة
 .ل طائيـ كتصحيح لفيـ الطالب لمساعدة  اصة تعميمية مساعدة
 : المحاكاة برامج -3

يسػاعد  حيػث, حويويػة شػبو صػكرة فػي اوصػمي المكقػؼ بيػاف التعميميػة بالمحاكػاة يوصػد
 فػي تمثيػؿ كغيرىػا كصػكر كمتحركػة ثابتػة كرسػكمات للػكاف لحػداث عمػى المتعددة بيمكانياتو الحاسكب

 .الكاقت كتوميد كتجسيدىا اوشياا تمؾ
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كبالتػالي  بالكتشػاؼ, التعمػيـ بيئػة حيػث التعمػيـ عمميػة فػي فعالػة طريوػة المحاكػاة نمػط كيعػد
الوػرارات  مػف تتابعػات كيؤيػدكف بمشػكمة الطػالب بػو يمػر مػرف مكقػؼ ىػي التعميميػة المحاكػاة
, اوحػداث  ػكا فػي اسػتجاباتيـ فػي كيغيػركف كالكسػائؿ الطػرؽ عػف معمكمػات يسػتوبمكف ,كاوحػداث

 عمػى شاشػة تمثمػو كيعػاد الكاقػت فيػو يحػاكي حويوػي توػديـ فيػي الحاسػكبية التعميميػة المحاكػاة لمػا
 بالكتشػاؼ كتنميػة الػتعمـ كتحويػؽ ,المتعممػيف لػدل الكاقعيػة لزيػادة المحاكػاة برامج كتست دـ بك الحاس

تواف المفاىيـ  .المشكالت حؿ ميارات ككذلؾ ةالجتماعي الميارات كا 
 : اآلتية بالخطوات التعميمية المحاكاة تصميـ عمميات وتمر
 : مراعاة مت التعميمية المحاكاة محتكل كتحميؿ ا تيار .1
 .المحدد التعميمي لميدؼ المحتكل مالئمة -
 .المتكقت العائد مت التكمفة مناسبة -
تاحة تكفير -  .الميارات عمى التدريب فرص كا 
مكانية الوكاعد ك كح -  .التعديؿ كا 
 .كالسف العمر السابوة, ال برة حيث مف المتعمميف  صائص تحميؿ .2
 التعميمية(. لألىداؼ اإلجرائية بدقة )الصياغة التعميمي اليدؼ تحديد .3
المناسػب  الكقػت كتحميػؿ الوصػكر لكجػو بيػاف بيػدؼ اوكلػي التجريػب  ػالؿ مػف السػت داـ .4

عػداد تجييػز اوفػراد, كتييئػة لعػداد المتعممػيف, مػت لمتنفيػذ عمػى  الحصػكؿ المكػاف, كا 
 .التوكيـك  التنفيذ المتعمميف, استجابات

 : التعميمية األلعاب برامج -4
لعبػة  شػكؿ فػي تعػد ونيػا السػـ بيػذا كسػميت التعميميػة الكمبيػكتر بػرامج لنمػاط مف نمط ىي

كىػذه  ,الدراسػة مك ػكع حػكؿ تػدكر لسػئمة عػف اإلجابػة ىػي فييػا المسػابوة شػركط لف لل ,مسػمية
 كىػذا النػكع الطالػب, يعرفيػا عمميػة مفػاىيـ عمػى فيػو تركػز مػا بوػدر جديػدة معمكمػات توػدـ ل البػرامج

 بمػا تنطػكم قكيػة دافعيػة ذات لنيػا كمػا كالسػميـ السػريت التفكيػر ميػارة الطػالب لػدل ينمػي البػرامج مػف
 .عديدة تدريبية محاكلت مف عميو

 : يمي فيما نذكرىا التعميمية المعبة في توافرىا يجب التي الشروط مف مجموعة وىناؾ
 .تدريسيا المطمكب الميارة لك المفيكـ بدقة تعكس لسس عمى بنائيا  ركرة -
 المفيػكـ لتوػاف عمػى قدرتػو لظيػار عنػد المػتعمـ عمييػا يحصػؿ نتيجػة النجػاح يكػكف لف مراعاة -

 .الميارة لك
توانو بالمفاىيـ المتعمـ للماـ  ركرة -  .فييا الكاردة لمميارات كا 
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 : الحوارية البرامج -5
 مسػاعدة فػي ككسػيمة الكمبيػكتر تسػت دـ التػي كالمتطػكرة الحديثػة الطػرؽ مػف البػرامج ىذه تعد

 ىػذه الحالػة فػي فػالكمبيكتر الطبيعيػة, المغػة باسػت داـ كالكمبيػكتر المػتعمـ بػيف التفاعػؿ حيػث ,التعمػيـ
 التغذيػة كبعدىا يوػدـ و,ئل طا بناا عمى المتعمـ تكاجو التي المشكالت لك المشكمة مكقت بتحديد يوكـ

 .الالـز العالج ككذلؾ لو, الالزمة الراجعة
 : المشكالت حؿ برامج -6

التفكيػر  ميػارات تنميػة عمػى الطػالب تشػجيت يػتـ المشػكالت حػؿ بػرامج اسػت داـ  ػالؿ مػف
عمػى  تػدريبات توػدـ التػي اوسػئمة مػف البػرامج ىػذه تكػكف حيػث ,المشػكالت حػؿ كميػارات ,المنطوػي
تتطمػب  التػي المكاقػؼ فػي البػرامج مػف الػنمط ىػذا كيسػت دـ كالتركيػب, كالتحميػؿ المتودمػة الميػارات
عػف  المشػكالت كحػؿ التفكيػر عمػى الطػالب قػدرة تنميػة عمػى الػنمط ىػذا كيسػاعد ,الػتعمـ لثػر انتوػاؿ

 .تفصيالتيا للى كتجزئتيا طريؽ تحميميا
ص الباحػػث للػػى لف لنػػكاع البرمجيػػات متعػػددة, ككػػؿ نػػكع مػػف ىػػذه  ػػالؿ مػػا سػػبؽ  ميػػكمػػف 

 , كبيمكػػاف المصػمـ لف يتبػػت لكثػػر مػػف نػػكع, كيتناسػب مػػت الفئػػة المسػػتيدفةالنػكاع يحوػػؽ ىػػدؼ معػػيف
 .ليافي تصميمو  مف البرمجيات

 : المحوسبة التعميمية البرامج أساليب
 في المتعمـ مسار سير لتحديد معينة, ك ططان  لجرااات تتطمب الحاسكب بمصاحبة التعميمية البرامج

 تكرار مرات عدد ال اطئة لك الطالب كيجابة معنية, لشركط طبوان  اإلجرااات بعض كتنفيذ البرنامج,
 .البرنامج مف ال ركج لك اإلجابة

  عمػؿ لكيفيػة تصػكر ك ػت ,لساسػيا عمػى يمكػف التػي اوسػاليب مػف العديػد كتكجػد
رشػػاده فيػػو المػػتعمـ كتحكػػـ البرنػػامج,  مػػا كالمفا ػػمة كا  راجيػػا المػػد الت, كقبػػكؿ لممػػتعمـ كا 

 المسػػارات لتك ػػيح الطػػرؽ لف ػػؿ مػػف المسػػار  ػػرائط كتعػػد ال تبػػارات الم تمفػػة, بػػيف
 كلسػػاليب البرنػػامج عمػػؿ كيفيػػة كلتك ػػيح البرنػػامج, مػػت المػػتعمـ كلسػػاليب تعامػػؿ المشػػركطة,

 البػػػرامج كتصػػػميـ لعػػػداد فػػػي الرئيسػػػة اسػػػتعراض اوسػػاليبيمكننػػػا  معػػػو, المػػػتعمـ تعامػػؿ
 :(135-132: 2006 )ربيت   باآلتي تتمثؿ لف يمكف كالتي ,التعميمية
 : الخطية البرمجية أسموب -1

 لسػاليب لبسػط مػف كيعػد, (Skinero Pressi) يبريسػ كر نيسػك ببرنػامج لحيانػان  كيسػمى
 حيػث البرنػامج, فػي التعميميػة ال طػكات نفػس فػي بالسػير المتعممػيف جميػت يمػـز فيػك البػرامج, تصػميـ
المك ػكع  عػرض مػف ابتػداا متسمسػمة, فوػرات بشػكؿ التعميميػة المػادة عػرض البرنػامج ىػذا يػتـ فػي
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 متػدرج مػف بشػكؿ كالمفػاىيـ المعمكمػات يوػدـ لنو ذلؾ متتابت, بشكؿ بينيا النتواؿ ثـ نصكص, بشكؿ
 الطالػب مفيكمػان  يػتعمـ فمكػي المػادة(, )مػدرسالبرنػامج  مصػمـ يػراه مػا حسػب الصػعب, للػى السػيؿ
 مػف كذلػؾ الترتيػب, نفػس كفػي البرنػامج يوررىػا التػي اإلجػرااات بكػؿ المػركر مػف بػد ل ,معينػان 

 .كتدريبات كلمثمة معمكمات
 ففػي ار(,بػكال ت التمػريف عمػى طريوتػي )الممارسػة فػي اوسػمكب ىػذا اسػت داـ يمكػف كػذلؾ

 فػي لمػا متػدرج, بشػكؿ النتوػاؿ كيػتـ عمييػا, الطالػب يتمػرس متسمسػؿ, بشػكؿ تعػرض التمػاريف حالػة
, الطالػب تػدريجيان  مسػتكل فييػا يتوػدـ التػي بالطريوة اوسمكب بيذا اوسئمة ىذه عرض فيتـ ال تبارات

 اإلجابػة كانػت لذا لمػا ,)صػعكبة لكثػر(الالحػؽ السػؤاؿ للػى ينومػو صػحيحة لجابتػو كانػت لذا بحيػث
 .الالحؽ السؤاؿ للى ينتوؿ ثـ الصحيحة اإلجابة يعطيو البرنامج فيف  اطئة

 الػتعمـ عمميػة لجػزاا فػي التػاـ الػتحكـ عمػى الوػدرة ىػك ,البرنػامج ىػذا مميػزات لىػـ كمػف
 لمػا او ػرل, التصػميمات مػف تعويػدان  لقػؿ البػرامج مػف النػكع ىػذا لتصػميـ الت طيط لف للى باإل افة

 لتك ػيح ل ػافة معمكمػات يوػدـ ل لنػو حيػث المتعمميف و طاا معالجتو عدـ ىك عميو يؤ ذ ما لىـ
 .مصدر ال طأ

 : )المتشعبة( الييكمية أو المتفرعة البرمجية أسموب -2
 لك الذىاب لم مؼ الرجكع لك ,لألماـ التودـ عمى المست دـ قدرة ىك المتفرع بالبرنامج يوصد

حيػث يسػير المػتعمـ بشػكؿ متسمسػؿ بالنسػبة لممحتػكل,  طمبػو, عمػى بنػاا البرنػامج فػي نوطػة ليػة للػي
 مػف البرنػامج فػي التفرع ا تبارات كتعد كبشكؿ غير متسمسؿ بالنسبة لصفحات الكتاب لك البرنامج, 

دا ػؿ  التفػرع لجػرااات كتسػت دـ فػردم, تعمػـ توػديـ عمػى البرنػامج قػدرة عمييػا تعتمد التي لىـ العكامؿ
 مك ػكع دكف دراسػة لك البعػدم, ال تيػار للػى لمكصكؿ التدريبات بعض ت طي يراد عندما البرنامج
 .او رل بالمك كعات المركر

 البػرامج تصػميـ فػي اوف ػؿ ىػك ,المتفرعػة البػرامج لسػمكب اسػت داـ لف الباحػث كيػرل
 ا تيػار طريػؽ عػف التعميمػي البرنػامج فػي الػتحكـ لمكانيػة لممػتعمـ يتػيح ونػو المحكسػبة التعميميػة

 . لمكانياتو كلي ا كقدراتو, مستكاه مت تتناسب التي المك كعات
 
 : المحوسبة التعميمية البرامج مستو  تدني أسباب

 : التالي في التعميمية البرمجيات تدني ( لسباب2002) ريا كلبك ل ص سالمة لود
 . التعميمية البرمجيات تنتج التي الفنية البشرية الكفااات في النوص .1
 . لعنتاج العالية المادية التكمفة .2
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 . لمبرمجيات التربكم اإلعداد تكفر عدـ .3
 لعنتاج. التجارم اليدؼ .4

 نماذج بناء وتطوير البرمجيات التعميمية:
يتكػكف  فجميعيػا ذلػؾ كمػت بسػيط,  ػركاآل معوػد, بع ػيا التعمػيـ لتصػميـ نمػاذج عػدة ىنػاؾ

مبتكػرم  انتمػاا مػف ينشػأ بينيمػا كال ػتالؼ التربكيػة, العمميػة طبيعػة توت ػييا مشػتركة عناصػر مػف
كػؿ  عناصػر عمػى بتركيػزىـ كذلػؾ ل ػرل, دكف معرفيػة( تربكية)سػمككية, مدرسػة للػى النمػاذج ىػذه

يػراه  مػا حسػب العناصػر ىػذه تنػاكؿ فػي مركنػة فينػاؾ محػدد, بترتيػب التصػميـ مراحػؿ مػف مرحمػة
 البرمجيػاتلتصػميـ  نمكذجػان  يسػت دـ ثػـ النمػاذج, ىػذه مػف بع ػان  بعػرض الباحػث كسػيوكـ المصػمـ,
 .دراستو مت يتناسب المحكسبة التعميمية

 

 :(Dick & Cary: 1985)وكاري  ديؾ نموذج -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Dick & Cary: 1985) ككارم ديؾ(: نمكذج  1شكؿ رقـ ) 
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التغذية 
 الراجعة

 

 

 

 

عمميات 
المراجعة 
 والتعديؿ

 تحديد  صائص المتعمميف.-
 تحديد الحاجات التعميمية لممك كع كالغرض العاـ.-
 دراسة كاقت المصادر كالمكاد المتاحة.-

 
 كترتيب تتابعيا. ABCDصياغة اوىداؼ سمككيا -
 تحديد عناصر المحتكل التعميمي.-
 بناا ا تبار محكي المرجت.-
تجميت التالميذ, كلساليب ا تيار  برات التعمـ كطريوة -

  .التدريس لكؿ ىدؼ
 ا تيار الكسائط كالمكاد التعميمية.-
 تصميـ الرسالة التعميمية عمى الكسائط المطمكب لنتاجيا.  -
 تصميـ اوحداث التعميمية كعناصر عممية التعمـ.-
 ك ت استراتيجية تنفيذ التعمـ.-

  

عداد التسييالت:  الحصكؿ عمى الكسائط كا 
 المتكفر.اقتناا مف -
 تعديؿ مف المتكفر.-
 لنتاج جديد.-

 تجريب مصغر لعمؿ التوكيـ البنائى.-
 تجريب مكست لعمؿ التوكيـ النيائي/ التجميعي.-

 

مرحمة 
 التحميؿ

 

 

 

مرحمة 
 التصميـ

 

مرحمة 
 اإلنتاج

مرحمة 
 التقويـ

 الدمج كالنسخ كالتكزيت.-
 المتابعة  كالتوكيـ المستمر.-

مرحمة 
 اَلستخداـ

 :(2002) الجزار نموذج -2

3-  

 

 

     

 (2002الجزار, ) نمكذج عبد المطيؼ الجزار (: 2شكؿ رقـ ) 
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 :(2003نموذج خميس) -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2003 ميس, نمكذج محمد  ميس )(:  3شكؿ رقـ ) 

 
 مرحلة التحليل-1

 التصميممرحلة  -2

 التطويرمرحلة  -3

التقويم مرحلة  -4

 

 النكشر واالستخداممرحلة  -5

تحميػػػػؿ  صػػػػائص , تحديػػػػد الميػػػػارات التعميميػػػػة, تحميػػػػؿ المشػػػػكمة كتوػػػػدير الحاجػػػػات
ات ػػاذ الوػػرار النيػػائي , ارد كالويػػكد فػػي البيئػػةتحميػػؿ المػػك , المتعممػػيف كسػػمككيـ المػػد مي
 .مناسبة لممشكمة كالحاجات بشأف الحمكؿ التعميمية اوكثر

, المرجػت محكيػة الويػاس لدكات تصميـ, كتصنيفيا كتحميميا التعميمية اوىداؼ تصميـ
 تصػميـ, كالػتعمـ التعمػيـ اسػتراتيجيات تصميـ, تنظيمو كاستراتيجيات المحتكل تصميـ
, المناسػبة كلسػاليبو التعمػيـ نمػط تحديػد, التعميميػة التفػاعالت كاسػتراتيجيات سػيناريك
 .المتعددة التعمـ مصادر ا تيار, العامة لتعميـ استراتيجية تصميـ

 

تحميػػػػػؿ  صػػػػػائص , تحديػػػػد الميػػػػػارات التعميميػػػػة, تحميػػػػؿ المشػػػػػكمة كتوػػػػدير الحاجػػػػػات
ات ػػاذ الوػػرار النيػػائي , تحميػػؿ المػػكارد كالويػػكد فػػي البيئػػة, كسػػمككيـ المػػد مي المتعممػػيف

 .مناسبة لممشكمة كالحاجات بشأف الحمكؿ التعميمية اوكثر

, اإلحصػائية المعالجػة, اودكات تطبيػؽ, الميػداني السػت داـ, التوػكيـ لدكات لعػداد
 .الممكية حوكؽ,  الورارات ات اذ, المراجعات تحديد, النتائج تحميؿ

 

 .المستمرة المتابعة, كالدمج التثبيت, كالست داـ التنفيذ, التبني, النشر
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 (:6002)ميدينموذج  -4
 :والتحميؿ الدراسة مرحمة  -1
 كالنفسية اوكاديمية كالجتماعية المتعمميف  صائص تحديد تشمؿ: المتعمميف خصائص تحديد - أ

 كمسػتكل كقػدراتيـ تعمميػـ, كحاجػات فػي المػادة, الحػالي كمسػتكاىـ كتكزيعػاتيـ, لعػدادىـ: ت ـ التي
 المدرسػة  ػارج المكجػكدة كالمػؤثرات كاتجاىػاتيـ, يتعممكنػو كميػكليـ بمػا اىتمػاميـ كمػدل الػذكاا,
 .التعمـ في كميارتيـ كاستعدادىـ بتعمميـ, كتتصؿ مباشرة كدا ميا

: منيػا المتعممػيف جكانػب لػدل التعميميػة الحاجػات تشػمؿ:  الوحػدة لموضوع التعميمية الحاجات - ب
 ميػارات فػي كالػنوص ىػذه المعػارؼ, لكسػابيـ ثػـ كمػف المتعممػيف عنػد المعرفيػة الجكانػب فػي الػنوص
 .المستيدفة كالويـ الميكؿ كالتجاىات في كالنوص مستيدفة, لساسية

 الكاقػت التعميمػي, فػي المتاحػة التعميميػة كالمصػادر المػكارد رصػد يػتـ: التعميميػة المصػادر - ج
 كاوجيػزة كمصػادره, المسػت دـ كحػدكده المػادم كالػدعـ كالتػدريس, التعمػيـ تعػكؽ التػي كالمعكقػات
 .كاإلنارة كالكيرباا الدراسة كحجرات كالمعامؿ كالتجييزات

 : التصميـ مرحمة -2
 كالحاجػات التعميميػة, المتعممػيف  صػائص  ػكا فػي صػياغتيا يتـ :التعميمية األىداؼ صياغة - ل

 الجكانػب فػي فػي الػنوص المتمثمػة الحاجػات تمػؾ يشػبت الػذم المتكقػت الػتعمـ نػكع اوىػداؼ كتحػدد
 كالتجاىات كالويـ. كالميكؿ كالميارات كالمفاىيـ المعرفية التعميمية

الحوػػائؽ  :ت ػػـ قائمػػة بشػكؿ المحتػػكل عناصػػر كتابػػة تـتػ: المحتػػو  عناصػػر تحديػػد -ب
 المشػكالت, كالميػارات, كحػؿ كالوػكانيف, كالنظريػات كالمبػادن كالمفػاىيـ, كالرمػكز, كالمصػطمحات

 .فوط عناكيف شكؿ كتأ ذ اوىداؼ, ترتيب كبنفس كالميكؿ كالويـ
 المناسػبة كلدكات الويػاس ال تبػارات تصػميـ ال طػكة ىػذه في يتـ: المحؾ مرجعي اَلختبار بناء - ج

 درجػة  ػكا فػي اوىػداؼ تحويػؽ مػدل سػابوا, كيػتـ الحكػـ عمػى صػياغتيا تـ التي التعميمية لألىداؼ
 ال تبػارات ىػذه تسػمى لػذا مسػبونا, تحديػدىا يػتـ مطموػة , كىػي درجػةCriterionالمحػؾ  تسػمى

 فػي المحكيػة ال تبػارات الدرجػة, كتفيػد بيػذه المػتعمـ لداا موارنػة محكيػة المرجػت, كيػتـ بال تبػارات
 ,طالػب لكػؿ تحووػت التػي اوىػداؼ تحديػد غيػرىـ, ككػذلؾ عػف اوىػداؼ حووػكا الػذيف الطمبػة تصنيؼ

 .اوىداؼ تحويؽ في المنظكمة التش يص لفاعمية عممية في تفيد ثـ كمف
 لكػؿ  بػرات تعميميػة مجمكعػة لك  بػرة ا تيػار يػتـ: التعميميػة والوسػائط الػتعمـ خبػرات اختيػار - د

 :الثالثة التعميمية ال برات لنماط مف ىدؼ
 .يحاكيو ما لك الكاقت في العمؿ ك باوداا الطالب فييا كيتفاعؿ المباشرة ال برات -
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 .كالمشاىدة بالستماع المتعمـ معيا كيتفاعؿ المباشرة ال برات -
 .كالرمكز البصرية المجردة الكممات عمى تعتمد التي ال برات كت ـ المجردة ال برات -

 كتنوسػـ ىػذه ال بػرات, مػف  بػرة كػؿ في التدريس كلسمكب الطمبة تجميت طريوة ا تيار يتـ ذلؾ كبعد
 :كىي الطمبة لتجميت كفونا لنماط ثالث للى التدريس كطريوة لساليب

 المتعمـ للى التعمـ مصادر مف كذلؾ الكبيرة لممجمكعات المعمكمات كنوؿ عرض. 
 المعمـ كتكجيو لشراؼ تحت صغيرة مجمكعات في المتعمميف بيف التفاعؿ. 
 المعمـ لشراؼ كتكجيو تحت تعممو في كبيرة مسئكلية المتعمـ يتحمؿ كفيو الذاتي الفردم التعميـ. 
  صػائص المتعممػيف, معرفػة عمػى العمميػة ىػذه تعتمػد: التعمميػة المتعػددة الوسػائط تصػميـ - ق

 اليػدؼ, ليػذا الػتعمـ الطمبػة كلسػمكب تجميػت نكعيػة كعمػى اليػدؼ, لتحويػؽ الالزمػة ال بػرة نػكع كعمػى
 تحػدد لنيػا حيػث التعميميػة المنظكمػة جكانػب تصػميـ لصػعب مػف التصػميمية العمميػة ىػذه كتعتبػر

 .السابوة العممية اتم رج عمى كتعتمد المتعددة, التعمـ مف مصادر بالتعميـ ستوكـ التي العناصر
 كمػا التعميميػة ال ارجيػة اوحػداث تصػميـ العمميػة ىػذه فػي يػتـ : التعمػيـ عمميػة عناصر تصميـ - ك

 اوحػداث كىػذه الػتعمـ, التعميميػة إلحػداث اوحػداث ىػذه لتوػديـ تعميميػة كمػكاد كسػائط مػف تتطمبػو
 :في تتمثؿ التعميمية

 دافعتيو كاستثارة المتعمـ انتباه استحكاذ. 
 التعمـ بأىداؼ المتعمـ تعريؼ. 
 السابؽ التعمـ استدعاا. 
 المثيرات عرض. 
 التعمـ تكجيو. 
 المتعمـ استجابة كتنشيط تحرير. 
 الراجعة التغذية توديـ. 
 كالعالج كالتش يص اوداا قياس. 
 بالتعمـ الحتفاظ عمى المتعمـ مساعدة. 
 فػي حجػر الزاكيػة يعتبػر التعمػيـ تنفيػذ اسػتراتيجية تصػميـ: التػدريس لتنفيػذ اسػتراتيجية تصػميـ - ز

 بػيف كالتػرابط التتػابت عمػؿ لىػدافيا, كي ػمف لتحويػؽ التعميميػة المنظكمة عناصر عمؿ لساليب تحديد
 تمػؾ تتحوػؽ حتػى المػتعمـ بػو يوػكـ كمػا التعميميػة, كالكسػائط كالتسػييالت كالمػكاد التعميميػة, اوحػداث
 .اوىداؼ
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 :مرحمة انتاج البرمجيات -3
 :ىي طرؽ بثالث التعميمية كالكسائط المكاد عمى الحصكؿ المرحمة ىذه في يتـ
 تػـ مػا كانػت تطػابؽ لذا تعميميػة ككسػائط مػكاد مػف مكجػكد ىػك ممػا السػتعارة لك بالسػت داـ التبنػيل. 
 .التعميمية كالرسالة النكعية حيث مف تعميمية ككسائط مكاد مف  تيارها
 ىػك متػكفر مػا عمػى التعػديالت بعػض بعمػؿ كذلػؾ اإلنتػاج نفوػات لتوميػؿ متػكفر ىػك فيمػا التعػديؿ. ب

 .تعميمية ككسائط مكاد مف ا تياره تـ ما مت يتماشى حتى
 لجيػزة عمييػا باسػت داـ الرسػالة تصػميـ كفػؽ تـيػك  الجديػدة كالكسػائط لممػكاد كالسػتحداث اإلنتػاج. ج

 .اإلنتاج لساليب
 :التقويـ مرحمة -4
 :ىما نكعيف  الؿ مف التوكيـ يتـ

 :البنائي التقويـ . أ
 التجريػب عمػى نطػاؽ لىػدافيا تتحوػؽ حتػى ,عناصػرىا جميػت فػي لمتعػديالت المنظكمػات ت  ػت فيػو

 .المتعمميف نكعية نفس مف صغيرة عينات باست داـ الستطالعي
 :النيائي التقويـ . ب

 تحوػؽ تؤكػدالتوػكيـ  نتػائج كانػت فػيذا المتعممػيف, لنكعيػة ممثمػة كبيػرة عينػة عمػى المنظكمػة تجػرب فيو
 مػف بػداان  فيػتـ تعػديميا اوىػداؼ, تتحوػؽ لػـ لذا لمػا السػت داـ, مرحمػة للػى النتوػاؿ يػتـ اوىػداؼ,

 لمػا المنظكمػة, عناصػر يػتـ تعػديؿ حتػى يتكػرر لف يمكػف البنػائي فػالتوكيـ ل رل, مرة التصميـ مرحمة
 .لممنظكمة الست داـ كالتعميـ قرار عميو يبني الذم التوكيـ فيك النيائي التوكيـ
 :التعممية البرمجيات استخداـ -5
 يػتـ اوىػداؼ التعميميػة تحويػؽ فػي المنظكمػة فاعميػة ىػك النيػائي التوػكيـ مرحمػة فػي الوػرار كػاف لذا

 عمميػات تػتـ ىػذه الحالػة كفػي المتعممػيف, عمػى كتطبيويػا لسػت داميا النيػائي الشػكؿ فػي لنتاجيػا
 اسػت داميا, عنػد بيانػات التوػكيـ تجميػت يػتـ كمػا عنيػا البيانػات كجمػت ,الميدانيػة كالتوػكيـ المتابعػة
 قاعػدة المتابعػات ىػذه كتشػكؿ عػف فاعميتيػا, المعممػيف آراا عػف كبيانػات الطمبػة, آراا عػف كبيانػات
 .ليا كالتحسينات التعديالت لممنظكمة كعمؿ الراجعة لمتغذية لساسان  تككف معمكمات
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 .الذم اتبعو الباحث في تصميـ البرمجيات التعميمية (63:2002)الفارنمكذج  (: 4شكؿ رقـ ) 

 

 التنفيذ مرحمة

 التجريب مرحمة
والتطوير

 السيناريو كتابة مرحمة

 التصميـ مرحمة

 واإلعداد التجييز مرحمة

  طػكط بشػكؿ شػامالن  تصػكران  تحػدد التػي

 كلنشػطة كمحتػػكل مػػف لىػداؼ عري ػة

 .كتوكيـ كتدريبات

 اوىػػػداؼ كصػػػياغة التصػػػميـ, عناصػػػر تجييػػػز

 محتػػػػػكل تحديػػػػػد ك لجرائيػػػػػة, بطريوػػػػػة التعميميػػػػػة

 المػتعمـ  صػائص  ػكا فػي كتنظيمػو البرمجيػة

 . الراجعة كالتغذية التعزيز طرؽ ككذا

 رسػػػػػػػميا التػػػػػػػي العري ػػػػػػػة ال طػػػػػػػكط ترجمػػػػػػػة
 كمكاقػػػػػػؼ كلحػػػػػػداث لجػػػػػػرااات للػػػػػػى المصػػػػػػمـ
 .الكرؽ عمى تعميمية حويوية

 كيػػتـ , تفاعميػػة ببرمجيػػة السػػيناريك تجسػػيد يػػتـ
 لمبرمجيػػػػػة, التشػػػػػغيؿ عمميػػػػػة سػػػػػالمة ا تبػػػػػار
 كا تيػػػار البرمجيػػػة اسػػػتعراض عمميػػػة كا تيػػػار
 .ذلؾ كغير كالمكنية الصكتية المؤثرات

 مػػػف مجمكعػػػة عمػػػى البرمجيػػػة عػػػرض فييػػػا تػػػتـ
 تصػؿ حتى كتطكيرىا تحسينيا بيدؼ المحكميف

 .بتعميميا يسمح مالئـ مستكل للى

ديؿ
لتع
 وا
جعة

مرا
ت ال

مميا
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عة 
راج
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غذي
الت
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 :التعميمية البرامج وتطوير بناء نماذج عمى عاـ تعميؽ
 :ىي لساسية مف  الؿ اطالع الباحث عمى النماذج السابوة  مص الباحث للى عدة لمكر

 يتبعيػا  طػكات(, كالتػي لك , )ميػاـ الفرعيػة العمميػات مػف مجمكعػة مػف السػابوة النمػاذج تتكػكف .1
 تحويػؽ للػى ككصػكلن  التعميميػة, البػرامج تصػميـ عمميػة إلنجػاز عمييػا يسػيركف لك المصػممكف
 نمكذج في الحاؿ ىك كما فرعية, عممية ةعشر  ست للى العمميات ىذه عدد يصؿ كقد اوىداؼ,
جػراا التعميميػة, اوىػداؼ تحديػد: العمميػات ىػذه لمثمػة كمػف الجػزار,  التعميميػة, لممػادة تحميػؿ كا 
 الفرعيػة العمميػات تمػؾ تنظػيـ كيػتـ , الػخ ... لممتعممػيف الوبميػة السػمككيات كال صػائص كتحديػد

 . متدا مة عالقات تربطيا منظكمة بع يا مت تككف بحيث بشكؿ منظكمي,
 السػابوة التصػميـ, فالنمػاذج نمػاذج دا ػؿ الفرعيػة العمميػات تمػؾ لتنظػيـ م تمفػة طػرؽ ىنػاؾ لف .2

 .بيا الفرعية العمميات ترتيب في ت تمؼ ما كثيرنا
 البػرامج التعميميػة تصػميـ عمميػة بػأف  ػمنية بصػكرة تػكحي جممتيػا فػي السػابوة النمػاذج لف .3

 تحويػؽ فػي عمػى فاعميتػو الحكػـ يػتـ كفيػو الكاقػت, فػي تنفيػذه يػتـ لمتصػميـ م طػط لعػداد تت ػمف
 .التعميمية اوىداؼ

 .كاحد اتجاه  طية ذات بصكرة كليس تفاعمية دائرية بصكرة التعميمية البرامج تصميـ عممية تتـ .4
 التعميمػي  تصػميـ البرنػامج إلنجػاز  ػركرية اعتبارىػا يمكػف ما الفرعية العمميات تمؾ بيف مف لف .5

ف السابوة, التصميـ نماذج غالبية في نجدىا لذ  .ترتيبيا لك العمميات تمؾ ا تمفت مسميات كا 
 البرمجيػػػػاتالتعميميػػػػة كلنمػػػػاذج تصػػػػميـ  البرمجيػػػػاتكبعػػػػد عػػػػرض الباحػػػػث لمراحػػػػؿ تصػػػػميـ 

منطمػػؽ حػػرص الباحػػث عمػػى لف يكػػكف ىنػػاؾ اتسػػاؽ بػػيف نمػػكذج التصػػميـ التعميمػػي  كمػػف التعميميػػة,
دـ للػػى التعميميػػة المحكسػػبة التػػي سػػيعتمد عمييػػا الباحػػث كالتػػي سػػتو البرمجيػػاتمراحػػؿ تصػػميـ  كبػػيف

الباحػػػث نمػػػكذج تصػػػميـ البػػػرامج التعميميػػػة  اعتمػػػد, لػػػذا طػػػالب الصػػػؼ الحػػػادم عشػػػر عمػػػكـ لنسػػػانية
 كمػا التاليػة كال طػكات المراحػؿ النمػكذج كيت ػمف, الفئػة المسػتيدفة المحكسػبة بمػا يتناسػب مػت كػكف

حداثػة النمػكذج عػف غيػره مػف النمػاذج كيعػزك الباحػث ذلػؾ للػى  ,( 4 ) رقػـ الشػكؿ فػي مك ػحة ىي
حػاز عمػى تطبيوػات عديػدة مػف , ك 1985عر يا مثؿ نمكذج ديؾ ككارماو رل التي سبؽ لممصمـ 

يتميػػز ىػػذا , ك سػػير النمػػكذج عمػػى  طػػكات طريوػػة التفكيػػر العممػػي, ك قبػػؿ التربػػكييف فػػي الػػكطف العربػػي
يمكػػف تطبيوػػو , كمػػا مميف المبتػػدئيفاسػػبة النمػػكذج لممصػػمن, ك مػػكذج بالترتيػػب المنطوػػي فػػي  طكاتػػوالن

, كيتكافػػػؽ مػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة حيػػػث يريػػػد عمػػػى مسػػػتكل درس كاحػػػد لك عمػػػى مسػػػتكل كحػػػدة دراسػػػية
 الباحث تصميـ برمجيات متعددة تكظؼ فيما بعد السبكرة الذكية, كليس برنامج تعميمي كاحد.

 (.6ممحؽ رقـ ) التعميمية كتناكؿ الباحث ىذا النمكذج بالتفصيؿ في تصميـ البرمجيات
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 الثانيالمحور 
 السبورة الذكية



 الذكية:السبورة مدخؿ إلى 
 يككف ما منيا التدريسي, المكقؼ لثناا متعددة تفاعالت حدكث الطالب تعمـ عممية تتطمب

 ىذه كفي التعميمية, كالمادة الطالب بيف البعض, لك كبع يـ الطالب بيف لك كالمعمـ, الطمبة بيف
 كلجيزة كالطباشير كالسبكرة ,م تمفة كمكاد لدكات كالطالب المعمـ يست دـ المتنكعة التفاعالت
 حدكثيا المتكقت التفاعالت يصؼ لف ينبغي الدرس ت طيط فيف كليذا الخ, .... الم تمفة العرض

 الالزمة كاإلمكانات التعميمي, المكقؼ ذلؾ لىداؼ بالعتبار او ذ مت التدريسي, المكقؼ لثناا في
 بدل المنطمؽ ىذا كمف اوىداؼ, لتحويؽ المناسب كالمكاف الكافية, الزمنية كالمدة اوىداؼ, لتحويؽ

 التعميمية, لممكاقؼ الت طيط في المعمـ تساعد كسائؿ بابتكار كالتعميـ التكنكلكجية بالعمكـ الميتمكف
 (13: 2009 الوصيبي,)". التفاعمية السبكرة" الكسائؿ ىذه كمف

 :الذكيةالسبورة  تعريؼ
 تطبيوػػػػاتالعػػػػرض, مػػػػف  ػػػػالؿ الػػػػتحكـ بػػػػالممس فػػػػي  لسػػػػالبثػػػػكرة فػػػػي  الذكيػػػػةتعػػػػد السػػػػبكرة 

 مػػػف  الليػػػا الكتابػػػة كالرسػػػـ نسػػػتطيت, كالتػػػي الذكيػػػة التكنكلكجيػػػاكتعتبػػػر لحػػػدل منتجػػػات  ,الكمبيػػػكتر
 اللكتركنػػي كتصػػفح مكاقػػت النترنػػت, كل يوػػؼ اومػػر البريػػدكالطباعػػة كالحفػػظ كاإلرسػػاؿ عبػػر  كالشػػرح
 كلكػف يمكػف لف نصػمـ كنشػرح كنرسػـ باليػد لك بػالومـ اللكتركنػي بػدكف اسػت داـ الفػارة ,ىػذا الحػد عند
 يمكػػػفالػػػتحكـ فػػػي النصػػػكص كاوشػػػكاؿ كالكسػػػائط الم تمفػػػة, كمػػػا  بمكػػػف, ككػػػذلؾ المفػػػاتيحلكحػػػة  لك

ت التػي يوػكـ بػو الطالػب كالمعمػـ بالصػكت كالصػكرة كالحركػة, اونشطة كالميػارا جميت ت زيف كتسجيؿ
 الفائدة لجميت الطمبة. لتتـ

 اآللػي, حيػث بالحاسػب تكصػيمو يتـ للكتركني جياز: لنيا عمى  (106:2009)جويرال عرفتيا وقد
 المكحػة بصػكرة ىػذه اسػت داـ كيػتـ ,السػبكرة عمػى اآللػي الحاسب مف فيديك كمواطت صكر عرض يتـ

 فػي لمكانيػة الػتحكـ مػت الىتمػاـ نوػاط عمػى ال ػكا كتسميط المالحظات, ل افة يمكف كما تفاعمية,
 الحاسب مف كالرسكـ كغيرىا المالحظات ىذه طباعة كلي ان  المست دـ, يريدىا التي بالطريوة البرامج
 .مستوبالن  للييا لمرجكع حفظيا لك اآللي

معيػا  التعامػؿ يػتـ ,بي ػاا حساسػة لكتركنيػةل عػرض شاشػة: بأنيػا ( 167:2009 ) يااسػر  وعرفيػا
كجيػاز  الحاسػكب بجيػاز تكصػيميا كيػتـ, الرقمػي بػالومـ لك ,اليػد بيصػبت الممػس حاسػة باسػت داـ
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الم زنػػة عمػػى  التعميميػػة البػػرامج جميػػت تعػػرض حيػػث, كطابعػػة (video projector)العػػرض 
 . بعد عف لك مباشر بشكؿ نترنتاإل شبكة عمى المكجكدة لك, الكمبيكتر

كيػػتـ  كبػػالومـ, بػػالممس معيػػا التعامػػؿ يػػتـ التػػي السػػبكرة: بأنيػػا(  46:2008)  سػػويداف عرفتيػػا وقػػد
 تطبيوػػػات مػػف الحاسػػكب شاشػػة عمػػى مػػا كعػػرض منيػػا سػػتفادةال يمكػػف كمػػا لكتركنيػػان ل عمييػػا الكتابػػة
 . عمييا متنكعة
فػي  المسػت دمة التعميميػة الكسػائؿ لحػدث مػف: تعػد الذكيػة السػبكرة لف (2008) الحربػي ويػر 

 التػي يػتـ التفاعميػة الحساسػة البي ػاا السػبكرات لك المكحػات مػف  ػاص نػكع كىػي التعمػيـ, تكنكلكجيػا
 كىػي متنكعػة, تطبيوػات مػف الكمبيػكتر شاشػة عمػى مػا لعػرض است داميا كيتـ بالممس, معيا التعامؿ
 طريػؽ البريػد عػف, لآل ػريف شػرحو تػـ مػا لرسػاؿ لك كطباعػة كت ػزيف بحفػظ لممسػت دـ تسػمح

 .بالمحيط التكاجد عف تمكنيـ عدـ حالة في اإللكتركني
 يمكػف التػي المحكسػبة الكتابػة للػكاح: بأنيا (Howse et al. : 2000: 13) وآخروف ىاوز وعرفيا

مػف  غيرىػا مػت لتتكامػؿ كدمجيػا كاسػترجاعيا كحفظيػا الجديػدة, اوفكػار  الليػا  تسػجيؿ مػف
 . الطمبة تعمـ كالرتواا بعمميات المعمكمات,

 :التاليلى فيما يخص السبورة الذكية إص الباحث خمُ  السابقة التعريفات خالؿ مف
 الرقمي الومـ لك اليد لصابت  الؿ مف سكاا الممس حاسة است داـ تتيح. 
 كبيرة عرض شاشة عمى الحاسكب جياز محتكيات كؿ مشاىدة تكفر. 
 الفكار مف قبؿ المعمـ كالمتعمـ. عف كالتعبير المالحظات كتدكيف كالرسـ الكتابة لمكانية تزكد 
 كالعممي. الميارم الجانب عمى تركز 
  قالـ.ك اولصبت اليد لتسيؿ السبكرة تحريؾ اويوكنات المكجكدة عمى الشاشة بكاسطة 

 

 نشأة السبورة الذكية وتطورىا:
 كـ بالحاسػػػكب المكصػػػؿالسػػػبكرة الذكيػػػة ىػػػي عبػػػارة عػػػف سػػػبكرة  ػػػ مة تعمػػػؿ بػػػالممس كتػػػتح

 السػبكرة تصػميـ فػي التفكيػر بػدل(, ك Smith et al.  ,2005 بجيػاز عػرض رقمػي )سػميث كآ ػركف
 David Matrin and) كنانسػي نكلتػكف مػارتف ديفيػد مػف كػؿ قبػؿ مػف 1987 عػاـ فػي التفاعميػة

Nancy Knowlton) كالكليػات كنػدا فػي التعمػيـ تكنكلكجيػا فػي الرائػدة الكبػرل الشػركات لحػدل فػي 
 ناىيػػؾ عػػف تمػػؾ السػػنكات المبكػػرة لػػـ يكػػف لحػػد يعػػرؼ عػػف كجػػكد السػػبكرة التفاعميػػة, فػػي, المتحػػدة
لمػػاذا قػػد ترغػػب لك تحتػػاج للػػى السػػبكرة التفاعميػػة, مػػف ىنػػا فػػيف مبيعػػات السػػبكرة التفاعميػػػة  :التسػػاؤؿ

 ف ىػذا المنػتج كالفكائػدلترؾ النػاس يعرفػكف عػ كبيران  في ذلؾ الكقت, كاستغرؽ اومر جيدان  بدلت بطيئة
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ككػاف بعػض مػف لكائػؿ الشػركات التػي تبنػت المنتجػات الذكيػة , التي يمكنيـ تحويويػا جػراا اسػت داميا
 كالمربيف في  حاجة إللواا محا رات ككرشات عمؿ لتك يح لىمية السبكرة الذكية كتسكيويا.

 التعمػيـ بطػرؽ متنكعػة( لف السػبكرة الذكيػة ىػي لداة لتكصػيؿ Beeland: 2000كذكر بيمنػد )
 نمػػاذج مػػف الػػتعمـ : الػػتعمـ البصػػرم كالػػتعمـ السػػمعي كالػػتعمـ الحسػػي, ةحػػدل ثالثػػلكالتػػي تصػػب فػػي 

 حيػػث تسػػاعد السػػبكرة الذكيػػة المتعممػػيف البصػػرييف بتزكيػػدىـ بصػػكر م تمفػػة مثػػؿ النصػػكص كالصػػكر
 تماع للػػػػى لصػػػػكاتمػػػػف  ػػػػالؿ اونشػػػػطة مثػػػػؿ السػػػػ فكالفيػػػػديك, لمػػػػا المتعممػػػػكف السػػػػمعيكف فيسػػػػتفيدك 

 كمكسػػيوى كجػػزا مػػف عػػرض الػػدرس, كحتػػى المتعممػػكف الحسػػيكف يجػػدكف السػػبكرة الذكيػػة مفيػػدة جػػدان 
 حيث لنيـ يتفاعمكف معيا جسديان مف  الؿ الممس كتحريؾ اوشياا عمى السبكرة .

كفػي  ي ػان لبػؿ عمػى النػكت بػكؾ  ,تـ تطكير النظاـ ليس فوط عمى الحاسكب 8991في عاـ 
 ليد ػؿ التسػجيؿ كالصػكت للػى السػبكرة التفاعميػة كتػـ 6008 كفي عػاـ ,تـ بيعيا باوسكاؽ 8999 عاـ

 .6002تسكيوو عاـ 
مػت الكمبيػكترات اومريكيػة العمالقػة شػركة  سػتراتيجيان لشػكمت سػمارت تحالفػا  1992في عػاـ 

اوسػيـ فػي  لنتؿ, لدل ىذا التحالؼ للى تطكير المنتجات المشتركة كجيكد التسػكيؽ المشػترؾ كممكيػة
  شركة لنتؿ سمارت. 

  كشػػؼ النوػػاب عػػف لئحػػة السػػبكرة التفاعميػػة  الالسػػمكية, قػػرص الكمبيػػكتر 2005عػػاـ  فػػي
نشػػػػػاا كحفػػػػػظ الػػػػػذم يتػػػػػيح  لممسػػػػػت دميف التعامػػػػػؿ كتحديػػػػػد الكائنػػػػػات التػػػػػي تظيػػػػػر عمػػػػػى الشاشػػػػػة, كا 

 الكػػاميرا علىى  6001 عػاـ فػيالمنتجػات الجديػػدة  كقػػد اشػتممت, المالحظػات كبػدا تشػػغيؿ التطبيوػات
 )2006)شركة سمارت, "تاريخ السبكرة الذكية" :لمتعمـ.  البرامج التعاكنيةك  الذكية

 :الذكية لمسبورة المختمفة المسميات
لطموتيػا  التػي المسػميات مػف متنكعػة مجمكعػة (89: 2009) العنػيف وأبػو يااسػر  حػدد لوػد

 : كىي الذكية لمسبكرة الشركات المكزعة
 .(Smart Board)الذكية  السبكرة .1
 . (Interactive Explicating Board)التفاعمي  الشرح شاشة .2
 .(Interactive Touch Screen)التفاعمي  الممس شاشة .3
 .(Electronic Board/ Screen)اإللكتركنية  السبكرة / الشاشة .4
 .(Digital Board/ Screen)الرقمية  السبكرة / الشاشة .5
 .(Interactive White Board)التفاعلية  البي اا السبكرة .6
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 مكونات السبورة الذكية:
 تتككف مف المككنات التالية:الذكية ( في دراستو لف السبكرة 19:2012) ابك عمبةكقد لشار 

 :وتتمثل فيالمكونات المادية :  -1

 شاشة بي اا تفاعمية -
 لقالـ حبر رقمية -
 ممحاة رقمية -
 لزرار التحكـ بالسبكرة الذكية -

 السبكرة الذكية كىي: تشغيؿكيشير الباحث للى متطمبات 
 السبكرة الذكية  -
  LCDجياز العرض  -
 الحاسكب  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذكية. (: المتطمبات اوساسية لتشغيؿ السبكرة 5شكؿ رقـ ) 
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 :كتتمثؿ فيالمكونات البرمجية:  -2

 

: كىػػػػػك لىػػػػػـ برنػػػػػامج مػػػػػف بػػػػػرامج  Notebookبرنػػػػػامج دفتػػػػػر المالحظػػػػػات  .1
السػػبكرة الذكيػػة كييسػػت دـ إلعػػداد دركس تفاعميػػة, كىػػك يشػػبو للػػى حػػد كبيػػر 
برنػػػػامج الباكربكينػػػػت لكنػػػػو يمتػػػػاز ب صػػػػائص تميػػػػزه عنػػػػو كيمكانيػػػػة تحريػػػػؾ 

 الصكر مثالن. 

 
 اإلجػرااات كافػة : كعنػد تشػغيمو يوػكـ بتسػجيؿRecorderبرنامج المسػجؿ  .2

 .شة مت الصكتالمعمـ عمى الشا  التي

 

: يوػػػػكـ بتشػػػػغيؿ ممفػػػػات الفيػػػػديك Video playerبرنػػػػامج مشػػػػغؿ الفيػػػػديك  .3
المكجػػكدة عمػػى جيػػاز الحاسػػب سػػكاان التػػي تػػـ تسػػجيميا مػػف  ػػالؿ السػػبكرة 
نفسيا لك التي حفظيا مف اإلنترنت لك البرامج التعميميػة, كمػا يتػيح البرنػامج 

 الكتابة ك الرسـ فكؽ الفيديك.

 لتحريػر اسػت دامو يمكػف للكتركنػي مالحظػات دفتػر بمثابػة Notebookبرنػامج  يعتبػرك 
, Notebook 10مػف نسػ ة برنػامج   التفاعمية شاشة الشرح عمى المكتكبة المعمكمات كتكزيت كحفظ
 عمى ليوكنة البرنامج المكجكدة عمى سطح المكتب بعد تثبيتو.  بال غط Notebookبرنامج  افتح

 :Notebookمكونات برنامج 

 :Notebookبرنامج  أدوات شريط -1
 لمسػاعدتؾ اودكات مػف لعػدد الكصػكؿ إمكانيىةNotebook برنػامج  لدكات شػريط يعطيػؾ  

, Notebookصػفحة  بػأعمى اودكات افترا ػينا شػريط , كيظيػر Notebookممؼ   مت في التعامؿ
 شػريط تحريػؾ المالئػـ مػف يكػكف فوػد صػغار, طػالب مػت بالعمػؿ توػكـ لك الجمػكس تف ػؿ كنػت لذا

 اويمػف الجانػب لقصػى عمػى السػفمي السػيـ عمػى ا ػغط بػذلؾ, كلمويػاـ لسػفؿ الصػفحة, للػى اودكات
 شػريط اودكات كمػا لحػظ الباحػث مػف  ػالؿ اسػت داـ السػبكرة الذكيػة اودكات , كيعتبػر شػريط مػف

 كمػػا ىػػك كالكينػدكزسػيؿ السػػت داـ لكػؿ مػػف الطػػالب كالمعممػيف , كىػػك لي ػػا مشػابو لنظػػاـ اوكفػػيس 
 مك ح في الشكؿ التالي :

 



35 


 
 

 

 

 التالية Notebookعرض صفحة  السابقة Notebookعرض صفحة 
 

 

فارغة مباشرة  Notebookإدراج صفحة 
 النشطة  Notebookبعد صفحة 

 موجود Notebookفتح ممؼ 
 

 

 Notebookحفظ صفحة 
لصؽ كائف )كائنات( منسوخة في ممؼ 

Notebook  

 

 إعادة اإلجراء الذي نفذتو تراجع عف اإلجراء األخير الذي نفذتو
 

 

 حذؼ أي كائف محدد
إظيار/إخفاء تظميؿ الشاشة عمى صفحة 

Notebook الحالية  

 

 اتمصفحلمزدوج عرض  فتح عرض مؿء الشاشة
 

 

 عرض الوثائؽ تفعيؿ كاميرا  بدء تشغيؿ شريط أدوات التقاط الشاشة
 

 

 ادراج جدوؿ إدراج سؤاؿ
 

 

تحديد أي كائف عمى الصفحة بإصبعؾ أو 

 بالفأرة

 Notebookالكتابة أو الرسـ عمى صفحة 

  باستخداـ أداة القمـ

 

 Notebookلكتابة أو الرسـ عمى صفحة 

 القمـ اَلبتكاري باستخداـ أداة
 Notebookمسح الحبر الرقمي عمى صفحة 

 

 

 إنشاء شكؿ رسـ سطر
 

 

دائرة، مربع، : رسـ الشكؿ المثالي 

 مستطيؿ، الخ

في  السحري الكتابة أو الرسـ مع أداة القمـ

  اختفاء الحبر، وتكبير وأضواء

 
 إنشاء مربع إدخاؿ نص لمكتابة مؿء كائف أو شكؿ
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 ضبط مستو  الصوت
تحريؾ شريط األدوات إلى أسفؿ صفحة 

Notebook  

 

 عقد مؤتمر سريع الجانبياظيار خصائص التبويب 
 

 

 
 :التبويبات الجانبية -2

 كىي كالتالي: Notebook عمى جانب كاجية لربعة تبكيباتىناؾ 

ا غط عمى تبكيب فارز الصفحات كػي يمكنػؾ رؤيػة صػكرة مصػغرة مػف كػؿ صػفحة  ػمف   -
 .Notebook ممؼ

 الم صصػػة SMART صػػفحات ةا ػػغط عمػػى تبكيػػب معػػرض لمحصػػكؿ عمػػى مجمكعػػ  -
 ملىىى يمكنػػؾ ل ػػافتيا للػػى  كمجمكعػػات الفيػػديك التػػػي,   Flashكرسػػكـ,   Clip Artو

Notebook . 
لك مرفوػػػػات مػػػػف  البرنػػػػامج, ا ػػػػغط عمػػػػى تبكيػػػػب مرفوػػػػات إل ػػػػافة ارتباطػػػػات تشػػػػعبية للػػػػى  -

 .تطبيوات البرامج او رل في ممفؾ
تػػأثيرات التعبئػػة كتسػػجيؿ  مثػػؿ:ال صػػائص لتوػػديـ مجمكعػػة مػػف ال يػػارات  ا ػػغط عمػػى زر  -

 الصفحة.
ا ػػغط عمػػػى زر السػػيـ لتحريػػػؾ التبكيبػػات الػػػثالث للػػى الجانػػػب اآل ػػر مػػػف الصػػفحة, كىػػػك   -

يمكنػػؾ ل فػػاا ك , غالبػا مكػػاف مػػريح لموػػدمي العػركض التوديميػػة الػػذيف يسػػت دمكف اليػد اليسػػرل
 .يا مف  الؿ تحديد مربت التحديد ل فاا تموائيععرض التبكيبات عند انتيائؾ مف التعامؿ م
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Work Area 

 

 
 
 
 

 .Notebookالجانبية في برنامج التبكيبات (:  6شكؿ رقـ ) 

 Notebook  الكائنات في برنامج -3
يمكنػػػؾ ,  Notebookيمكنػػػؾ تحديػػده دا ػػؿ منطوػػة العمػػػؿ بصػػفحة اشػػيالكػػائف ىػػك لم 
 :باست داـ لحد اوساليب التالية Notebook ل افة كائف للى صفحة

 .كتابة نص .1
 قمـ.الرسـ لك الكتابة في منطوة العمؿ باست داـ لداة  .2

 فارز  الصفحات

 التبويبات تحريؾ

 المعرض

 المرفقات

 الخصائص

 مربع التحديد

 الصفحة
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 .Notebook نشاا شكؿ ىندسي باست داـ لدكات الرسـ عمى شريط لدكات برنامجل .3
 اإلنترنت.لدراج محتكل مف المعرض لك جياز الكمبيكتر لك  .4

 وتحريكيا:تغيير حجـ الكائنات وتدويرىا 

يكػكف لمكائنػات المحػددة , حيػث لتغييػر  صائصػو Notebook حػدد لم كػائف عمػى صػفحة
موب اف  است دـ الموبض او  ر لتػدكير الكػائف كالموػبض اوبػيض لجعػؿ الكػائف المحػدد لكبػر لك 

 .لصغر

 
 .Notebookفي برنامج  حجـ الكائناتالتحكـ ب(:  7شكؿ رقـ ) 

, لتحريػػؾ كػػائف للػػى مكقػػت آ ػػر دا ػػؿ منطوػػة العمػػؿ, قػػـ بتحديػػده كاسػػحبو للػػى مكقػػت جديػػد
لتحريػػؾ كػػائف مػػف صػػفحة للػػى ل ػػرل, تأكػػد مػػف تنشػػيط تبكيػػب فػػارز الصػػفحات كعػػدـ تحديػػد مربػػت ك 

 .الذم تريد تحريكو كاسحبو للى الصفحة المناسبةحدد بعد ذلؾ الكائف ثـ  ,التحديد ل فاا تموائي
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 .Notebookفي برنامج  الكائناتتحريؾ (:  8شكؿ رقـ ) 

 :  SMART Board أدوات -4
لمكانية الكصكؿ السريت للى الكظػائؼ التػي تسػاعد عمػى  Smart Board تكفر قائمة لدكات   

كا  ػػافة للػػى الكظػػائؼ , فعاليػػةبشػػكؿ لكثػػر  Smart Board تشػػغيؿ شاشػػة الشػػرح التفاعميػػة مػػف
لدكات لمكسػػائط المتعػػددة  اوساسػػية مثػػؿ لكحػػة المفػػاتيح عمػػى الشاشػػة كاودكات المتنومػػة سػػتجد لي ػػان 

 .تتيح لؾ لنشاا محتكل ديناميكي كتوديمو

 :Smart Board الوصوؿ ألدوات

مػف  اويسػربالجانػب السػفمي  Windows فػي منطوػة لعالمػات Smart Board ا ػغط عمػى رمػز
 كما في الشكؿ التالي:Smart Board  تظير قائمة لدكات, الشاشة
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 :Smart Board  قائمة أدوات

كتتػػيح لػػؾ ميػػزة  Smart Board يم ػػص الجػػدكؿ لدنػػاه كػػؿ ال يػػارات المتاحػػة عمػػى قائمػػة لدكات
 .تشغيؿ كافة اودكات بيصبعؾلممس ال اصة بشاشة الشرح التفاعمية ال

 اوداة لػ است دـ ىذه يفتح التحديد

 Notebookبرنامج 

 

احفظ المالحظػات المكتكبػة عمػى شاشػة الشػرح التفاعميػة لك عمػى 

عػػف الكائنػػات  الكمبيػػكتر كسمسػػمة مػػف الصػػفحات. كابحػػث جيػػاز

 كمحتػػػػكل مثػػػػؿ ممفػػػػات الصػػػػكر كالفيػػػػديك المعػػػػرض فػػػػي نػػػةالم ز 

Flash , ممفػػػػػػػػات  بتصػػػػػػػػدير كقػػػػػػػػـNotebook  بتنسػػػػػػػػيوات

HTML وPDF و PPTالصػػكر مثػػؿ  كتنسػػيواتJPEG 

 .BMPو PNGو GIFو

 المسجؿ
 

قػػػػـ بتسػػػػجيؿ كافػػػػة اإلجػػػػرااات التػػػػي تحػػػػدث فػػػػي شاشػػػػة الشػػػػرح 

 التفاعمية مثؿ

كل ػػؼ الصػػكت مػػف  ػػػالؿ  , لك سػػير العمػػػؿ عمميػػات التػػدريب

  كشػػػارؾ التسػػػجيؿ كتنسػػػيؽ الفيػػػديك فػػػي جػػػكدة ميكركفػػػكف كتحكػػػـ

 زمالئؾ.مت  تسجيالتؾ

 مشغؿ الفيديك
 

اكتػػػػػػػب لك ارسػػػػػػػـ فػػػػػػػكؽ الفيػػػػػػػديك لثنػػػػػػػاا عػػػػػػػرض توػػػػػػػديمي كقػػػػػػػـ 

, Notebookكاحػػػػػػػػػد للػػػػػػػػػى برنػػػػػػػػػامج  بالتوػػػػػػػػػاط لطػػػػػػػػػار فيػػػػػػػػػديك

ممفػػػػػػػػػػػػػات  لتشػػػػػػػػػػػػػغيؿ SMARTاسػػػػػػػػػػػػت دـ مشػػػػػػػػػػػػػغؿ فيػػػػػػػػػػػػػديك ك 

الفيػػػػػػػػػػػديك المكجػػػػػػػػػػػكدة عمػػػػػػػػػػػى جيػػػػػػػػػػػاز الكمبيػػػػػػػػػػػكتر لك عػػػػػػػػػػػرض 

لك جيػػػػػػػػػػػػػاز فيػػػػػػػػػػػػػديك لك مشػػػػػػػػػػػػػغؿ  المحتػػػػػػػػػػػػػكل مػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػاميرا

 .DVDلألقراص الم غكطة لك مشغؿ 
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 لكحة المفاتيح
 

اكتػػػب لك حػػػرر الػػػنص فػػػي لم تطبيػػػؽ دكف تػػػرؾ شاشػػػة الشػػػرح 

اسػػػػػػت دـ لكحػػػػػػة المفػػػػػػاتيح عمػػػػػػى الشاشػػػػػػة لتحكيػػػػػػؿ , ك  التفاعميػػػػػػة

 للى نص مكتكب. المالحظات المكتكبة باليد

 اودكات المتنومة


 

قػػـ بالكصػػػكؿ السػػريت للػػػى الومػػـ كلداة التمييػػػز كالممحػػػاة كاودكات 

قػػػـ بتنفيػػػذ التواطػػػات الشاشػػػة كالتراجػػػت عػػػف , ك السػػػت داـ متكػػػررة

عمػػػى شاشػػػة الشػػػرح التفاعميػػػة كقػػػـ بت صػػػيص  لجػػػراا لك لعادتػػػو

 المتنومة. شريط لدكات اودكات

 الشاشة تظميؿ
 

إلنشػػػاا تػػأثير مشػػػكؽ لك قػػـ بي فػػػاا  المعمكمػػػات تػػدريجيان اعػػرض 

كرسػكمات مػف  ػالؿ سػػحب التظميػؿ للػى اليمػيف لك اليسػػار  نػص

 . اوسفؿ لك اوعمى لك

  كا مكجو
 

ركػػز انتبػػاه مشػػاىديؾ عمػػى جػػزا معػػيف مػػف الشاشػػة. قػػـ بتغييػػر 

المظممة لك ال كا المكجو كا بط مستكل الشفافية لممنطوة  شكؿ

 عرض ال كا المكجو. ا رج مف

 العدسة
 

 قػػـ بتكبيػػر نػػص صػػغير لك صػػكر, مثػػؿ  ميػػة فػػي جػػدكؿ بيانػػات

Microsoft Excelحيػػػث , لجعميػػػا لسػػػيؿ فػػػي الرؤيػػػة , 

منيما تست دـ لتحديد المنطوة التي تريػد  تظير نافذتاف  الصغرل

 التي تـ تكبيرىا.تعرض المنطوة  تكبيرىا, كالنافذة الكبرل

 لداة المؤشر
 

كجػػػػو انتبػػػػاه المشػػػػاىديف للػػػػى جػػػػزا ميػػػػـ مػػػػف المعمكمػػػػات عمػػػػى 

 الشاشة.
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لدكات التواط  شريط

  شاشة

 قـ بتحسيف نشاطؾ التدريسي مف  الؿ التواط منطوة محددة لك

 تظير الصكرة الممتوطة , نافذة لك مؿا الشاشة مف سطح مكتبؾ

 . Notebookكصفحة في ممؼ  تموائيان 

 لكحة التحكـ
 

قػػـ بتكػػكيف مجمكعػػة متنكعػػة مػػف  يػػارات البػػرامج كاوجيػػزة: قػػـ 

كتكجييػػػػو كقػػػػـ  SMART Boardلعػػػػدادات جيػػػػاز  ب ػػػبط

 SMARTكالتكصػػػػيؿ بجيػػػػاز بت صػػػػيص لكحػػػػة اوقػػػػالـ

Board كقػػـ بالكصػػكؿ  كابحػػث عػػف تحػػديثات البرنػػامج , جديػػد

دارة التطبيوػػات التػػي تتعػػرؼ عمػػى الحبػػر  للػػى مركػػز المسػػاعدة كا 

 كالتصالت الالسمكية.



 

 :الذكية السبورة استخداـ مميزات
 ( لف السػػبكرة الذكيػػة كسػػيمة قيمػػةGiles & Shaw: 2011يػػرل كػػالن مػػف جػػايمز كشػػك )

مػػف  ػػالؿ اسػػت داـ التعمػػيـ التفػػاعمي, كتػػربط ىػػذه  ,العمميػػة التعميميػػةتسػػت دـ إلشػػراؾ المتعممػػيف فػػي 
اوداة لساليب التعمـ الم تمفة, كاىتمامات المتعمميف كقدراتيـ بالتزامف مػت معػرفتيـ ك بػراتيـ السػابوة, 

نشػػطة بكاسػػطة السػػبكرة الذكيػػة مػػت المعمػػـ كزمالئيػػـ, كنػػاقش جػػيمف ى اوفيػػـ يراجعػػكف كيتػػدربكف عمػػ
كلكػػنيـ ميػػزكا بػػيف التفاعػػؿ التونػػي كالتفاعػػؿ  ,( التفاعػػؿ الصػػفيGillen et al.: 2007كآ ػػركف )

 التربػػػكم, فيمػػػا ي ػػػص التفاعػػػؿ التونػػػي تسػػػيؿ السػػػبكرة الذكيػػػة عمميػػػة العػػػرض مػػػف تونيػػػة و ػػػرل, لمػػػا
التفاعػؿ التربػكم مػف ناحيػة ل ػرل فيػك لقػؿ تعويػدان, فػالمعممكف الػذيف يسػت دمكف السػبكرة الذكيػة غالبػػان 

بحيػػػث تػػػكحي لف المعمػػػـ لكثػػػر مػػػيالن  ,ا يجػػػدكف لنفسػػػيـ كاقفػػػيف لمػػػاـ الطػػػالب بػػػالورب مػػػف السػػػبكرةمػػػ
 لألسػمكب التوميػدم فػػي التػدريس كمػت ذلػػؾ فػيف المعمػـ الفاعػػؿ حوػان سيسػت دـ السػػبكرة الذكيػة مػف لجػػؿ

 .التعمـ راج درس متفاعؿ كنشط, بحيث يككف الطمبة مشاركيف بفاعمية في ل
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 ( منيا:30:2011( ,الزعبي )18:2009سرايا ) ك حيا بعدة مميزات كما الذكية السبكرة كتتميز
 والطالب المعمـ بيف النقاش فاعمية: 

 عمػػى تسػػجيميا يمكػػف الدراسػػة, لثنػػاا الطػػالب يبػػدييا مالحظػػات لك استفسػػارات لی لف حيػػث
 الحاسػب, لكػي دا ػؿ ت زينيػا يػتـ حيػث ذلػؾ, بعػد شػطبيا لك للغائيػا للػى الطالػب يحتاج كل لسبكرة,ا

 .الطالب عمى كتكزيعيا مباشرة, طباعتيا لك ل رل, مرة للييا العكدة يمكف
 التطبيقات جميع تسجيؿ: 

 لنػو حيػث السػبكرة, عمػى تكتػب التػي التطبيوػات جميػت تسػجيؿ السػبكرة  ػالؿ مػف يمكف حيث
دا ػػػؿ  المالحظػػػات جميػػػت كحفػػػظ اآللػػػي, الحاسػػػب تطبيوػػػات مػػػف تطبيػػػؽ لم عمػػػى الكتابػػػة باإلمكػػػاف
 .بالسبكرة المتصؿ الجياز
 ببعض بعضيـ الصؼ طالب ربط: 

 مسػػتعممة دكلػػة بػػأم نفسػػو الفصػػؿ طػػالب مػػت مباشػػر بشػػكؿ العالقػػة ربػػط مػػف السػػبكرة تمكػػف
 .صحيح كالعكس كالصكرة, بالصكت لنشطتيـ كمتابعة نفسيا, لمسبكرة
 والحركة والصوت الصورة بيف العالقة توثيؽ: 

 المػػراد لممفيػػكـ جيػد اسػػتيعاب عبػػر كالحركػة, كالصػػكت الصػكرة بػػيف الػػربط مػف السػػبكرة تمكػف
 دا ػػػؿ مػػػف دركسػػػيـ متابعػػػة مػػػف المتغيبػػػيف التالميػػػذ تمكػػػف لنيػػػا كمػػػا كلك ػػػح, لسػػػرع ليصػػػالو بشػػػكؿ
 .الرقمية السبكرة للى المكصؿ النترنت الفصؿ عبر

 مشوقة بطريقة الدروس عرض: 
الػدركس,  لعػرض  Power pointالتوديميػة  العركض برنامج است داـ المعمـ يستطيت حيث

 مكاقػت فػي اإلبحػار ككػذلؾ Microsoft Officeالمكتػب  بػرامج  تطبيوػات معظػـ عمػى كالكتابػة
 .بالدركس المرتبطة النترنت

 اعادة تسجيؿ  :الدروس عرض و 
عادة تسجيؿ يمكف  عػرض ثػـ كمػف الذكيػة, السػبكرة  ػالؿ مػف حفظيػا بعد الدركس عرض كا 

 اإلنترنػػػت طريػػػؽ عػػػف باإليميػػػؿ, لرسػػػالو لك ليػػػـ, كػػػامال الػػػدرس طباعػػػة لك الغػػػائبيف, الػػػدركس لمطمبػػػة
 .درس لم متغيب طالب لم يفكت كبالتالي لف

 التعميمية الوسيمة إنتاج في والمجيود الوقت توفير: 
 مػػػػػف كالعديػػػػػد ك ػػػػػرائط ودكات المعمػػػػػـ يحتػػػػػاج الجغرافيػػػػػا, مػػػػػادة فػػػػػي:  المثػػػػػاؿ سػػػػػبيؿ فعمػػػػػي

 عمػػػػػى ال ػػػػػغط سػػػػػكل المعمػػػػػـ عمػػػػػى لػػػػػيس الذكيػػػػػة, السػػػػػبكرة اسػػػػػت داـ حالػػػػػة فػػػػػي لل لنػػػػػو الكسػػػػػائؿ,
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ادراج "Notebook"دفتػػػػػػػػػر المالحظػػػػػػػػػات  برنػػػػػػػػػامج  كاسػػػػػػػػػت داميا الكسػػػػػػػػػيمة, لك ال ػػػػػػػػػرائط لك اوداة ك 
   بسيكلة.

 التدريسية الييئة كادر نقص مشكمة حؿ: 
 الت صصػات, بعػض فػي  اصػة التدريسػية, الييئػة كػادر نوػص مشػكمة الذكيػة السبكرة تعالج

 لف بحيػث الحسػاس النػكع مػف ىػي الذكيػة, السػبكرة عمى تثبيتيا يتـ كاميرات تركيب الممكف حيث مف
 يرغػػب مػػف تجػػاه تتحػػرؾ الكػػاميرات حيػػث الشػػرح, لثنػػاا المعمػػـ عمػػى سػػؤاؿ لم طػػرح يمكنػػو لم طالػػب
 .السؤاؿ في طرح

 بعد عف التعمـ في استخداميا إمكانية: 
 بػيف مػؤتمرات  اصػية باسػت داـ كذلػؾ الذكيػة, السػبكرة تونيػة اسػت داـ مميػزات لىػـ مػف كىػي

 النترنت. شبكة طريؽ الدكؿ الم تمفة, عف
 الوقت ضبط : 

 تنازليػا لك تصػاعديا ذلػؾ كيمكػف معينػة, لسػئمة عػف لعجابػة لممتعممػيف كقػت تحديػد يمكننػا
 . التعميمي المكقؼ حسب
 الذكية السبورة عمى الفيديو مقاطع عمى الكتابة : 

 اوفػػالـ موػػاطت مػػف موطػػت لم عمػػى الكتابػػة  اصػػية اسػػت داـ المعمػػـ باسػػتطاعة
    ."Real player" أو  "Media Player"لثناا الشرح, سكاا لكاف يست دـ  التعميمية

 اَلستيراد : 
ذلػؾ  كػاف سػكاا الذكيػة, السػبكرة برنػامج للػى كا  ػافتيا ل ػرل بػرامج مػف استيراد ممفات يمكف   

 .(Power Point) لك (Word) ممؼ فالش,
 المتعممػيف يجػذب الذكيػة السػبكرة سػبؽ لف اسػت داـ مػا للػى كلوػد اسػتنتج الباحػث باإل ػافة

 كمككناتػو مػف ,الدراسػي المك ػكع عناصػر عػف كا ػحة صػكرة المعمػـ لعطػاا فػي كيفيػد الػتعمـ, نحػك
 كتدريبيػةتعميميػة  كممارسػات بتكميفػات مػدعكمان  يكػكف عنػدما ك اصػة البرنػامج عػرض شاشػات  ػالؿ

البصػريف  ككػذلؾ فػيف السػبكرة الذكيػة تناسػب جميػت فئػات الطػالب ,تعػاكني لك فػردم بشػكؿ لمطػالب
 كالسمعييف كالميارييف.

 : التدريبية البرامج في الذكية السبورة لتوظيؼ اإليجابية اآلثار
 كالتعمـ التعميـ تحسيف . 
 الم تمفة التعميمية المكاد كشرح الدركس ت طيط. 
 الحاسكب محتكيات مت كالتعامؿ كالتحرؾ كالتصميـ الكتابة في كباليد الممس  الؿ مف التحكـ.   
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 كالمتحركة الثابتة الصكر كعرض كالحركة كالصكرة بالصكت الممفات عرض. 
 التعميمي المكقؼ عناصر بيف لكجو كجيان  تفاعمي بشكؿ السبكرة است داـ . 
 متحرؾ حامؿ لك ثابت حائط عمى تثبيتيا كنستطيت مرنة السبكرة . 

 :المرجوةالذكية حتى تحقؽ اَلىداؼ  السبورة تفعيؿ األمور الواجب مراعاتيا عند
o كتشغيميا تنصيبيا ككيفية الذكية السبكرة مككنات عمى التعرؼ . 
o الذكية السبكرة في كاوكامر كاويوكنات اودكات است داـ كيفية . 
o كالبرامج الدركس كت زيف كعرض شرح في السبكرة لدكات تكظيؼ كيفية . 
o الى مف كاستيرادىا الممفات تصدير كيفية  . الذكية السبكرة ك 
o منيا لالستفادة كت زينيا كاونشطة كالعركض الدركس تسجيؿ آلية . 
o معيا كدعميا  تنزيميا كالتعامؿ ككيفية الذكية السبكرة برنامج مت المرفوة المكتبة مف الستفادة

 الصكر .
 : الذكية السبورة حدود

 كاحػػدة مػػفتعيػػؽ اسػػت داميا,  كقصػػكر حػػدكدلف لم تكنكلكجيػػا جديػػدة لػػدييا المعػػركؼ مػػف 
 كىػػذا يومػػؿ, مػػا فػػي لحظػػة السػػبكرةاسػػت داـ  وىػػك لف ش صػػا كاحػػدا فوػػط يمكنػػ السػػبكرة الذكيػػة حػػدكد

              التكاصػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػذم يمكػػػػػػػػػػػف لممػػػػػػػػػػػدرس ايجػػػػػػػػػػػاده مػػػػػػػػػػػت طالبػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػػت محػػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػدر 
(Shenton & Pagett: 2007 ك ,) مشػاركة الطالػب ىػك لف  السبكرة الذكيػة است داـ فيعيب آ ر

السػػػبكرة الذكيػػػة لثنػػػاا تعمػػػيـ صػػػؼ كامػػػؿ سػػػيبطب مػػػف سػػػرعة الػػػدرس كسيسػػػبب ممػػػؿ النشػػػطة مػػػت 
(, كحتػػى تسػػت دـ السػػبكرة الذكيػػة بفعاليػػة فػػي غرفػػة Smith et al.: 2005) لمطػػالب اآل ػػريف

الصؼ يجب لف ييدرب المعمػـ بشػكؿ مناسػب, كمػف ثػـ ييػزكد بالػدعـ ال ػركرم لسػتمرار اسػت دامو 
يجابيػة فػي الغػرؼ الصػفية للمتكنكلكجيا المتاحة في متناكؿ يده, كلكي تيحدث السبكرة الذكية تغيػرات 

  (.Glover &Miller: 2007) شكؿ متكرريجب لف ييودـ الدعـ الحرفي المتطكر ب

 ىنػػاؾ لف لل الذكيػػة, السػػبكرة للػػى لىميػػة كالدراسػػات البحػػكث معظػػـ لشػػارت كقػػد   
 ك( ك زيػػػداف 50:2009الوصػػيبي ) حػػددتيا كمػػا المػػادم بالجانػػب العيػػكب المتعموػػة بعػػض
 ( كالمتمثمة في ما يمي: 102:2008) شكقي

 صيانتيا كتكاليؼ ثمنيا ارتفاع . 
  الذكية السبكرة كمستمزمات لدكات صيانة  دمات تودـ التي الصيانة مراكزقمة. 
 فاعؿ بشكؿ است داميا مف المعمـ يتمكف حتى المستكل, عالي تدريب للى تحتاج. 
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 : وىي اَلستخداـ أثناء وجدىا التي العيوب مف الباحث بعضاً  ويضيؼ
 لمتشغيؿ. الكيرباا كجكد للى تحتاج 
 آ ر للى مكاف مف النوؿ صعكبة . 
 مصابيح عمى يؤثر قد ذلؾ وف طكيمة, لفترة لتشغيميا نتيجة الجياز يتعطؿ قد LCD. 
  الزعػػػاج كالصػػػكت المرتفػػػت الػػػذم سػػػيحدث عنػػػدما يريػػػد الطػػػالب المشػػػاركة فػػػي اسػػػت داـ السػػػبكرة

 الذكية.
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 الثالثالمحور 
 ميارات أنظمة العد

 : مقدمة

 تطػػػكران كبيػػػران ك متسػػػارعان فػػػي مجػػػاؿ الحاسػػػكب كتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات,يشػػػيد الوػػػرف الحػػػالي 
 حيػػث لصػػبح العػػالـ قريػػة صػػغيرة جػػدان بف ػػؿ الحاسػػكب كشػػبكات النترنػػت, حتػػى لصػػبح الحاسػػكب

 الحاسػػكب غػػزا مجػػالت الحيػػاة الم تمفػػة ) التربكيػػة, العمميػػة, اودبيػػة, فَّ ليمثػػؿ شػػرياف الحيػػاة, حيػػث 
 العسػػػكرية, القتصػػػادية, الصػػػحية, كالترفيييػػػة( لػػػذا لصػػػبحت  ػػػركرة اسػػػت داـ الثوافيػػػة, الجتماعيػػػة,

عمػى  الحاسكب  ركرة ممحة عمى كؿ فرد ميما كاف دكره في المجتمت, كلػـ يعػد اومػر موتصػران فوػط
الثوافػة  فػي مجػاؿ الحاسػكب, مػف ىنػا نبعػت لىميػة تثويػؼ الفػرد حاسػكبيان كظيػر مفيػكـالمت صصيف 

, كتنميػػة الميػػارات الم تمفػػة اىتمػػاـ المنػػاىج التربكيػػة بالحاسػػكب كالثوافػػة الحاسػػكبيةالحاسػػكبية, كبػػدل 
الم تصػػػكف ييتمػػػكف بيػػػذه المنػػػاىج كبتطكيرىػػػا ل ػػػماف تحويػػػؽ ىػػػذه المنػػػاىج وىػػػدافيا عمػػػى  كلصػػػبح
 كجو. لكمؿ

عػداد منػذ قػديـ الػزمف, ككانػت البدايػة بدائيػة اسػت دمت فييػا كبدل النساف باسػت داـ العػد كاو
اليػػداف كاوصػػابت كالحصػػى كالمعػػداد, كتتابعػػت المراحػػؿ الم تمفػػة فػػي مسػػيرة تطػػكر اسػػت داـ العػػداد 
عمى مر العصكر, حيث ك عت كؿ ح ارة بصماتيا, كل افت مػا اسػتطاعت ا ػافتو لمسػيرة توػدـ 
كتطػػػكر اسػػػت داـ اوعػػػداد كعمػػػـ الحسػػػاب, بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ شػػػكؿ اورقػػػاـ المسػػػت دمة كنػػػكع العمميػػػػات 

عمييػػا, كمػػف الح ػػارات التػػي لسػػيمت فػػي ىػػذا التطػػكر نػػذكر ح ػػارات قػػدماا المصػػرييف,  المطبوػػة
كالغريؽ, كالركماف, كالينكد كالعرب, كقػد اسػت دمت كػؿ منيػا رمػكزا م تمفػة لمدللػة عمػى  كالبابمييف,

 اورقاـ كتركيبيا.

ليكميػة, لمػا كلعؿ النظاـ العشرم ىػك لقػدـ النظمػة كلكثرىػا شػيكعا فػي اسػت دامات النسػاف ا
كقػػد د ػػؿ الحاسػػػكب حيػػاة النسػػػاف, فػػال بػػد مػػػف لف يطػػكر النسػػػاف نظػػاـ لعػػداده ليتناسػػػب مػػت ىػػػذه 
اآللت الجديػػدة, كلكثػػر مػػا لثػػر فػػي ىػػذا التجػػاه ىػػك الطبيعػػة الكيربيػػة, ثػػـ اللكتركنيػػة ليػػذه اآللت, 

لك )دارة مفصػكلة , دارة  (on, offتمػؾ الطبيعػة التػي تركػز عمػى حػالتيف اثنتػيف ىمػا )نعػـ , ل( لك ) 
نظمػة عػد ل ػرل لمكصكلة( لك )جيد عالي, جيد من فض(, كعمى  كا ذلؾ برزت الحاجػة لظيػكر 

 (30 -29: 1994ىميا النظاـ الثنائي. )حسف,لمف 
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 :الميارة تعريؼ
 فػي التجريػب لك الدراسػة, لك بالمالحظػة تكتسػب موػدرة"  بأنيػا التربكيػة المعاجـ في الميارة تعرؼ -

 (. 2000 :244 الصكفي," )البدني اوداا ك العومي اوداا
          ". المعتػػاد مػػف لكبػػر بكفػػااة اوعمػػاؿ لداا عمػػى الفػػرد قػػدرة"  لنيػػا: عمػػى كتعػػرؼ -
 (47, 2001: كالكسكاني البكرم) 
تواف بكفااة تعميمية لعماؿ لنجاز مف المتعمـ تمكف التي المكتسبة الودرة" : بأنيا لي ا كتعرؼ -  كا 

 (.43,  2001: الموـر)  "لكفر تعميمي كعائد جيد كلقؿ ممكف كقت كلقصر
 كالممارسػة الموصػكد التػدريب مػف فتػرة يتطمػب معػيف معوػد نشػاط" : لنيػا عمػى الميػارة كتعػرؼ -

 (1980 :478 كصادؽ, حطب لبك".)  مالئمة بطريوة يؤدل بحيث الم بكطة, كال برة المنظمة
  كاف سكاا كدقة بسيكلة بأدائو كيوكـ الفرد يتعممو ما"  بأنيا:( Good ,1973   ) جكد كيعرفيا -
 ".عوميان  لك جسميان  اوداا ىذا  
 تتسػـ البػدني لك العومػي السػمكؾ مػف لنمػاط :لنيػا عمػى (Terry: 1997, 89) تيػرم كيعرفيػا -

 عوميػة لك يدكيػة لك حركية الميارة تككف كقد اإلدراكية العمميات عمى عادةن  كتشمؿ كالنمطية بالتناسؽ
 .اجتماعية لك
 عدة للى كتوسـ ما مكقؼ في اوداا في تحسف عف عبارة ىي :( 5: 2004) شوير لبك كيعرفيا -

 :لنكاع
 .التدريس كميارات التمييز كميارة الكصؼ كميارة المالحظة كميارة: عومية ميارات .1
 .او رل التعميمية كالكسائؿ السبكرة است داـ كميارة: حركية ميارات .2
 .النظاـ كاحتراـ كاللتزاـ الجتماعية كالمشاركة التعاكف ميارات مثؿ: اجتماعية ميارات .3

ليجػػاد ات ريا ػػية  اصػػة بأنظمػػة العػػد تتمثػػؿ فػػي عمميػػ بأنيػػا:ميػػارات لنظمػػة العػػد الباحػػث  كيعػػرؼ
التعامػػؿ مػػت , عػػددالوسػػمة المكػػررة عمػػى , ليجػػاد الوسػػمة الصػػحيحة )دكف ذكػػر البػػاقي(, بػػاقي الوسػػمة

 , كالتػػيجمػػت كطػػرح العػػداد الثنائيػػة, ك التحكيػػؿ بػػيف لنظمػػة العػػد الم تمفػػة, اوسػػس بصػػكرة صػػحيحة
, كعميػو لف يعيػد تنظػيـ مػا تعممػو جديدمعمكماتو كمياراتو المكتسبة لتمبية مكقؼ  طالبيست دـ فييا ال

 .سابوا, كيطبوو عمى المكقؼ الجديد الذم يكاجيو
 : لمميارة المميزة الخصائص

 لف يمكػف لنيػا لمميػارة المميػزة ال صػائص مػف :لفللػى  ( 102:  2003سػالمة ) يشػيرك 
 لمنظريػات, الكاعيػة المعرفػة فبػدكف الميػارة, لػتعمـ المثمػى ليسػت الطريوػة كىػذه ,كالتدريب  بالتوميد تعمـ

 تتعمػؽ التػي كاوفكػار المعػارؼ بمجمكعػة المعمػـ فتزكيػد لمكقػت, م ػيعة التوميػد سػيككف كالمبػادن
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عطػاؤه  بالميػارة توانيػا الميػارة تطػكير مػف يمكنػو المناسػب, لمتػدريب الكافيػة الفرصػة كا   ذات بطريوػة كا 
 .الفرد عند كتطكيرىا كاكتسابيا الميارة لتعمـ الكسيمة ىك كالتدريب ,معنى

 ال صائص مف بمجمكعة اجتماعية لك حركية لك عومية نكعيا كاف ميما الميارة كتتميز
 (:7-4:  2001)زيتكف , كىي

مجمكعػة  الغالػب فػي العمػؿ كىػذا معينػة, عمميػة لك عمػؿ لداا عمػى الوػدرة عػف الميػارة تعبػر -
 .كمتناسؽ متسمسؿ بشكؿ تتـ التي الصغرل العمميات لك اودااات مف

 كالجتماعيػة العوميػة السػمككيات لك السػتجابات مػف  مػيط مػف عػادة الميػارة تتكػكف  -
 .كالحركية

 مػف عنػو غنػى ل جػزاا المعرفة تككف لذ المعمكمات, لك المعرفة عمى الميارم اوداا يتأسس -
 وداا الفػرد لتوػاف ت ػمف ل كحػدىا المعرفػة لف للػى التنكيػو يجػدر لنػو غيػر ىػذا اوداا,

 .الميارة
 :الميارة تدريس خطوات

 (:2001:137  كالكسكاني, اآلتية )البكرم بال طكات الوياـ المعمـ عمى يجب الميارة تدريس عند

 ما حكؿ لمطالب كالتعميمات كاإلرشادات العامة النصائح بتوديـ المعمـ يوكـ حيث :لمميارة التقديـ .أ
 معنػى, الميػارة يعطػي فػذلؾ لكل, التعمػيـ الطػالب المعمػـ يعطػي كقػد بػو, الويػاـ بػو ككيفيػة سػيوكمكف

   .التعمـ عمى يساعد لدييـ حافزان  يكلد مما

الطػالب بػبعض  بمراجعػة المعمػـ يوػكـ كقػد المبػدل, بتفسػير ال طػكة ىػذه فػي المعمػـ كيوػكـ: التفسير.ب
 .الحالية الميارة لكتساب كبالتالي التعميـ, لك المبدل لفيـ كال ركرية السابوة المعمكمات

الكصػكؿ كاإلجػرااات  ال طػكات ىػذه اسػت داـ فػي السػبب لف لطالبػو المعمػـ يك ػح كىنا: التبرير. ج
 .الصحيحة النتيجة للى

الميػارة  كتكسػبو ,توػافا  ك  كدقة بسرعة العمؿ عمى اتماـ الطالب قدرة تطكر ال طكة كىذه : التدريب. د
 .الالزمة
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 نواع أنظمة العد المختمفة:أ

 يكجد العديد مف لنظمة العد الم تمفة, كمف الميـ كتابػة اوسػاس كىػك الػرقـ المكتػكب بجانػب
 ( كىػي عبػارة عػػف9)10العػدد فػي نيايػة كػػؿ رقػـ, ليبػيف تمثيمػو العػػددم المسػت دـ, عمػى سػبيؿ المثػػاؿ 

 كيكجػػد نظػػاـ السػػادس عشػػر فػػي لنظمػػة(, 101)2بالنظػػاـ العشػػرم, كتكػػافب بالنظػػاـ الثنػػائي  9العػػدد 
 الحاسػكب,, كىػك يسػت دـ فػي الحاسػكب دائمػان لعشػارة للػى مكاقػت ذاكػرة 16العد كالذم لساسػو العػدد 

 (.Sullivan ,2014)ف افيسكل 16ف النظاـ السادس عشر لساسو العدد كذلؾ و

 ( في مم ص كتابو ميارات الحاسكب لنكاع لنظمة العد كىي كالتالي:2013كلود بيف الكحدم )

 النظاـ العشري: -1
(. حيػػث 9( للػػى )0الميسػػتعمىؿ فػػي الحيػػاة اليكميػػة ك يتكػػكف مػػف اورقػػاـ مػػف ) النظػػاـ ك ىػػك   

 يتككف مف تجمت ىذه اورقاـ في عدة منازؿ )آحاد, عشرات, مئات ... الخ(.

 النظاـ الثنائي: -2
 ك يسػتعمؿ فػي ت ػزيف البيانػات ك المعمكمػات فػي ,(1( ك )0ك يتككف مػف رقمػيف فوػط ىمػا )

الحاسػػكب فعنػػد ت ػػزيف رقػػـ فػػي ذاكػػرة الحاسػػكب يػػتـ ت زينػػو باسػػت داـ ىػػذا النظػػاـ. فمػػثالن عنػػدما يػػتـ 
 (.101( لمحاسكب يتـ ت زينو عمى الشكؿ )5العدد ) لد اؿ

 عشر: ادسالنظاـ الس -3
كتابػػػة اوعػػػداد اوساسػػػية فػػػي ىػػػذا  كيمكننػػا 16عشػػػر اوسػػػاس  ادسيسػػت دـ نظػػػاـ العػػػد السػػػ

 كالجػدكؿ( , A , B , C , D , E , F , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0) كالتػالي: النظػاـ
 كالثنػائي كمكػافب كػؿ عػدد فػي النظػاميف في النظاـ العشرم   15للى   0التالي يك ح اوعداد مف 

 .السادس عشر
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 النظاـ السادس عشر النظاـ العشري النظاـ الثنائي

0000 0 0 

0001 1 1 

0010 2 2 

0011 3 3 

0100 4 4 

0101 5 5 

0110 6 6 

0111 7 7 

1000 8 8 

1001 9 9 

1010 10 A 

1011 11 B 

1100 12 C 

1101 13 D 

1110 14 E 

1111 15 F 

 

 

 أنظمة العد:ميارات 

مصػػؼ لالمعمكمػػات  تكنكلكجيػػا عمػػؿ لمعممػػي كرشػػة مػػف  ػػالؿ لنظمػػة العػػدميػػارات  تػػـ تحديػػد
تػػـ التفػػاؽ محتػػكل كحػػدة لنظمػػة العػػد مػػف قبػػؿ الباحػػث كمػػدرس آ ػػر, حيػػث تحميػػؿ ك  ,الحػػادم عشػػر
 الحػػادمالصػػؼ  الباحػػث فػػي دراسػػتو كيػػكد لكسػػابيا لطػػالبكالتػػي تناكليػػا لنظمػػة العػػد  عمػػى ميػػارات

 :عشر عمكـ لنسانية كىي

 ليجاد باقي الوسمة. .1
 ليجاد الوسمة الصحيحة )دكف ذكر الباقي(. .2
 الوسمة المكررة عمى عدد. .3
 التعامؿ مت اوسس بصكرة صحيحة. .4
 التحكيؿ بيف لنظمة العد الم تمفة. .5
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 جمت كطرح العداد الثنائية. .6
الميػػارات السػابوة, ييالحػػظ لف الميػػارات اوربػت اوكلػػى ىػػي ميػارات مباشػػرة, لمػػا الميػػارة كبػالنظر للػػى 

 .في ىذا المحكر ال امسة كالسادسة بحاجة للى شرح كتفصيؿ يك حيا الباحث لحوان 
 التحويؿ بيف أنظمة العد المختمفة:

 عشري:مالنظاـ الثنائي لعداد مف األتحويؿ  .1
( 2ػ )ػػػػػػػػػػالصػػػحيح العشػػػرم ب ػػػرب كػػػؿ  انػػػة فػػػي العػػػدد الثنػػػائي بيػػػتـ تحكيػػػؿ العػػػدد الثنػػػائي 

مػػف  ( حتػػى تنتيػػي كػػؿ  انػػات العػػدد ابتػػداان 1( ثػػـ تػػزداد ىػػذه الوػػكة بموػػدار )0مرفكعػػان لوػػكة تبػػدل مػػف )
 الناتج.المودار جية اليميف, ثـ يتـ جمت 

 ثنائي:مالنظاـ العشري لاألعداد مف تحويؿ  .2
 ك الحتفػػػاظ ,(2م لثنػػػائي بوسػػػمة العػػػدد العشػػػرم عمػػػى )يػػػتـ تحكيػػػؿ العػػػدد الصػػػحيح العشػػػر 

 مػف لسػفؿ وعمػى كمػف اليسػارثـ تيرتَّب البكاقي  ,بالباقي ك يتـ تكرار العممية حتى يصبح الناتج صفران 
 للى اليميف.

 عشري:مل السادس عشرالنظاـ عداد مف األتحويؿ  .3
( مرفكعػان لوػػكة تبػدل مػػف 16ػ )ػػػػػػب ػرب كػػؿ  انػة فػػي العػدد بالسػادس عشػػر يػتـ تحكيػؿ العػػدد 

مػػف جيػػة اليمػػيف, ثػػـ يػػتـ  ( حتػػى تنتيػػي كػػؿ  انػػات العػػدد ابتػػداان 1( ثػػـ تػػزداد ىػػذه الوػػكة بموػػدار )0)
 جمت الناتج.

 :لمسادس عشرالنظاـ العشري األعداد مف تحويؿ  .4
 ,     (16بوسػػػػمة العػػػػدد العشػػػػرم عمػػػػى ) لمسػػػػادس عشػػػػر,يػػػتـ تحكيػػػػؿ العػػػػدد الصػػػػحيح العشػػػػرم 

مػػف لسػػفؿ وعمػػى كيػػتـ تكػػرار العمميػػة حتػػى يصػػبح النػػاتج صػػفران ثػػـ تيرتَّػػب البػػكاقي  ,كالحتفػػاظ بالبػػاقي
 كمف اليسار للى اليميف.

 :لمسادس عشر الثنائيالنظاـ األعداد مف تحويؿ  .5
 للػػى الثنػػائي العػػدد توسػػيـ بكاسػػطة عشػػر لمسػػادس الثنػػائي النظػػاـ مػػف اوعػػداد تحكيػػؿ يمكػػف

 عمػى لصػفار ل ػافة مػت اليمػيف, جيػة مػف بداان  متجاكرة ثنائية لرقاـ 4 ت ـ مجمكعة كؿ مجمكعات
 تحكيػػؿ ثػػـ المطمكبػػة, المجمكعػػات تكػػكيف يػػتـ حتػػى ذلػػؾ ال ػػركرة دعػػت لذا صػػحيح رقػػـ آ ػػر يسػػار
فػػي  ي ػػرب الثػاني كالػػرقـ  02فػي   ػػربة يػتـ رقػػـ لكؿ لف لسػاس عمػػى حػدة عمػػى مجمكعػة كػػؿ لرقػاـ
   .32في  ي رب الرابت كالرقـ  22في  ي رب الثالث كالرقـ 12
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 :السادس عشر لمثنائيالنظاـ األعداد مف تحويؿ  .6
 لسػاس بػيف العالقػة عمػى الثنػائي النظػاـ للػى عشػر السػادس النظاـ مف التحكيؿ طريوة تعتمد

, 16=   24:  لف نجػػػػد حيػػػث , 2  كىػػػك الثنػػػائي النظػػػاـ كلسػػػاس 16 كىػػػك  عشػػػر السػػػادس النظػػػاـ
 النظػػػاـ فػػي مكا ػػت لربػػػت الكاقػػت فػػي يشػػغؿ  عشػػػر السػػادس النظػػاـ فػػػي مك ػػت لم لف ذلػػؾ كمعنػػى
 نتيجػػػة كانػػػت لذا حالػػػة فػػػي اليسػػػار للػػػى لصػػػفار ل ػػػافة مػػػت , التحكيػػػؿ لسػػػاس يعتبػػػر كالػػػذل الثنػػػائي
 ينػػاظره لف يجػػب  عشػػر السػػادس النظػػاـ فػػي رقػػـ لم كبالتػػالي مكا ػػت, لربػػت مػػف قػػؿل تشػػغؿ التحكيػػؿ

 رقػػـ كػػؿ تحكيػػؿ يػػتـ لف التحكيػػؿ عمميػػة لجػػراا عنػػد ييراعػػ لف كيجػػب ,الثنػػائي النظػػاـ فػػي لرقػػاـ ةلربعػػ
 مػت متجػاكرة الثنائيػة اورقػاـ بك ػت النيػائي الثنػائي الػرقـ يتحػدد ثػـ اليسػار, للػى اليميف مف حدة عمى

 .لي ان  اليسار للى اليميف مف البعض بع يا

 الثنائية:جمع وطرح األعداد 

)الجمػػػت كالطػػػرح( تمامػػػان كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي النظػػػاـ العشػػػرم, مػػػت تمثػػػؿ العمميػػػات الحسػػػابية 
كلف لسػػاس النظػػاـ  ,او ػػذ بعػػيف العتبػػار لف  انػػات العػػدد الثنػػائي مؤلفػػة مػػف اورقػػاـ صػػفر لك كاحػػد

, كبيػػذا يكػػكف 9, فمػػثالن فػي النظػػاـ العشػػرم ينػػتج الحمػؿ لذا كػػاف نػػاتج الجمػػت لكبػر مػػف  2ىػك الػػرقـ 
 (.2010ي لذا كاف ناتج الجمت لكبر مف كاحد )الوا ي كزىراف , الحمؿ في النظاـ الثنائ

 تسرم في عممية الجمت الوكاعد التالية :ك 
 0 + 0 = 0 
 1 + 0 = 1 
 0 + 1 = 1 
 1 + 1 = 0 carry 1 

 تسرم الوكاعد التالية :فطرح اوعداد الثنائية لما في 
 1 – 0 = 1 
 0 – 0 = 0 
 1 – 1 = 0 
 0 – 1 =  ل يجكز كنستورض مف ال انة المجاكرة 

 



 


 

 الفصؿ الثالث

 الدراسات السابقة

 

 متعددةالميارات التناولت أثر البرمجيات عمى تنمية  دراسات األوؿ: المحور. 

 األوؿ المحور دراسات عمى التعميؽ. 

  تناولت السبورة الذكية. دراساتالثاني:  المحور 

 ثاني.ال المحور دراسات عمى التعميؽ 

  عمى الدراسات السابقة.العاـ التعميؽ 
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 الفصؿ الثالث

 الدراسات السابقة

 بمك ػكع عالقػة ليػا, ك الباحػث السػابوة التػي اطمػت عمييػا الدراسػات الفصػؿ ىػذا يت ػمف
الوػديـ,  للػى الحػديث مػفتيعرض  الدراسات السابوة بحيث تمؾ لترتيب الزمني البعد ا تار كقد دراستو,

 :  تعرض محكريف رئيسييفللى  كقد تـ توسيميا
 متعددةالميارات التناولت أثر البرمجيات عمى تنمية  دراسات األوؿ: المحور. 
  تناولت السبورة الذكية. الثاني: دراسات المحور 

 مػف فيػو المت ػمنة السػابوة لمدراسػات تحمػيالن  فيػو تنػاكؿ بتعميػؽ محػكر كػؿ الباحػث ا تتـ كما
 الفصػؿ الثالػث نيايػة فػي لعوبيػا ثػـ كنتائجيػا, عينتيػا لدكاتيػا, منيجيػا, دراسػة, لكػؿ حيػث اليػدؼ

 الدراسات السابوة. مف الحالية الدراسة استفادة مدل كتك يح السابوة, الدراسات عمى عاـ بتعميؽ

 .متعددةال مياراتال تنمية عمى البرمجيات أثر تناولت دراسات: األوؿ المحور

 (2014دراسة )البكر والشوا،  .1
 التفكيػر الريا ػي محكسػبة فػي تنميػة تعميميػة برمجيػة اسػت داـ لثر معرفة للى الدراسة ىدفت

 (55الدراسػة مػف ) عينػة تككنػت السػعكدية, بالمممكػة العربيػة  ال ػامس البتػدائي الصػؼ تالميػذ لػدل
 طالبػان, كالمجمكعػة ( 28 ) التجريبيػة ك ػمت المجمكعػة: للػى مجمػكعتيف تػكزيعيـ كتػـ طالبػان,

السػعكدية,  العربيػة المممكػة فػي البتدائي ال امس الصؼ طمبة طالبان, مف ( 27 ) ال ابطة ك مت
تػدريس  تػـ بينمػا المحكسػب, التعميمػي باسػت داـ البرنػامج التجريبيػة المجمكعػة تػدريس تػـ حيػث

عمػى  يحتػكم الػذم الريا ي التفكير موياس است دـ, العتيادم باست داـ التعميـ ال ابطة المجمكعة
بػالرمكز, المنطػؽ  التعبيػر السػتدلؿ, السػتوراا, التعمػيـ, :لمتفكيػر سػتة مظػاىر توػيس ( فوػرة30)

التفكيػر  درجػات بػيف دللػة لحصػائية ذم فػرؽ كجػكد النتػائج , كلظيػرت  الريا ػي كالبرىػاف الشػكمي,
التعميميػػة  البرمجيػػات التجريبيػػة, كلكصػت الدراسػػة باسػػت داـ المجمكعػػة لصػػالح لمطمبػػة الريا ػي
المعممػيف  تػدريب  ػالؿ مػف الريا ػي بػالتفكير كالىتمػاـ الريا ػيات المدرسػية منػاىج فػي المحكسػبة

 .الريا ي التفكير تنميو بطريوة الريا يات تدريس كيفية عمى
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 (2011 مفمح،دراسة ) .2

الدراسػة للػى معرفػة لثػر اسػت داـ برمجيػة تعميميػة محكسػبة فػي تحصػيؿ طمبػة الصػؼ  ىػدفت
 اوساسػػي فػػي مػػادة الريا ػػيات, موارنػػة بالطريوػػة العتياديػػة, كقػػد تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف التاسػػت

رث كطالبػػة فػي مدرسػػتيف مػف مػػدارس مديريػة تربيػػة لربػد اوكلػػى: مدرسػة المثنػػى بػف الحػػا طالبنػا( 82)
 كمدرسػػػػة رفيػػػػدة اوسػػػػممية اوساسػػػػية لمبنػػػػات, تػػػػـ تػػػػكزيعيـ بالطريوػػػػة العشػػػػكائية للػػػػى اوساسػػػية لمبنػػػػيف

( 41) تجريبية تػـ تدريسػيا باسػت داـ البرمجيػة التعمميػة المحكسػبة كعػدد لفرادىػا مجمكعتيف: مجمكعة
لظيػرت ك ا كطالبػة. طالبنػ( 41) ابطة تـ تدريسيا بالطريوة التوميدية كعػددىا  طالبنا كطالبة كمجمكعة
كعػة التجريبيػة, كمػا جمملدللة لحصائية تعزم للى طريوة التػدريس لصػالح ا نتائج الدراسة فركقنا ذات

دللػػػػة لحصػػػػائية تعػػػػزم للػػػػى كػػػػؿ مػػػػف الجػػػػنس, كالتفاعػػػػؿ بػػػػيف الطريوػػػػة  لظيػػػػرت النتػػػػائج فركقنػػػػا ذات
اممة ككاممػػػػة مػػػف الموترحػػػػات منيػػػا:  ػػػركرة ك ػػػت  طػػػة شػػػ كالجػػػنس. ك مصػػػت الدراسػػػة للػػػى عػػػدد

 التعميـ كالتدريب, كتكفير اإلمكانيات البشرية كالمادية. لست داـ الحاسكب كالبرمجيات التعممية في

 (2011دراسة )العنزي،  .3

 الوػدرات تحسػيف فػي تعميميػة برمجيػة اسػت داـ لثػر عمػى التعػرؼ للػى الدراسػة ىػذه ىػدفت
كلتحويػؽ  الريػاض, بمدينػة المكىػكبيف رعايػة برنػامج فػي البتػدائي السادس الصؼ طالب لدل العومية
كالوػدرة  المغكيػة, )الوػدرة العوميػة الوػدرات فػي تعميميػة برمجيػة بتصػميـ الباحػث قػاـ الدراسػة لىػداؼ
الدراسػة المػنيج  فػي الباحػث اسػت دـ كمػا السػتدللي(, التفكيػر عمى كالودرة المكانية, كالودرة العددية,

طػالب الصػؼ  مػف الدراسػة عينػة كتككنػت قصػدية, بطريوػة مدرسػتيف ا تيػار تـ حيث التجريبي, شبو
كشػرط لػد كؿ العينػة  الوبىٍمػي ال تبػار فػي فػكؽ فمػا ( 120 ) الدرجة اجتازكا الذم البتدائي السادس
فػي كمتػا  طالبػا ( 78 ) كعػددىـ لمطػالب الكمػي المجمػكع مػف كذلػؾ طالبػان  ( 38 ) كعػددىـ

 ,( طالبػان 19مػف ) كتككنػت  ػابطة مجمكعػة مجمػكعتيف, عمػى عشػكائيا العينػة تكزيت كتـ المدرستيف,
التجريبيػة عمػى  المجمكعػة تػدريب تػد حيػث طالبػان  ( 19 ) مػف لي ػا كتككنػت تجريبيػة كمجمكعػة
بالطريوػة  تػدريبيـ تػـ فوػد ال ػابطة المجمكعػة لمػا التعميميػة, البرمجػة باسػت داـ العوميػة الوػدرات
 ذات دللػة فركؽ كجكد :التالية النتائج عف عمييا الحصكؿ تـ التي البيانات تحميؿ ككشفتو التوميدية,
 السػتدللي لصػالح التفكيػر كالوػدرة عمػى العوميػة الوػدرات فػي (0.05 ) دللػة مسػتكل عنػد لحصػائية
 الوػدرة فػي 0.05 دللػة مسػتكل عنػد لحصػائية دللػة ذات فػركؽ كجػكد التجريبيػة , كعػدـ المجمكعػة
 .ال ابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة بيف المكانية كالودرة العددية كالودرةالمغكية 
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 (2009 سرور،دراسة ) .4

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة للػػى معرفػػة لثػػر اسػػت داـ البرمجيػػات الرسػػكمية فػػي تنميػػة بعػػض ميػػارات 
النسػانية التفكير كالتجاه نحك التعمـ باست داـ الحاسكب لػدل طػالب شػعبة الريا ػيات بكميػة العمػكـ 

 ( طالبػػػػان, تػػػػػـ توسػػػػيميـ للػػػػػى46كالجتماعيػػػػة )جامعػػػػػة صػػػػحار(, كقػػػػػد تككنػػػػت عينػػػػػة الدراسػػػػة مػػػػػف )
ـ , كقػػػػاـ الباحػػػػث 2009-2008مجمػػػػكعتيف )تجريبيػػػػة ك ػػػػابطة(, بالفصػػػػؿ الدراسػػػػي الثػػػػاني لمعػػػػاـ 

ث عداد ا تبار لوياس بعػض ميػارات التفكيػر, حيػلبتحديد البرمجيات المست دمة في الدراسة, ككذلؾ 
تػػـ الت طػػيط لتعمميػػا مػػف  ػػالؿ البرمجيػػات الرسػػكمية لممجمكعػػة التجريبيػػة, بينمػػا الت طػػيط لتدريسػػيا 
لممجمكعػػة ال ػػابطة دكف اسػػت داـ البرمجيػػات الموترحػػة, كقػػاـ الباحػػث بيعػػداد مويػػاس التجػػاه نحػػػك 

رات التفكيػػر اسػت داـ الحاسػكب فػي التعمػػيـ, كتػـ التطبيػؽ الوبمػي كالبعػػدم ودكات البحػث )ا تبػار ميػا
, مويػػاس التجػػاه( حيػػث تػػـ اسػػت داـ المعالجػػة التجريبيػػة باسػػت داـ البرمجيػػات الرسػػكمية مػػف  ػػالؿ 
اكسػػاب الطػػالب كفايػػة المػػنيج المدرسػػي, بينمػػا درسػػت المجمكعػػة ال ػػابطة بالطريوػػة المعتػػادة, كبعػػد 

لثػر فعػاؿ لسػػت داـ  كجػكد حصػائية المناسػبة تػـ التكصػؿ للػى عػدة نتػائج منيػا:اسػت داـ اوسػاليب اإل
البرمجيػػات الرسػػكمية فػػي تنميػػة بعػػض ميػػارات التفكيػػر لػػدل الطػػالب المعممػػيف, ككجػػكد تحسػػف لػػدل 

 الطالب في اتجاىاتيـ نحك است داـ الحاسكب في التعميـ.

 (2009دراسة )األبرط،  .5

 طمبػة الصػػؼ تحصػيؿ فػػي العمػكـ لمػادة تعميميػة برمجيػػة لثػر ا تبػار للػػى الدراسػة ىػذه ىػدفت
 تعميميػػة برمجيػػة الباحػػث بتصػػميـ قػػاـ الدراسػػة ىػػدؼ كلتحويػػؽ اليمنيػػة, بالجميكريػػة اوساسػػي السػػابت
 الباحػث كلعػد اوساسػي, السػابت العمػكـ لمصػؼ كتػاب مػف حكلنػا, مػف المػادة ك المػكاد تركيػب لكحدتي
 بطريوػػة اتػػوثب مػػف التأكػػد كتػػـ متعػػدد, مػػف نػػكع ال تيػػار مػػف فوػػرة(  20)  مػػف مككنػػان  تحصػػيميان  ا تبػػارا
 (0.81)قيمتػو حيػث بمغػت بيرسػكف معادلػة باسػت داـ الرتبػاط معامػؿ تـ حساب كما ال تبار, لعادة
 طمبة مف كطالبة طالبا ( 43 ) مف الدراسة عينة تككنتالدراسة, ك  ىذه موبكلة وغراض قيمة كىي

 اليمنيػة بالجميكريػة ذمػار بمحافظػة النمكذجيػة اوىميػة المػالؾ مدرسػة فػي اوساسػي السػابت الصػؼ
 فػي عشػكائيان  الدراسػة عينػة تكزيػت تػـ 2008-2007 الدراسػي العػاـ مػف اوكؿ الفصػؿ  ػالؿ

 بالطريوة درست طالبات( 10)ك طالبا (12, منيـ )كطالبة طالبا ( 22 ) ت ـ  ابطة: مجمكعتيف
 عػف درسػت طالبػات( 9) ك طالبػا (12مػنيـ ) كطالبػة طالبػا ( 21 ) ت ػـ كتجريبيػة العتياديػة,

عنػد  لحصػائية دللػة ذم فػرؽ كجػكد الدراسػة نتػائج لظيػرت, ك المحكسػبة التعميميػة البرمجيػة طريػؽ
 التػي التجريبيػة, المجمكعػة كلصػالح الطريوػة, للػى تعػزل الطمبػة تحصػيؿ فػي( 0.05) دللػة مسػتكل
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 فػركؽ كجػكد عػدـ للػى الدراسػة نتػائج لشػارت كمػا, المحكسػبة التعميميػة البرمجيػة طريػؽ عػف درسػت
 .كالجنس الطريوة بيف التفاعؿ لك الجنس متغير للى تعزل لحصائية دللة ذات

 (2008دراسة )عياد،  .6

 الػذكااات نظريػة  ػكا فػي المعػدة المتعػددة برمجيػات الكسػائط بنػاا للػى الدراسػة ىػذه ىػدفت
 لمصػؼ التكنكلكجيػا كتػاب فػي التكنكلكجيػة المفػاىيـ اكتسػاب عمػى لثرىػا قيػاس ثػـ كمػف المتعػددة,

 ا تبػار فػي المتمثمػة الدراسػة لداة كبنػاا ,كالعممػي ( الموتػرح ) النظػرم البرنػامج بنػاا السػابت, كتػـ
 عينػة عمػى الدراسػة طبوػت متعػدد, كقػد مػف مػف ال تيػار فوػرة (30مػف ) مكػكف التكنكلكجيػة لممفػاىيـ
  ديجػة السػيدة مدرسػة مػف اوساسػي الصػؼ السػابت طالبػات مػف طالبػة (41) مػف مككنػة قصػدية
 مى  وتتكىو  التمريبيىة الممموعىة على  مممىوعتي   موزعىة الػبمح ديػر منطوػة فػي لمبنػات ال يريػة

 العػاـ مػف اوكؿ الفصػؿ  ػالؿ كذلػؾ ,طالبىة 21وتتكىو   الضىاطةة والممموعىة طالبىة  (20)
 البنػائي المػنيج: ىمػا منيجػيف عمػى دراسػتيا فػي الباحثػة اعتمػدت كقػدـ, 2009 -2008 الدراسػي

 اسػت دمت الدراسػة, كقػد لمالئمتػو طبيعػة التجريبػي كالمػنيج المتعػددة, الكسػائط برمجيػات لبنػاا ذلػؾ
 كقػد, كالمؤجػؿ كالبعػدم لال تبػار الوبمػي حصػائيةاإل المعالجػات جػراال فػيSPSS  برنػامج الباحثػة
 طالبػات درجػات متكسػط فػي احصػائية دللػة ذات فػركؽ تكجػد: التاليػة بالنتػائج الدراسػة  رجػت

 المفػاىيـ اكتسػاب ا تبػار فػي ال ػابطة المجمكعػة طالبػات درجػات التجريبيػة كمتكسػط المجمكعػة
 .التجريبية المجمكعة التكنكلكجية لصالح

 (2007دراسة )عرماف،  .7

 الكسػػائط المتعػػددة التفاعميػػة الوائمػػة عمػػىبرمجيػػات ىػػدفت الدراسػػة للػػى معرفػػة لثػػر اسػػت داـ 
كقػد تككنػت , العميػا فػي موػرر اسػت داـ الحاسػكب فػي التربيػةعمػى تحصػيؿ طمبػة الدراسػات  الحاسػكب

طالبػان كطالبػة مسػجميف لمسػاؽ اسػت داـ الحاسػكب فػي التربيػة, كقػد اعتمػدت  (20) عينػة الدراسػة مػف
كقد اسػت دمت الباحثػة المعالجػات اإلحصػائية المتمثمػة , الدراسة عمى المنيج التجريبي كمنيج لمبحث

 عػػدؿ لػػػبالؾ, نسػػبة الكسػػػب لمػػاؾ جكجيػػػاف, المتكسػػطات الحسػػػابية,معادلػػة الكسػػػب الم فػػي كػػؿ مػػػف:
كقػػد  رجػػت الدراسػػة بنتيجػػة ىامػػة كىػػي: لف , كالنحرافػػات المعياريػػة, كالنسػػب المئكيػػة, كا تبػػار ت 

 عمى تحصيؿ الطمبة. الكسائط المتعددة التفاعمية ليا لثر كبير برمجيات
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 (2006 ورد،دراسة )أبو  .8

 التػدريس فػي المتعػددة الكسػائط برمجيػات اسػت داـ لثػر عمػى التعػرؼ للػى الدراسػة ىذه ىدفت
 (المرئيػػة بيسػؾ لغػػة برمجيػة)  فػي اوساسػػية لمميػارات اوساسػػي العاشػر الصػؼ طالبػػات فػي اكتسػاب

 يمثمػو الػذم ك الدراسػة مجتمػت مػف قصػدية عينػة با تيػار الباحث التكنكلكجيا, كقاـ مادة نحك كالتجاه
 عينػػػة كتألفػػػت ,غػػػزة بمػػػكاا الحككميػػػة المػػػدارس فػػػي تػػػتعمـ الالتػػػي اوساسػػػيالعاشػػػر  الصػػػؼ طالبػػػات
 لمبنػػات الثانكيػػة الػػريس بشػػير مدرسػػة طالبػػات مػػف قصػػدية بطريوػػة تػػـ ا تيارىمػػا شػػعبتيف مػػف الدراسػػة
 الباحػػث طالبػػة, كاسػػت دـ (30عمػػى ) صػػؼ كػػؿ يحتػػكم حيػػث ,بغػػزة التربيػػة كالتعمػػيـ لمديريػػة التابعػػة
 المعالجػػات باسػػت داـ قػاـ الباحػػث المتعػػددة, ك الكسػػائط برمجيػػات باسػت داـ محكسػػبة تعميميػػة برمجيػة

 برمجيػػػات اسػػػت داـ يمػػػي: فاعميػػة مػػا اإلحصػػػائي التحميػػػؿ نتػػائج المناسػػػبة, حيػػث لظيػػػرت اإلحصػػائية
 التدريس. عممية في المتعددة الكسائط

 ( 2006 ميدي،دراسة ) .9

 البصػرم التفكيػر عمػى تعميميػة برمجيات است داـ فاعمية للى التعرؼ للى الدراسة ىذه ىدفت
 اسػت دـ البحػث لىػداؼ كلتحويػؽ عشػر, الحػادم الصػؼ طالبػات لػدل التكنكلكجيػا فػي كالتحصػيؿ
 كفػر مدرسػة مػف لدبػي عشػر الحػادم الصػؼ طالبػات مػف ممثمػة عينػة عمػى التجريبي المنيج الباحث
 طالبػة (41)كعػددىا التجريبيػة المجمكعػة اوكلػى: مجمػكعتيف للػى توسػيميا تػـ ,لمبنػات الثانكيػة قاسػـ

 البصػرم التفكيػر ا تبػارم الباحػث اسػت دـ كقػد طالبػة,( 42) كعػددىا ال ػابطة المجمكعػة كالثانيػة
 التفكيػر ميػارات تنميػة فػي التعميمػة البرمجيػات فاعميػة: كىػي الدراسػة نتػائج للػى لمكصػكؿ كالتحصػيؿ
 فػي التعميمػة البرمجيػات فاعميػة, ككػذلؾ عشػر الحػادم الصػؼ طالبػات لػدل التكنكلكجيػا فػي البصػرم
 .عشر الحادم الصؼ طالبات لدل التكنكلكجيا في التحصيؿ تنمية

 (2006دراسة )طوالبة،  .10

 فػي ال صكصػي التػدريس نمػط مػف تعميميػة برمجيػة اسػت داـ لثػر توصػي للػى الدراسػة ىدفت
 الدراسػة عينػة تكتككنػ اوردف, فػي اوساسػي العاشػر الصػؼ طمبػة لػدل العربيػة المغػة قكاعد تحصيؿ

 كلشػارت ال اصػة, المػدارس لحػدل فػي اوساسػي, العاشػر الصػؼ كطالبػات طمبػة مػف (104) مػف
 التػدريس طريوػة مػف كػؿ للػى تعػزل (0.05)عنػد مسػتكل  لحصػائية دالػة فػركؽ كجػكد للػى النتػائج
    كالتفاعػؿ ,المرتفػت التحصػيمي المسػتكل بالحاسػكب, المعػزز ال صكصػي التػدريس نمػط عمى المعتمدة

 كجػكد عػدـ النتػائج لظيػرت كمػا التحصػيمي, كالمسػتكل الجػنس بػيف كالتفاعػؿ كالجػنس, الطريوػة بػيف
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 كالجػنس الطريوػة بػيف كالتفاعػؿ الجػنس, مػف كػؿ للػى تعػزل (0.05)عنػد مسػتكل لحصػائيان  دالة فركؽ
 .التحصيمي كالمستكل

 (2005دراسة )القحطاني،  .11

 عمػى مكجيػة تعميميػة كبرمجيػة اإلنترنػت اسػت داـ عمػى لثػر التعػرؼ للػى الدراسػة ىػدفت
 اهلل سػنف مػف التغيػر " كحػدة فػي المت ػمنة العمميػة لممفػاىيـ المتكسػط اوكؿ الصػؼ تحصيؿ تالميػذ
 اوصػمي مجتمػت الدراسػة التجريبػي, كشػمؿ شػبو المػنيج الدراسػة ىػذه فػي , كاسػت دـ" فػي الطبيعػة

 الدراسػي لمعػاـ اوكؿ الدراسػي الفصػؿ فػي بيشػة محافظػة فػي المتكسػط اوكؿ الصػؼ تالميػذ جميػت
 ا تيػارىـ تػـ تمميػذنا (90) مػف عينتيػا كتككنػت تمميػذنا,) 1947)كعػددىـ  ق 1426 -ق 1425
 تمميػذنا( 30) ك اوكلػى, التجريبيػة لممجمكعػة تمميػذنا (30) مػنيـ العشػكائية العنوكديػة, بالطريوػة

 لعػداد تػـ التجريبػي اوثػر ال ػابطة, كلويػاس لممجمكعػة  تمميػذنا (30)ك الثانيػة, لممجمكعػة التجريبيػة
 درسػت ثػـ العينػة, لفػراد عمػى قبميػان  تطبيوػو تػـ مػف متعػدد, ال تيػار نػكع مػف تحصػيمي ا تبػار

 البرمجيػة باسػت داـ الثانيػة التجريبيػة كالمجمكعػة باسػت داـ اإلنترنػت, اوكلػى التجريبيػة المجمكعػة
 المجمكعػات   ػعت ثػـ التوميديػة, بالطريوػة ال ػابطة المجمكعػة حيف درست في المكجية, التعميمية
اوحػادم  التبػايف تحميػؿ كاسػت دـ كمؤجػؿ, مباشػر بشػكؿ التحصػيمي لال تبػار لمتطبيؽ البعدم الثالث
 المجمكعػات الػثالث, فػي العينػة لفػراد تحصػيؿ لمتكسػطات اإلحصػائية الدللػة مسػتكل عمػى لمكقػكؼ
 بػيف (0.05 ) مسػتكل عنػدة لحصػائيذات دللػة  ؽك فػر  يكجػد: التاليػة النتػائج للػى الدراسػة كتكصػمت
 البرمجيػة باسػت داـ درسػت التػي الثانيػة التجريبيػة المجمكعػة تحصػيؿ تالميػذ درجػات متكسػطي

 فػي التوميديػة الطريوػة باسػت داـ درسػت التػي ال ػابطة تالميػذ المجمكعػة كدرجػات, التعميمية المكجية
 التجريبيػة المجمكعػة لصػالح لال تبػار التحصػيمي المؤجػؿ البعػدم كالتطبيػؽ المباشػر البعػدم التطبيػؽ
 الثانية. 

 (2003)عياصرة،  دراسة  .12

 الصػؼ طمبػة تحصػيؿ فػي تعميميػة برمجيػة اسػت داـ لثػرعمػى  تعػرؼال للػى الدراسػة ىػدفت
 مػف الدراسػة عينػة تككنػت العتياديػة, بالطريوػة موارنػة اإلسػالمية التربيػة مػادة فػي اوساسػي التاسػت

 عينػة توسػيـ تػـ جػرش, تربيػة مػدارس مػف مدرسػتيف فػي اوساسػي التاسػت الصػؼ طمبػة مػف( 104)
 كالثانيػة اوكلػى درسػت تجػريبيتيف, كمجمػكعتيف  ػابطتيف مجمػكعتيف: مجمكعػات لربػت للػى الدراسػة
 كلظيػرت الحاسػكب,  ػالؿ مػف المػادة فدرسػتا كالرابعػة الثالثػة لمػا العتياديػة, بالطريوػة العمميػة المػادة
 المجمػكعتيف لصػالح التػدريس لطريوػة تعػزل الطمبػة تحصػيؿ فػي لحصػائيان  دالػة فػركؽ كجػكد النتػائج
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 تعزل الطمبة تحصيؿ في لحصائية دللة ذات  فركؽ كجكد عدـ الدراسة لظيرت كذلؾ التجريبيتيف,
 .كالطريوة الجنس بيف التفاعؿ للى لك الجنس للى

 (2003 فارس،دراسة ) .13

 السػابت الصػؼ طمبػة تحصػيؿ فػي لثرىػا كدراسػة تعميميػة, برمجيػة تصػميـ للػى دراسةال ىدفت
 المػنيج الباحػث كاسػت دـ العتياديػة, بالطريوػة موارنػة كفركعيػا العربيػة المغػة مػادة فػي اوساسػي
 ا تيػارىـ تػـ كطالبػة طالبنػا (120) مػف تككنػت التػي الدراسػة عينػة عمػى البرمجيػة لتطبيػؽ التجريبػي
 الباحػث كقسػـ عمػاف – لربػد منطوػة فػي مدرسػتيف مػف اوساسػي السػابت الصػؼ طمبػة مػف عشػكائينا
 كت ػمنت تجريبيػة, كعينػة كمجمػكعتيف  ػابطة كعينػة مجمػكعتيف, مجمكعػات لربػت للػى العينػة

 السػابعة الكحػدة كىػي العربيػة, المغػة كتػاب مػف الثػاني الفصػؿ مػف فوػط كاحػدة دراسػية كحػدة البرمجيػة
 فػي لحصػائية دللػة ذات فػركؽ كجػكد الدراسػة نتػائج كلظيػرت العربيػة, لغتنػا كتػاب مػف عشػرة

 اإلنػاث كلصػالح الجػنس كالػى المحكسػبة, الطريوػة كلصػالح التػدريس لطريوػة تعػزل الكمػي التحصػيؿ
 . المرتفت التحصيؿ ذكم كلصالح التحصيؿ مستكل لىا  ك 

 (2002دراسة )زغموؿ و محروس،  .14

 المتعػددة, الكسػائط برمجيػات باسػت داـ تعميمػي برنػامج تصػميـ للػى الدراسػة ىػذه تيػدؼ
 مػف الثانيػة الحموػة لتمميػذات السػمة كػرة فػي اوساسػية الميػارات بعػض تعمػـ عمػى لثػره عمػى كالتعػرؼ
 السػيدة بمدرسػة اإلعػدادم الثػاني الصػؼ مػف تمميػذة (50ت ػمنت العينػة ) كقػد اوساسػي, التعمػيـ
 تبػتاتمميػذة ك  (25قكاميػا ) تجريبيػة لحػداىما مجمػكعتيف للى كقسمت بطنطا, لمبنات اإلعدادية عائشة
 ( تمميػذة25قكاميػا )  ػابطة كاو ػرل المتعػددة, الكسػائط برمجيػات باسػت داـ الموتػرح البرنػامج معيػا
 المتعػددة كػاف الكسػائط لسػمكب لف عمػى الدراسػة نتػائج لسػفرت التوميدم, كقػد اوسمكب معيا تبتا كلود
 كتػأثيره, كفػى عمػى فاعميتػو يػدؿ ممػا التوميػدم اوسػمكب السػمة مػف ميػارات كػرة تعمػـ عمػى تػأثيرا لكثػر
 الميػارات تعمػيـ فػي المتعػددة لمكسػائط المعمػـ اسػت داـ ب ػركرة الباحثػاف النتػائج يكصػى  ػكا

 كلمػا النتػائج, فػي فاعميػة مػف حووتػو لمػا عامػة اولعػاب باقي كميارات  اصة كرة السمة في اوساسية
 . التعميمية كالمادة المتعمـ بيف المتصؿ المباشر التفاعؿ تأثير عمى مف لو

 (Baharvend ،2002) دبيارفندراسة  .15

 التحصػيؿ عمػى اليندسػة تػدريس فػي تعميميػة برمجيػة اسػت داـ لثػر قيػاس للػى الدراسػة ىػدفت
 اليندسػية, المفػاىيـ نحػك الطمبػة اتجاىػات فػي البرمجيػة لثػر ككػذلؾ العتياديػة, بالطريوػة موارنػة
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 المجمكعػة فػي طالبػان  (26) كالتػالي كزعػكا السػابت الصػؼ فػي طالبػان  (50) مػف الدراسػة عينة تككنتك 
 اليندسػية المفػاىيـ المجمػكعتيف تػدريس تػـ حيػث التجريبيػة, المجمكعػة فػي طالبػان   (24)ك ال ػابطة

 دللػة ذات فػركؽ كجػكد للػى اإلحصػائي التحميػؿ نتػائج لشػارت كقػد الطريوػة, بػا تالؼ لكػف ذاتيػا
 اتجاىػات لف النتػائج لظيػرت كمػا التجريبيػة, المجمكعػة لصػالح المجمػكعتيف تحصػيؿ بػيف لحصػائية
 بالمجمكعػة موارنػة اليندسػية المفػاىيـ نحػك ليجابيػة لكثػر كانػت التجريبيػة المجمكعػة فػي الطمبػة

 .ال ابطة

 : األوؿ المحور دراسات عمى التعميؽ
 :الدراسة ألىداؼ بالنسبة -1

مثػؿ  ,فػي التكنكلكجيػاتنميػة ميػارات  فػي برمجيات فاعمية عمى التعرؼ للى الدراسات بعض ىدفت -
 .(2006لبك كرد )دراسة  ك ( 2009دراسة سركر )  دراسة:

التفكيػر الريا ػي مثػؿ فػي تنميػة  برمجيػات فاعميػة عمػى التعػرؼ للػى الدراسػات بعػض ىػدفت كمػا -
 (. 2014دراسة: البكر كالشكا ) 

تحسػيف الوػدرات العوميػة مثػؿ  فػي برمجيػات فاعميػة عمػى التعػرؼ للػى الدراسػات بعػض ىػدفت كمػا -
 (. 2011دراسة العنزم ) 

 دراسػة: فػي تنميػة التحصػيؿ, مثػؿ برمجيػات فاعميػة عمػى التعػرؼ للػى الدراسػات بعػض ىدفت كما -
(, 2006(, طكالبػػة )2006(, ميػػدم )2007(, عرمػاف )2009اوبػػرط ) (,  2011دراسػة مفمػػح ) 
 .Baharvend (6006) دبيارفن(, 2003(, فارس )2003(, عياصرة )2005الوحطاني )

,  التكنكلكجيػة المفػاىيـ اكتسػاب عمػى لثرىػاكقيػاس  برمجيػات بنػاا للػى الدراسػات بعػض ىدفت كما -
 (.2008: عياد ) دراسة مثؿ
 الميػارات بعػض تعمػـ فػي برمجيػات است داـ فاعمية عمى التعرؼ للى الدراسات بعض ىدفت كما -

 2002). ) زغمكؿ ك محركس دراسة: مثؿ ,السمة  كرة في اوساسية
التعػرؼ عمػى لثػر برمجيػات تكظػؼ السػبكرة الذكيػة فػي تنميػة ميػارات  للػى الحاليػة الدراسػة ىػدفتك  -

 لنظمة العد لدل طالب الصؼ الحادم عشر كالحتفاظ بيا.
 :الدراسة لمنيج بالنسبة -2

, عػدا لدراسػةا لىػداؼ لتحويػؽ التجريبػي المػنيج البعػد ىػذا فػي السػابوة الدراسػات جميػت اسػت دمت -
  ( فود است دمت المنيج شبو التجريبي.2011دراسة العنزم )

 قصدية مف بصكرة مدرسةال ا تيار تـ حيث التجريبي, المنيج اتبعت فود الحالية: لمدراسة بالنسبة -
  ,ا تيػار عينػة الدراسػة مػف بػيف طػالب الصػؼ الحػادم عشػر عمػكـ لنسػانية كتػـ ,بيف مدارس الثانكية
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عمػى لثػر برمجيػات تكظػؼ  لمتعػرؼ  ػابطة ل ػرلك  تجريبيػة تيفمجمػكع للػى الدراسػة عينة توسيـ كتـ
 لسبكرة الذكية في تنمية ميارات لنظمة العد لدل طالب الصؼ الحادم عشر كالحتفاظ بيا.ا

 : الدراسة ألدوات بالنسبة -3
 .كؿ دراسة تناكلتيا التي لممتغيرات تبعنا كذلؾ دراسة, كؿ في المست دمة الدراسة لدكات تنكعت

(, 2009اوبػرط ) دراسػة: مثػؿ الدراسػي, التحصػيؿ ا تبػار لويػاس الدراسػات بعػض اسػت دمت فوػد -
( 2003( , فػػػارس )2003( , عياصػػرة )2005( , الوحطػػػاني )2006( , طكالبػػة )2007عرمػػاف )

 .Baharvend (6006) دبيارفن, 
 (. 2014دراسة البكر كالشكا ) التفكير الريا ي مثؿ  موياس الدراسات بعض است دمتكما  -
 (. 2009دراسة سركر ) التفكير مثؿ  ا تبار ميارات الدراسات بعض است دمتكما  -
 (.(2006لبك كرد دراسة:  مثؿ ,موياس اتجاه كبطاقة مالحظة الدراسات بعض است دمتكما  -
 دراسػػػة: مثػػؿ كالتحصػػيؿ, البصػػرم التفكيػػر ا تبػػػارم الدراسػػػات بعػػض اسػػت دمتكمػػا  -

 (.(2006ميدم 
 .(2008عياد )دراسة:  مثؿ التكنكلكجية المفاىيـ الدراسات ا تبار بعض است دمت كما -
 دراسػػة: مثػػؿ ,السػػمة كػػرة فػػي اوساسػػية الميػػارات ا تبػار الدراسػات بعػػض اسػػت دمتكمػا  -

 2002). ) زغمكؿ ك محركس
 . لنظمة العد ميارات ا تبار است دمت الحالية: فود الدراسة لما -

 : الدراسة لعينة بالنسبة -4
 :يأتي فيما ذلؾ يبيف لف لمباحث كيمكف البعد ىذا في الدراسات السابوة عينة ا تمفت
دراسػػة البكػػر اوساسػػي, مثػػؿ  التعمػػيـ طمبػػة مراحػػؿ مػػف الدراسػػة عينػػة ا تػػارت دراسػػات - 

, اوبػػػػػػػػػػػػػػػرط ((2006 لبػػػػػػػػػػػػػػػك كرد(,  2011(, العنػػػػػػػػػػػػػػػزم )  2011(, مفمػػػػػػػػػػػػػػػح )  2014كالشػػػػػػػػػػػػػػػكا) 
(, 2003(, عياصػػػػػػػػػػػػػػػػرة )2005الوحطػػػػػػػػػػػػػػػػاني ), (2006طكالبػػػػػػػػػػػػػػػػة )(, 2008(, عيػػػػػػػػػػػػػػػػاد )2009)

 .Baharvend (6006) دبيارفن ,2002)) زغمكؿ ك محركس, (2003فارس )
 .((2006 ميدممثؿ دراسة:  ,الثانكية  المرحمة طمبة مف الدراسة عينة ا تارت دراسات -
   .( 2009لجامعات مثؿ دراسة سركر ) ا طمبة مف الدراسة عينة ا تارت دراسات -
 .  (2007عرماف ), مثؿ دراسة: طمبة الدراسات العميا  مف الدراسة عينة ا تارت دراسات  -
 لنسانية.الحادم عشر عمكـ  الصؼ طالب مف عينتيا ا تارت فود الحالية الدراسة لما  -
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 : الدراسة لنتائج بالنسبة -5
 كتنميػة التحصػيؿتنميػة  فػي البرمجيػات فاعميػة عمػى التعػرؼ للػى ىػدفت التػي الدراسػات

    ,ال ارطػػػة فيػػػـ ميػػػارات تنميػػػةك  ,البحثػػػي التنػػػكر تنميػػػةك  ,التكنكلكجيػػػة المفػػػاىيـ اكتسػػػابك  ,الميػػػارات
 كتعمػػػـ بعػػػض الميػػػارات اوساسػػػية فػػػي كػػػرة السػػػمة, تكصػػػمت للػػػى فاعميػػػة البرمجيػػػات فػػػي تنميػػػة ىػػػذه

  الميارات.

 .الذكية السبورة تناولت دراسات: الثاني المحور
 (2014دراسة )الفرا،  .1

ىدفت ىذه الدراسة للى التعرؼ عمى فاعمية السبكرة الذكيػة فػي تنميػة تحصػيؿ مفػردات المغػة 
النجميزيػة كاسػتبوائيا لػدل طػالب الصػػؼ العاشػر فػي غػزة كاتجاىػػاتيـ نحػك المغػة, كاسػت دـ الباحػػث: 

مؤجػػػػؿ(, مويػػػػاس اتجاىػػػػات )قبمػػػػي كبعػػػػدم( لتحديػػػػد  –بعػػػػدم  –ا تبػػػػار تحصػػػػيؿ لممفػػػػردات ) قبمػػػػي 
كتككنػت عينػة الدراسػة   ,الطالب نحك المغة النجميزية كدليؿ معمـ قائـ عمى السػبكرة الذكيػة اتجاىات
( طالػػب مػػف مدرسػة  الػػد الحسػػف الثانكيػػة لمبنػيف التػػي تػػـ ا تيارىػا عشػػكائيان, كقسػػمت العينػػة 85مػف )

( طالبػػػػػان, كلوػػػػػد 41( طالبػػػػان كال ػػػػػابطة مككنػػػػػة مػػػػف )44للػػػػى مجمػػػػػكعتيف: التجريبيػػػػة كتتكػػػػػكف مػػػػػف )
المجمكعػػة ال ػػابطة بالطريوػػة اسػػت دمت السػػبكرة الذكيػػة فػػي تعمػػيـ المجمكعػػة التجريبيػػة بينمػػا تعممػػت 

فػػػػتـ تطبيػػػػؽ ال تبػػػػار ـ, 2014 – 2013كذلػػػػؾ فػػػػي الفصػػػػؿ الثػػػػاني مػػػػف العػػػػاـ الدراسػػػػي  ,التوميديػػػػة
المؤجػػؿ بعػػد ثالثػػة لسػػابيت عمػػى المجمكعػػة التجريبيػػة كال ػػابطة لويػػاس لثػػر اسػػتبواا المفػػردات كبعػػد 

التاليػػػة: كجػػػكد فػػػركؽ ذات  فػػػي تحميػػػؿ النتػػػائج كشػػػفت الدراسػػػة عػػػف النتػػػائج SPSSاسػػػت داـ برنػػػامج 
( فػػػي مسػػػػتكل تحصػػػػيؿ طػػػالب المجمػػػػكعتيف التجريبيػػػػة 0.05دللػػػة لحصػػػػائية عنػػػد مسػػػػتكل دللػػػػة )

كال ػػابطة عمػػى الويػػاس البعػػدم ل تبػػار التحصػػيؿ لصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة كيعػػزل للػػى فاعميػػة 
 السبكرة الذكية. 

 (2014دراسة )الجبيمي،  .2

 كميارات الذكية السبكرة است داـ بيف الدمج فاعميةللى الكشؼ عف  الدراسة ىذه ىدفت
 لنتاج بميارات المرتبطة لممعرفة التعميـ تكنكلكجيا طمبة تحصيؿ فيالمعرفي  كراا ما التفكير

 (50) مف الدراسة عينة كتككنت ,التجريبي شبو المنيج الباحث است دـ كقد ,التعميمية البرمجيات
 ردنيةاو جدارا جامعة في التعميـ تكنكلكجيا قسـ طمبة مف البكالكريكس لمستك  مف كطالبة ,طالبان 
المجمكعة  حداىمال لتمثؿ ,كطالبة طالبان ( 25)ف م منيما ؿك تككنت مجمكعتيف للى تكزيعيـ كثـ
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 المجمكعتيف لطمبة تحصيمي ا تبار الباحث است دـ كقد, تجريبيةمجمكعة   رلكاو ,ال ابطة
 المجمكعةمتكسط درجات  بيف حصائيةل دللة ذات فركؽ كجكد لىل النتائج شارتلك  لدراستو كأداة

, التجريبية المجمكعة لصالح , ككانت تمؾ الفركؽالتجريبيةمتكسط درجات المجمكعة ك  ال ابطة
كعميو فيف الدمج بيف السبكرة الذكية, كميارات التفكير ما كراا است داـ المعرفي لو فاعمية في 

 تحصيؿ الطمبة.

 (2013 حسف،ة )دراس .3

ىدفت ىذه الدراسػة للػى التعػرؼ عمػى فاعميػة اسػت داـ السػبكرة التفاعميػة فػي تػدريس اليندسػة 
لتنميػػة التحصػػيؿ كالتفكيػػر اليندسػػي لػػدل طػػالب المرحمػػة العداديػػة, كلتحويػػؽ ذلػػؾ تػػـ اعػػػداد لكراؽ 
العمػػػػػؿ لمتالميػػػػػذ كدليػػػػػؿ المعمػػػػػـ لتػػػػػدريس كحػػػػػدة )اليندسػػػػػة كالسػػػػػتدلؿ المكػػػػػاني( باسػػػػػت داـ السػػػػػبكرة 

لتفاعميػػة, كمػػػا تػػػـ اعػػػداد لدكات الدراسػػػة كتشػػػمؿ ا تبػػػارا لويػػػاس التحصػػػيؿ الدراسػػػي, كا تبػػػارا لويػػػاس ا
التفكير اليندسي, كاست دـ الباحػث التصػميـ التجريبػي لممجمػكعتيف المتكػافئتيف: التجريبيػة كال ػابطة 

عػدادم بمدرسػة ذات ال تبار الوبمي كالبعدم, حيث تـ ا تيار مجمكعة مف تالميذ الصػؼ الثػاني ال
( تمميػذا كمجمكعػة تجريبيػة, كمجمكعػة مػف تالميػذ الصػؼ الثػاني 24اليرمكؾ المتكسط كبمه عػددىا )

( تمميػػذا كمجمكعػػة  ػػابطة, كبعػػد تطبيػػؽ 29المتكسػػطة كبمػػه عػػددىا ) حػػريمالاالعػػدادم بمدرسػػة 
متكسػػطي  بػػيف (0.01)الدراسػػة, لشػػارت النتػػائج للػػى كجػػكد فػػركؽ ذات دللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكل 

درجػػات تالميػػذ المجمػػكعتيف التجريبيػػة كال ػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم لال تبػػار التحصػػيمي لصػػالح 
بػػيف متكسػػطي  (0.01)المجمكعػػة التجريبيػػة ككػػذلؾ كجػػكد فػػركؽ ذات دللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكل 

سػػػػي درجػػػات تالميػػػذ المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كال ػػػابطة فػػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم ل تبػػػار التفكيػػػر اليند
 لصالح المجمكعة التجريبية.

 ( 2013دراسة )أبو حمادة،  .4

 عمػػى ايػفاالجغر  سيتػػدر  فػي الذكيػػة السػبكرة تكظيػػؼ لثػر عػػف الكشػؼ للػػى سػةاالدر  ىػػذه ىػدفت
, غػػػػزة حافظػػػػةبم التاسػػػػت الصػػػػؼ طػػػػالب لػػػػدل ئطاال ػػػػر  اسػػػػت داـ كميػػػػارة ةيػػػػفاالجغر  ـيالمفػػػػاى ةيػػػػمتن

 درسػػت ثيػػبح ة,يػػبيكتجر   ػػابطة فيلمجمػػكعت بػػييالتجر  المػػنيج الدراسػػة ىػػذه فػػي الباحثػػة كاسػػت دمت
 ثيػح ة,يػالذك السػبكرة ةيػبتون ةيػبيالتجر  المجمكعة درست نمايب ة,يديالتوم وةيبالطر  ال ابطة المجمكعة

 جمػػػت تػػػـ كقػػػد, التاسػػػت الصػػػؼ طػػػالب مػػػف طالبػػػان,( 63) مػػػف مككنػػػة نػػػةيع عمػػػى الدراسػػػة ؽيػػػتطب تػػػـ
 صػػػحة كل تبػػػار(, SPSS) برنػػػامج ؽيػػػطر  عػػػف ةياإلحصػػػائ المعالجػػػات باسػػػت داـ ميػػػايكتحم انػػػاتيالب

 عػػػف الدراسػػػة لسػػػفرت كقػػػد, (t-test) ا تبػػػار باسػػػت داـ ايلحصػػػائ اناتيػػػايب عيكلجػػػت سػػػةاالدر  فػػػركض
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 عمػػى ةيػػبيالتجر  المجمكعػػة طػػالب درجػػات متكسػػطي فيبػػ ان يلحصػػائ دالػػة فػػركؽ تكجػػد :اآلتيػػة النتػػائج
 سيلمتػػدر  لثػػر كجػػكد, ككػػذلؾ ال ػػرائط اسػػت داـ كميػػارات ةيػػالجغراف ـيلممفػػاى كالبعػػدم الوبمػػي فياسػػيالو

 المجمكعػة طػالب لػدل ال ػرائط اسػت داـ ميػارات ك ةيػالجغراف ـيالمفػاى عمػى ةيػالذك السبكرة باست داـ
 .ةيبيالتجر 

 (Minor et al.  ،2013) وآخروف ماينور دراسة  .5

, كركػػز التكػػامميىػػدفت ىػػذه الدراسػػة لمتحوػػؽ مػػف نمػػكذج التطػػكير المينػػي لمعمػػـ التكنكلكجيػػا 
الدراسػػػة فػػػػي  لىميػػػةكتكمػػػف  ,ىػػػذا النمػػػكذج عمػػػى اسػػػت داـ السػػػبكرة الذكيػػػة لتحسػػػيف تحصػػػيؿ الجبػػػر

الموارنػػة بػػيف طػػالب المدرسػػة المتكسػػطة فػػي كليػػة جنػػكب شػػرؽ فيرجينيػػا ذكل المسػػتكم المتػػدني فػػي 
سػنكات مػت طػالب آ ػريف مػف نفػس المواطعػة ثالث  الوبمي لمعيار التعمـ في الجبر عمى مدارالتوييـ 
, كتػـ جمػت البيانػات مػف لربعػة ةكلوػد اعتمػدت المنيجيػة ا تبػار قبمػي كبعػدم لمجمكعػة كاحػد, كالكلية

لكجيػة اسػت دمكا ا تبػار معيػار الػتعمـ فػي الجبػر كاسػتمارة مسػح لمكفػااة التكنك  طالبان  (240)معمميف ك
طػػالب فػػي الكلوػػد اظيػػرت النتػػائج لعحصػػائيات الكصػػفية كالسػػتدللية زيػػادة درجػػات , لمسػػبكرة الذكيػػة

 الريا يات كزيادة كفااة المعمميف في است داـ السبكرة الذكية مف  الؿ ال تباريف الوبمي كالبعدم.

 (Phillips، 2013) فيمبس دراسة .6

ليػة اسػت داـ طريوػة الكممػة المفتاحيػة كالعػرض باسػت داـ اىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى فع
تػػدريس المفػػردات لمطػػالب  ػػعيفي التحصػػيؿ, كتػػـ تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى الصػػؼ  فػػيالسػػبكرة الذكيػػة 

( سػػنكات 10-8الثالػػث الساسػػي فػػي مدرسػػو كاثكليكيػػة, ككانػػت عينػػة الدراسػػة  مسػػة طػػالب بػػيف ) 
لطػػالب بالطريوػػة التوميديػػة فػػي الوػػرااة كتػػدريس مفػػردات كاسػػتغرقت الدراسػػة عشػػرة لسػػابيت, كلوػػد تعمػػـ ا

المػػػكاد الجتماعيػػػة, كلثنػػػاا اسػػػت داـ السػػػبكرة الذكيػػػػة لعػػػرض المفػػػردات مػػػت كممػػػات مفتاحيػػػة ككممػػػػة 
محفػػػزة, كعػػػرض صػػػكرة لعػػػرض المفػػػردات بالممارسػػػة كمراجعػػػة الكممػػػات لتعزيػػػز الػػػتعمـ, كلوػػػد لظيػػػر 

ر الوصػػػير لكتسػػػاب المفػػػردات فػػػي الوػػػرااة كالدراسػػػات فػػػي درجػػػات ال تبػػػا ان ممحكظػػػ ان الطػػػالب تحسػػػن
 الجتماعية.

 (2012دراسة )أبو عمبة،  .7

الميػارات العمميػة  تنميػةىدفت ىذه الدراسة للى معرفة لثر برنامج يكظػؼ السػبكرة الذكيػة فػي 
كاسػػػت دـ  الباحػػػث المػػػنيج الم ططػػػات الكيربائيػػػة لػػػدل طمبػػػة الصػػػؼ التاسػػػت اوساسػػػي بغػػػزة,  فػػػي

تػػـ توسػػيميـ للػػى ك , ( طالبػػان مػػف طمبػػة الصػػؼ التاسػػت62), كقػػد تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف التجريبػػي
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( طالبػػػان, 31( طالبػػػان, كاو ػػػرل  ػػابطة مككنػػػة مػػػف ) 31مجمػػكعتيف لحػػػداىما تجريبيػػػة مككنػػة مػػػف )
كصػػػمـ الباحػػػث لداتػػػي الدراسػػػة كىمػػػا: ا تبػػػار تحصػػػيمي نظػػػرم لويػػػاس الجكانػػػب المعرفيػػػة لمميػػػارات, 

( ميػػارة 22) مػف ثالثػػيف فوػرة مػف النػكع ا تيػػار مػف متعػدد, كبطاقػة مالحظػػة مككنػة مػفكالػذم تكػكف 
عمميػػة توػػيس لداا الطمبػػة فػػي الجانػػب الميػػارم كالعممػػي, كقػػد تػػـ ا تيػػار كحػػدة الكيربػػاا المنزليػػة فػػي 
مبحػث التكنكلكجيػػا لمصػؼ التاسػػت اوساسػػي كالتركيػز عمػػى مك ػػكع التمديػدات كالم ططػػات كالػػدكائر 

ائيػػػػة, كتػػػػـ لعػػػػدادىا كشػػػػرحيا كعر ػػػػيا مػػػػف  ػػػػالؿ برنػػػػامج السػػػػبكرة الذكيػػػػة, كمػػػػف ثػػػػـ تػػػػدريس الكيرب
المجمكعة التجريبيػة باسػت داـ برنػامج السػبكرة الذكيػة, كتػدريس المجمكعػة ال ػابطة بالطريوػة العاديػة 
فػػي الغرفػػة الصػػفية, كتػػـ تطبيػػؽ ال تبػػار النظػػرم المعرفػػي كبطاقػػة المالحظػػة لمميػػارات العمميػػة فػػي 

 فػػركؽ ذات دللػػة لحصػػائية عنػػد مسػػتكلكجػػكد الم ططػػات الكيربائيػػة, حيػػث تكصػػمت الدراسػػة للػػى 
بػػيف متكسػػط درجػػات طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػة كطػػالب المجمكعػػة ال ػػابطة فػػي   (0.05)دللػػة 

 الجكانب المعرفية كالميارات العممية في الم ططات الكيربائية لصالح طالب المجمكعة التجريبية.

 (2011دراسة )أبو العينيف،   .8
 غير اوجانب الطمبة تحصيؿ عمى التفاعمية السبكرة لثر معرفة للى الدراسة ىذه ىدفت

 المتكسطة المرحمة في المبتدن لممستكل ,العربية المغة مادة في كالمنتظميف المبتدئيف الناطويف
 طبوت حيث. تجريبيان  منيجان  الباحثة است دمت الدراسة ىدؼ كلتحويؽ ,التوميدية بالطريوة موارنة
 دبي لكاديمية في المتكسطة المرحمة طالب مف ,كطالبة طالبان ( 60) مف مككنة عينة عمى الدراسة

 تككنت حيث مجمكعتيف عمى كزعكا, 2010 العاـ مف اوكؿ الدراسي الفصؿ في دبي في اومريكية
 كقد, كطالبة طالبان ( 30) مف ال ابطة كالمجمكعة ,كطالبة طالبان  (30) مف التجريبية المجمكعة

 است داـ عف ف الن , التجريبية المجمكعة مت لساسي بشكؿ التفاعمية السبكرة باست داـ الباحثة قامت
 الذم الدراسي التحصيؿ ل تبار المجمكعتاف  كل  عت. ال ابطة المجمكعة مت التوميدية الطريوة

ركؽ ف كجكد الدراسة نتائج لظيرت كقد, كبعديان  قبميان  تطبيوو تـ حيث الباحثة  قبؿ مف لعداده تـ
ككانت تمؾ الفركؽ لصالح  البعدم ال تبار عمى الدراسة عينة لفراد لداا في لحصائية للةذات د

 طمبة المجمكعة التجريبية.

 (Brown ،2011) برواف دراسة .9

الذكيػػػة كالتعمػػػيـ ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة لتحسػػػيف الػػػتعمـ فػػػي التعمػػػيـ الػػػدا مي باسػػػت داـ السػػػبكرة 
المحكسػب, كتػـ تطبيػػؽ ىػذه الدراسػػة فػي مدرسػػة ح ػرية اساسػية فػػي نيكيػكرؾ, ككانػػت العينػة تتكػػكف 
و مػػف سػػتة معممػػيف اساسػػييف كسػػتة معممػػيف مبتػػدئيف , ك ػػالؿ سػػتة لشػػير لحػػظ المعممػػيف الجػػدد سػػت
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ساسي حيث تـ است داـ السػبكرة الذكيػة لتحسػيف ساسي كالثاني اوفصكؿ تتراكح بيف الصؼ اوكؿ او
التعميـ, كبعد انتياا المالحظة تـ اجراا موػابالت مػت كػؿ افػراد العينػة, كقػد اظيػرت النتػائج مصػداقية 

 كفاعمية السبكرة الذكية كأداة لتحسيف ميارات التعمـ. 

 (Norbert ،2011)نوربرت دراسة  .10

كاسػطة السػػبكرة البي ػاا كتحصػػيؿ الطػالب فػػي عمػى الفػػرؽ بػيف التعمػػيـ ب الدراسػػة ت ىػذهركػز 
الفيزيػػاا باسػػت داـ السػػبكرة الذكيػػة كقػػد كانػػت عينػػة الدراسػػة مجمػػكعتيف تجريبيػػة ك ػػابطة, كقػػد كانػػت 

( سػػػػنة فػػػػي 16_15( فػػػػي الكيربػػػاا لمصػػػػؼ التاسػػػت )7( دركس فػػػي الميكانيكػػػػا, )7التجربػػػة لمػػػػدل )
ا ا تبػػار كتغديػة راجعػػة عػف الفػػرؽ بػيف اسػػت داـ المػدارس الثانكيػػة اليكلنديػة, كبعػػد التطبيػؽ تػػـ اعطػا

يجابيػػػة لصػػػػالح اسػػػػت داـ لظيػػػػرت النتػػػػائج تغديػػػة راجعػػػػة لالسػػػبكرة البي ػػػػاا كالسػػػبكرة التفاعميػػػػة, كقػػػد 
 .السبكرة الذكية في تدريس الفيزياا

 (Terreni ،2011)تيريني دراسة  .11

فػي ريػاض الطفػاؿ فػي ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى فاعمية است داـ السػبكرة الذكيػة 
كتػػػـ جمػػػت البيانػػػات مػػػف  ػػػالؿ مالحظػػػو عينػػػة الدراسػػػة كالتػػػي اظيػػػرت اسػػػت داـ الطمبػػػة  ,نيكزيالنػػػدا

ككػػذلؾ تػػـ اجػػراا تويػػيـ  ,كالمعممػػيف لمسػػبكرة الذكيػػة مػػف  ػػالؿ اجػػراا موابمػػة مػػت المجمكعػػة المسػػتيدفة
( اطفػاؿ عينػة قصػدية 9راسػة )ركائى لمالحظات الطمبة كاست داميـ لمسبكرة الذكيػة, ككانػت عينػة الد

( سػػػػنكات, 3-2( سػػػػنكات, كاطفػػػػاؿ انػػػػاث )4_3حصصػػػػية, ككانػػػػت العينػػػػة لطفػػػػاؿ ذكػػػػكر بعمػػػػر ) –
ظيرت النتائج فائدة است داـ السبكرة الذكية مف  الؿ برامج مرئيػة لتحفيػز كمسػاعدة الطفػاؿ لػتعمـ لك 

 الفف البصرم. 

 (2009دراسة )الجوير،  .12

  ػالؿ مػف الكسػائط, متعػدد حاسػكبي برنػامج اسػت داـ لثػر عػف الكشػؼ للػى الدارسػة ىدفت 
 ذاتيػػتمم لػػدل نحكىػػا كالتجػػاه ة,يػػالمعرف ريػػالتفك تاميػػار  كبعػػض ؿيالتحصػػ ةيػػتنم فػػي ةيػػالذك السػػبكرة
 اسػػػت داـ رييكمعػػػا متطمبػػػات ديػػػتحد للػػػى ل ػػػافة ة,يالسػػػعكد ةيػػػالعرب المممكػػػة فػػػي ةيػػػالبتدائ المرحمػػػة
 ـيتصػػم فػػي لساسػػي كمػػنيج الػػنظـ لسػػمكب مػػنيج اسػػت دمت قػػدك  العمػػكـ, سيتػػدر  فػػي ةيػػالذك السػػبكرة
 عمػػى كطبوػػتيـ اتجػػاه, اسيػػكمو ريػػالتفك تاميػػار  كا تبػػار ؿيتحصػػ ا تبػػار كلعػػد الحاسػػكبي, البرنػػامج

 نتػػػائج كلكػػػدت ,اوىميػػػة الريػػػاض بمػػػدارس ال ػػػامس, الصػػػؼ تمميػػػذات مػػػف كالمككنػػػة سػػػة,االدر  نػػػةيع
 .التجريبية المجمكعة لصالح لحصائية دللة ذات فركؽ كجكد سةاالدر 
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 (2009 العينيف،دراسة )سرايا وأبو  .13

 مػف النشػط الػتعمـ عمػى قػائـ تعميمػي برنػامج تصػميـ لثػر عػف لمكشػؼ الدراسػة ىػذه ىػدفت
 لػدل اسػت داميا نحػك كالتجػاه الدراسػي كالتحصػيؿ كالتفكيػر الػتعمـ لنمػاط لتنميػة الذكيػة السػبكرة  الؿ

 فػي التحميمػي الكصػفي المػنيج الباحثػاف كاتبػت بالسػعكدية, نػكرة اوميػرة بجامعػة التربيػة كميػة طالبػات
اعػداد بنػاا  المجمكعػة ذك التجريبػي شػبو كالمػنيج النشػط, الػتعمـ عمػى الوػائـ التعميمػي البرنػامج ك 

 لويػاس تحصػيمي كا تبػار كالتفكيػر, الػتعمـ لنمػاط لويػاس تػكرانس ا تبػار البحػث لدكات الكاحػدة,
 عبػارة البحػث عينػة ككانػت الذكيػة, السػبكرة اسػت داـ نحػك التجػاه مويػاس ككػذلؾ المعرفيػة, الجكانػب

, النجميزيػة كالمغػة التػاريخ قسػمي مػف الت صػص حسػب مجمػكعتيف للػى قسػمت طالبػة (64) عػف
 متكسطي بيف ( (0,01 دللة مستكل عند لحصائية دللة ذات فركؽ تكجدلنو  الدراسة نتائج ككانت
 دللػة ذات فػركؽ تكجػد, ك كالتفكيػر الػتعمـ نمػط ا تبػار فػي البعػدم التطبيػؽ فػي الطالبػات درجػات

 فػي البعػدم التطبيػؽ فػي الطالبػات درجػات متكسػطي بػيف  (0,01 )دللػة مسػتكل عنػد لحصػائية
 متكسػطي بػيف (0,01 ) دللػة مسػتكل عنػد لحصػائية دللػة ذات فػركؽ تكجػدك , التحصيمي ال تبار
 . الذكية السبكرة است داـ نحك التجاه موياس في البعدم التطبيؽ في الطالبات درجات

 

 (2008دراسة )سويداف،  .14

 البػرامج لنتػاج ميػارات تنميػة فػي الذكيػة السػبكرة اسػت داـ فعاليػة معرفػة للػى الدراسػة ىػدفت
 البنػائي المػنيج الباحثػة كاتبعػت التدريبيػة, احتياجػاتيف  ػكا فػي اوطفػاؿ ريػاض لمعممػات التعميميػة

 بمحافظػة اوطفػاؿ ريػاض معممػات مػف ا تيػرت عينػة عمػى التجريبػي شػبو كالمػنيج البرنػامج بنػاا فػي
 (30) كاحػدة كػؿ عػدد ك ػابطة تجريبيػة مجمكعتيف للى توسيميـ كتـ معممة, ( 60 ) عددىـ الواىرة
 لتحديػد اسػتبانو لعػدت كمػا التعميميػة, البػرامج إلنتػاج ميػارات قائمػة الباحثػة كلعػدت معممػة,

 البػرامج لنتػاج ميػارات لويػاس معرفػي تحصػيمي ا تبػار ككػذلؾ معممػة, لكػؿ التدريبيػة الحتياجػات
 فاعميػة النتػائج كلظيػرت العممػي, اوداا لمالحظػة مالحظػة بطاقػة ككػذلؾ المعممػات, لػدل التعميميػة
 كلف اوطفػاؿ, ريػاض لمعممػات التعميميػة البػرامج لنتػاج فػي الذكيػة السػبكرة يسػت دـ الػذم البرنػامج
 .التجريبية المجمكعة لصالح (0.05) دللة مستكل عند لحصائية دللة ذات فركؽ ىناؾ

 (Pickens ،2008)بيكنز دراسة  .15
 سػػكؼ التعاكنيػػة الجمسػػات فػػي الذكيػػة السػػبكرة دمػػج كػػاف لذا مػػا لكشػػؼ الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت

 للػػى ككػػذلؾ ناقػػديف, مفكػػريف ليصػػبحكا الطػػالب كتحفيػػز المشػػكالت حػػؿ فػػي الريا ػػي المفيػػكـ يعػػزز
 الرسػػػكـ مسػػػألة سػػػيتناكؿ كالػػػذم الريا ػػػيات, مبحػػػث فػػػي السػػػابت الصػػػؼ لطػػػالب تعميميػػػة بيئػػػة  مػػػؽ
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 قبػؿ التوػدـ سػرعة لتحديػد ,SuccessMaker الرتب معادلة بيانات باست داـ لنشاؤىا تـ التي البيانية
 عينػػػة ككانػػػت التحميمػػػي, الكصػػػفي المػػػنيج الباحػػػث كاسػػػت دـ التفاعميػػػة, الذكيػػػة السػػػبكرة دمػػػج كلثنػػػاا
 برنػامج فػي الػدرجات مالحظػة  ػالؿ كمػف الريا ػيات, مبحػث فػي السابت الصؼ طالب مف الدراسة
 فػػي التغيػػر معػػدؿ موارنػػة الباحػػث مكنػػت( CRCT) بً  لليػػو المشػػار المكحػػد الكفػػااة كا تبػػار التويػػيـ
 عمػػى الذكيػػة لمسػػبكرة كتػػأثير لىميػػة النتػػائج ال ػػابطة, كلظيػػرت كالمجمكعػػة التجريبيػػة المجمكعػػة لداا

 كدرجػػػاتيـ الطمبػػػة فئػػػات فػػػي الممحكظػػػة الزيػػػادة  ػػػالؿ مػػػف الطمبػػػة مػػػف الػػػدنيا كالمسػػػتكيات الطبوػػػات
 .العميا المستكيات في ممحكظة كتأثيرات تغيرات تظير لـ بينما كلعدادىـ,

 : الثاني المحور دراسات عمى التعميؽ
 :الدراسة ألىداؼ بالنسبة  1-
, مثػؿ دراسػة: عمػى فاعميػة السػبكرة الذكيػة فػي تنميػة التحصػيؿ التعػرؼ للى الدراسات بعض ىدفت -

 Norbert نػػػػػكربرت(, 2011) لبػػػػػك العينػػػػػيف(, 2013(, حسػػػػػف )2014(, الجبيمػػػػػي )2014الفػػػػػرا )
 (.   2009(, سرايا كلبك العينيف)2009(, الجكير )2011)
 كميػػارة ةيػػفاالجغر  ـيالمفػػاى ةيػػمتن عمػػى التعػػرؼ للػػى( 2013دراسػػة  لبػػك حمػػادة ) ىػػدفتكمػػا ك  -

 .ئطاال ر  است داـ
لمتحوػػؽ مػػف نمػػكذج التطػػكير المينػػػي ( 2013ك ل ػػركف ) Minor مػػاينكر  دراسػػة ىػػدفتكمػػا ك  -

 .التكامميلمعمـ التكنكلكجيا 
ليػػة اسػت داـ طريوػة الكممػػة اعمػى فع التعػرؼ للػىPhillips (2013 )فيمػبس دراسػػة  ىػدفتكمػا ك  -

 .تدريس المفردات لمطالب  عيفي التحصيؿ فيالمفتاحية 
 الميػارات تنميػةعمػى فاعميػة السػبكرة الذكيػة  التعػرؼ للػى ( 2012دراسػة لبػك عمبػة ) ىػدفتكمػا ك  -

 .الكيربائية الم ططات في العممية
لتحسيف التعمـ في التعميـ الػدا مي باسػت داـ السػبكرة Brown   (2011 )بركاف دراسة ىدفتكما ك  -

 .كالتعميـ المحكسبالذكية 
عمػى فاعميػة اسػت داـ السػبكرة الذكيػة  التعػرؼ للػى  Terreni (6088) تيرينػي دراسػة ىػدفتكمػا ك  -

 لتحفيز كمساعدة الطفاؿ لتعمـ الفف البصرم.في رياض الطفاؿ
 تنميػة فػيعمػى فاعميػة اسػت داـ السػبكرة الذكيػة  التعػرؼ للػى( 2008دراسة سكيداف ) ىدفتكما ك  -

 .اوطفاؿ رياض لمعممات التعميمية البرامج لنتاج ميارات
عمػى فاعميػة اسػت داـ السػبكرة الذكيػة  التعػرؼ للػىPickens (2008 )بيكنػز دراسػة  ىػدفتكمػا ك  -
 .ناقديف مفكريف ليصبحكا الطالب كتحفيز المشكالت حؿ في الريا ي تعزيز المفيكـ في



71 
 

برمجيػات تكظػؼ السػبكرة الذكيػة فػي تنميػة ميػارات التعػرؼ عمػى لثػر  للػى الحاليػة الدراسػة ىػدفتك  -
 لنظمة العد لدل طالب الصؼ الحادم عشر كالحتفاظ بيا.

 :الدراسة لمنيج بالنسبة 2- 
 لىػداؼ لتحويػؽكشػبو التجريبػي  التجريبػي المنيج البعد ىذا في السابوة الدراسات جميت است دمت -

 ( التي است دمت المنيج الكصفي التحميمي.2008) Pickensبيكنز , عدا دراسة الدراسة
 : الدراسة ألدوات بالنسبة 3- 
 .كؿ دراسة تناكلتيا التي لممتغيرات تبعنا كذلؾ دراسة, كؿ في المست دمة الدراسة لدكات تنكعت

(, 2014الفػرا ) دراسػة :مثػؿ الدراسػي التحصػيؿ ا تبػار لويػاس الدراسػات بعػض اسػت دمت فوػد -
(, سػػػػرايا 2009(, الجػػػكير )2011) Norbertنػػػكربرت (, 2011) لبػػػك العينػػػيف(, 2014الجبيمػػػي )

 Pickens (2008.) بيكنز (,2008(, سكيداف )2009كلبك العينيف)
 (.2013التفكير اليندسي مثؿ دراسة حسف ) ا تبار الدراسات بعض است دمتكما  -
مثػؿ دراسػة ا تبار معيار التعمـ كاستمارة مسح لمكفااة التكنكلكجيػة  الدراسات بعض است دمتكما  -

 (.2013 ركف )آك  Minor ماينكر
مثػػؿ دراسػػة : لبػػك عمبػػة  مالحظػػة,ا تبػػار تحصػػيمي كبطاقػػة  الدراسػػات بعػػض اسػػت دمتكمػػا  -
(2012). 
 Terreni تيرينػي  Brown  (2011,)بػراكف مثػؿ دراسػة ,موابمػة  الدراسات بعض است دمتكما  -

(6088). 
 فيمػػبس (,2013لبػػك حمػػادة )دراسػػة:  مثػػؿ المفػػاىيـ  تبػػارلالدراسػػات  بعػػض اسػػت دمت كمػػا -

Phillips  (2013.) 
 . لنظمة العد ميارات ا تبار است دمت الحالية: فود الدراسة لما -

 : الدراسة لعينة بالنسبة  4-
 :يأتي فيما ذلؾ يبيف لف لمباحث كيمكف البعد ىذا في الدراسات السابوة عينة ا تمفت

 (,2013حسػف ) اوساسػي, مثػؿ دراسػة: التعمػيـ طمبػة مراحػؿ مػف الدراسػة عينػة ا تػارت دراسات - 
(, لبػػك عمبػػة 2013)  Phillipsفيميػػبس (,2013 ػػركف )آك  Minorمػػاينكر (, 2013لبػػك حمػػادة )

الجػكير  Norbert (2011,)نػكربرت Brown  (2011 ,)بػراكف(,  2011) لبػك العينػيف(, 2012)
 Pickens (2008.) بيكنز(, 2009)
 (.2014الفرا )مثؿ دراسة:  ,الثانكية المرحمة طمبة مف الدراسة عينة ا تارت دراسات -
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 (,2014الجبيمػػػي ) , مثػػؿ دراسػػة:طمبػػػة الجامعػػات مػػف الدراسػػة عينػػة ا تػػارت دراسػػات -
 (.2009سرايا كلبك العينيف)

 (.2008سكيداف ), مثؿ دراسة: المعمميف كالمعممات مف الدراسة عينة ا تارت دراسات -
     .Terreni (6088) تيريني: مثؿ دراسة رياض اوطفاؿ طمبة مف الدراسة عينة ا تارت دراسات -
 .الحادم عشر عمكـ لنسانية  الصؼ طالب مف عينتيا ا تارت فود الحالية الدراسة لما -

 : الدراسة لنتائج بالنسبة 5- 
كتنميػة الميػارات ك  التحصػيؿتنميػة  في السبكرة الذكية فاعمية عمى التعرؼ للى ىدفت التي الدراسات
ك تعمػػػػـ بعػػػػض الميػػػػارات, تكصػػػػمت للػػػػى فاعميػػػػة السػػػػبكرة الذكيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة ىػػػػذه  المفػػػػاىيـ اكتسػػػػاب
 .الميارات

 السابقة: الدراسات عمى العاـ التعميؽ

البػاحثيف تكظيػؼ  الحػظ مػدل اىتمػاـيلدراسات السابوة فػي المحػكريف, ا استعراضمف  الؿ 
التعميميػػة, لمػػا ليػػا مػػف فكائػػد عديػػدة  ككػػذلؾ السػػبكرة الذكيػػة فػػي العمميػػة ,كتفعيػػؿ البرمجيػػات التعميميػػة

اكتسػاب المفػاىيـ كغيرىػا, كمػا نالحػظ  كمتنكعة سكاا عمى التحصيؿ لك ميػارات التفكيػر المتنكعػة لك
لذكيػة فػي المراحػؿ المتنكعػة, حيػث شػممت طمبػة ريػاض فعالية است داـ البرمجيات كتكظيؼ السبكرة ا

الجامعيػػػة, طمبػػػة الجامعػػػات, طمبػػػة الدراسػػػات العميػػػا ككػػػذلؾ , الثانكيػػػة, اوطفػػػاؿ, المرحمػػػة اوساسػػػية
المعممػػػػيف كالمعممػػػػات, ككػػػػذلؾ صػػػػالحيتيا مػػػػت معظػػػػـ الموػػػػررات الدراسػػػػية سػػػػكاا ) العمػػػػكـ, التربيػػػػة 

ا كغيرىػػػػػا مػػػػف المػػػػػكاد الم تمفػػػػػة(, كػػػػذلؾ نالحػػػػػظ لف معظػػػػػـ السػػػػالمية, المغػػػػػة النجميزيػػػػة, الجغرافيػػػػػ
الدراسػػات التػػي تناكلػػت البرمجيػػات يوػػكـ البػػاحثيف بتصػػميميا كفػػؽ معػػايير فنيػػة كتربكيػػة معينػػة, كلكػػف 
الباحػػث لػػـ يجػػد فػػي لم مػػف الدراسػػات السػػابوة مػػف كظػػؼ البرمجيػػات مػػف  ػػالؿ السػػبكرة الذكيػػة فػػي 

الدراسػػات التػػي تناكليػػا مػػدل كفااتيػػا فػػي تنميػػة التحصػػيؿ  لنظمػػة العػػد, حيػػث لظيػػرت ميػػارات تنميػػة
البرمجيػات  كظفػتكجػد دراسػات فػي حػدكد اطػالع الباحػث تكات اذ الورار كالميارات المتنكعة, كما ل 

 مف  الؿ السبكرة الذكية في تنمية ميارات لنظمة العد.

 في النواحي التالية: استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة وقد -
 طار النظرم كدعمو بأبرز النتائج كالتعريفات الجرائية المتنكعة.ترتيب كتنظيـ اإل .1
 كلىدافيا.اشتواؽ تساؤلت الدراسة الحالية كفرك يا  .2
 التعميمية.استنباط المعايير الفنية كالتربكية الالـز تكافرىا عند تصميـ البرمجيات  .3
 المست دمة في الدراسات السابوة كالتي تثرم الدراسة.الرجكع للى بعض المراجت  .4
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 بناا لدكات الدراسة كل سيما ا تبار ميارات لنظمة العد. .5
 تحديد اوساليب الحصائية المناسبة لمعالجة البيانات التي تـ جمعيا بكاسطة لدكات الدراسة. .6
 بوة.السامناقشة النتائج كبياف مدل اتفاقيا كا تالفيا مت نتائج الدراسات  .7
 اعداد دليؿ المعمـ. .8
 في اآلتي:  تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة وقد -
لنيا لجريت في بيئة فمسطينية عمى عينة مف طالب الصؼ الحادم عشر عمكـ انسانية  .1

 بغزة.
لدل طالب الصؼ لنظمة العد  اص بكحدة  نظمة العدللميارات لنيا قامت بعمؿ ا تبار  .2

الكحدة في م مكف اوسئمة التي تويس ميارات ميارات , حيث ت مف ال تبار الحادم عشر
 .لنظمة العد

 لنيا است دمت البرمجيات التي تكظؼ السبكرة الذكية في تنمية ميارات لنظمة العد.  .3
 

 



 

 الفصؿ الرابع

 الطريقة واإلجراءات
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 مجتمع الدراسة. .2

 عينة الدراسة. .3

 متغيرات الدراسة. .4

 .مجيات التي توظؼ السبورة الذكيةالبر  .5

 أداة الدراسة. .6

 ضبط المتغيرات. .7

 الدراسة. خطوات .8

 األساليب اإلحصائية. .9
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة واإلجراءات

فػي  داة المسػت دمةاو ككػذلؾ كعينتيػا, كمجتمعيػا الدراسػة لمػنيجكصػفنا  الفصػؿ ىػذا يتنػاكؿ
عػدادىا,ك  الدراسػة ػا يت ػمف كمػا كثباتيػا, كصػدقيا ا   تونػيف فػي بيػا الباحػث قػاـ التػي لعجػرااات عر ن

 لمدراسػة التحميػؿ اإلحصػائي فػي تػـ اعتمادىػا التي اوساليب اإلحصائية لدراسة كتطبيويا, كل يرناا لداة
 كذلؾ كما يمي:

 منيج الدراسة: .1

المػنيج الػذم يػتـ  ىػك, ك ذا المجمػكعتيف التجريبيػة كال ػابطة المػنيج التجريبػي الباحػث اتبػت
فيػو الػػتحكـ فػػي المتغيػرات المػػؤثرة فػػي ظػاىرة مػػا باسػػتثناا متغيػر كاحػػد يوػػكـ الباحػث بتطكيعػػو كتغييػػره 

كذلػؾ لمتعػرؼ عمػى  (.682: 6002بيدؼ تحديد كقياس تأثيره عمى الظػاىرة مك ػت الدراسػة )ممحػـ, 
نظمة العػد لػدل طػالب الصػؼ الحػادم عشػر للثر برمجيات تكظؼ السبكرة الذكية في تنمية ميارات 

كالحتفاظ بيا, حيث يػدرس طػالب المجمكعػة التجريبيػة مػف  ػالؿ برمجيػات تكظػؼ السػبكرة الذكيػة, 
 .لما طالب المجمكعة ال ابطة فيدرسكف بالطريوة التوميدية

 الدراسة:مجتمع  .2
يتكػػػػكف مجتمػػػػت الدراسػػػػة مػػػػف طػػػػالب الصػػػػؼ الحػػػػادم عشػػػػر عمػػػػكـ لنسػػػػانية فػػػػي المػػػػدارس 

( طالػػب فػػي 1087الحككميػػة التابعػػة لػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي مديريػػة  ػػاف يػػكنس, كالبػػاله عػػددىـ )
مػػف قسػػـ الت طػػيط  حسػػب الحصػػائيات 2015-2014الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني مػػف العػػاـ الدراسػػي 

 بمديرية  اف يكنس.
 

 ينة الدراسة:ع .3

 –( التابعػة لمديريػػة التربيػة كالتعمػػيـ لمبنػػيف مدرسػة ) الػػد الحسػف الثانكيػةا تيػػار قػاـ الباحػث ب
كػػكف الباحػػث يعمػػؿ معممػػان فييػػا, ككػػذلؾ كجػػكد م تبػػر لمحاسػػكب مػػزكد  ,قصػػدية ػػاف يػػكنس بطريوػػة 
الدراسػة بالطريوػة العشػكائية ا يسيؿ عميو اجرااات تنفيذ التجربة, كتػـ تحديػد عينػة بالسبكرة الذكية, ممَّ 

( طالبػان 90مف بيف ثػالث شػعب لطػالب الصػؼ الحػادم عشػر عمػكـ لنسػانية, كقػد بمػه حجػـ العينػة )
مف طالب الصؼ الحادم عشر عمكـ لنسانية, تـ توسيميـ للى مجمكعتيف تجريبيػة كل ػرل  ػابطة, 

 .ان ( طالب45ككؿ مجمكعة قكاميا )
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 .لدراسةا عينة تكزيت يك ح التالي جدكؿكال
 ( 1) رقـ جدوؿ
 .الدراسة عينة توزيع

 النسبة % العدد العينة
 %50 45 ضابطة
 %50 45 تجريبية
 %100 90 المجموع

 
 متغيرات الدراسة: .4

 تككنت متغيرات الدراسة مف:
 :برمجيات تكظؼ السبكرة الذكية. المتغير المستقؿ 
 :لنظمة العدميارات  المتغير التابع. 

 

 :توظؼ السبورة الذكيةالبرمجيات التي  .5
قاـ الباحث باإلطالع عمى اودب التربكم, كالدراسات السابوة, كقاـ بتحميؿ محتكل كحدة 
لنظمة العد في  كا ميارات لنظمة العد التي قاـ بيعدادىا, كمف ثـ قاـ ببناا برمجيات, حيث تـ 

 (. 6 بناا البرمجيات كفؽ  طكات منيجية كما ىك مك ح في ممحؽ رقـ)

قاـ الباحث بعرض البرمجيات عمى مجمكعة مف المحكميف كالم تصيف كقاـ بتعديؿ كما 
(, يك ح قائمة بأسماا السادة المحكميف لبرمجيات 1البرمجيات كفوان لتمؾ الموترحات كالممحؽ رقـ )

 ( يك ح دليؿ المعمـ في است داـ ىذه البرمجيات.2الدراسة, كالممحؽ رقـ )

 أداة الدراسة: .6
 طالب لدل العد لنظمة ميارات تنمية في الذكية السبكرة تكظؼ برمجيات رلث لمتحوؽ مف

 :الدراسة كىي لداة, قاـ الباحث بيعداد بيا كالحتفاظ عشر الحادم الصؼ
 

 العد: أنظمة ميارات اختبار -
 لود قاـ الباحث بيعداد ا تبار ميارات لنظمة العد عمى النحك التالي:

  : لالختبار العاـ اليدؼ تحديد -1
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لدل طالب  لنظمة العدكاف اليدؼ العاـ مف ال تبار ىك قياس مستكل بعض ميارات   
الموررة  مف  الرابعة )لنظمة العد(كحدة ال, كذلؾ مف  الؿ الحادم عشر عمكـ لنسانيةالصؼ 

 .تكنكلكجيا المعمكماتالجزا الثاني مف كتاب 
 :اَلختبار ميارات تحديد -2

مف مورر كتاب تكنكلكجيا المعمكمات لتطبيؽ دراستو, قاـ الباحث بتحديد الكحدة الرابعة 
كمف ثـ قاـ بتحميؿ محتكل الكحدة في  كا ميارات انظمة العد المراد تنميتيا لدل طالب الصؼ 
الحادم عشر عمكـ لنسانية, كمف ثـ قاـ باحتساب اوكزاف النسبية لكؿ ميارة, كقاـ ببناا ال تبار 

ييا كؿ ميارة, كالجدكؿ التالي يبيف اوكزاف النسبية لكؿ حسب اوكزاف النسبية التي حصمت عم
 ميارة مف ميارات لنظمة العد المتكفرة في الكحدة الرابعة:

 (2جدوؿ رقـ )
 األوزاف النسبية لميارات انظمة العد المتضمنة في الوحدة الرابعة

 عدد األسئمة الوزف النسبي الميارة ـ.
 4 %13.33 الوسمة باقي ليجاد 1

 4 %13.33 الصحيحة الوسمة ليجاد 2
 2 %2.22 عدد عمى المكررة الوسمة 3

4 
 بصكرة اوسس مت التعامؿ
 صحيحة

82.22% 4 

 12 %00 الم تمفة العد لنظمة بيف التحكيؿ 5
 4 %82.22 الثنائية اوعداد كطرح جمت 6

 30 100% جميع ميارات أنظمة العد
 

يك ح اوكزاف النسبية لكؿ ميارة مف ميارات لنظمة العد, حيث كانت  (2رقـ )الجدكؿ 
%( ونيا تشمؿ ست 40ذات الكزف النسبي اوعمى ) الم تمفة العد لنظمة بيف التحكيؿميارة 

ذات الترتيب او ير بكزف نسبي بمه  عدد عمى المكررة الوسمةتحكيالت م تمفة, بينما كانت ميارة 
 ( فورة.30في صكرتو النيائية عبارة عف ) %(, ككاف ال تبار6.66)

لتحديد عدد لسئمة كؿ ميارة كفوان لمكزف النسبي ليا,  ال اصة يك ح المكاصفات (3رقـ )الجدكؿ ك 
 كعدد لسئمة كؿ درس مف دركس كحدة لنظمة العد, حسب الكزف النسبي لكؿ درس:
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 (3جدوؿ رقـ )
 ميارات أنظمة العد المتضمنة في الوحدة الرابعة جدوؿ المواصفات َلختبار 

 القسمة باقي إيجاد الميارة
 القسمة إيجاد

 الصحيحة
 المكررة القسمة
 عدد عمى

 األسس مع التعامؿ
 صحيحة بصورة

 بيف التحويؿ
 العد أنظمة

 المختمفة

 األعداد وطرح جمع
 اإلجمالي الثنائية

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد الدروس

%40 2 - - - - %82.22 6 - - %82.22 6 %13.33 6 أنظمة العد  

التحويؿ 
بيف أنظمة 
 العد 

- - - - 8 2.22% - - 2 00% - - 2 4666%  

جمع وطرح 
األعداد 
 الثنائية

- - - - - - - - - - 6 82.22% 6 1363% 3 

 100% 15 %13633 2 %40 6 %13633 2 %6666 1 %13633 2 %13633 2 المجموع

 

, ميارات لنظمة العدكقاـ الباحث باللتزاـ بما كرد في جدكؿ المكاصفات في بناا ا تبار 
 ,كحسب لكزانيا النسبية الكحدة,ككاف ال تبار يشمؿ جميت ميارات لنظمة العد التي كردت في 

 تكزيت فوراتكالجدكؿ التالي يك ح  المتعدد,( فورة, مف نكع ا تيار مف 30كاشتمؿ ال تبار عمى )
 حسب الكزف النسبي. عمى ميارات لنظمة العد ال تبار

  (4) رقـ جدوؿ
 عمى ميارات أنظمة العد اَلختبار توزيع فقرات

 الفقرات رقـ الميارة
 مجموع
 الفقرات

 النسبة
 المئوية

 %13.33 4 4 , 3 ,2 ,1 الوسمة باقي ليجاد

 %13.33 4 8 ,7 ,6 ,5 الصحيحة الوسمة ليجاد

 %2.22 2 11 , 9 عدد عمى المكررة الوسمة

 بصكرة اوسس مت التعامؿ
 صحيحة

14,13,12,11 4 82.22% 

 العد لنظمة بيف التحكيؿ
 الم تمفة

24,23,22,21,21,19,18,17,16,15,26,25 12 00% 

 %13.33 4 30 ,29 ,28 ,27 الثنائية اوعداد كطرح جمت

 %100 فقرة 30 المجموع
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 صياغة مفردات اَلختبار:  -3
 التالية: األسس اَلختبار مفردات صياغة في روعي وقد
 شمكؿ ال تبار لكافة ميارات لنظمة العد. -1
 مطابوة ال تبار لجدكؿ المكاصفات. -2
 مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة. -3
 مناسبة ال تبار لطبيعة طمبة الصؼ الحادم عشر عمكـ لنسانية كقدراتيـ, كسالمتو المغكية. -4
 عمى العينة الستطالعية لمتأكد مف صدؽ فوراتو كثبات نتائجو.تطبيؽ ال تبار  -5
 . كمحدد كا ح بشكؿ ة السؤاؿصياغ -6
 . كاحدة لجابة مف لكثر يحتمؿ ل بحيث السؤاؿ صياغة -7
 . الصحيحة اإلجابة للى لشارة لية عمى يحتكم ل بحيث السؤاؿ صياغة -8
 اإلجابة بينيا مف الطالب ي تار بدائؿ لربعة عمى سؤاؿ مف اوسئمة المك كعية كؿ احتكاا -9

 .الصحيحة
 اَلختبار: تعميمات وضع  -4

 للى ال تبار, في منيـ مطمكب ىك ما للى الطالب تكجيو ىك التعميمات ىذه مف اليدؼ
  .الستعانة باآل ريف كعدـ بدقة السؤاؿ قرااة بكجكب عمييـ التنبيو جانب

 

 التطبيؽ اَلستطالعي َلختبار ميارات أنظمة العد:  -5
قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ ا تبػػار ميػػارات لنظمػػة العػػد عمػػى عينػػة اسػػتطالعية مػػف طمبػػة الصػػؼ 

نظمػػػة العػػػد مك ػػػكع الدراسػػػة, ككانػػػت العينػػػة لالحػػػادم عشػػػر عمػػػكـ لنسػػػانية سػػػبؽ ليػػػـ دراسػػػة كحػػػدة 
يجػػاد ان ( طالبػػ40السػػتطالعية عبػػارة عػػف ) , كذلػػؾ لمتأكػػد مػػف سػػالمة ال تبػػار, كقدرتػػو التمييزيػػة, كا 

 لصعكبة, كالتأكد مف صدؽ ال تبار, كثبات نتائجو.معامالت ا

 تحديد زمف اَلختبار:  -6

قاـ الباحث بتحديد زمف ال تبار  الستطالعية,مف  الؿ تطبيؽ ال تبار عمى العينة 
 دقيوة مف  الؿ المعادلة التالية: 40كالذم كاف 
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 =زمف اَلختبار
 أكثر طالبالزمف الذي استغرقو أقؿ طالب + الزمف الذي استغرقو 

2 
 دقيوة. 40= 2(/45+35زمف ال تبار = )

 

 :أنظمة العدتصحيح اختبار ميارات   -7
است دـ الباحث ا تبار لميارات لنظمة العد مف نكع كاحد )ا تيار مف المتعدد(, ككاف 

( فورة, كقاـ بتصحيح ال تبار كترميزه عمى لساس اإلجابة 30لجمالي عدد فورات ال تبار )
 ( درجة.30(, كعميو فيف الدرجة الكمية لال تبار تساكم )0) ال طأ(, لما اإلجابة 1الصحيحة )

 ختبار:اَلصدؽ  -8
  تبار ميارات لنظمة العد مف  الؿ الطرؽ التالية:اتـ حساب صدؽ 

 :المحامين صدق .1

مت صص في ( 19) عرض الباحث ال تبار عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف
كقد استجاب الباحث آلراا  ,(1بالممحؽ رقـ )مدرجة  التدريس, كلسماا المحكميف كطرائؽالمناىج 
 مف تككف ال تباركقاـ بيجراا ما يمـز مف تعديؿ في  كا الموترحات المودمة, كبذلؾ  ,المحكميف

  (.4كما ىك مك ح في ممحؽ رقـ ) بعد اجرااات التحكيـ ( فورة30)
  :صدؽ اَلتساؽ الداخمي .2

كذلؾ مف  الؿ حساب  ,ميارات انظمة العدتـ حساب صدؽ التساؽ الدا مي ل تبار 
معامؿ الرتباط بيف كؿ فورة مف الفورات مت الدرجة الكمية لال تبار عمى جميت لفراد العينة الباله 

 ( يك ح نتائج معامالت الرتباط.5الجدكؿ رقـ )ك  طالب,) 40)قكاميا 
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 (5جدوؿ رقـ )
 مع الدرجة الكمية لالختبار العدأنظمة  مياراتمعامؿ اَلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اختبار 

 مستو  الدَللة معامؿ اَلرتباط رقـ السؤاؿ مستو  الدَللة معامؿ اَلرتباط رقـ السؤاؿ
1 .607(**) 0.000 16 .552(**) 0.000 
2 .569(**) 0.000 17 .812(**) 0.000 
3 .633(**) 0.000 18 .343(*) 0.030 
4 .749(**) 0.000 19 .532(**) 0.000 
5 .875(**) 0.000 20 .852(**) 0.000 
6 .365(*) 0.021 21 .820(**) 0.000 
7 .430(**) 0.006 22 .507(**) 0.001 
8 .480(**) 0.002 23 .889(**) 0.000 
9 .855(**) 0.000 24 .328(*) 0.039 
10 .841(**) 0.000 25 .826(**) 0.000 
11 .519(**) 0.001 26 .439(**) 0.005 
12 .407(**) 0.009 27 .338(*) 0.033 
13 .393(*) 0.012 28 .661(**) 0.000 
14 .502(**) 0.001 29 .557(**) 0.000 
15 .499(**) 0.001 30 .517(**) 0.001 
                                                                                                      0.01عند مستكل دللة  دالة** 
 0.05عند مستكل دللة  دالة *

( لف معامؿ الرتباط لجميت فورات ا تبار ميارات لنظمة العد 5كيتبيف مف الجدكؿ رقـ )
مما يشير للي كجكد اتساؽ دا مي لفورات  α 0.05)عند مستكل دللة ) كانت دالة لحصائيان 

 ال تبار كىذا يدلؿ عمى صدؽ ال تبار.
 :صدؽ اَلتساؽ البنائي .3

ل تبار ميارات لنظمة العد كذلؾ مف  الؿ حساب  بنائيتـ حساب صدؽ التساؽ ال
مت الدرجة الكمية لال تبار عمى جميت لفراد العينة  ميارة مف المياراتمعامؿ الرتباط بيف كؿ 

 ( يك ح نتائج معامالت الرتباط. 6 طالب, الجدكؿ رقـ ) 40الباله قكاميا 
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 ( 6 جدوؿ رقـ )

 نتائج معامالت اَلرتباط بيف كؿ ميارة مف الميارات مع الدرجة الكمية َلختبار ميارات أنظمة العد

الدَللةمستو   معامؿ اَلرتباط الميارة  
 0.000 (**)780. ليجاد باقي الوسمة

 0.000 (**)680. ليجاد الوسمة الصحيحة
 0.000 (**)914. ليجاد الوسمة المكررة عمى عدد

 0.000 (**)633. التعامؿ مت اوسس بصكرة صحيحة
 0.000 (**)950. التحكيؿ بيف لنظمة العد الم تمفة
 0.000 (**)810. جمت كطرح اوعداد الثنائية

 0.05عند مستكل دللة  دالة*                                                        0.01عند مستكل دللة   دالة** 

( لف معامؿ الرتباط لجميت ميارات لنظمة العد كانت دالة لحصائيا  6 يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
بنائي بيف جميت  مما يشير للي كجكد اتساؽ ( مت الدرجة الكمية لال تبار,0.05)عند مستكل دللة 
 كىذا يدلؿ عمى صدؽ ال تبار. ميارات ال تبار,

 .ختباراَلثبات  -9
 تـ حساب معامؿ الثبات ل تبار ميارات لنظمة العد مف  الؿ الطرؽ التالية:

 طريقة التجزئة النصفية: -1
حيث تـ ليجاد معامؿ تـ حساب معامؿ الثبات لال تبار مف  الؿ طريوة التجزئة النصفية, 

سؤاؿ, كمعدؿ درجات اوسئمة الزكجية ( 15) الرتباط بيف معدؿ درجات اوسئمة الفردية البالغة
براكف  -سؤاؿ, كقد تـ تصحيح معامؿ الرتباط باست داـ معادلة ارتباط سبيرماف  15))كالبالغة 

)كذلؾ باست داـ المعادلة التالية :  لمتصحيح,
1

2

R

R )( حيثR)  ,يك ح  كىك معامؿ الرتباط
 (481: 2010)لبك عالـ,   ( معامؿ الثبات قبؿ كبعد التعديؿ.7الجدكؿ رقـ )

 (7جدوؿ رقـ )
 وفًقا لطريقة التجزئة النصفية أنظمة العد مياراتيوضح معامؿ الثبات َلختبار 

 التصحيحمعامؿ الثبات بعد  معامؿ الثبات قبؿ التصحيح عدد الفقرات البياف

 0.950 0.905 30 ميارات أنظمة العداختبار 



83 
 

( لف قيمة معامؿ الثبات كفوا لطريوة التجزئة النصفية بمه 7يتبيف مف جدكؿ رقـ )
 كىي تعتبر قيمة مرتفعة تدلؿ عمى قكة ال تبار كثباتو. ,(0.950)

 (:Kuder-Richardson  21) ريتشاردسوف –معادلة كودر طريقة  -2
تعتمد ىذه ك  تبار تحصيمي لك غيره, المعامؿ ثبات  ليجادتست دـ ىذه المعادلة في حيث 

عمى فورات ال تبار ككؿ, ككذلؾ عمى عدد فوراتو,  الطالبالمعادلة عمى درجة تبايف استجابات 
ذا كاف عددىا كبيران ارتفت تجانس  فكمما كاف عدد الفورات قميالن ان فض تجانس ال تبار, كا 

 يككف عددكليذا يف ؿ است داـ معادلة ككدر ريتشاردسكف في حالة ال تبارات التي  ال تبار,
 :, كالمعادلة ىيفأكثر فورة (60)فوراتيا 

فث  =  
ف  
   [

ـ (ف   ـ)
ع      ـ

    ] 

 .عمى ال تبار التالميذ= تبايف درجات  2ع :حيث لف
 .عمى ال تبار التالميذـ   = متكسط درجات            
 .ف   = عدد فورات ال تبار    

 (602: 6009)المنيزؿ, 
 

 (:Kuder-Richardson  21) معادلة ككدر ريتشاردسكف( يك ح نتائج 1كالجدكؿ رقـ )

 (8الجدوؿ رقـ )
 معامؿ الثبات بطريقة كودر ريتشاردسوف لجميع فقرات اختبار ميارات أنظمة العد

 معامؿ كودر ريتشاردسوف تبايف الدرجات متوسط الدرجات عدد الفقرات البياف

 0.926 68.86 12.17 30 اختبار ميارات أنظمة العد

( يت ح بأف معامؿ الثبات باست داـ معادلة ككدر ريتشاردسكف 8مف  الؿ الجدكؿ رقـ )
كبذلؾ يككف ا تبار ميارات , كىي نسبة مرتفعة تدلؿ عمى قكة ال تبار كثباتو, ( 0.926يبمه )

 (.3ممحؽ رقـ )لنظمة العد في صكرتو النيائية 
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 : الصعوبة معامؿ  -10
ال تبار كذلؾ مف لجؿ الت مص  فوراتمف  فورةقاـ الباحث بييجاد معامؿ الصعكبة لكؿ 

 التالية:ة , كفؽ العالقكالسيمة جدنا مف اوسئمة الصعبة جدنا
 

عدد التالميذ الذيف لجابكا عف المفردة لجابة  اطئة
عدد التالميذ الكمي

 معامؿ الصعكبة  

 (169: 2118)لبك دقة, 
 التمييز:معامؿ  -11

اليدؼ اوساسي , حيث لف ال تبار فوراتمف  فورةلكؿ  التمييزقاـ الباحث بييجاد معامؿ 
مف حساب معامؿ التمييز لفورات ال تبار كلمدرجة الكمية ىك التعرؼ عمى الفورات ال عيفة 

 20))با تيار الفئة العميا كالمككنة مف  الباحث قاـك كالفورات الوكية, بيدؼ حذؼ ال عيؼ منيا, 
تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فورة مف فورات , ك طالبنا 20))طالبنا كالفئة الدنيا المككنة مف 

طالبنا للي  (40)ال تبار, ذلؾ بعد توسيـ مجمكع طالب العينة الستطالعية الباله عددىـ 
% بكاقت 50مجمكعتيف بعد ترتيب درجاتيـ ترتيب تصاعدم, بحيث تحتكم المجمكعة اوكلى عمى 

جات, كالمجمكعة الثانية ت منت عمى طالبنا مف مجمكع الطالب الذيف حصمكا عمى لدنى در  ((20
طالبنا مف المجمكع الكمي  (20)بكاقت  %50الطالب الذيف حصمكا عمى لعمى درجات بمودار 

, كفؽ كقاـ الباحث باحتساب معامالت التمييز لكؿ فورة مف فورات ال تبار كلمدرجة الكميةلمطالب, 
 التالية:ة العالق

 
 ؾ( ÷ 2ف – 1ز )ـ( = )فيمعامؿ التمي

 (172: 2008)لبك دقة, 
   : عدد اإلجابات الصحيحة في الفئة العميا.1ف
 عدد اإلجابات الصحيحة في الفئة الدنيا. :2ف
 المجمكعتيف. لحدل لفرادعدد  ؾ:

كمعامالت التمييز لكؿ فورة مف فورات ا تبار ميارات  الصعكبة( معامالت 5كيك ح الجدكؿ رقـ )
 لنظمة العد, كالدرجة الكمية لفوراتو:
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 (9جدوؿ رقـ )
 ميارات أنظمة العد التمييز لجميع فقرات اختبارمعامؿ نتائج معامؿ الصعوبة و 

( لف درجػػػػػات صػػػػػعكبة لغمػػػػػب فوػػػػػرات ال تبػػػػػار تتػػػػػراكح بػػػػػيف  9يتبػػػػػيف مػػػػػف جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ ) 
 -%25%, كمػػػػػػػػػػػا تتػػػػػػػػػػػراكح درجػػػػػػػػػػػات التمييػػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػػيف ) 59% ( بمتكسػػػػػػػػػػػط عػػػػػػػػػػػاـ 75 – 25%) 
%, ممػػػػػػػا يشػػػػػػػير لف جميػػػػػػػت فوػػػػػػػرات ال تبػػػػػػػار توػػػػػػػت  ػػػػػػػمف المسػػػػػػػتكل 40% ( بمتكسػػػػػػػط عػػػػػػػاـ 70

حيػػػػػػث لف الفوػػػػػػرات ال ػػػػػػعيفة ىػػػػػػي التػػػػػػي يكػػػػػػكف معامػػػػػػؿ  الموبػػػػػػكؿ لمعػػػػػػامالت الصػػػػػػعكبة كالتمييػػػػػػز,
( بػػػػػػػأف 296: 2005, كيشػػػػػػػير )ممحػػػػػػػـ, (172: 2008( )لبػػػػػػػك دقػػػػػػػة, 0.20تمييزىػػػػػػػا لقػػػػػػػؿ مػػػػػػػف )

 0.20ل يوػػػػػػؿ عػػػػػػف  معامػػػػػػؿ التمييػػػػػػزك , (0.75-0.25بػػػػػػيف ) يتػػػػػػراكحمعامػػػػػػؿ الصػػػػػػعكبة الموبػػػػػػكؿ 
 (,172: 1998ككممػػػػػػػا ارتفػػػػػػػت معامػػػػػػػؿ التمييػػػػػػػز عػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ كممػػػػػػػا كػػػػػػػاف لف ػػػػػػػؿ)الزيكد كعميػػػػػػػاف, 

( يت ػػػػػػح لف جميػػػػػػت معػػػػػػامالت الصػػػػػػعكبة كالتمييػػػػػػز لمفوػػػػػػرات موبكلػػػػػػة 5كمػػػػػػف  ػػػػػػالؿ جػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ )
 مما يدلؿ عمى لف ال تبار جيد., مف المدل الذم حدده الباحث 

 

 يزيالتم الصعوبة السؤاؿ يزيالتم الصعوبة السؤاؿ
1 0.63 0.45 17 0.68 0.55 
2 0.55 0.40 18 0.63 0.25 
3 0.63 0.25 19 0.68 0.35 
4 0.75 0.30 20 0.70 0.50 
5 0.73 0.45 21 0.73 0.55 
6 0.25 0.40 22 0.63 0.25 
7 0.28 0.45 23 0.73 0.55 
8 0.30 0.50 24 0.73 0.25 
9 0.73 0.45 25 0.75 0.40 
10 0.65 0.70 26 0.75 0.30 
11 0.28 0.55 27 0.60 0.30 
12 0.30 0.50 28 0.60 0.30 
13 0.45 0.30 29 0.55 0.30 
14 0.65 0.40 30 0.53 0.25 
 0.40 0.59 المتوسط 0.25 0.73 15
16 0.70 0.50 
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 ضبط متغيرات الدراسة: .7
قػػاـ الباحػػػث ب ػػػبط عػػدة متغيػػػرات ل ػػػماف تجػػانس العينػػػة كلعػػػزك تنميػػة ميػػػارات لنظمػػػة العػػػد 

 لمبرمجيات التي تكظؼ السبكرة الذكية, كلتحويؽ ذلؾ قاـ الباحث بمجمكعة مف اإلجرااات:

  الدراسة التجريبية كال ابطة في ميارات لنظمة العد في الوياس الوبمي, كتـ تكافؤ مجمكعتي
لمتعرؼ للى الفركؽ بيف المجمكعتيف )التجريبية كال ابطة( قبؿ (  t-test ) است داـ ا تبار

 ( يك ح ذلؾ.10البدا في تنفيذ التجربة, كالجدكؿ رقـ )
 

 (10جدوؿ رقـ )
 لمفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف في القياس القبمي t- testنتائج اختبار 

اَلنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة الميارة
 المعياري

مستو   tقيمة 
 الدَللة

 ليجاد باقي الوسمة
 1.456 1.711 45 الضابطة

-1.154 0.252 
 1.468 2.067 45 التجريبية

 0.996 2.311 45 الضابطة ليجاد الوسمة الصحيحة
-0.323 0.747 

 0.960 2.378 45 التجريبية
ليجاد الوسمة المكررة عمى 

 عدد
 0.529 0.244 45 الضابطة

1.449 0.151 
 0.318 0.111 45 التجريبية

التعامؿ مت اوسس بصكرة 
 صحيحة

 1.164 3.089 45 الضابطة
1.278 0.205 

 1.146 2.778 45 التجريبية
التحكيؿ بيف لنظمة العد 

 الم تمفة
 1.665 3.000 45 الضابطة

1.295 0.199 
 1.232 2.600 45 التجريبية

 جمت كطرح اوعداد الثنائية
 1.019 1.089 45 الضابطة

0.519 0.605 
 1.011 0.978 45 التجريبية

أنظمة الدرجة الكمية لميارات 
 العد

 2.633 11.444 45 الضابطة
0.930 0.355 

 2.803 10.911 45 التجريبية
 

 دللة عند مستكل فركؽ ذات دللة لحصائية عدـ كجكد( 10يتبيف مف جدكؿ رقـ )
مجمكعتي تكافؤ  ىبيف متكسط درجات لفراد المجمكعة التجريبية كال ابطة, مما يشير لل(, 0.05)

 .مستكل ميارات لنظمة العدالتجريبية كال ابطة في  الدراسة
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 :المعمـ 
منذ  اكاف يدرسيم فالذي )المجمكعة التجريبية كالمجمكعة ال ابطة(, الفصميفبتدريس  الباحث قاـ

 .بداية العاـ
 :العمر 

جميت الطالب ىـ  فَّ ل, حيث عاـ( 17 – 16) يالحظ الباحث لف جميت الطالب في نفس العمر
 .الحادم عشر عمكـ لنسانيةطالب الصؼ 

 :الجنس 
الذككر فوط, كبيذا يككف الباحث قد لود تـ تطبيؽ ال تبار في ىذه الدراسة عمى التالميذ 

 ثبت متغير الجنس في ىذه الدراسة.
 

 :المستوي اَلقتصادي واَلجتماعي 
حاكؿ الباحث لف يثبت ىذا المتغير كذلؾ مف  الؿ ل ذه لعينة الدراسة مف منطوة كاحدة 

 ية.فييا توريبنا الك ت القتصادم كالجتماعي, كىك ما لبرزتو كشكؼ اوحكاؿ المدرس يتساكل
 

 

 ت الدراسة:خطوا .8
تحويوػػان وىػػداؼ الدراسػػة قػػاـ الباحػػث بمجمكعػػة مػػف ال طػػكات العمميػػة لمتعػػرؼ للػػى لثػػر برمجيػػات 

 تكظؼ السبكرة الذكية في تنمية ميارات لنظمة العد, ككانت  طكات التطبيؽ كالتالي:

 كاوبحػػاثالطػػالع عمػػى اودب التربػػكم المتعمػػؽ بمك ػػكع الدراسػػة فػػي بعػػض الكتػػب كالدراسػػات  .1
 التربكية كالدكريات.

الحادم عشر عمكـ لدل طالب الصؼ  تكظيفيا بالسبكرة الذكيةالالـز  البرمجيات تصميـ .2
 .لنسانية

 .)الكحدة الرابعة مف كتاب تكنكلكجيا المعمكمات(  ا تيار كحدة دراسية .3
 .(5ممحؽ رقـ ) تحميؿ محتكل الكحدة. .4
 .(2) رقـ ممحؽلعداد دليؿ المعمـ. .5
 العينة.ا تيار  .6
 .ميارات انظمة العدلعداد ا تبار  .7
 عمى لفراد المجمكعة التجريبية. البرمجياتتطبيؽ  .8
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 عمى كؿ مف المجمكعتيف ال ابطة كالتجريبية.ميارات انظمة العد تطبيؽ ا تبار  .9
 كتفسيرىا. نتائجالجمت البيانات كتحميؿ  .10
 ك ت الموترحات كالتكصيات في  كا النتائج. .11

 

 المستخدمة في الدراسة:األساليب اإلحصائية  .9
قػػػػاـ الباحػػػػث بتطبيػػػػؽ لدكات الدراسػػػػة عمػػػػى مجمػػػػكعتيف اوكلػػػػى تجريبيػػػػة كالثانيػػػػة  ػػػػابطة, 
لمتعػػرؼ للػػى لثػػر برمجيػػات تكظػػؼ السػػبكرة الذكيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات لنظمػػة العػػد, كلتحويػػؽ لىػػداؼ 

كلعجابػػة عمػػى  (,SPSSالدراسػػة تػػـ اسػػت داـ برنػػامج رزمػػة التحميػػؿ اإلحصػػائي لمعمػػكـ الجتماعيػػة )
التسػػػػاؤلت كالتحوػػػػؽ مػػػػف الفػػػػركض تػػػػـ اسػػػػت داـ مجمكعػػػػة مػػػػف اوسػػػػاليب كالمعالجػػػػات اإلحصػػػػائية 

 كال تبارات المناسبة كىي:

 معامؿ الرتباط بيرسكف. -
 لمفركؽ بيف متكسط عينتيف مستومتيف.( t-test) ا تبار -
 .مرتبطتيفلمفركؽ بيف متكسط عينتيف  (t-test)ا تبار  -
 لتحديد حجـ تأثير البرنامج.   مربت ليتا  -
(  لمتعرؼ عمى ثبات نتائج Kuder-Richardson  21ريتشاردسكف ) – معادلة ككدر -

 ال تبار.
 







 الفصؿ الخامس

 نتائج الدراسة وتفسيرىا

 

 .إجابة السؤاؿ األوؿ 

 .إجابة السؤاؿ الثاني 

  اوتفسيرى الثالث بالسؤاؿالنتائج المتعمقة. 

  اوتفسيرى الرابع بالسؤاؿالنتائج المتعمقة. 

  اوتفسيرى بالسؤاؿ الخامسالنتائج المتعمقة. 

 .توصيات الدراسة 

 .مقترحات الدراسة 
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 الفصؿ الخامس

 نتائج الدراسة وتفسيرىا

الكشؼ عف لثر برمجيات تكظؼ السبكرة الذكية في تنمية ميارات للى ىذه الدراسة  ىدفت
لنظمة العد لدل طالب الصؼ الحادم عشر عمكـ لنسانية, كلتحويؽ لىداؼ الدراسة قاـ الباحث 

حيث قاـ الباحث بتصميـ البرمجيات  بعرض مجمكعة مف اإلجرااات الميدانية في الفصؿ الرابت,
 كىذا, تصميـ ا تبار ميارات لنظمة العد لوياس لثر البرمجياتالتي تكظؼ السبكرة الذكية, كقاـ ب

نتائج, الفي سبيؿ الكصكؿ للى الفصؿ يتناكؿ اإلجابة عمى لسئمة الدراسة, كالتحوؽ مف الفركض, 
 عمى النحك التالي: تكصيات, كاقتراح بعض الدراسات المستوبمية ذات العالقةتوديـ الك 

 :إجابة السؤاؿ األوؿ 
 لنسانية؟ عمكـ عشر الحادم الصؼ طالب لدل تنميتيا المراد العد لنظمة ميارات : مانص السؤاؿ

قػػػاـ الباحػػػث بعمػػػؿ  لنظمػػػة العػػػدكلتحديػػػد الميػػػارات فػػػي مك ػػػكع لعجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ اوكؿ 
لتحديػػد الميػػارات التػػي تت ػػمنيا  ,الحػػادم عشػػرمصػػؼ لالمعمكمػػات  تكنكلكجيػػا عمػػؿ لمعممػػي  كرشػػة
تػػـ التفػػاؽ  ,مبحػػث التكنكلكجيػػا تحميػػؿ المحتػػكل, كبالتعػػاكف مػػت لجنػػةؿ  ػػال كمػػفانظمػػة العػػد, كحػػدة 

كالتػػي تناكليػػا الباحػػث فػػي دراسػػتو كيػػكد لنظمػػة العػػد ال اصػػة بمك ػػكع  عمػػى مجمكعػػة مػػف الميػػارات
 فجاات عمى النحك التالي: ,عشر عمكـ لنسانية الحادمالصؼ  لكسابيا لطالب

 ليجاد باقي الوسمة. .1
 )دكف ذكر الباقي(. ليجاد الوسمة الصحيحة .2
 الوسمة المكررة عمى عدد. .3
 التعامؿ مت اوسس بصكرة صحيحة. .4
 التحكيؿ بيف لنظمة العد الم تمفة. .5
 جمت كطرح العداد الثنائية. .6

 

   

 



91 
 

 :إجابة السؤاؿ الثاني 
 : ما الصكرة العامة لمبرمجيات التي تكظؼ السبكرة الذكية لتنمية ميارات لنظمة العد؟نص السؤاؿ

عمى السؤاؿ الثاني قاـ الباحث باإلطالع عمى اودب التربكم, كالدراسات السابوة, لعجابة 
كقاـ بتحميؿ محتكل كحدة لنظمة العد في  كا ميارات لنظمة العد التي قاـ بيعدادىا, كمف ثـ قاـ 

 (. 6 ممحؽ) طكات منيجية كما ىك مك ح في  كفؽ ببناا برمجيات

مجمكعة مف المحكميف كالم تصيف كقاـ بتعديؿ كما قاـ الباحث بعرض البرمجيات عمى 
( يك ح قائمة بأسماا المحكميف لبرمجيات 1كالممحؽ رقـ ) ,البرمجيات كفوان لتمؾ الموترحات
 ( يك ح دليؿ المعمـ في است داـ البرمجيات.2الدراسة, كما لف الممحؽ رقـ )

  وتفسيرىا الثالث بالسؤاؿالنتائج المتعمقة: 
بيف متكسطي   )α≤ 0.05 فركؽ ذات دللة لحصائية عند مستكل ) ىؿ تكجدينص السؤاؿ: 

 ؟درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة ال ابطة في التطبيؽ البعدم ل تبار ميارات لنظمة العد
 

 :اآلتية الصفرية الفرضية صياغة تـ السؤاؿ، ىذا عف ولإلجابة
بيف متكسطي درجات المجمكعة   )α≤ 0.05 تكجد فركؽ ذات دللة لحصائية عند مستكل )"ل 

 ".التجريبية كالمجمكعة ال ابطة في التطبيؽ البعدم ل تبار ميارات لنظمة العد
 يلفركؽ بيف متكسطلدللة ا test.tقاـ الباحث باست داـ ا تبار  الصفرية, كل تبار صحة الفر ية

 .ذلؾ( يك ح 11عينتيف مستومتيف, كالجدكؿ رقـ )
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 (11جدوؿ رقـ )
 َلختبار ميارات أنظمة العد لمفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف في القياس البعدي tنتائج اختبار 

 المتوسط العدد المجموعة البياف
اَلنحراؼ 
 tقيمة  المعياري

مستو  
 الدَللة

 1.325 2.800 45 التجريبية ليجاد باقي الوسمة
2.863 0.005 

 1.252 2.022 45 الضابطة

 الصحيحةليجاد الوسمة 
 7.307 1.031 3.267 45 التجريبية

 
0.000 

 0.834 1.822 45 الضابطة 

 ليجاد الوسمة المكررة عمى عدد
 0.900 0.911 45 التجريبية

4.12 0.000 
 0.539 0.267 45 الضابطة

التعامؿ مت اوسس بصكرة 
 صحيحة

 0.991 3.489 45 التجريبية
2.659 0.009 

 1.217 2.867 45 الضابطة

 التحكيؿ بيف لنظمة العد الم تمفة
 3.279 8.578 45 التجريبية

7.802 0.000 
 2.246 3.956 45 الضابطة

 1.456 2.489 45 التجريبية جمت كطرح اوعداد الثنائية
4.447 0.000 

 1.019 1.311 45 الضابطة

 الدرجة الكمية
 6.144 21.533 45 التجريبية

8.711 0.000 
 3.663 12.244 45 الضابطة

 
  )α≤ 0.05 ) فركؽ ذات دللة لحصائية عند مستكل كجكد( 11يتبيف مف جدكؿ رقـ )

بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة ال ابطة في التطبيؽ البعدم ل تبار 
التي درست مف  الؿ تطبيؽ البرمجيات مف  طالب المجمكعة التجريبية لصالح ميارات لنظمة العد

ككانت تمؾ الفركؽ لصالح طالب المجمكعة التجريبية لكؿ ميارة عمى حدة,  الؿ السبكرة الذكية, 
 كلمميارات ككؿ.

طالب المجمكعة التجريبية درسكا  فَّ لكيعزك الباحث ىذه الفركؽ للى طريوة التدريس, حيث 
باست داـ برمجيات تكظؼ السبكرة الذكية, بينما درس طالب المجمكعة ال ابطة بطرؽ عادية, 
كما يمكف استنتاج لف البرمجيات ساىمت في تنمية ميارات لنظمة العد, كالميارات الفرعية حيث 

 الفركؽ كانت لكؿ ميارات لنظمة العد. فَّ ل
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لف اسػػػت داـ البرمجيػػػات التػػػي تكظػػػؼ السػػػبكرة الذكيػػػة تعتبػػػر طريوػػػة شػػػيوة ص الباحػػػث للػػػى ك ميػػػ
كممتعػػة لػػتعمـ مبحػػث تكنكلكجيػػا المعمكمػػات  اصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بأنظمػػة العػػد, كمػػا لف البرمجيػػات 
اشػػتممت عمػػى كسػػائط متعػػددة سػػاعدت الطػػالب عمػػى فيػػـ الػػدركس بطريوػػة جيػػدة, كىػػذا انعكػػػس 

انظمػة العػد, كمػا لف الباحػث لحػظ تفاعػؿ الطػالب لثنػاا  عمى لداا الطالب عمى ا تبػار ميػارات
اسػػت داـ الحاسػػكب, كالبرمجيػػات الم تمفػػة عمػػؿ  فَّ لتطبيػػؽ الػػدركس مػػف  ػػالؿ البرمجيػػات, حيػػث 

يجابيػػة نحػػك الػػتعمـ بشػػكؿ عػػاـ, كنحػػك مبحػػث تكنكلكجيػػا المعمكمػػات لكسػػاىـ فػػي تكػػكيف اتجاىػػات 
 تسػػتثمر بطريوػة تصػميمياكتػـ الطمبػة,  قبػػؿ مػػف سػت داـال سػيمة البرمجيػاتك بشػكؿ  ػاص, 

 التعميميػة, ككػذلؾ تجػذب فعاليػة المػادة يزيػد المػكف كالحركػة ممػا الفنيػة مثػؿ الحاسػكب لمكانيػات
اإليجػابي,  كالتفاعػؿ المشػاركة فرصػة لممػتعمـ المعرك ػة, كتتػيح التعميميػة لممػادة المػتعمـ انتبػاه
 فػي كالفكريػة, كتثيػر المناسػبة الراجعػة بالتغذيػة لػبالطا اسػتعماليا, كتػزكد فػي متعػة المػتعمـ كيجػد

عمػى , كتسػاعد كالتطبيوػات التػدريبات فييػا كالفكريػة, كمػا تتنػكع المناسػبة كالدافعيػة النشػاط الطالػب
لثارة قدراتيـ العومية كلنماط التفكير لدييـ, ككذلؾ الستراتيجيات التدريسػية الم تمفػة التػي اعتمػدىا 

كالتػػي كػػاف ليػػا تػػأثير كبيػػر فػػي فيػػـ الطػػالب لمك ػػكع لنظمػػة العػػد, ممػػا  لثنػػاا تطبيػػؽ البرمجيػػات
 ساىـ في تنمية ميارات انظمة العد.

كلمتعرؼ عمى حجـ لثر الفركؽ بيف المجمكعة التجريبية كال ابطة عمى الوياس البعدم تـ است داـ 
 :(42: 2000, عفانة) المعادلة التاليةكما ىك مك ح ب   مربت ليتا 

   
  

       
 

 
 :   مف  الؿ قيمة ليتا تربيت  , اوثر( حجـ 12كيك ح الجدكؿ رقـ )

 (12جدوؿ رقـ )
 حسب قيمة إيتا تربيعثر حجـ األ 
 حجـ األثر   قيمة إيتا تربيع 

    0.01 صغير 
 متوسط 0.01 >     0.14 >
      0.14 كبير 

 .(2012:كصافي )لبك دقة 
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 اوثر لكؿ ميارة , ككذلؾ حجـ اوثر بدرجة كمية.( حجـ 13كيك ح الجدكؿ رقـ )
 (13جدوؿ رقـ ) 

 في اختبار ميارات أنظمة العدلمجموعة التجريبية ا توظيؼ البرمجيات عمى درجاتأثر حجـ 

 حجـ األثر مربع إيتا درجات الحرية t df البياف

 متكسط 0.085 88 2.863 ليجاد باقي الوسمة

 كبير 0.378 88 7.307 ليجاد الوسمة الصحيحة

 كبير 0.162 88 4.12 ليجاد الوسمة المكررة عمى عدد

 متكسط 0.074 88 2.659 التعامؿ مت اوسس بصكرة صحيحة

 كبير 0.409 88 7.802 التحكيؿ بيف لنظمة العد الم تمفة

 كبير 0.183 88 4.447 جمت كطرح اوعداد الثنائية

 كبير 0.463 88 8.711 الدرجة الكمية
 

 اوثر حجـ( الذم يك ح 12( كموارنة النتائج بالجدكؿ رقـ )13كيت ح مف الجدكؿ رقـ )
η" تربيت ليتا قيمة حسب

( 0.01( كىي لكبر مف )(0.463درجة الكمية لال تبار بمغتلف ال " 2
 .كبير اوثركبذلؾ يعتبر حجـ 

كقػد تعػزل ىػذه انظمػة العػد, تنمية ميػارات  ليا تأثير كبير في البرمجيات كىذا يدؿ عمى لف 
ات التػػػي كفرتيػػػا البرمجيػػػ المجمكعػػػة التجريبيػػػة اسػػػتفادكا مػػػف اإلمكانػػػات التػػػي بالنتيجػػػة للػػػى لف طػػػال

 التػػي سػػاعدت عمػػى لثػػارة انتبػػاه الطمبػػة باسػػتغالليا لعناصػػر الصػػكت كالحركػػةتكظػػؼ السػػبكرة الذكيػػة ك 
 لػدل الدافعيػة كفرت بالشػكؿ المناسػب, كتركيزىػا عمػى مبػدل الػتعمـ الػذاتي, بأسػمكب يثيػركالمػكف التػي تػ

 للػى لدل كالػذم العتياديػة الصػفية الغرفػة جػك مػف ال ػركج عمػى سػاعد ممػا الػتعمـ, نحػك لمتعممػيفا
لدت للػى تنميػة  كبالتػالي حاسػة مػف بػأكثرات مػف  ػالؿ السػبكرة الذكيػة البرمجيػ مػت الطمبػة تفاعػؿ

لجميػت  ان ميارات لنظمة العد لدييـ, كلك تتبعنا كؿ ميػارة عمػى حػدة , لكجػدنا لف حجػـ الثػر كػاف كبيػر 
 حيػػث ,التعامػػؿ مػػت اوسػػس بصػػكرة صػػحيحة, كميػػارة ليجػػاد بػػاقي الوسػػمةالميػػارات, باسػػتثناا ميػػارة 
لكػػؿ منيمػػا, كذلػػؾ لصػػعكبة التعامػػؿ مػػت ىػػذا النػػكع مػػف الميػػارات ك اصػػة  ان كػػاف حجػػـ اوثػػر متكسػػط

 بالنسبة لطالب العمكـ النسانية.
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كما لف البرمجيات التعميمية التي تـ تطبيويا تكظؼ  صائص السبكرة الذكية, حيث لف لىـ 
  صائصيا قدرتيا عمى زيادة تفاعؿ المتعمميف بشكؿ مباشر, كىذا ينعكس عمى تنمية ميارات
لنظمة العد, كبالتالي تكظيؼ ما تـ تعممو في مكاقؼ حياتية جديدة, كحؿ المشكالت. حيث لف 
     ىناؾ العديد مف الدراسات التي لكدت عمى لىمية كفاعمية البرمجيات التعميمية مثؿ دراسة

  (.2009, سركر(, كدراسة )2011(, كدراسة )مفمح, 2014, البكر كالشكا)
  وتفسيرىا: اؿ الرابعالسؤ النتائج المتعمقة 

بيف متكسطي   )α≤ 0.05 ىؿ تكجد فركؽ ذات دللة لحصائية عند مستكل )ينص السؤاؿ: 
  درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة ال ابطة في التطبيؽ التتبعي ل تبار ميارات لنظمة العد؟

 اآلتية: الفرضية الصفرية صياغة تـ السؤاؿ، ىذا عف ولإلجابة
بيف متكسطي درجات المجمكعة   )α ≤0.05 ذات دللة لحصائية عند مستكل ) تكجد فركؽ"ل 

كل تبار صحة  ".ال ابطة كالمجمكعة التجريبية في التطبيؽ التتبعي ل تبار ميارات لنظمة العد
عينتيف مستومتيف لمتعرؼ عمى مستكل  يلمفركؽ بيف متكسط tالفر ية قاـ الباحث باست داـ ا تبار 

درسكا باست داـ البرمجيات التي تكظؼ الفركؽ بيف متكسط درجات لفراد المجمكعة التجريبية الذيف 
ل تبار ميارات  التتبعي, كمتكسط درجات لفراد المجمكعة ال ابطة في الوياس السبكرة الذكية
 .( t-test ) ( يك ح نتائج ا تبار14, كالجدكؿ رقـ )لنظمة العد
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 (14جدوؿ رقـ )
 لمفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف عمى القياس التتبعي tنتائج اختبار 

 المتوسط العدد المجموعة البياف
اَلنحراؼ 
 tقيمة  المعياري

مستو  
 الدَللة

 1.422 2.978 45 التجريبية ليجاد باقي الوسمة
2.361 0.020 

 1.608 2.222 45 الضابطة

 ليجاد الوسمة الصحيحة
 1.632 3.2 45 التجريبية

4.892 0.000 
 1.176 1.733 45 الضابطة

ليجاد الوسمة المكررة عمى 
 عدد

 0.973 1.089 45 التجريبية
3.948 0.000 

 0.716 0.378 45 الضابطة
التعامؿ مت اوسس بصكرة 

 صحيحة
 1.036 3.533 45 التجريبية

2.479 0.015 
 1.25 2.933 45 الضابطة

التحكيؿ بيف لنظمة العد 
 الم تمفة

 3.252 8.711 45 التجريبية
3.315 0.001 

 3.485 6.356 45 الضابطة

 1.44 2.8 45 التجريبية جمت كطرح اوعداد الثنائية
2.167 0.033 

 1.381 2.156 45 الضابطة

 الدرجة الكمية
 7.267 22.311 45 التجريبية

4.568 0.000 
 6.263 15.778 45 الضابطة

 

( كجكد فركؽ ذات دللة لحصائية بيف متكسط درجات لفراد 14يتبيف مف جدكؿ رقـ )
بعد مركر لنظمة العد المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات لفراد المجمكعة ال ابطة في ميارات 

عمى لفراد المجمكعة التجريبية  تطبيؽ البرمجيات التي تكظؼ السبكرة الذكية النتياا مف مف شير
لدل طالب المجمكعة التجريبية لـ تكف  لنظمة العد, كىذا يشير للي لف تنمية ميارات يالصالح

نما نتيجة  تعد كتيعزل ىذه النتائج للى لف السبكرة التفاعمية , البرمجيات تطبيؽنتيجة الصدفة كا 
تشارؾ كافة حكاس الطمبة, مما يجعميا كسيمة شيوة في التدريس, كتجذب النتباه لدل الطمبة, ك 

لكثر تفاعالن, كلكثر فيمان لممكقؼ التعميمي المراد, كما لف البرمجيات تحتكم عمى الكسائط المتعددة 
التي تثير حكاس الطالب بشكؿ عاـ , كيست دـ فييا الطالب لكثر مف حاسة مف لجؿ عممية التعمـ 

 .كبالتالي يبوى لثر التعمـ لفترة لطكؿ
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( ييالحظ لف متكسط الدرجات في ال تبار البعدم 80( كجدكؿ )88رجكع للى جدكؿ )كبال
لقؿ مف متكسط الدرجات في ال تبار التتبعي, كيعزك الباحث ذلؾ للى الىتماـ مف قبؿ الباحث 

نفس توديـ بال تبار التتبعي كحث الطالب عمى الدراسة كالجتياد, كتعزيزىـ, ككذلؾ تكرار 
  .الطالبثالث مرات كبالتالي لصبح ال تبار مألكفان لدل ال تبار 

كلمتعرؼ عمى حجـ لثر الفركؽ بيف المجمكعة التجريبية كال ابطة عمى الوياس التتبعي  
 ( يك ح حجـ اوثر. 15كالجدكؿ رقـ )   تـ است داـ مربت ليتا 

 (15جدوؿ رقـ )
 في اَلختبار التتبعيلمجموعة التجريبية ا توظيؼ البرمجيات عمى درجاتحجـ أثر 

 حجـ األثر مربع إيتا درجات الحرية T df البياف
 متكسط 0.06 88 2.361 ليجاد باقي الوسمة

 كبير 0.214 88 4.892 ليجاد الوسمة الصحيحة
 كبير 0.15 88 3.948 ليجاد الوسمة المكررة عمى عدد

 متكسط 0.065 88 2.479 التعامؿ مت اوسس بصكرة صحيحة
 متكسط 0.111 88 3.315 التحكيؿ بيف لنظمة العد الم تمفة
 متكسط 0.051 88 2.167 جمت كطرح اوعداد الثنائية

 كبير 0.192 88 4.568 الدرجة الكمية
 

ηلف قيمػػػػػػػة مربػػػػػػػت ليتػػػػػػػا "( 15حيػػػػػػػث يت ػػػػػػػح مػػػػػػػف جػػػػػػػدكؿ )
لمدرجػػػػػػػة الكميػػػػػػػة لال تبػػػػػػػار  " 2

, لمػػا بػػاقي الميػػارات فكػػاف كبيػػر اوثػػر( كبػػذلؾ يعتبػػر حجػػـ 0.01( كىػػي لكبػػر مػػف )(0.192بمغػػت
, التعامػػؿ مػػت اوسػػس بصػػكرة صػػحيحةميػػارة  ,ليجػػاد بػػاقي الوسػػمةحجػػـ اوثػػر كبيػػر باسػػتثناا ميػػارة 

 .جمت كطرح اوعداد الثنائيةكميارة  التحكيؿ بيف لنظمة العد الم تمفةميارة 

عمى بواا لثر التعمـ للى لكبر مدة ممكنة مجيات كيعزك الباحث تمؾ النتيجة للى فاعمية البر 
نشط دكر المتعمـ وف دكر البرمجيات مف  الؿ السبكرة الذكية يي  ,بعد تطبيؽ ال تبار البعدم

كظؼ  صائص السبكرة تي لتطبيويا  الباحثكما لف البرمجيات التعميمية الذم يسعى , كيككف ايجابي
السبكرة الذكية ك  تفاعؿ المتعمميف بشكؿ مباشر,الذكية, حيث لف لىـ  صائصيا قدرتيا عمى زيادة 

مف  الؿ است داـ التعميـ التفاعمي,  ,تست دـ إلشراؾ المتعمميف في العممية التعميمية كسيمة قيمة
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كتربط ىذه اوداة لساليب التعمـ الم تمفة, كاىتمامات المتعمميف كقدراتيـ بالتزامف مت معرفتيـ 
 نشطة بكاسطة السبكرة الذكية مت المعمـ كزمالئيـ,ى اويتدربكف عمك براتيـ السابوة, فيـ يراجعكف ك 

كىذا ينعكس عمى بواا لثر التعمـ مدة لطكؿ, كبالتالي تكظيؼ ما تـ تعممو في مكاقؼ حياتية 
جديدة, كحؿ المشكالت. حيث لف ىناؾ العديد مف الدراسات التي لكدت عمى لىمية كفاعمية 

  (, كدراسة 2011(, كدراسة )مفمح, 2014)البكر كالشكا, البرمجيات التعميمية مثؿ دراسة 
(, كما لف ىناؾ العديد مف الدراسات التي لكدت عمى لىمية كفاعمية السبكرة 2011)العنزم, 

 .(2012(, كدراسة )لبك عمبة, 2013(, كدراسة )لبك حمادة, 2014التفاعمية مثؿ دراسة )الفرا, 
  وتفسيرىا: بالسؤاؿ الخامسالنتائج المتعمقة 

بيف متكسطي   )α ≤0.05 ىؿ تكجد فركؽ ذات دللة لحصائية عند مستكل )ينص السؤاؿ: 
درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم ل تبار ميارات لنظمة العد كدرجاتيـ في ال تبار 

 ؟التتبعي
 اآلتية: الفرضية الصفرية صياغة تـ السؤاؿ، ىذا عف ولإلجابة

بيف متكسطي درجات المجمكعة   )α ≤0.05 ذات دللة لحصائية عند مستكل ) تكجد فركؽ"ل 
 ".التجريبية في التطبيؽ البعدم ل تبار ميارات لنظمة العد كدرجاتيـ في ال تبار التتبعي

عينتيف  يلمفركؽ بيف متكسط (t-test)كل تبار صحة الفر ية قاـ الباحث باست داـ ا تبار 
لمتعرؼ عمى مستكل الفركؽ بيف متكسط درجات لفراد المجمكعة التجريبية في الوياس  مرتبطتيف

( يك ح 16البعدم كمتكسط درجات لفراد المجمكعة نفسيا عمى الوياس التتبعي, كالجدكؿ رقـ )
 .(t-test ) نتائج ا تبار
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 (16جدوؿ رقـ )
 عمى القياس البعدي والتتبعي مرتبطتيفلمفروؽ بيف عينتيف  tنتائج اختبار 

 المتوسط العدد المجموعة البياف
اَلنحراؼ 
 tقيمة  المعياري

مستو  
 الدَللة

 ليجاد باقي الوسمة
 1.325 2.800 45 التجريبية بعدم

-0.653 0.517 
 1.422 2.978 45 تتبعي التجريبية

 ليجاد الوسمة الصحيحة
 1.031 3.267 45 التجريبية بعدم

0.247 0.806 
 1.632 3.200 45 تتبعي التجريبية

ليجاد الوسمة المكررة عمى 
 عدد

 0.900 0.911 45 التجريبية بعدم
-0.850 0.400 

 0.973 1.089 45 تتبعي التجريبية
التعامؿ مت اوسس بصكرة 

 صحيحة
 0.991 3.489 45 التجريبية بعدم

-0.240 0.811 
 1.036 3.533 45 تتبعي التجريبية

التحكيؿ بيف لنظمة العد 
 الم تمفة

 3.279 8.578 45 التجريبية بعدم
-0.189 0.851 

 3.252 8.711 45 تتبعي التجريبية

 جمت كطرح اوعداد الثنائية
 1.456 2.489 45 التجريبية بعدم

-1.057 0.296 
 1.440 2.800 45 تتبعي التجريبية

 الدرجة الكمية
 6.144 21.533 45 التجريبية بعدي

-0.553 0.583 
 7.267 22.311 45 تتبعي التجريبية

( عدـ كجكد فركؽ ذات دللة لحصائية بيف متكسط درجات لفراد 16يتبيف مف جدكؿ رقـ )
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات لفراد المجمكعة نفسيا في الوياسي البعدم كالتتبعي في ميارات 

الحادم عشر لدل طالب الصؼ  ميارات لنظمة العد, كىذا يدلؿ عمى لف تنمية مستكل لنظمة العد
نما نتيجة عمكـ لنسانية  كيعزك  ,تكظيؼ البرمجيات مف  الؿ السبكرة الذكيةلـ تكف نتيجة الصدفة كا 

 رالتي ليا الودرة عمى زيادة تفاعؿ المتعمميف بشكؿ مباش مجياتالباحث تمؾ النتيجة للى فاعمية البر 
كما لف البرمجيات التعميمية , عمى بواا لثر التعمـ للى لكبر مدة ممكنة بعد تطبيؽ ال تبار البعدم

لتطبيويا يكظؼ  صائص السبكرة الذكية, حيث لف لىـ  صائصيا قدرتيا  الباحثالذم يسعى 
المتعمميف تست دـ إلشراؾ  ف السبكرة الذكية كسيمة قيمةكا   عمى زيادة تفاعؿ المتعمميف بشكؿ مباشر,

مف  الؿ است داـ التعميـ التفاعمي, كتربط ىذه اوداة لساليب التعمـ الم تمفة,  ,في العممية التعميمية
ى كاىتمامات المتعمميف كقدراتيـ بالتزامف مت معرفتيـ ك براتيـ السابوة, فيـ يراجعكف كيتدربكف عم

عكس عمى بواا لثر التعمـ مدة لطكؿ, كىذا ين نشطة بكاسطة السبكرة الذكية مت المعمـ كزمالئيـ,او
حيث لف ىناؾ العديد مف كبالتالي تكظيؼ ما تـ تعممو في مكاقؼ حياتية جديدة, كحؿ المشكالت. 
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(, 2014الدراسات التي لكدت عمى لىمية كفاعمية البرمجيات التعميمية مثؿ دراسة )البكر كالشكا, 
لف ىناؾ العديد مف الدراسات التي لكدت  (, كما2011(, كدراسة )العنزم, 2011كدراسة )مفمح, 

(, 2013(, كدراسة )لبك حمادة, 2014عمى لىمية كفاعمية السبكرة التفاعمية مثؿ دراسة )الفرا, 
 .(2012كدراسة )لبك عمبة, 

 :توصيات الدراسة 
كعة مف التكصيات مبناان عمى لجرااات الدراسة كما تكصمت لليو مف نتائج فيف الباحث يكصى بمج

 عمى النحك التالي: كذلؾ
 .كحدة انظمة العد تدريس في الدراسة الحالية لنتاجيا في تـ التي البرمجيات تكظيؼ .1
 .بأنظمة العد يتعمؽ فيما الطمبة توكيـ ميارات انظمة العد عند با تبار السترشاد .2
 المؤسسػة لىػداؼ تحويػؽ فػي يسػاىـ بمػا التعميميػة البرمجيػات لتطػكير الػدعـ لشػكاؿ كافػة توػديـ .3

 .التعميمية
 .التكنكلكجيا الحديثة است داـ تت مف بحيث التدريس, كطرائؽ المناىج تطكير .4
 ىػذه كتحميػؿ كميػارات لنظمػة العػد  اصػة, عامػة, التكنكلكجيػة الميػارات عمػى التركيػز  ػركرة .5

 .تنميتيا عمى كالعمؿ الميارات
 . است داميا كبنائيا كيفية كمعرفة التعميـ في المحكسبة التعميمية البرامج است داـ تشجيت .6
 الطػرؽ مػف كالػت مص المعممػيف تػدريب فػي حديثػة تبنػي مشػرفي تكنكلكجيػا المعمكمػات طػرؽ .7

 .التوميدية
 التعميميػة البػرامج تصػميـ مجاؿ في التدريبية الدكرات مف العديد تبني كزارة التربية كالتعميـ لجراا .8

 .المعمكمات تكنكلكجيا مناىج لتطبيؽ الالزمة لمعممي تكنكلكجيا المعمكمات
 :مقترحات الدراسة 

 :لجراا الدراسات التالية في  كا ىذه الدراسة فيف الباحث يوترح
 دا ؿ الغرفة الصفية. بتكظيؼ السبكرة الذكية تكنكلكجيا المعمكماتمدرسي  اتجاىات .1
تكنكلكجيػا المعمكمػات التعميميػة ككسػيمة مسػاعدة فػي تػدريس  فاعمية است داـ الحاسكب كبرمجياتو .2

 .الثانكية ةالمرحم في
تكظيػػؼ السػػبكرة الذكيػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة فػػي مػػادة تكنكلكجيػػا المعمكمػػات لمراحػػؿ لثػػر  .3

 دراسية م تمفة.
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 بالسبكرة الذكية.المعكقات كالصعكبات التي تكاجو الطالب كالمعمميف كالتي تتعمؽ  .4
 .مبحث تكنكلكجيا المعمكماتدرجة ر ا المعمميف عف البرمجيات المست دمة في  .5
 .عمييا التغمب كسبؿ الفمسطينية المدارس في الذكية السبكرة است داـ معكقات .6
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ.المصادر: 

 أوًَل: المراجع العربية.

 الصػؼ السػابع طمبػة تحصػيؿ فػي العمػوـ لمػادة تعميميػة برمجيػة أثػر: (2009اوبػرط, نػايؼ ) .1
 - 27 المجمػد– دمشػؽ جامعػة دكتػكراة منشػكرة, مجمػة رسػالة, اليمنيػة بالجميوريػة األساسػي

 .2011ممحؽ
 المبتػدئيف الطمبػة تحصػيؿ عمػى التفاعميػة السػبورة ثػرأ:  ( 2011 ) العينػيف, ربػى لبػك .2

 كالتربكيػة النفسػية العمػكـ قسػـ كالتربيػة اآلداب كميػة ,العربيػة بالمغػة النػاطقيف والمنتظمػيف غيػر
 . الدنمارؾ في العربية كالجتماعية, اوكاديمية

 طمبػة لػد  البحثػي التنور مقترح لتنمية محوسب برنامج : فعالية(2005يحيػى ) جحجكح, لبك .3
 البرنػامج , منشػكرة غيػر دكتػكراه رسػالة, جامعػة األقصػى في التربية بكمية العممية التخصصات

 . شمس عيف اوقصى كجامعة جامعة بيف المشترؾ

 اونجمك مصرية, مكتبة ,2 ط ,التربوي النفس عمـ: ( 1980 )آماؿ صادؽ,ك  فؤاد حطب, لبك .4
 .الواىرة

عمػى تنميػة  الجغرافيػا تػدريس فػي الذكيػة السػبورة توظيػؼ أثػر :(2013لبػك حمػادة, سػيا ) .5
، غػزة محافظػة فػي التاسػع الصػؼ لػد  طػالب الخػرائط اسػتخداـ وميػارة الجغرافيػة المفػاىيـ

 غزة, فمسطيف. -رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة اإلسالمية
فعاليػة مدونػة الكترونيػة توظػؼ اسػتراتيجية جيجسػو فػي تنميػة : ( 2014 )دعػاا لبػك  ػاطر, .6

 رسػػالة , غػػزةالمفػاىيـ الحاسػػوبية وميػارات اتخػػاذ القػرار لػػد  طالبػات الصػػؼ الحػادي عشػػر ب
 .فمسطيف غزة, اإلسالمية, الجامعة كمية التربية, منشكرة , ماجستير غير

تطبيقػػػات عمميػػػة فػػػي البحػػػث التربػػػوي والنفسػػػي (: 2012لبػػػك دقػػػة, سػػػناا كصػػػافي, سػػػمير ) .7
 , الجامعة السالمية , غزة. SPSSباستخداـ 

, الطبعة لتعمـ فعاؿ القياس والتقويـ الصفي المفاىيـ واإلجراءات(: 2008لبك دقة, سناا ) .8
 الثانية, دار آفاؽ لمنشر كالتكزيت, غزة.
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 غزة آفاؽ, مكتبة , التدريسية وميارتيا ماىيتيا العممية التربية:  ( 2004 ) محمد شوير, لبك .9
 .فمسطيف

فاعميػػػة برنػػػامج بالكسػػػائط المتعػػػددة عمػػػى مسػػػتكل (: 2007لبػػػك شػػػوير, محمػػػد ك حسػػػف, منيػػػر ) .10
 , مجمػػة الجامعػػة اإلسػػالمية، التكنكلكجيػػا لػدل طمبػػة الصػػؼ التاسػت اوساسػػيالتحصػيؿ فػػي مػادة 

-ينػػػػاير 471 -445المجمػػػػد السػػػػادس عشػػػػر, العػػػػدد اوكؿ, ص )سمسػػػػمة الدراسػػػػات اإلنسػػػػانية(
 , غزة. 2008

, دار النشر لمجامعات, مناىج البحث في العموـ النفسية والتربوية(: 2010لبك عالـ, رجاا ) .11
 مصر العربية.الواىرة, جميكرية 

فػي  العمميػة الميػارات تنميػة في الذكية السبورة يوظؼ برنامج أثر :(2012لبك عمبة, لحمد ) .12
 غيػر منشػكرة, ماجسػتير رسػالة، بغػزة األساسػي التاسػع الصػؼ لطػالب الكيربائيػة المخططػات

 .غزة –اإلسالمية  الجامعة
 البرمجػة ميػارة اكتسػاب فػي المتعػددة الوسػائط برمجيػات أثػر(: 2006لبػك كرد, اييػاب ) .13

غيػر  ماجسػتير رسػالة ,العاشػر الصػؼ طالبػات لػد  التكنولوجيػا مػادة نحػو األساسػية واَلتجػاه
 .غزة –اإلسالمية  منشكرة, الجامعة

  ػكا المسػتحدثات فػي الجامعي التعميـ تطكير كمتطمبات معايير: (2004) الغريب لسماعيؿ, .14
 .103ص كالثالثكف, التاست لعددا ,والمعرفة القراءة مجمة ,التكنكلكجية

بعػض  تنميػة فػي الػذىني العصػؼ إسػتراتيجية اسػتخداـ أثػر :(2009ىػاركف) مػراد اوغػا, .15
 ماجسػتير . رسالةعشر الحادي الصؼ طالب لد  الدماغ جانبي في الرياضي التفكير ميارات

 .غزة -اإلسالمية  الجامعة غير منشكرة,
مقتػرح لمتعمػيـ التفػاعمي المحوسػب فػي معالجػػة فاعميػة برنػػامج  :(2013) الػد ,الشػيخ لحمػد .16

 . رسالةضعؼ تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع األساسي في الرياضيات بمدارس وكالة الغوث بغزة
 .غزة -اإلسالمية  الجامعة غير منشكرة, ماجستير

 التفكيػر تنميػة فػي محوسػبة برمجيػة اسػتخداـ أثػر(: 2014ىػال ) البكػر, عػارؼ ك الشػكا, .17
, السػعودية العربيػة بالمممكػة عرعػر مدينػة فػي اَلبتدائي الخامس الصؼ تالميذ لد  الرياضي

 ,عماف. 1, ممحؽ  41كمية العمكـ التربكية , الجامعة اوردنية ,المجمد 
 دار,  , عمػافوالرياضػيات العمػوـ تعمػيـ أسػاليب: ( 2001 )عفاؼ الكسكاني, ك لمؿ البكرم, .18

 .كالتكزيت كالنشر لمطباعة الفكر
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فاعمية الدمج بيف است داـ السبكرة الذكية كميارات التفكير ما كراا (: 2014الجبيمي, لبراىيـ ) .19
المعرفي في تحصيؿ طمبة تكنكلكجيا التعميـ لممعرفة المرتبة بميارات لنتاج البرمجيات 

 .132 – 121(, ص: 1(, عدد )10المجمد ) ,المجمة األردنية في العموـ التربوية, التعميمية
 البنػات, , كميػة الوػاىرة ,والعمميػة النظريػة التعمػيـ : تكنولوجيػا(2002)المطيػؼ  عبػد الجػزار, .20

 .شمس عيف جامعة
السػبورة  خػالؿ مػف الوسػائط متعػدد حاسػوبي برنػامج استخداـ ثرأ: ( 2009 ) لماني الجكير, .21

نحوىػا  واَلتجػاه المعرفيػة التفكير ميارات وبعض التحصيؿ عمى العموـ تدريس في اَللكترونية
اوقسػاـ  , لمبنػات التربيػة ,كميػة منشػكرة غيػر ماجسػتير رسػالة ,اَلبتدائيػة المرحمػة تمميػذات لػد 

 . الرحمف عبد بنت نكرة اوميرة جامعة , اودبية
, الريػاض , مكتبػة مبػادئ القيػاس والتقػويـ فػي التربيػة(: 1998الزيكد, فيمي كعمياف, ىشاـ ) .22

 الرشد لمنشر كالتكزيت.
فاعمية است داـ السبكرة التفاعمية في تدريس اليندسػة لتنميػة التحصػيؿ (: 2013حسف, لبراىيـ ) .23

,  94, العػػػدد  مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة ببنيػػػا, كالتفكيػػػر اليندسػػػي لػػػدل تالميػػػذ المرحمػػػة العداديػػػة
 مصر.

, دار حنػػيف لمنشػػر ,عمػػاف  1, طأساسػػيات عمػػـ الحاسػػوب والبرمجػػة(: 1994) محمػػد حسػػف, .24
 ,الردف.

برنامج قائـ عمى الكفايات لتنمية ميارات تصميـ البػرامج التعميميػة : ( 2010الحكلي,  الػد ) .25
 –اإلسػالمية  الجامعػة غيػر منشػكرة, ماجسػتير . رسػالة لد  معممي التكنولوجيا بمحافظػات غػزة

 .غزة
لمنشػر كالتكزيػت , دار المسػيرة تكنولوجيا التعميـ بيف النظرية والتطبيػؽ(: 2003الحيمة, محمد ) .26

 , عماف اوردف.
اتجاىػات المعممػيف نحػو اسػتخداـ السػبورة الذكيػة فػي العمميػة (: 2013بسيسك, نادرة غػازم ) .27

, تػػاريخ النعوػػاد: يػػكـ الثنػػيف بتػػاريخ بحػػث موػػدـ للػػى اليػػكـ الدراسػػي تكنكلكجيػػا التربيػػة, التعميميػػة
 , غزة, فمسطيف.2013/ 5/ 13

, الطبعػة اوكلػى, اربػد, األطفاؿ رياض في التعميمي الحاسوب استخداـ(: 2006نكر ) بطاينة, .28
 .كالتكزيت لمنشر الحديث الكتب عالـ

, الوػػػاىرة , مصػػػر, مكتبػػػة دار عمميػػػات تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ(: 2003 مػػػيس, محمػػػد عطيػػػة ) .29
 الكممة.
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, الوػػػاىرة, مصػػػر, مكتبػػػة دار  منتوجػػػات تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ(: 2003 مػػػيس, محمػػػد عطيػػػة ) .30
 الكممة.

 مكتبػة ,واإلنترنػت الحاسػوب المعاصػر التعمػيـ تكنولوجيػا: ( 2006 ) مشػعاف ىػادم ربيػت, .31
 .اوردف , 1ط كالتكزيت, العربي لمنشر المجتمت

تصػػميـ برمجيػػة تعميميػػة محوسػػبة ودراسػػة أثرىػػا وأثػػر  :( 2001ر ػكاف, مػػي عمػػي عبػػداهلل )  .32
. رسػػػالة مفػػػاىيـ الحػػػجعامػػػؿ الحركػػػة فػػػي تحصػػػيؿ طمبػػػة الصػػػؼ السػػػادس األساسػػػي لػػػبعض 

 .ماجستير غير منشكرة, جامعة اليرمكؾ, لربد, اوردف
التحصػيؿ  فػي التفاعميػة السػبورة باسػتخداـ تعميمػي برنػامج أثػر  ( 2011 ) :شػي ة الزعبػي, .33

ماجسػتير,  رسػالة, الكويػت بدولػة اإلبتػدائي الخػامس الصػؼ تالميػذ لػد  العمػوـ لمادة الدراسي
   .الككيت الككيت, جامعة

 باسػتخداـ تعميمػى برنػامج فعاليػة (:2002فػكزم ) لميػاا كمحػركس, سػعد محمػد زغمػكؿ, .34
مػف  الثانيػة الحمقػة لتمميػذات السػمة كػرة فػى الػتعمـ جوانػب عمػى المتعػددة التعميميػة الوسػائط
 صفحة جامعة السكندرية. عمى منشكر بحث ,األساسى التعميـ

 عػالـ, الوػاىرة" الػدرس تنفيػذ فػى رؤيػة " التػدريس ميػارات:  ( 2001 ) حسػيف حسػف زيتػكف, .35
 .الكتب

الفائقػة  الوسػائؿ فػي القػوائـ نمط:  ( 2008 ) شبؿ عصاـ كشكقي, الحميد عبد محمد زيداف, .36
فػي  العػاـ الػدبموـ طػالب لػد  التفاعميػة البيضػاء السػبورة توظيػؼ ميػارات بتنميػة وعالقتيػا
التعمػيـ  تكنكلكجيػا – التعمػيـ لتكنكلكجيػا المصػرية لمجمعيػة عشػر الحػادم المػؤتمر ,التربيػة

 . مارس العربي, الكطف في التربكم التطكر كتحديات اللكتركني
 ,وتطبيقات عممية نظرية مفاىيـ التعمـ، ومصادر التعميـ تكنولوجيا: ( 2009 ) عادؿ سرايا, .37

 .كالتكزيت لمنشر الرشد مكتبة الرياض,
 تصميـ برنامج قائـ عمػى الػتعمـ النشػط مػف خػالؿ(: 2009سرايا, عادؿ كلبك العنييف, يسرم ) .38

السبورة اَللكترونية لتنمية أنماط التعمـ والتفكير والتحصيؿ الدراسي واَلتجاه نحػو اسػتخداميا 
, الجمعيػة المصػرية لد  طالبات كمية التربيػة بجامعػة األميػرة نػورة بالمممكػة العربيػة السػعودية

 ,العػػػػدد الثالػػػػػث ,المجمػػػػد التاسػػػػت عشػػػػر ,ث محكمػػػػػةسمسػػػػمة دراسػػػػات كبحػػػػك , لتكنكلكجيػػػػا التعمػػػػيـ
 .ـ2009يكليك
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البرمجيػات الرسػومية فػي تنميػة بعػض ميػارات  اسػتخداـ فاعميػة  ( 2009 ):عمػي, سػركر .39
, المػؤتمر العممػػي التفكيػر واَلتجػػاه نحػػو اسػتخداـ الحاسػػوب فػػي الػتعمـ لػػد  الطػػالب المعممػػيف

 الريا يات , سمطنة عماف.التاست, المستحدثات التكنكلكجية كتطكير تدريس 
 اليػازكرم دار ,عمػاف ,والرياضػيات العمػوـ تػدريس أسػاليب( : 2003) الحػافظ عبػد سػالمة, .40

 . كالتكزيت لمنشر العممية

 لمنشػر اوىميػة ,1 ط ,التعمػيـ فػي الحاسػوب: ( 2002 ) محمد ريا, كلبك الحافظ عبد سالمة, .41
 .اوردف كالتكزيت, عماف,

البػرامج  إنتػاج ميػارات تنميػة فػي الذكيػة السػبورة استخداـ فاعمية:  ( 2008 ) لمؿ سكيداف, .42
التربيػة  تكنكلكجيػا مػؤتمر ,التدريبيػة احتياجػاتيف ضػوء فػي األطفػاؿ ريػاض لمعممػات التعميميػة
 ( لغسطس.14-13الطفؿ العربي , ) يكمي  كتعميـ

 .اونجمك المصرية مكتبة : الواىرة ,التجارب تصميـ و اإلحصاء(: 2007زكريا ) الشربيني, .43
بعػض  التقنيػة لتنميػة المسػتحدثات ضػوء فػي تقنػي : برنػامج ( 2008 ) صالح رمزم شوفة, .44

 رسالة ,بغزة األساسي الصؼ العاشر طالبات لد  التكنولوجيا منياج في اإللكترونية الميارات
 .غزة الجامعة اإلسالمية, التربية, كمية , منشكرة غير ماجستير

سماعيؿ, سعيد نادر شمي, .45  الفكػر دار , التعمػيـ تقنيػات فػي مقدمػة: ( 2008 )سعيد سامح كا 
 ., اوردف1 ط ,
 الطبعػة ,والعشػريف الحػادي القػرف مدرسػة الذكيػة المدرسػة:  ( 2009 )سػممى الصػعيدم, .46

 .اوكلى, دار فرحة لمنشر كالتكزيت
 دار المسػيرة ,2 ط , إنجميػزي عربػي التربويػة التقنيػات معجػـ: ( 2000 )اهلل عبػد الصػكفي, .47

 .اوردف-عماف لمنشر,
لثػػػر اسػػػت داـ برمجيػػػة تعميميػػػة مػػػف نمػػػط التػػػدريس ال صكصػػػي فػػػي  :(2006طكالبػػػة, محمػػػد ) .48

المجمػػة األردنيػػة . تحصػػيؿ قكاعػػد المغػػة العربيػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر اوساسػػي فػػي اوردف
 .103-87( ص 2)2, في العموـ التربوية 

 .عماف,  اوردف , 2 المسيرة، اإلبداعي التفكير قدرات تنمية(: 2004الطيطي, محمد ) .49
لنشػطة  عمػى قػائـ برنػامج فاعميػة :(2007محمػد ) حسػف ك ميفػة, سػيد عمػى الجميػؿ, عبػد .50

 طػالب لػدل الريا ػي كالتفكيػر المكانيػة كالوػدرة الفنػي الرسػـ ميارات تنمية في المتعددة الذكااات
          ,2(, 2)23 مصػػػر,, بأسػػػيوط التربيػػػة كميػػػة مجمػػػة .الصػػػناعية الثانكيػػػة المرحمػػػة

 .248 – 203ص
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" برنامج مقترح لتػدريب الطػالب المعممػيف عمػى اسػتخداـ ( : 2002عبد الحميد, عبد العزيػز ) .51
العػروض التقديميػة فػػي تصػميـ وانتػػاج برمجيػات تعميميػػة متعػددة الوسػػائط وتنميػة اتجاىػػاتيـ 

, المػؤتمر العممػي الرابػت عشػر , منػاىج التعمػيـ فػي  ػكا  نحو استخداـ الحاسوب في التعمػيـ "
 مفيكـ الداا.

, دار النشػػػر, تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ المسػػػتقبمي(: 2009عبػػػكد, حػػػارث كالعػػػالي, مزىػػػر شػػػعباف ) .52
 الطبعة اوكلى, جامعة عماف العربية لمدراسات العميا, اوردف.

, دار صػفاا لمنشػر كالتكزيػت  ميميػةتصػميـ وانتػاج الوسػائؿ التع( : 2001عبيد, ماجدة السػيد ) .53
 , عماف , اوردف .

 العممػي الثػاني المػؤتمر,  الثانوية المرحمة لمناىج المستقبمية التوجيات(: 1998عبيد, كلػيـ ) .54
 (.321-303مارس  10 -7التدريس( )الككيت مف  طرؽ ك المناىج )قسـ, 
ميػارات  بعػض تنميػة فػي التواصػؿ عمػي قػائـ مقتػرح برنامج فاعمية :(2012العتاؿ, حسني ) .55

رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة, الجامعػة  ، األساسي السابع الصؼ طالب لد  الرياضي التفكير
 اإلسالمية, غزة, فمسطيف.

 الوائمػة المتعددة التفاعميػة الكسائط است داـ ثرل:  (2007الرحمف ) عبد محمد ابراىيـ عرماف, .56
 ,التربيػة فػي اسػت داـ الحاسػكب موػرر فػي العميػا الدراسػات طمبػة تحصػيؿ عمػى الحاسػكب عمػى
 الحػادم العػدد , عشػر المجمػد الحػادم , والدراسػات لألبحػاث المفتوحػة القػدس جامعػة مجمػة

 عشر, غزة.

 صػفاا دار , الفعػاؿ التػدريس فػي الحديثػة اَلسػتراتيجيات: ( 2008 )عمػى محسػف عطيػة, .57
 .اوردف , عماف ,1 كالتكزيت, ط لمنشر

حجػػـ التػػأثير كاسػػت داماتو فػػي الكشػػؼ عػػف مصػػداقية النتػػائج  :(2000عفانػػة, عػػزك اسػػماعيؿ ) .58
 (, 3, العػػػدد )مجمػػػة البحػػػوث والدراسػػػات التربويػػػة الفمسػػػطينية. فػػػي البحػػػكث التربكيػػػة كالنفسػػػية

29-56. 
 تصػميـ األشػكاؿ ميػارات تنميػة فػي Web CTبرنػامج  : فاعميػة( 2007 )مجػدم عوػؿ, .59
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 ( 1ممحؽ رقـ ) 

 فمحكميالقائمة بأسماء السادة 

 ا تبار ميارات لنظمة العد= 3   = البرمجيات2   دليؿ المعمـ =1
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 √ √  الجامعة السالمية مناىج كطرؽ تدريس تكنكلكجيا التعميـ لستاذ مساعد د. محمكد محمد الرنتيسي  .3
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 √ √ √ ككالة الغكث مناىج كطرؽ تدريس ريا يات مشرؼ ل. زياد لبك الكفا  .13

 √   التربية كالتعميـ مناىج كطرؽ تدريس ريا يات مشرؼ تربكم شبيرل. سييؿ   .14

 √   التربية كالتعميـ مناىج كطرؽ تدريس ريا يات مدرس ل. مراد اوغا  .15
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 ( 2رقـ )  ممحؽ

 دليؿ المعمـ

 :الحادي عشرلمصؼ  تكنولوجيا المعموماتعزيزي معمـ/ معممة 
كالمت منة في كتاب الفصؿ  لنظمة العدتدريسؾ لكحدة  دل ت بيف يديؾ ىذا الدليؿ لتست دمو عن

, كسكؼ تجد في ىذا الدليؿ  طة موترحة الحادم عشرلمصؼ  تكنكلكجيا المعمكماتالثاني لمبحث 
مف المأمكؿ لف تساعدؾ في تدريس ىذه الكحدة بصكرة لف ؿ كلمتت لمطمبة كالمعمـ كذلؾ مف  الؿ 

ليس عمى  تكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ عامة , ككحدة لنظمة العد بشكؿ  اص النظر للى مادة 
كال طة ايجابي كفعاؿ , المتعمـ دكر  تجعؿ, كلكنيا تتعدل ذلؾ للى لنيا  لنيا رمكز كحمكؿ فوط

 برمجيات تـ تصميميا مسبوا كىي م تمفة منيا : ىالموترحة تستند للي التركيز عم
 برمجيات بكربكينت . -1
 برمجيات فالش . -2
 برمجيات تـ تصميميا بكاسطة برنامج فيجكاؿ بيسؾ . -3
 . Notebookبرمجيات  اصة ببرنامج السبكرة الذكية  -4

مك كعات كحدة لنظمة العد ىك كسر الفجكة التي بيف  البرمجياتىذه  ىعمكاليدؼ مف التركيز 
 كحدة لنظمة العد, كتحكيؿ كطالب الصؼ الحادم عشر عمكـ انسانية  التي تعتمد عمى الريا يات

مرنة عممية تطبيوية يمكف مف  الليا  كحدةصعبة ل يمكف فيميا لك التعامؿ معيا للي  كحدةمف 
 .كتحسيف المستكم لعد , لنظمة اتنمية ميارات 

كؿ درس في حصة كاحدة, حيث تـ ذكر  ىس يعطك در ( 10مت العمـ لف ىذا البرنامج مككف مف )
ة , ككذلؾ حد ىكالكسائؿ ال اصة بكؿ حصة عم , ال برات السابوة  ى, ل افة لل لىداؼ الحصة

 اجرااات التعمـ كالتوكيـ .
سكؼ تجد في ىذا الدليؿ تدريبات كلفكار عممية يست دميا الطالب بيشرافؾ  :عزيزي المعمـ/المعممة

 كتكجيياتؾ, لذا يرجي منؾ اللتزاـ بال طكات الكاردة في ىذا الدليؿ ك طة لسير الحصة.
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 الدرس األوؿ

 :أًظوخ العذ عٌىاى الذرس/ 

 :أىداؼ الدرس 

 يعدد لنظمة العد الم تمفة . .1

 الم تمفة .يوارف بيف لنظمة العد  .2

 

 :المتطمبات السابقة لمدرس 

 يذكر لنكاع البيانات . .1

 يحمؿ العدد للى مككناتو . .2

 

 :الوسائؿ التعميمية 

كراسػات عػركض بكربكينػت , عػركض فػالش  , , الذكيػة  السػبكرة,  LCDجياز الحاسػكب , جيػاز 

 الطالب, بطاقات عمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 وسائل التقويم األنشطة والفعالياتخطوات تنفيذ 

 
ككػذلؾ تكصػيؿ السػبكرة  LCDيوكـ المعمـ بتجييز الحاسكب كجياز العػرض  -

 الذكية .
ال ػػاص بالسػػبكرة الذكيػػة كمػػا فػػي  Notebookيوػػكـ المعمػػـ بتشػػغيؿ برنػػامج  -

 الشكؿ :
 

 
 

يشرح المعمـ نبذة قصيرة عف السبكرة الذكية كيك ػح كظيفػة كػؿ لداة مكجػكدة  -
مثػػؿ : لداة ادراج الصػػفحات حيػػث يكجػػد صػػفحات  Notebookفػػي برنػػامج 

متعػػػددة اللػػػكاف كمػػػا يمكػػػف التوػػػاط سػػػطح المكتػػػب كصػػػفحة لمبرنػػػامج , كلداة 
حات كلداة الكتابة باوقالـ حيث يكجد العديد مػف اوقػالـ الم تمفػة كلداة المسػا

ادراج حيػػػث تتػػػيح قائمػػػة ادراج العديػػػد مػػػف المكانيػػػات مثػػػؿ صػػػكرة , نػػػص , 
 فالش  , ممؼ لكفيس .

ي تار المعمـ بعض الطالب ليوكمكا بأنفسيـ بتنفيػذ بعػض التػدريبات ال اصػة  -
بالسػػػبكرة الذكيػػػػة , مثػػػؿ الكتابػػػػة بػػػػاوقالـ , مسػػػح محتكيػػػػات الشاشػػػػة , ادراج 

 جديدة . ممفات متنكعة , ادراج صفحات

 
 

 الذكية ؟ما ىي مككنات السبكرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما ىي  طكات ادراج -
 ؟Power Pointممؼ  
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 وسائل التقويم األنشطة والفعالياتخطوات تنفيذ 

 
يوػػػػػػكـ المعمػػػػػػـ بػػػػػػيدراج ممػػػػػػؼ فػػػػػػالش )صػػػػػػكت كصػػػػػػكرة كحركػػػػػػة ( كعر ػػػػػػو  -

مػػػػف  ػػػػالؿ برنػػػػامج السػػػػبكرة الذكيػػػػة , يك ػػػػح فيػػػػو لنػػػػكاع لنظمػػػػة العػػػػد كمػػػػا 
 في الشكؿ التالي :

 
 

 
 النظاـ السادس عشر:ثالثا :  

 

 

 
 
 
 
 
 

 ما ىي مككنات النظاـ العشرم ؟
 
 
 
 

 ليف يست دـ النظاـ الثنائي ؟
 
 
 
 
 

مػػػػا ىػػػػي مككنػػػػات النظػػػػاـ السػػػػادس 
 عشر ؟

 
 
 
 

 ) A) 16مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك مكػػػػػػػػافب الرمػػػػػػػػز
 بالنظاـ العشرم ؟
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 الثانيالدرس 

 :ههبراد أًظوخ العذ عٌىاى الذرس/ 

 

 :أىداؼ الدرس 

 لف يحسب الطالب باقي الوسمة . .1

 لف يوارف الطالب بيف الوسمة الصحيحة كالوسمة العادية . .2

 لف يحسب الطالب قيمة مودار يحتكم عمى اوس )الوكة( . .3

 

 :المتطمبات السابقة لمدرس 

 يذكر لنكاع البيانات . .1

 يحمؿ العدد للى مككناتو . .2

 

  التعميمية:الوسائؿ 

كراسػات عػركض بكربكينػت , عػركض فػالش  , , الذكيػة  السػبكرة,  LCDجياز الحاسػكب , جيػاز 

 الطالب, بطاقات عمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات

 
باسػت داـ طريوػػة العصػػؼ الػذىني يطػػرح المعمػػـ سػػؤاؿ )مػا ىػػك بػػاقي الوسػػمة(  -

كبعػػػػػد السػػػػػتماع إلجابػػػػػات الطػػػػػالب كتعزيزىػػػػػا , يوػػػػػكـ المعمػػػػػـ بتكميػػػػػؼ لحػػػػػد 
 الطالب بتنفيذ النشاط التالي :



كػػػرة عمػػػى فػػػريويف بالتسػػػاكم, فيكػػػكف  11حيػػػث يكمػػػؼ المعمػػػـ لحػػػد الطػػػالب بتكزيػػػت 
 كرات كتبوى كاحدة كالتي تمثؿ باقي الوسمة . 5نصيب كؿ فريؽ 

 
مػػف  ػػالؿ برنػػامج السػػبكرة  كعر ػو PowerPointيوػكـ المعمػػـ بػػيدراج ممػػؼ  -

 لمتعرؼ عمى ناتج الوسمة الصحيحة كما في الشكؿ التالي: الذكية,
 

 



يالحػػظ الطػػالب لف نػػاتج الوسػػمة الصػػحيحة عبػػارة عػػف عػػدد ل يحتػػكم عمػػى كسػػر 
 عشرم )صحيح( .

التػػػػالي مػػػػف  ػػػػالؿ برنػػػػامج السػػػػبكرة الذكيػػػػة ,  يوػػػػكـ المعمػػػػـ بػػػػيدراج البرنػػػػامج  -
كيطمػػػب مػػػف الطػػػالب اد ػػػاؿ قػػػيـ لحسػػػاب الوسػػػمة الصػػػحيحة كبػػػاقي الوسػػػمة  

 كيتأمؿ الطالب النتائج كما في الشكؿ التالي :

 
 

عمػى  25ما ىك بػاقي قسػمة العػدد 
 ؟ 3العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مػػػػػا ىػػػػػك نػػػػػاتج الوسػػػػػمة الصػػػػػحيحة 
 ؟ 7عمى  50لمعدد 
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 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات
 

 
 

 ػػػالؿ برنػػػامج السػػػبكرة الذكيػػػة  مػػػف PowerPoint ممػػػؼيوػػكـ المعمػػػـ بػػػيدراج  -
 التالي:يك ح التعامؿ مت اوسس بصكرة صحيحة كما في الشكؿ 

 

 
 

يوػكـ المعمػػـ بػػيدراج البرنػامج التػػالي مػػف  ػػالؿ برنػامج السػػبكرة الذكيػػة , حيػػث  -
يطمب مف بعض الطالب , اد اؿ قيـ لحساب لعداد تحتػكم عمػى لس )قػكة( 

 : كما في الشكؿ التالي

 
 

 
احسػػػػػػػػػب  2,  51لػػػػػػػػػدينا عػػػػػػػػػدداف 

 المطمكب :
ما ناتج الوسمة العادية لمعػدد  -1

 الثاني.اوكؿ عمى 
مػػػػا نػػػػاتج الوسػػػػمة الصػػػػحيحة  -2

 لمعدد اوكؿ عمى الثاني .
مػػػػػا ىػػػػػك بػػػػػاقي قسػػػػػمة العػػػػػدد  -3

 الكؿ عمى الثاني .
 
 

 ؟ 216ما ىك ناتج 
 
 
 
 

 ؟ 310ما ىك ناتج 
 

 ؟ 07ما ىك ناتج 
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 الثالثالدرس 

 الثٌبئٍ:الزحىَل هي الٌظبم العشزٌ إىل الٌظبم عٌىاى الذرس/ 

 :أىداؼ الدرس 

 لف يحسب الطالب مكافب العدد العشرم بالنظاـ الثنائي.   .1

 

  السابقة لمدرس:المتطمبات 

 يعدد لنظمة العد الم تمفة . .1

 الصحيحة.يوارف بيف الوسمة كالوسمة  .2

 يحسب باقي الوسمة . .3

 

 :الوسائؿ التعميمية 

كراسػات عػركض بكربكينػت , عػركض فػالش  , , الذكيػة  السػبكرة,  LCDجياز الحاسػكب , جيػاز 

 الطالب, بطاقات عمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 وسائل التقويم تنفيذ األنشطة والفعالياتخطوات 
 

يوكـ المعمـ بيدراج ممؼ فػالش بكاسػطة برنػامج السػبكرة الذكيػة يك ػح طريوػة  -
تحكيػػػؿ العػػػدد مػػػف النظػػػاـ العشػػػرم لمنظػػػاـ الثنػػػائي مػػػت مثػػػاؿ يك ػػػح عمميػػػة 

 التحكيؿ كما في الشكؿ التالي : 
 





 

بتشػػػػغيؿ البرنػػػػامج التػػػػالي مػػػػف  ػػػػالؿ برنػػػػامج السػػػػبكرة الذكيػػػػة , يوػػػػكـ المعمػػػػـ  -
كيطمػب مػػف بعػض الطػػالب اسػت داـ البرنػػامج التػالي فػػي اجػراا التحكيػػؿ كمػػا 

 في الشكؿ :




 
 
 

كيػػػػػػؼ يمكػػػػػػف تحكيػػػػػػؿ العػػػػػػدد مػػػػػػف 
النظػػػػػػػػػػاـ العشػػػػػػػػػػرم للػػػػػػػػػػى النظػػػػػػػػػػاـ 

 الثنائي ؟
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 70)10ما ىك مكافب العدد 
 الثنائي ؟بالنظاـ 
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 وسائل التقويم تنفيذ األنشطة والفعالياتخطوات 


يوػػكـ المعمػػـ بػػيدراج برنػػامج آ ػػر يتفاعػػؿ فيػػو الطػػالب بصػػكرة لكبػػر, كيطمػػب  -
, كمػف ثػـ فحػػص النتيجػة فػػي  مػف الطالػب اد ػػاؿ الوػيـ فػي كػػؿ عمميػة قسػػمة
 كؿ عممية يوكـ بيا كما في الشكؿ التالي :

 
 

ي تػػػار المعمػػػـ طػػػالبيف , لحػػػدىما ي تػػػار رقػػػـ بالطريوػػػة العشػػػكائية مػػػف  ػػػالؿ  -
برنػػامج السػػػبكرة الذكيػػػة كاآل ػػػر يوػػػكـ بتحكيػػؿ ىػػػذا الػػػرقـ مػػػف النظػػػاـ العشػػػرم 

 لمثنائي كما في الشكؿ التالي : 

 
 

يعػػػرض المعمػػػـ ممػػػؼ فػػػالش عبػػػارة عػػػف سػػػؤاؿ , كي تػػػار لحػػػد الطػػػالب لحػػػؿ  -
 السؤاؿ , مت كجكد تغذية راجعة مف البرنامج مباشرة .

 

 
 

 لجب عف السؤاؿ التالي :
 

 
 

 

 

 

 

( 85)10ما ىك مكافب العدد 
 بالنظاـ الثنائي ؟
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 الرابعالدرس 

 :الزحىَل هي الٌظبم الثٌبئٍ إىل الٌظبم العشزٌ عٌىاى الذرس/ 

 :أىداؼ الدرس 

 لف يحسب الطالب مكافب العدد الثنائي بالنظاـ العشرم . .1

 

 :المتطمبات السابقة لمدرس 

 يعدد لنظمة العد الم تمفة . .1

 يحسب قيمة عدد مرفكع وس . .2

 يحمؿ عدد في النظاـ العشرم حسب المنازؿ . .3

 

 :الوسائؿ التعميمية 

كراسػات عػركض بكربكينػت , عػركض فػالش  , , الذكيػة  السػبكرة,  LCDجياز الحاسػكب , جيػاز 

 الطالب, بطاقات عمؿ.
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  التعميمية التعممية:اإلجراءات 

 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات

 
يوػكـ المعمػـ بػيدراج ممػؼ فػالش مػف  ػالؿ برنػامج السػبكرة الذكيػة , يك ػح  -

طريوػػة تحكيػػؿ العػػدد مػػػف النظػػاـ الثنػػائي لمعشػػرم مػػػت مثػػاؿ يك ػػح عمميػػػة 
 التحكيؿ كما في الشكؿ التالي : 

 




المعمػػػـ بتشػػػغيؿ البرنػػػامج التػػػالي مػػػف  ػػػالؿ برنػػػامج السػػػبكرة الذكيػػػة , يوػػػكـ  -
كيطمب مف بعض الطالب است داـ البرنامج التالي فػي اجػراا التحكيػؿ كمػا 

 في الشكؿ التالي:

 


 
 
 

كيؼ يمكف تحكيؿ العدد مف النظاـ 
  الثنائي للى النظاـ العشرم ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1001101)2ما ىك مكافب العدد 
 بالنظاـ العشرم ؟
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 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات
 

يوكـ المعمـ بعرض برنامج آ ر يتفاعػؿ فيػو الطػالب بصػكرة لكبػر, كيطمػب  -
ـ بأنفسػػيـ فػػي كػػؿ عمميػػة قسػػمة , كمػػف ثػػـ المعمػػـ مػػف الطػػالب اد ػػاؿ الوػػي

 فحص النتيجة كما في الشكؿ التالي:

 
 

ي تػػار المعمػػـ طػػالبيف , لحػػدىما ي تػػار رقػػـ بالطريوػػة العشػػكائية مػػف  ػػالؿ  -
برنػػامج السػػبكرة الذكيػػة كاآل ػػر يوػػكـ بتحكيػػؿ ىػػذا الػػرقـ مػػف النظػػاـ الثنػػائي 

 لمعشرم كما في الشكؿ التالي : 

 
يعرض المعمـ ممؼ فالش عبارة عف سؤاؿ , كي تار لحد الطالب ليحؿ  -

 السؤاؿ , مت كجكد تغذية راجعة مف البرنامج مباشرة .

 

 
 
 
 

 لجب عف السؤاؿ التالي :

 

 

 

 

( 1011101)2ما ىك مكافب العدد 
 بالنظاـ العشرم؟
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 الخامسالدرس 

 :الزحىَل هي الٌظبم العشزٌ إىل الٌظبم الضبدس عشز عٌىاى الذرس/ 

 :أىداؼ الدرس 

 لف يحسب الطالب مكافب العدد العشرم بالنظاـ السادس عشر.  .1

 

 :المتطمبات السابقة لمدرس 

 عشر.يعدد مككنات النظاـ السادس  .1

 الصحيحة.يوارف بيف الوسمة كالوسمة  .2

 يحسب باقي الوسمة . .3

 

 :الوسائؿ التعميمية 

كراسػات  عػركض بكربكينػت , عػركض فػالش  ,, الذكيػة  السػبكرة,  LCDجياز الحاسػكب , جيػاز 

 الطالب, بطاقات عمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات

 
يوػػكـ المعمػػـ بػػيدراج ممػػؼ فػػالش مػػف  ػػالؿ برنػػامج السػػبكرة الذكيػػة , يك ػػح  -

طريوػػػة تحكيػػػؿ العػػػدد مػػػف النظػػػاـ العشػػػرم لمنظػػػاـ السػػػادس عشػػػر مػػػت مثػػػاؿ 
 يك ح عممية التحكيؿ كما في الشكؿ التالي: 







طػػػالب اسػػػت داـ يوػػػكـ المعمػػػـ بتشػػػغيؿ البرنػػػامج التػػػالي كيطمػػػب مػػػف بعػػػض ال -
 البرنامج التالي في اجراا التحكيؿ كما في الشكؿ التالي:

 

 
 
 
 

كيػػػػػػؼ يمكػػػػػػف تحكيػػػػػػؿ العػػػػػػدد مػػػػػػف 
النظػاـ الثنػائي للػى النظػاـ السػػادس 

  عشر ؟
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 400)10مػػػػػػا ىػػػػػػك مكػػػػػػافب العػػػػػػدد 
 بالنظاـ السادس عشر ؟
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 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات


يوكـ المعمـ بعرض برنامج ل ر يتفاعؿ فيو الطالب بصػكرة لكبػر, مػف  ػالؿ  -
اد اؿ الويـ بأنفسػيـ , كمػف ثػـ فحػص النتيجػة فػي كػؿ عمميػة قسػمة كمػا فػي 

 الشكؿ التالي:

 
 

ي تار المعمـ طالبيف , لحدىما ي تار رقـ بالطريوة العشكائية مف  الؿ  -
برنامج السبكرة الذكية كاآل ر يوكـ بتحكيؿ ىذا الرقـ مف النظاـ العشرم 

لمسادس عشر كما في الشكؿ التالي: 

 
يعػػرض المعمػػـ سػػؤاؿ عبػػر شاشػػة السػػبكرة الذكيػػة , كيطمػػب مػػف طالػػب الحػػؿ   -

 ت دما اولكاف المتعددة لمتميز بيف باقي الوسمة كالوسمة الصحيحة.  يدكيا مس



 
 
 

 (B)16ما ىك مكافب الرمز 
 بالنظاـ العشرم ؟

 
 
 
 

 

 

( 420)10ما ىك مكافب العدد 
 بالنظاـ السادس عشر .

 
 
 
 
 

( 511)10مػػػػػػا ىػػػػػػك مكػػػػػػافب العػػػػػػدد 
 بالنظاـ السادس عشر؟
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 السادسالدرس 

 :الزحىَل هي الٌظبم الضبدس عشز إىل الٌظبم العشزٌ عٌىاى الذرس/ 

 :أىداؼ الدرس 

 لف يحسب الطالب مكافب العدد السادس عشر بالنظاـ العشرم   .1

 

 :المتطمبات السابقة لمدرس 

 يعدد لنظمة العد الم تمفة . .1

 يحسب قيمة عدد مرفكع وس . .2

 ( في النظاـ السادس عشر .A-Fيحسب مكافب الرمكز ) .3

 

 :الوسائؿ التعميمية 

كراسػات عػركض بكربكينػت , عػركض فػالش  , , الذكيػة  السػبكرة,  LCDجياز الحاسػكب , جيػاز 

 الطالب, بطاقات عمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات

يوػػكـ المعمػػـ بػػيدراج ممػػؼ فػػالش مػػف  ػػالؿ برنػػامج السػػبكرة الذكيػػة , يك ػػح  -
طريوػػػة تحكيػػػؿ العػػػدد مػػػف النظػػػاـ السػػػادس عشػػػر لمعشػػػرم مػػػت مثػػػاؿ يك ػػػح 

 عممية التحكيؿ كما في الشكؿ التالي: 
 




يوػػػكـ المعمػػػـ بتشػػػغيؿ البرنػػػامج التػػػالي كيطمػػػب مػػػف بعػػػض الطػػػالب اسػػػت داـ  -
 التالي في اجراا التحكيؿ كما في الشكؿ التالي:البرنامج 


 

 
 

 
 
 
 

كيػػػػػػؼ يمكػػػػػػف تحكيػػػػػػؿ العػػػػػػدد مػػػػػػف 
النظػػػاـ النظػػاـ السػػػادس عشػػػر للػػػى 

  العشرم ؟
 
 
 
 
 
 
 
 

( 2DE)16ما ىك مكافب العدد 
 بالنظاـ العشرم ؟
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 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات
 

يوػػكـ المعمػػـ بعػػرض برنػػامج آ ػػر يتفاعػػؿ فيػػو الطػػالب بصػػكرة لكبػػر, كيطمػػب  -
المعمػػػـ مػػػف الطػػػالب اد ػػػاؿ الوػػػيـ بأنفسػػػيـ فػػػي كػػػؿ عمميػػػة قسػػػمة , كمػػػف ثػػػـ 

 فحص النتيجة كما في الشكؿ التالي:
 

 
 

المعمػػػػػػـ سػػػػػػؤاؿ عبػػػػػػر شاشػػػػػػة السػػػػػػبكرة الذكيػػػػػػة , كيطمػػػػػػب مػػػػػػف لحػػػػػػد يعػػػػػػرض  -
الطػػػػػػػالب الحػػػػػػػؿ  يػػػػػػػدكيا مسػػػػػػػت دما اولػػػػػػػكاف المتعػػػػػػػددة لمتميػػػػػػػز بػػػػػػػيف العػػػػػػػدد 
كاوس ككػػػػػػذلؾ عمميػػػػػػة  ػػػػػػرب كجمػػػػػػت الحػػػػػػدكد بالطريوػػػػػػة الصػػػػػػحيحة كمػػػػػػا 

 في الشكؿ التالي:

 

 
 
 

( E)16ما ىك مكافب الرمز 
 بالنظاـ العشرم ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 3A9)16ما ىك مكافب العدد 
 بالنظاـ العشرم؟
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 السابعالدرس 

 :الزحىَل هي الٌظبم الضبدس عشز إىل الٌظبم الثٌبئٍ عٌىاى الذرس/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 الثنائي.لف يحسب الطالب مكافب العدد السادس عشر بالنظاـ  .1
 عشر.لف يتعرؼ الطالب عمى فمسفة ال انات في النظاـ السادس    .2

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 يعدد لنظمة العد الم تمفة . .1
 عشر.يعدد مككنات نظاـ السادس  .2
 الثنائي.يحسب مكافب لم عدد مف مككنات النظاـ السادس عشر بالنظاـ  .3

 

 :الوسائؿ التعميمية 
كراسات عركض بكربكينت , عركض فالش  , , الذكية  السبكرة,  LCDجياز الحاسكب , جياز 
 الطالب, بطاقات عمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات

 
يوػػكـ المعمػػـ بويػػاس ال بػػرات السػػابوة لمطػػالب فػػي اجػػراا التحػػكيالت السػػػابوة  -

مػػف  ػػالؿ طػػرح بعػػض اوسػػئمة , كباسػػت داـ طريوػػة العصػػؼ الػػذىني يطػػرح 
المعمػػـ سػػؤاؿ )مػػا العالقػػة التػػي تػػربط النظػػاـ الثنػػائي بالنظػػاـ السػػادس عشػػر( 

ـ المعمػػػػػـ بتكميػػػػػؼ لحػػػػػد كبعػػػػػد السػػػػػتماع إلجابػػػػػات الطػػػػػالب كتعزيزىػػػػػا , يوػػػػػك 
( كتحكيميػػا Fالطػػالب با تيػػار لعمػػى قيمػػة فػػي النظػػاـ السػػادس عشػػر كىػػي )

للػػػى النظػػػاـ الثنػػػائي مػػػف  ػػػالؿ ادراج جػػػدكؿ عمػػػى السػػػبكرة الذكيػػػة كمػػػا فػػػي 
 الشكؿ :

 
 15 العدد بالنظاـ السادس عشر
 1 1 1 1 مكافب العدد بالنظاـ الثنائي

 
الطالب العالقة بػيف النظػاميف : لف كػؿ كمف  الؿ لسمكب الستوراا يستنتج  -

 عدد بالنظاـ السادس عشر ي صص لو لربت  انات بالنظاـ الثنائي .
يوػػكـ المعمػػـ بػػيدراج ممػػؼ فػػالش مػػف  ػػالؿ برنػػامج السػػبكرة الذكيػػة , يك ػػح  -

طريوػػػة تحكيػػػؿ العػػػدد مػػػف النظػػػاـ السػػػادس عشػػػر لمثنػػػائي مػػػت مثػػػاؿ يك ػػػح 
 عممية التحكيؿ كما في الشكؿ التالي: 








 
 
 
 

( بالنظػػػػػػػػاـ F)16مػػػػػػػا ىػػػػػػػػك مكػػػػػػػافب 
 الثنائي .

 
 
 
 
 
 
 
 

مػػػػػػػا العالقػػػػػػػة التػػػػػػػي تػػػػػػػربط النظػػػػػػػاـ 
 الثنائي بالنظاـ السادس عشر ؟

 
 
 
 

يمكػػػػػػف تحكيػػػػػػؿ العػػػػػػدد مػػػػػػف كيػػػػػػؼ 
النظػػاـ السػػػادس عشػػػر للػػػى النظػػػاـ 

 الثنائي ؟
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 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات



 

يوكـ المعمـ بتشغيؿ البرنامج التالي مػف  ػالؿ برنػامج السػبكرة الذكيػة , كيطمػب مػف 
 بعض الطالب است داـ البرنامج التالي في اجراا التحكيؿ كما في الشكؿ :

 
مػػف لحػػد الطػػالب يعػػرض المعمػػـ سػػؤاؿ عبػػر شاشػػة السػػبكرة الذكيػػة , كيطمػػب  -

الحػػػػؿ  يػػػػدكيا مسػػػػت دما اولػػػػكاف المتعػػػػددة لمتميػػػػز بػػػػيف ال انػػػػات , كػػػػؿ لربػػػػت 
  انات تميز بمكف م تمؼ كما في الشكؿ التالي:

 

 
 
 

( 3A9)16ما ىك مكافب العدد 
 بالنظاـ الثنائي ؟

 
 
 
 
 

( 7A9)16ما ىك مكافب العدد 
 بالنظاـ الثنائي ؟

 
 
 
 
 
 
 
 

( E11)16ما ىك مكافب العدد 
 بالنظاـ الثنائي ؟
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 الثامفالدرس 

 :الزحىَل هي الٌظبم الثٌبئٍ إىل الٌظبم الضبدس عشز عٌىاى الذرس/ 

 :أىداؼ الدرس 

 لف يحسب الطالب مكافب العدد الثنائي بالنظاـ السادس عشر.   .1

 

 :المتطمبات السابقة لمدرس 

 يعدد لنظمة العد الم تمفة . .1

 يعدد مككنات نظاـ السادس عشر . .2

 الثنائي . يحسب مكافب لم عدد مف مككنات النظاـ السادس عشر بالنظاـ .3

 

 :الوسائؿ التعميمية 

كراسػات عػركض بكربكينػت , عػركض فػالش  , , الذكيػة  السػبكرة,  LCDجياز الحاسػكب , جيػاز 

 الطالب, بطاقات عمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات

اجػػراا التحػػكيالت السػػػابوة يوػػكـ المعمػػـ بويػػاس ال بػػرات السػػابوة لمطػػالب فػػي  -
مػػف  ػػالؿ طػػرح بعػػض اوسػػئمة , كباسػػت داـ طريوػػة العصػػؼ الػػذىني يطػػرح 
المعمػػـ سػػؤاؿ )مػػا العالقػػة التػػي تػػربط النظػػاـ الثنػػائي بالنظػػاـ السػػادس عشػػر( 
كبعػػػػػد السػػػػػتماع إلجابػػػػػات الطػػػػػالب كتعزيزىػػػػػا , يوػػػػػكـ المعمػػػػػـ بتكميػػػػػؼ لحػػػػػد 

كتحكيميػػػا للػػػى مكافئيػػػا بالنظػػػػاـ الطػػػالب با تيػػػار لربػػػت قػػػيـ بالنظػػػػاـ الثنػػػائي 
 السبكرة الذكية كما في الشكؿ : العشرم مف  الؿ ادراج جدكؿ عمى

 
 1 0 1 0 العدد بالنظاـ الثنائي

  10 مكافب العدد بالنظاـ العشرم
 . Aتكافب بالنظاـ السادس عشر  10حيث 
 كمف  الؿ لسمكب الستوراا يستنتج الطالب العالقة بيف النظاميف , لف كؿ -

 لربت  انات بالنظاـ الثنائي تكافب  عدد بالنظاـ السادس عشر.
 

يوكـ المعمـ بيدراج ممؼ فالش مف  الؿ برنامج السبكرة الذكية , يك ح  -
طريوة تحكيؿ العدد مف النظاـ الثنائي لمسادس عشر مت مثاؿ يك ح 

 عممية التحكيؿ : 





 
 
 

( بالنظػػػاـ 1011)2مػػػا ىػػػك مكػػػافب 
 العشرم .

 
 
 
 
 
 

كيػػػػػػؼ يمكػػػػػػف تحكيػػػػػػؿ العػػػػػػدد مػػػػػػف 
النظػاـ الثنػائي للػى النظػاـ السػػادس 

 عشر ؟
 
 
 
 
 
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػك مكػػػػػػػػػػػػػػػػػافب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
( بالنظػػػػػػػػػػػاـ 101111011101)2

 السادس عشر ؟
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 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات



التالي كيطمب مف بعض الطالب است داـ يوكـ المعمـ بتشغيؿ البرنامج  -
 البرنامج التالي في اجراا التحكيؿ كما في الشكؿ التالي:



 
 

يعػػػػػرض المعمػػػػػـ سػػػػػؤاؿ عبػػػػػر شاشػػػػػة السػػػػػبكرة الذكيػػػػػة , كيطمػػػػػب مػػػػػف طالػػػػػب  -
الحػػػػػػػؿ  يػػػػػػػدكيا مسػػػػػػػت دما اولػػػػػػػكاف المتعػػػػػػػددة لمتميػػػػػػػز بػػػػػػػيف ال انػػػػػػػات , كػػػػػػػؿ 

 ما في الشكؿ التالي:لربت  انات تميز بمكف م تمؼ ك
 

 

 
    
 
 

( 13)10مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك مكػػػػػػػػافب العػػػػػػػػدد 
 السادس عشر ؟بالنظاـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػك مكػػػػػػػػػػػػػػػػػافب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
2(1011101010101110 )

 بالنظاـ السادس عشر .
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 التاسعالدرس 

 :مجع األعذاد الثٌبئُخ عٌىاى الذرس/ 

 :أىداؼ الدرس 

 لف يحسب الطالب ناتج جمت عدديف بالنظاـ الثنائي .   .1

 

 :المتطمبات السابقة لمدرس 

 يعدد لنظمة العد الم تمفة . .1

 يعدد مككنات نظاـ الثنائي . .2

 يجمت عدديف بالنظاـ العشرم .  .3

 

 :الوسائؿ التعميمية 

كراسػات عػركض بكربكينػت , عػركض فػالش  , , الذكيػة  السػبكرة,  LCDجياز الحاسػكب , جيػاز 

 الطالب, بطاقات عمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات

 
يوػكـ المعمػػـ بويػػاس ال بػػرات السػػابوة لمطػالب فػػي اجػػراا عمميػػة جمػػت اوعػػداد  -

( بالطريوػة التوميديػة كمػا 9+5العشرية , كيكمؼ لحد الطالب بجمت العدديف )
 في الشكؿ :

 
 1كباليد       5              

      + 
              9          
              4             1   

المثػػػػاؿ السػػػػابؽ يسػػػػتنتج الطػػػػالب لننػػػػا لحيانػػػػان نحتػػػػاج للػػػػى  انػػػػة مػػػػف  ػػػػالؿ  -
 ا افية جديدة .

مػف  ػػالؿ برنػامج السػػبكرة الذكيػػة ,  PowerPointيوػكـ المعمػػـ بػيدراج ممػػؼ  -
يك ػػح طريوػػة جمػػت عػػدديف بالنظػػاـ الثنػػائي مػػت مثػػاؿ يك ػػح عمميػػة الجمػػت 

 كما في الشكؿ التالي: 

 
 

السػػبكرة الذكيػػة يػػتـ تسػػجيؿ عػػرض المثػػاؿ التػػالي كعػػرض مػػف  ػػالؿ برنػػامج  -
فيػػديك مرفػػػؽ معػػػو شػػرح المػػػدرس بالتعميوػػػات التػػػي دكنيػػا المػػػدرس مػػػف  ػػػالؿ 

 الشكؿ التالي:

 
 

مػػػػػػػا ىػػػػػػػك نػػػػػػػاتج العمميػػػػػػػة التاليػػػػػػػة : 
(15+8= ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما ناتج العممية التالية :
2(1 + )2(1  = ) 
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 وسائل التقويم خطوات تنفيذ األنشطة والفعاليات
 

 
 

 بعد اتماـ عممية التسجيؿ , يعرض المعمـ الفيديك مرة ل رل لمطالب . -
ذكيػػة ك يطمػػب مػػف بعػػض يوػػكـ المعمػػـ بفػػتح شاشػػة جديػػدة لبرنػػامج السػػبكرة ال -

الطػػالب اسػػت داـ شاشػػة السػػبكرة الذكيػػة كبػػاوقالـ الممكنػػة اجػػراا عمميػػة جمػػت 
 عدديف بالنظاـ الثنائي.

يوػػكـ المعمػػـ بػػيدراج ممػػؼ فػػالش مػػف  ػػالؿ برنػػامج السػػبكرة الذكيػػة , لتعزيػػز  -
الطػػالب فػػي حػػاؿ الجابػػة الصػػحيحة مػػدعكما بالصػػكت كالتصػػفيؽ كمػػا فػػي 

 الشكؿ التالي:

 
لمػػا فػػي حػػاؿ لػػـ يػػتمكف الطالػػب مػػف الحػػؿ , يوػػكـ المعمػػـ بػػيدراج ممػػؼ فػػالش  -

مػف  ػػالؿ برنػػامج السػػبكرة الذكيػػة مػػدعكما بالصػػكت كالحركػػة كمػػا فػػي الشػػكؿ 
 التالي:

 

 
 
 
 
 

 ما ناتج العممية التالية :
101010+100101 = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما ناتج العممية التالية :
101010+101101 = 
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 العاشرالدرس 

 :طزح األعذاد الثٌبئُخ عٌىاى الذرس/ 

 :أىداؼ الدرس 

 لف يحسب الطالب ناتج طرح عدديف بالنظاـ الثنائي .    .1

 

  السابقة لمدرس:المتطمبات 

 يعدد لنظمة العد الم تمفة . .1

 يعدد مككنات نظاـ الثنائي . .2

 يجمت عدديف بالنظاـ العشرم .  .3

 

 :الوسائؿ التعميمية 

كراسػػات عػػركض بكربكينػػت , عػػركض فػػالش  , , الذكيػػة  السػػبكرة,  LCDجيػاز الحاسػػكب , جيػػاز 

 الطالب, بطاقات عمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 وسائل التقويم تنفيذ األنشطة والفعاليات خطوات
 

يوكـ المعمـ بوياس ال برات السابوة لمطالب في اجراا طرح اوعداد العشرية  -
( بالطريوة التوميدية كما في 9 -25, كيكمؼ لحد الطالب بطرح العدديف )

 الشكؿ :
                                                  1    

                                    5 1        2 
                              - 

                                   9  
                                   6            1                  

مف  الؿ المثاؿ السابؽ يستنتج الطالب لننا لحيانان نحتاج للى الستوراض  -
 مف  انة مجاكرة كي تتـ العممية .

مف  الؿ برنامج السبكرة الذكية ,  Power Pointيوكـ المعمـ بيدراج ممؼ  -
 يك ح طريوة طرح عدديف بالنظاـ الثنائي مت مثاؿ يك ح عممية الطرح : 






مف  الؿ برنامج السبكرة الذكية يتـ تسجيؿ عرض المثاؿ التالي كعرض  -
مرفؽ معو شرح المدرس بالتعميوات التي دكنيا المدرس مف  الؿ فيديك 
التالي:الشكؿ

 

 
:  التالية العممية ناتج ىك ما
(32-17= ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التالية: العممية ناتج ما
2(1 )- 2(1 = ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 
 

 وسائل التقويم تنفيذ األنشطة والفعاليات خطوات

 

 
 
 

 بعد اتماـ عممية التسجيؿ , يعرض المعمـ الفيديك مرة ل رل لمطالب . -
يوػػكـ المعمػػـ بفػػتح شاشػػة جديػػدة لبرنػػامج السػػبكرة الذكيػػة ك يطمػػب مػػف بعػػض  -

الذكيػػة كبػػاوقالـ الممكنػػة اجػػراا عمميػػة طػػرح الطػػالب اسػػت داـ شاشػػة السػػبكرة 
 عدديف بالنظاـ الثنائي.

يوػػكـ المعمػػـ بػػيدراج ممػػؼ فػػالش مػػف  ػػالؿ برنػػامج السػػبكرة الذكيػػة , لتعزيػػز  -
الطػػالب فػػي حػػاؿ الجابػػة الصػػحيحة مػػدعكما بالصػػكت كالتصػػفيؽ كمػػا فػػي 

 الشكؿ التالي:

 
حػػؿ , يوػػكـ المعمػػـ بػػيدراج ممػػؼ فػػالش لمػػا فػػي حػػاؿ لػػـ يػػتمكف الطالػػب مػػف ال -

مػف  ػػالؿ برنػػامج السػػبكرة الذكيػػة مػػدعكما بالصػػكت كالحركػػة كمػػا فػػي الشػػكؿ 
 التالي:

 

 
 
 
 
 : التالية العممية ناتج ما

111010-100101 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : التالية العممية ناتج ما

111010-101101 = 
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 أوراؽ العمؿ الصفية
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 الدرس األوؿ

 (1ورقخ عول رقن )

 ..................................................  ..:اسـ الطالب

 :أجب عف األسئمة التالية  عزيزي الطالب

 المختمفة؟عدد أنظمة العد  -1
 

 عرؼ النظاـ الثنائي؟ -2
 

 عرؼ النظاـ العشري؟ -3
 

 ما ىي مكونات النظاـ السادس عشر؟ -4
 

 أي األنظمة أكثر شيوعًا وانتشارًا في التعامؿ بيف الناس؟ -5
 

 ما ىو النظاـ الذي يستخدمو الحاسوب؟ -6
 

 ( إلى مكوناتو األساسية.8672)10حمؿ العدد  -7
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 ثانيالدرس ال

 (1ورقخ عول رقن )

 ...................................................  .اسـ الطالب: 

 :أجب عف األسئمة التالية  عزيزي الطالب

 ( ؟2( عمى العدد )31ما ىك باقي قسمة العدد العشرم ) -1
 

 ( ؟16( عمى العدد )80ما ىك باقي قسمة العدد العشرم )  -2
 

 ؟ 2العدد  ( عمى35ما ىك ناتج الوسمة الصحيحة لمعدد العشرم ) -3
 

 ؟ 16( عمى العدد 90ما ىك ناتج الوسمة الصحيحة لمعدد العشرم ) -4
 

 ؟ 2( عمى 41ما ىك ناتج عممية الوسمة المكررة لمعدد ) -5
 

 ؟ 5X216ما قيمة المودار التالي :  -6
 

 ؟ 1X22  +1X32ما قيمة المودار التالي :  -7
 

 

 



151 
 

 الثالثالدرس 

 (1ورقخ عول رقن )

 ...................................................  .اسـ الطالب: 

 :أجب عف األسئمة التالية  عزيزي الطالب

 ( بالنظاـ الثنائي؟29)10ما ىك مكافب العدد  -1

 
 

 ( بالنظاـ الثنائي؟37)10ما ىك مكافب العدد  -2
 

 
 ( بالنظاـ الثنائي؟55)10ما ىك مكافب العدد  -3

 
 

 بالنظاـ الثنائي؟( 84)10ما ىك مكافب العدد  -4
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 الرابعالدرس 

 (1ورقخ عول رقن )

 ...................................................  .اسـ الطالب: 

 :أجب عف األسئمة التالية  عزيزي الطالب

 ( بالنظاـ العشرم ؟101010)2ما ىك مكافب العدد  -1

 
 

 ( بالنظاـ العشرم ؟1101101)2ما ىك مكافب العدد  -2
 

 
 ( بالنظاـ العشرم ؟1011101)2ما ىك مكافب العدد  -3

 
 

 ( بالنظاـ العشرم؟1110111)2ما ىك مكافب العدد  -4
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 الخامسالدرس 

 (1ورقخ عول رقن )

 ...................................................  .اسـ الطالب: 

 :أجب عف األسئمة التالية  عزيزي الطالب

 ( بالنظاـ السادس عشر؟270)10ما ىك مكافب العدد  -1

 
 

 ( بالنظاـ السادس عشر ؟310)10ما ىك مكافب العدد  -2
 

 
 ( بالنظاـ السادس عشر ؟456)10ما ىك مكافب العدد  -3

 
 

 ( بالنظاـ السادس عشر ؟512)10ما ىك مكافب العدد  -4
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 السادسالدرس 

 (1ورقخ عول رقن )

 ...................................................  .اسـ الطالب: 

 :أجب عف األسئمة التالية  عزيزي الطالب

 ( بالنظاـ العشرم ؟2ED)16ما ىك مكافب العدد  -1

 
 

 ( بالنظاـ العشرم ؟1AB)16ما ىك مكافب العدد  -2
 

 
 ( بالنظاـ العشرم ؟3F9)16ما ىك مكافب العدد  -3

 
 

 بالنظاـ العشرم؟( 27B)16ما ىك مكافب العدد  -4
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 السابعالدرس 

 (1ورقخ عول رقن )

 ...................................................  .اسـ الطالب: 

 :أجب عف األسئمة التالية  عزيزي الطالب

 ( بالنظاـ الثنائي؟9FE7)16ما ىك مكافب العدد  -1

 
 

 ( بالنظاـ الثنائي ؟B4A8)16ما ىك مكافب العدد  -2
 

 
 ( بالنظاـ الثنائي ؟F03D)16ما ىك مكافب العدد  -3

 
 

 ( بالنظاـ الثنائي ؟6C5A)16ما ىك مكافب العدد  -4
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 الثامفالدرس 

 (1ورقخ عول رقن )

 ...................................................  .اسـ الطالب: 

 :أجب عف األسئمة التالية  عزيزي الطالب

 ( بالنظاـ السادس عشر ؟10111010101)2ما ىك مكافب العدد  -1

 
 

 ( بالنظاـ السادس عشر ؟11000101101011)2ما ىك مكافب العدد  -2
 

 
 ( بالنظاـ السادس عشر ؟10111000101001)2ما ىك مكافب العدد  -3

 
 

 ( بالنظاـ السادس عشر ؟100011111010111)2ما ىك مكافب العدد  -4
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 التاسعالدرس 

 (1ورقخ عول رقن )

 ...................................................  .اسـ الطالب: 

 :أجب عف األسئمة التالية  عزيزي الطالب

1- 101011+110101= 

 
 

2- 1100101+111010= 
 

 
3- 101011+100111= 

 
 

4- 100100+101101= 
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 العاشرالدرس 

 (1ورقخ عول رقن )

 ...................................................  .اسـ الطالب: 

 :أجب عف األسئمة التالية  عزيزي الطالب

1- 111011-100101= 

 
 

2- 1110101-110010= 
 

 
3- 111011-100111= 

 
 

4- 110100-101101= 
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 ( 3ممحؽ رقـ ) 

 أنظمة العدَلختبار ميارات  األوليةالصورة 

 أًظوخ العذ ههبراد اخزجبر

 (    : )  الحادي عشزالصف       .................................................   اسم الطالب: 

ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ـــ

 :عزَزٌ الطبلت
لصػحيحة ليجػاد بػاقي الوسػمة , ليجػاد الوسػمة ا : "لنظمػة العػد ميػاراتييدؼ ىذا ال تبار للى قيػاس 

)دكف ذكػػر البػػاقي ( , الوسػػمة المكػػررة عمػػى عػػدد , التعامػػؿ مػػت اوسػػس بصػػكرة صػػحيحة , التحكيػػؿ 
, كيتكػكف الحػادم عشػر " لػدل طمبػة الصػؼ بيف لنظمة العد الم تمفة , جمت كطرح اوعداد الثنائيػة 

يػػة, كك ػػت , يرجػػى قػػرااة كػػؿ فوػػرة بعنابنػػد مػػف لسػػئمة ال تيػػار مػػف متعػػدد ( 30ىػػذا ال تبػػار مػػف )
 اإلجابة المناسبة في المكاف الم صص ليا عمى كرقة اوسئمة.

 تعليمات وإرشادات:

 دقيقة. 45زمف اَلختبار  .1
 قراءة البيانات المعطاة بدقة يسيؿ عميؾ اإلجابة. .2
 تأكد مف المطموب مف السؤاؿ. .3
 لكؿ سؤاؿ موضوعي إجابة واحدة صحيحة فقط. .4
 َل تترؾ سؤاؿ بدوف إجابة. .5
لن توثر على درجتك في التحصيل, وإنما بهدف الاستفادة منها في  الاختباًرا تأكد من أن نتيجتك في وأخيرً 

ًأغراض البحث العلمي, بما يعود بالنفع والفائدة عليك وعلى زمالئك.

 ,,,شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 أجب عف اَلسئمة التالية :

 ههبرح إجيبد ثبقٍ القضوخ

 ( ىك :16( موسكما عمى العدد )120ناتج باقي قسمة العدد العشرم ) : 1س

  16د(                     10ج(                      8ب(                    7ل( 

 ( ىك :2( موسكما عمى العدد )50ناتج باقي قسمة العدد العشرم ) : 2س

    0د(                    25ج(                      10ب(                       12ل( 

 ( ىك :16( موسكما عمى العدد )248ناتج باقي قسمة العدد العشرم ) : 3س

  16د(                     10ج(                      8ب(                    15ل( 

 ( ىك :2( موسكما عمى العدد )71د العشرم )ناتج باقي قسمة العد : 4س

   17د(                    1ج(                      0ب(                       35ل( 

 ههبرح إجيبد القضوخ الصحُحخ

 ىك : 2( عمى العدد 35ناتج الوسمة الصحيحة لمعدد العشرم ) : 5س

 17د(                    0ج(                        1ب(                    17.5ل( 

 ىك : 16( عمى العدد 60ناتج الوسمة الصحيحة لمعدد العشرم ) : 6س

 8د(                     10ج(                        3ب(                       12ل( 

 ىك : 2( عمى العدد 55ناتج الوسمة الصحيحة لمعدد العشرم ) : 7س

 0د(                    13ج(                        1ب(                      27ل( 
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 ىك : 16( عمى العدد 90ناتج الوسمة الصحيحة لمعدد العشرم ) : 8س

 8د(                     10ج(                        5ب(                       6ل( 

 ههبرح إجيبد القضوخ املكزرح علً عذد 

 ىك : 2( عمى 70ناتج عممية الوسمة المكررة لمعدد ) : 9س

 17د(                       30ج(                     0ب(                       35ل( 

 ىك : 16( عمى 120ناتج عممية الوسمة المكررة لمعدد ) : 10س

  7د(                        8ج(                     1ب(                        0ل( 

 ههبرح الزعبهل هع األصش ثصىرح صحُحخ 

 ىك : 116*3ناتج المودار  : 11س

 8د(                      84ج(                    48ب(                       3ل( 

 ىك : 52*1ناتج المودار  : 12س

  16د(                       32ج(                    11ب(                     10ل( 

 ىك : 12*1+  02*1ناتج المودار  : 13س

 4د(                         3ج(                      2ب(                       1ل( 

 ىك : 116*2+  016*7ناتج المودار  : 14س

 39د(                      144ج(                    23ب(                       7ل( 
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 ههبرح الزحىَل ثني أًظوخ العذ املخزلفخ 

 ( مف النظاـ العشرم الى النظاـ الثنائي ىك :37ناتج تحكيؿ العدد ) : 15س

 101001د(          100101ج(       101010ب(         100011ل(

 مف النظاـ العشرم الى النظاـ الثنائي ىك : 115ناتج تحكيؿ العدد  : 16س

 111101د(             1100111ج(      1100011ب(      1110011ل( 

 : ىك العشرم النظاـ الى( 110011) الثنائي العدد تحكيؿ ناتج : 17س

  51د(                       15ج(              16ب(                     61ل( 

 : ىك العشرم النظاـ الى(   11011011)الثنائي  العدد تحكيؿ ناتج : 18س

  192د(                  129ج(       219ب(                     291ل( 

 : ىك السادس عشر النظاـ الى العشرم النظاـ مف( 47) 10 العدد تحكيؿ ناتج : 19س

  E 2د(                   E 2ج(             F 2 ب(                 F 2ل( 

 : ىك السادس عشر النظاـ الى العشرم النظاـ مف(  125)10  العدد تحكيؿ ناتج : 20س

 D 7د(             C 7ج(          D7ب(             C 7ل( 

 : ىك العشرم النظاـ الى السادس عشر النظاـ مف( 3A7 ) 16 العدد تحكيؿ ناتج : 21س

 593د(                   539ج(                 953 ب(          935   ل(

 : ىك العشرم النظاـ الى السادس عشر النظاـ مف(  118 )16  العدد تحكيؿ ناتج : 22س

 820د(                   280ج(                 208 ب(            802   ل(
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 : ىك الثنائي النظاـ الى السادس عشر النظاـ مف(  F7D) 16 العدد تحكيؿ ناتج : 23س

    111111010111ب(                             110101111111ل( 

 110101111101د(                   111101111101 ج(

 : ىك الثنائي النظاـ الى السادس عشر النظاـ مف(   CE8)16  العدد تحكيؿ ناتج : 24س

      110011101000ب(                   111011001000ل( 

    100011101101د(                100011101100ج(  

  : ىك السادس عشر النظاـ الى الثنائي النظاـ مف( 101001110)2 العدد تحكيؿ ناتج : 25س

 14Eد(                   41Eج(               14F ب(             41F   ل(

 السادس عشر النظاـ الى الثنائي النظاـ مف ( 01101001011)2 العدد تحكيؿ ناتج : 26س
 : ىك

 43Cد(                   34Cج(               43B ب(             34B   ل(

 ههبرح مجع وطزح األعذاد الثٌبئُخ

 : ىك 110011+  101101العممية اآلتية عمى اوعداد الثنائية  ناتج : 27س

 1100010د(         1100100ج(       1101000 ب(   1100000   ل(

 : ىك 101111+  100101العممية اآلتية عمى اوعداد الثنائية  ناتج : 28س

 1010100د(         1110100ج(       1011000 ب(         1010110   ل(

 : ىك 101001 - 110101العممية اآلتية عمى اوعداد الثنائية  ناتج : 29س

 1001د(                 1110ج(               1101 ب(           1100   ل(
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 : ىك 101011 - 111101العممية اآلتية عمى اوعداد الثنائية  ناتج : 30س 

 11010د(                10110ج(      10010 ب(           10100   ل(

 

 اًزهذ األصئلخ

 وَّ خالص متُِا   ل ه بدنان التقدن نالِجاح

 الباحث/                                                                

 فيد فرج محمد وادي
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 ( 4ممحؽ رقـ ) 

 أنظمة العدَلختبار ميارات  النيائيةالصورة 

 أًظوخ العذ ههبراد اخزجبر

 (    : )  الحادي عشزالصف       .................................................   اسم الطالب: 

ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ

 :عزَزٌ الطبلت
ليجػػػػػاد بػػػػػاقي الوسػػػػػمة , ليجػػػػػاد الوسػػػػػمة  : "لنظمػػػػػة العػػػػػد ميػػػػػاراتييػػػػػدؼ ىػػػػػذا ال تبػػػػػار للػػػػػى قيػػػػػاس 

الصػػػػػػحيحة )دكف ذكػػػػػػر البػػػػػػاقي ( , الوسػػػػػػمة المكػػػػػػررة عمػػػػػػى عػػػػػػدد , التعامػػػػػػؿ مػػػػػػت اوسػػػػػػس بصػػػػػػكرة 
" لػػػػػدل طمبػػػػػػة صػػػػػحيحة , التحكيػػػػػؿ بػػػػػػيف لنظمػػػػػة العػػػػػػد الم تمفػػػػػة , جمػػػػػت كطػػػػػػرح اوعػػػػػداد الثنائيػػػػػػة 

لسػػػػػػػئمة  بنػػػػػػػدان مػػػػػػػف( 30, كيتكػػػػػػػكف ىػػػػػػػذا ال تبػػػػػػػار مػػػػػػػف )الحػػػػػػػادم عشػػػػػػػر عمػػػػػػػكـ لنسػػػػػػػانية الصػػػػػػؼ 
, يرجػػػػػػى قػػػػػػرااة كػػػػػؿ فوػػػػػػرة بعنايػػػػػة, كك ػػػػػػت اإلجابػػػػػػة المناسػػػػػبة فػػػػػػي المكػػػػػػاف ال تيػػػػػار مػػػػػػف متعػػػػػدد 

 الم صص ليا عمى كرقة اوسئمة.

 تعليمات وإرشادات:

 دقيوة. 45زمف ال تبار  .1
 قرااة البيانات المعطاة بدقة يسيؿ عميؾ اإلجابة. .2
 تأكد مف المطمكب مف السؤاؿ. .3
 كاحدة صحيحة فوط.لكؿ سؤاؿ مك كعي لجابة  .4
 

نمػػا بيػػدؼ  كل يػػرنا تأكػػد لف نتيجتػػؾ فػػي ال تبػػار لػػف تػػؤثر عمػػى درجتػػؾ فػػي التحصػػيؿ, كا 

 الستفادة منيا في لغراض البحث العممي, بما يعكد بالنفت كالفائدة عميؾ كعمى زمالئؾ.

 ,,,شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 أجب عف اَلسئمة التالية :

 ههبرح إجيبد ثبقٍ القضوخ

 ( ىك :2( عمى العدد )50باقي قسمة العدد العشرم ) : 1س

    0د(                    25ج(                      10ب(                       12ل( 

 ( ىك :2( عمى العدد )71باقي قسمة العدد العشرم ) : 2س

   17د(                      1ج(                        0ب(                       35ل( 

 ( ىك :16( عمى العدد )120باقي قسمة العدد العشرم ) : 3س

  16د(                     10ج(                       8ب(                    7ل( 

 ( ىك :16( عمى العدد )248باقي قسمة العدد العشرم ) : 4س

  16د(                     10( ج                      8ب(                    15ل( 

 

 ههبرح إجيبد القضوخ الصحُحخ

 ىك : 2( عمى العدد 35ناتج الوسمة الصحيحة لمعدد العشرم ) : 5س

 17د(                       0ج(                        1ب(                    17.5ل( 

 ىك : 16 ( عمى العدد60ناتج الوسمة الصحيحة لمعدد العشرم ) : 6س

 8د(                     10ج(                        3ب(                       12ل( 

 ىك : 2( عمى العدد 55ناتج الوسمة الصحيحة لمعدد العشرم ) : 7س

 0د(                   27.5ج(                         1ب(                      27ل( 
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 ىك : 16( عمى العدد 90ناتج الوسمة الصحيحة لمعدد العشرم ) : 8س

 8د(                     10ج(                        5ب(                       6ل( 

 

 ههبرح إجيبد القضوخ املكزرح علً عذد 

 ىك : 2( عمى 70ناتج عممية الوسمة المكررة لمعدد ) : 9س

 17د(                       30ج(                     0ب(                       35ل( 

 ىك : 16( عمى 120ناتج عممية الوسمة المكررة لمعدد ) : 10س

  7د(                        8ج(                     1ب(                        0ل( 

 

 ههبرح الزعبهل هع األصش ثصىرح صحُحخ 

 ىك : 3X116ناتج المودار  : 11س

 8د(                      84ج(                    48ب(                       3ل( 

 ىك : 1X52ناتج المودار  : 12س

  16د(                       32ج(                    11ب(                     10ل( 

 ىك : 1X02  +1X12ناتج المودار  : 13س

 4د(                         3ج(                      2ب(                       1ل( 

 ىك : 7X016  +2X116ناتج المودار  : 14س

 39د(                      144ج(                    23ب(                       7ل( 
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 ههبرح الزحىَل ثني أًظوخ العذ املخزلفخ 

 للى النظاـ الثنائي ىك :( 37)10ناتج تحكيؿ العدد  : 15س

 101001د(          100101ج(       101010ب(         100011ل(

 ( للى النظاـ الثنائي ىك :115)10ناتج تحكيؿ العدد  : 16س

 111101د(             1100111ج(      1100011ب(      1110011ل( 

 : ىك العشرم النظاـ لىل( 110011)2 العدد تحكيؿ ناتج : 17س

  51د(                       15ج(              16ب(                     61ل( 

 : ىك العشرم النظاـ لىل(  11011011)2 العدد تحكيؿ ناتج : 18س

  192د(                  129ج(       219ب(                     291ل( 

 : ىك عشرالسادس  النظاـ لىل( 47) 10 العدد تحكيؿ ناتج : 19س

  E 2د(                   E 2ج(             F 2 ب(                 F 2ل( 

 : ىك السادس عشر النظاـ لىل(  125)10  العدد تحكيؿ ناتج : 20س

 D 7د(             C 7ج(          D7ب(             C 7ل( 

 : ىك العشرم النظاـ لىل( 3A7 ) 16 العدد تحكيؿ ناتج : 21س

 593د(                   539ج(                 953 ب(          935   ل(

 : ىك العشرم النظاـ لىل(  118 )16  العدد تحكيؿ ناتج : 22س

 820د(                   280ج(                 208 ب(            802   ل(
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 : ىك الثنائي النظاـ لىل(  F7D) 16 العدد تحكيؿ ناتج : 23س

    111111010111ب(                             110101111111ل( 

 110101111101د(                   111101111101 ج(

 : ىك الثنائي النظاـ لىل(  CE8)16  العدد تحكيؿ ناتج : 24س

      110011101000ب(                   111011001000ل( 

    100011101101د(                100011101100ج(  

  : ىك السادس عشر النظاـ لىل( 000101001110)2 العدد تحكيؿ ناتج : 25س

 14Eد(                   41Eج(               14F ب(             41F   ل(

 : ىك السادس عشر النظاـ لىل ( 001101001011)2 العدد تحكيؿ ناتج : 26س

 43Cد(                   34Cج(               43B ب(             34B   ل(

 

 ههبرح مجع وطزح األعذاد الثٌبئُخ

 : ىك 110011+  101101العممية اآلتية عمى اوعداد الثنائية  ناتج : 27س

 1100010د(         1100100ج(       1101000 ب(   1100000   ل(

 : ىك 101111+  100101العممية اآلتية عمى اوعداد الثنائية  ناتج : 28س

 1010100د(         1110100ج(       1011000 ب(         1010110   ل(

 : ىك 101001 - 110101العممية اآلتية عمى اوعداد الثنائية  ناتج : 29س

 1001د(                 1110ج(               1101 ب(           1100   ل(
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 : ىك 101011 - 111101العممية اآلتية عمى اوعداد الثنائية  ناتج : 30س 

 11010د(                10110ج(      10010 ب(           10100   ل(

 

 اًزهذ األصئلخ

 وَّ خالص متُِا   ل ه بدنان التقدن نالِجاح

 الباحث/                                                                

 فيد فرج محمد وادي
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 ( 5ممحؽ رقـ ) 

لمصؼ  بطاقة تحميؿ محتوي الوحدة الرابعة ) أنظمة العد ( في منياج تكنولوجيا المعمومات
 الحادي عشر تبيف مد  تضمف ميارات أنظمة العد .

 :التفصيؿ (1

( :
 

 :أهظمت العد (: 1 - 4أوال

 المكارة
إيجاد باقي 
 القسمة 

إيجاد 
القسمة 
 الصحيحة 

القسمة 
المكررة عمى 

 عدد

التعامؿ مع 
األسس بصورة 
 صحيحة 

التحويؿ بيف 
أنظمة العد 
 المختمفة

جمع وطرح 
األعداد 
 الثنائية

 

 0 0 2 0 2 2 صدد التكرار
 

ا: )  :جحويل ألاعداد الصحيحت بين أهظمت العد (: 2 - 4ثاهي 

 المكارة
إيجاد باقي 
 القسمة 

إيجاد 
القسمة 
 الصحيحة 

القسمة 
المكررة عمى 

 عدد

التعامؿ مع 
األسس بصورة 
 صحيحة 

التحويؿ بيف 
أنظمة العد 
 المختمفة

 

جمع وطرح 
األعداد 
 الثنائية

 

 0 6 0 1 0 0 صدد التكرار

 

ا: )
 
 :جمع ألاعداد الثىائيت وطزحها (: 3 - 4ثالث

 المكارة
إيجاد باقي 
 القسمة 

إيجاد 
القسمة 
 الصحيحة 

القسمة 
المكررة عمى 

 عدد

التعامؿ مع 
األسس بصورة 
 صحيحة 

التحويؿ بيف 
أنظمة العد 
 المختمفة

 

جمع وطرح 
األعداد 
 الثنائية

 

 2 0 0 0 0 0 صدد التكرار
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 :إجمالي الوحدة الرابعة  (2

 المكارة
إيجاد باقي 
 القسمة

إيجاد 
القسمة 
 الصحيحة

القسمة 
المكررة 
 عمى عدد

التعامؿ مع 
األسس 
بصورة 
 صحيحة

التحويؿ 
بيف أنظمة 
العد 
 المختمفة

جمع 
وطرح 
األعداد 
 الثنائية

 المجموع

صدد 
 التكرار

2 2 2 1 6 2 15 

النسبة 
 المئوية 

13 % 13 % 13 % 7 % 40 % 14 % 100 % 
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 ( 6 ممحؽ رقـ )

 خطوات ومراحؿ تصميـ البرمجيات التعميمية

 لنظمػة العػد ميػارات لتنميػة تعميمية تكظػؼ السػبكرة الذكيػة برمجيات بناا للى الدراسة ىدفت
 لدل طالب الصؼ الحادم عشر عمكـ انسانية.
 كلذلؾ فود قاـ الباحث باتباع ال طكات التالية:

 مثػؿ بنػاا برمجيػات عمػى احتػكت كالتػي السػابوة كالدراسػات اودب التربػكم عمػى الطػالع- ل
(, ككػػذلؾ 2011دراسػػة ) اوبػػرط,  ك( 2010(, دراسػػة ) الحػػكلي,  2006دراسػػة )ميػػدم, 

          دراسػػػػػػػة (,2014دراسػػػػػػػة )الفػػػػػػػرا, الدراسػػػػػػػات التػػػػػػػي تناكلػػػػػػػت السػػػػػػػبكرة الذكيػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػة 
 .(2012)لبك عمبة, دراسة ك ( 2013)لبك حمادة , 

( كالمك ػػح فػػي الطػػار النظػػرم, لتصػػميـ البرمجيػػات 4اعتمػػد الباحػػث النمػػكذج شػػكؿ رقػػـ ) - ب
 كالذم يحتكم عمى  مس مراحؿ يذكرىا الباحث بالتفصيؿ:

 

 :(Design) التصميـ مرحمة -1
 كال تبػار المحتػكل عناصػر كتحديػد التعميميػة, اوىػداؼ صػياغة التصػميـ مرحمػة ت ػـك 
 :سبؽ لما عرض يمي كفيما التدريس, تنفيذ لستراتيجية كتصميـ المحؾ, يمرجع

 النحػك عمػى العامػة كلىػدافيا التعميميػة البرمجيػات غايػة صػياغة تمػت: التعميميػة األىػداؼ صػياغة
 : التالي

 تكنكلكجيػاالكحػػدة الرابعػة مػف كتػػاب  فػيلنظمػة العػػد  ميػػارات تنميػة ىػيك : مجيػػاتالبر  غايػة -1
 الثانكيػة  الػد الحسػف مدرسػة فػيعمػكـ انسػانية  عشػر الحػادم الصػؼالب طػ لػدل المعمكمػات

 .لمبنيف
 : العامة األىداؼ -2

  لنظمة العد الم تمفة )النظاـ العشرم , النظاـ الثنائي , النظاـ السادس عشر(. رؼعيي 
 التحكيؿ بيف انظمة العد ميارات يكتسب. 
 .يكتسب ميارات جمت كطرح العداد الثنائية 
 الحاسكب نحك ايجابية اتجاىات يكتسب. 
 لنظمة العد ميارات كتنمية المشكالت حؿ في التعميـ حكسبة دكردر وي. 
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 تحوػؽ التػي المحتػكل عناصػر بتحديػد الباحػث قػاـ ال طػكة ىػذه فػي : المحتػو  عناصػر تحديػد
 :كالتالي كىي اإلجرائية اوىداؼ
 .لنظمة العد 
 .الوسمة الصحيحة كالوسمة العادية 
 .التعامؿ مت السس 
  لنظمة العد الم تمفة.التحكيؿ بيف 
 .جمت كطرح العداد الثنائية 

 مػف التأكػد تػـ ثػـ كمػفميػارات لنظمػة العػد  ا تبػار بيعػداد الباحػث قػاـ: المحػؾ مرجعػي اَلختبػار
 ( فورة.30ميارات انظمة العد مف ) ا تبار تككف حيث متعددة, بطرؽ ال تبار كصدؽ ثبات

 فػي الزاكيػة حجػر التػدريس تنفيػذ لسػتراتيجية تصػميـ يعتبػر: التػدريس لتنفيػذ إسػتراتيجية تصػميـ
 بػيف كالتػرابط التتػابت كي ػمف ,لىػدافيا لتحويػؽ التعميميػة المنظكمػة عناصػر عمػؿ لسػاليب تحديػد

 التعميميػة, كالتسػييالت كالكسػائط اإلجرائيػة, كاوىػداؼ التعمػيـ, عمميػة كعناصػر التعميميػة اوحػداث
 . اوىداؼ تمؾ تتحوؽ حتى المدرس بو يوكـ كما المتعمـ بو يوكـ كما

 

 :(Preparation)واإلعداد  التجييز مرحمة -2
 كصػكر كلنشػطة عمميػة كمػادة لىػداؼ مػف عناصػر التصػميـ كافػة تجييز المرحمة ىذه في تـ
 مك ػكع محتػكل تحديػد فييػا كيػتـ لجرائيػة, بطريوػة التعميميػة صػياغة اوىػداؼ فييا كتتـ كلصكات,

 الكسائؿ كاوسػاليب كتحديد  طط لمدركس ك ت ثـ المتعمـ  صائص  كا في البرمجية كتنظيمو
, كتػـ صػياغة اوىػداؼ الجرائيػة الراجعػة كغيرىػا كالتغذيػة التعزيػز طػرؽ ككػذا المسػتعممة كاونشػطة

 عمى النحك التالي:
 .يعدد لنظمة العد الم تمفة 
 .يوارف بيف لنظمة العد الم تمفة 
 .يحسب باقي الوسمة 
  الصحيحة كالوسمة العادية.يوارف بيف الوسمة 
 .)يحسب قيمة مودار يحتكم عمى اوس )الوكة 
 يحسب مكافب العدد العشرم بالنظاـ الثنائي. 
 .يحسب مكافب العدد الثنائي بالنظاـ العشرم 
 .يحسب مكافب العدد العشرم بالنظاـ السادس عشر 
 يحسب مكافب العدد السادس عشر بالنظاـ العشرم. 
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 دس عشر بالنظاـ الثنائي.يحسب مكافب العدد السا 
 .يتعرؼ عمى فمسفة ال انات في النظاـ السادس عشر 
 يحسب مكافب العدد الثنائي بالنظاـ السادس عشر. 
 .يحسب ناتج جمت عدديف بالنظاـ الثنائي 
 .يحسب ناتج طرح عدديف بالنظاـ الثنائي 

 

 (Scenario):السيناريو  كتابة مرحمة -3
 كمكاقػؼ كلحػداث لجػرااات للػى المصػمـ التػي رسػميا العري ػة ال طػكط ترجمػة فييػا كتػتـ

كتػتم ص  طػة العمػؿ فػي ىػذه المرحمػة بتسػجيؿ مػا ينبغػي لف يعػرض  .الػكرؽ عمػى تعميميػة حويوية
عمػػى الشاشػػة عمػػى نمػػاذج  اصػػة, كىػػي مصػػممة بطريوػػة تشػػبو تمامػػان شاشػػة الحاسػػكب, لػػذا يجػػب 

نػػػة, باإل ػػػافة للػػػى ذلػػػؾ فينػػػو يحػػػدد تحديػػػد المكاقػػػت عمػػػى الشاشػػػة التػػػي سػػػتكتب فييػػػا معمكمػػػات معي
تسمسػػؿ ظيػػكر ىػػذه المعمكمػػات كالفكاصػػؿ الزمنيػػة بػػيف كػػؿ معمكمػػة كل ػػرل, كمػػا يحػػدد المعمكمػػات 
التي ينبغي لف تظؿ عمى الشاشة لفترة معينة لك ا فاؤىػا فػي لكقػات محػددة, كيمكػف ك ػت تفاصػيؿ 

اريك كػؿ مػا يظيػر عمػى اطػار لكثر مثػؿ ا تيػار اولػكاف كتكقيػت اصػدار اوصػكات, كيت ػمف السػين
 الشاشة في لحظة معينة مف صكرة, نص مكتكب, رسكـ متحركة كثابتة, كلوطات فيديك.

 : (Execution)التنفيذ  مرحمة  -4
 تفاعميػة اتببرمجيػ الػذم تػـ كتابتػو بػال طكة السػابوة السػيناريك تجسػيد يػتـ المرحمػة ىػذه كفػي

 البرمجيػة اسػتعراض كا تيار عمميػة لمبرمجية, التشغيؿ عممية سالمة ا تبار كيتـ الكسائط, متعددة
 الكسػائط عناصػر لنتػاج, كفػي ىػذه المرحمػة يػتـ ذلػؾ كغيػر كالمكنيػة الصػكتية المػؤثرات كا تيػار
 :كالتالي كىي است داميا تـ التي المتعددة

 Microsoft Power Point برنػامج باسػت داـ النصػكص كتابػة تػـ حيػث: النصػوص كتابػة -

 .المست دميف لدل المألكفة ال طكط است داـك  كموركا كا ح ببنط الكتابة مراعاة تمت كقد
 المناسبة الصكتية المؤثرات بعض لنتاج تـ :الصوتية والمؤثرات والموسيقى الصوت إنتاج -

 .Sound Forgeلمبرمجيات مف  الؿ برنامج 
باست داـ  كالصكر النصكص عمى المناسبة الحركية المؤثرات ل افة تمت :الحركية المؤثرات -

 برنامج الفالش.
 إلنتػاج البػرامج مػف عػددنا الباحػث اسػت دـ حيػث: والبرمجػة التصػميـ فػي المسػتخدمة البػرامج

 : كىي ميةيالتعم البرمجيات
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 برنامج الفالش:  -1
 لك المتجيػة, الرسػكـ لسػاس عمػى يوػكـ كبرنػامج البدايػة منػذ فػالش برنػامج انطمػؽ لوػد
 مػت كالسػرعة السػيكلة مػف بمزيػد الرسػكمية العناصػر لنشػاا عمػى الوػدرة لممسػت دـ كيتػيح المنحنيػات,

 كالم صصػة المميػزة المتحركػة الرسػكـ لنشػاا عمػى كالوػدرة بالعمػؿ الػتحكـ عمػى الجيػدة الوػدرة
 لصػغر نتيجػة الشػبكة عمػى كالعػرض التحميػؿ بسػرعة تمتػاز كىػي اإلنترنػت, شػبكة عمػى لالسػت داـ

 لنػكاع مػت يتعامؿ لنو كما او رل, الكسائط تنتجيا التي المشابية الممفات عمى قياسنا الممفات, حجـ
 .بالفيديك التحكـ ميزة لممست دـ كيتيح الفيديك ممفات كيستوبؿ الصكت ممفات مف كثيرة
 برنامج الفوتوشوب: -2

د ػاؿ كالرسػكمات الصػكر معالجػة بػرامج لقػكل مػف البرنػامج ىػذا يعػد  ,عمييػا المػؤثرات كا 
 لمعالجة البرنامج ىذا الباحث است دـ كقد المتعددة بيصداراتو كيندكز بيئة تحت البرنامج ىذا كيعمؿ
 كتغييػر اولػكاف ا  ػافةتنسػيؽ بعػض الصػكر كال مفيػات المسػت دمة ك  مثػؿ كالصػكر الرسػكمات بعػض
 .كالتدا ؿ الك كح درجة
 :Sound Forgeبرنامج   -3

د ػاؿ الصػكت لعػداد فػي المميػزة البػرامج مػف البرنػامج ىػذا كيعتبػر  كزيػادة ,عميػو المػؤثرات كا 
 رىاكفي لف يستطيت ل التي التأثيرات مف العديد مؤثراتيا تحاكي لدكات مف يكفره ما  الؿ مف جكدتو
 .بالصكتيات  اص م تبر تتطمب حيث عادية بيئة في المبرمج

 :Microsoft Power Pointبرنامج  -4
 العػركض برنػامج كيسػمى Microsoft شػركة مػف كالمتػكفر الكسػائط تعػدد بػرامج لحػد

 كاسػت داـ تصػميـ: مثػؿ لممسػت دـ ال ػدمات مػف العديػد بتػكفير البرنػامج ىػذا كيتميػز, التوديميػة
 لمكانيػة للػى باإل ػافة الصػكتية, المػؤثرات ل ػافة الصػكر, الرسػكمات اسػت داـ كتشػغيميا, العػركض

 العركض.  إلنتاج الباحث است دمو كقد النترنت, صفحة عمى المعمكمات نشر
 :Visual Basicبرنامج  -5

لغػػة برمجػػة مػػف مايكركسػػكفت تسػػتند للػػى لغػػة البيسػػؾ الشػػييرة. كىػػي تصػػنؼ  ػػمف لغػػات 
 بػػاىران  صػػدار الفيجػػكاؿ بيسػػؾ كىػػي تالقػػى نجاحػػان لمنػػذ لف بػػدلت مايكركسػػكفت فػػي , البرمجػػة الشػػيئية

فػػػي المغػػػات  لسػػػيكلتيا الشػػػديدة فػػػي موابػػػؿ التعويػػػد الشػػػديد كشػػػعبية ل بػػػأس بيػػػا بػػػيف المبػػػرمجيف نظػػػران 
 او رل, كمراحؿ تصميـ لم برنامج بمغة فيجكاؿ بيسؾ ىي:

 تصميـ كاجية البرنامج. -1
  بط ال صائص. -2
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 كتابة التعميمات. -3
 تنفيذ البرنامج. -4

عمى ىذا البرنامج في تصميـ برمجياتو, لمػا لػو دكر فعػاؿ ككبيػر فػي  كلعؿ الباحث اعتمد كثيران 
بػػػاقي الوسػػػمة  حيػػػث يحتػػػكم عمػػػى العمميػػػات اوساسػػػية مثػػػؿالتعامػػػؿ مػػػت الميػػػارات المػػػراد تنميتيػػػا , 
 كالوسمة الصحيحة كالتعامؿ مت اوسس. 

  

 :(Development)والتطوير التجريب مرحمة -5
 عمػى مجمكعػةات كحفظيػا عمػى قػرص مػدمج كتكزيعيػا البرمجيػىػذه المرحمػة تجميػت  فػي تـ

 باإل ػافة التربػكييف, المشػرفيف ككػذلؾ التػدريس, كطػرؽ فػي المنػاىج المت صصػيف المحكمػيف مػف
 تحسػينيا بيػدؼ ( محكمػي البرمجيػات,3بعػض معممػي تكنكلكجيػا المعمكمػات ممحػػؽ رقػـ ) للػى

 .كتعميميابتطبيويا  مالئـ يسمح مستكل للى تصؿ حتى كتطكيرىا
 البرمجيات التعميمية: لفعاليات الزمنية الحدود -

طػػالب الصػػؼ الحػػادم عشػػر عمػػكـ لنسػػانية بمدرسػػة  الػػد الحسػػف  يػػاتالبرمج تاسػػتيدف
تطبيػؽ البرمجيػات  كتػـ لػدييـ, رات لنظمػة العػدميا لتنمية كذلؾ ,الثانكية لمبنيف )المجمكعة التجريبية(

( 10بكاقت حصتيف في كؿ لسػبكع, مكزعػة عمػى ) اسابيت( 5) كمي زمف فيمف  الؿ السبكرة الذكية 
 .( 2) رقـ ممحؽحصص مدرسية, كما ىك مك ح في دليؿ المعمـ 

 

 :البرمجيات التعميمية لفعاليات المكانية الحدود -
 الػد الحسػف  بمدرسػة الحاسػكب م تبػر فػي البرمجيػات مػف  ػالؿ السػبكرة الذكيػة عػرض تػـ

كذلػؾ وف م تبػر الحاسػكب يحتػكم عمػى  ,يػكنس ب ػاف كالتعمػيـ التربيػة لمديريػةالتابعة  الثانكية لمبنيف
مف  الؿ لذف  طي مف كزارة التربية كالتعمػيـ مكجػو للػى مػدير المدرسػة ممحػؽ  كذلؾ السبكرة الذكية,

 (.9رقـ )
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 ( 7ممحؽ رقـ ) 
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 ( 8ممحؽ رقـ ) 
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 ( 9ممحؽ رقـ ) 
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Findings of the study 

 
 

- There are statistically significant differences at the level (α = 0.05) 

between   the mean scores of the pilot group and the control group in the 

post test of counting systems’ skills.  

 

- There are statistically significant differences at the level (α = 0.05) 

between the mean scores of the pilot group and the control group in the 

retention application test of counting systems’ skills. 

 

- There are no statistically significant differences at the level (α = 0.05) 

between the mean scores of the pilot group in the post test and the scores of 

the retention test. 

 

In light of above findings, the researcher recommends the following: 

 There is a need for using the software designed for this study by the 

authors of the curriculum, supervisors, and teachers. It is also necessary to 

train teachers to use the interactive whiteboard effectively. 
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Abstract 

 

This study aims at investigating the impact of software employing 

Smart Boards in developing eleventh graders' counting skills system and 

their retention.   

This objective is expected to be achieved by answering the following 

questions: 

 

1. What are the counting skills needed to be developed for the eleventh 

graders in the humanitarian sciences’ section? 

 

2. What are the software applications used for employing  the smart board 

in developing the skills of the counting systems? 

 

3. Are there any statistically significant differences at the level (α = 0.05) 

between the mean scores of the pilot group and the mean scores of the 

control group in the post test of counting systems skills? 

 

4. Are there any statistically significant differences at the level (α = 0.05) 

between the mean scores of the pilot group and the mean scores of the 

control group in the retention test of counting systems skills? 

 

5. Are there any statistically significant differences at the level (α = 0.05) 

between the mean scores of the pilot group in the post test and the 

scores of the retention test? 

 

      The study sample was selected randomly from among the eleventh 

grade classes in human sciences at El-Hassan Secondary School for Boys, 

during the scholastic year 2014-2015. The sample is made up of (90) 

students, divided into two equal groups; pilot and control groups. 

 

      After applying the software through the smart board on the pilot group, 

the researcher applied the skills of counting systems on the study sample. 

In order to answer the questions of the study, the arithmetic means and 

standard deviations were calculated for the students' marks in both the pilot 

and control groups.  A T-Test, Pearson correlation coefficient, and the 

square Eta were used to make sure that the impact size is not the result of a 

chance or random factors. 
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