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 تطبيقات الحاسب اآللى فى التعليم
 :التعليم اإللكتروني القائم على الويب

نظام تفاعلي للتعليم عن بعد يقدم للمتعلم وفقًا للطلب : يعرف محمد عبد الحميد التعليم اإللكتروني بأنو
كترونية ويعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة تستهدف بناء المقررات وتوصيلها بواسطة الشبكات اإلل

 (. 5،  2005)واإلرشاد والتوجيو وتنظيم االختبارات 

تلك العملية التعليمية التفاعلية التي تقدم للمتعلم وفقًا الحتياجاتو التعليمية من خالل : بأنو كما يعرف
د مقرر إلكتروني يتم من خاللو بناء المعرفة لدى الطالب من خالل الحوار والمناقشة، مع مراعاة تقديم اإلرشا

 . والتوجيو لو، كما يتم تقييم ىذه المعرفة من خالل االختبارات المختلفة
 :القائم على الويب ووظائفو ف التعليم اإللكترونياىدأ

؛ مركز التعليم (2005)؛ عبد اهلل بن إسحاق عطار (2004)محمد محمود الحيلة كاًل من يشير  
معظم برامج التدريب عن  إلى أن، (2008)لكتروني إلللتعليم ا المركز القومي ،(2008)لكتروني والتدريب اإل

 : يليما  نذكر منها ،تحقيق مجموعة من األىداف ىإلتسعى بعد في مختلف أنحاء العالم 

تالشي  ىين في بعض المجاالت، كما يعمل علسد النقص في أعضاء ىيئة التدريس والمدربين المؤىل( 1)
 .ضعف اإلمكانيات

حيث تتم الدراسة دون وجود عوائق زمانية ومكانية   ؛نة وتحريره من القيود المعقدةأكثر مرو  عليمجعل الت( 2)
 .ضطرار للسفر لمراكز الجامعات ومعاىد التدريبالكا
وجعلو في متناول كل فرد من أفراد المجتمع بما يتناسب وقدراتو ويتماشى مع  عليمكلفة التتخفض ( 3)

 . استعداداتو
 . أفراد المجتمع لدىالثقافي والعلمي واالجتماعي  ىاإلسهام في رفع المستو ( 4)
 ،علمينتقليل الفروق الفردية بين المت ىمية متنوعة ومتعددة مما يساعد علتوفير مصادر تعلي ىالعمل عل( 5)

 .وذلك من خالل دعم المؤسسات التدريبية بوسائط وتقنيات تعليم متنوعة وتفاعلية
 (.واحد صعوبة المواصالت أو صعوبة االتفاق على وقت) التغلب على عوائق المكان والزمان ( 6)

تعليمي، سواء أكانت فقط، بل يهتم بكل عناصر ومكونات البرنامج ال تعليمييهتم بتقديم المحتوى ال ال( 7)
 .أنشطة ومصادر التعلم المختلفة وأساليب التقويم المناسبة أىداف أم محتوى أم طرائق تقديم المعلومات أم

 .تعليمية لكتروني ألغراضمجموعة من األشخاص عبر البريد اإلبين شخصين أو بين شخص و  االتصال( 8)
الدردشة  استخدامإجراء ساعات مكتبية ب، وغرف المناقشة، وكذلك إجراء مناقشات عبر منتديات الحوار( 9)

  .أو المنتديات
 (.لكترونيةوالمقررات اإل لكترونيةإلقواعد البيانات ا: مثال) ،نترنتتقديم مصادر المكتبات عن طريق اإل( 10)

 .نترنتاإل متحانات عملية أو تقييم أداء الطالب باستخدام االمتحانات عن بعد عبراإعطاء ( 11)
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 :مكونات بيئة الفصل اإللكتروني
 إبنراىيم حسنن محمند"نقناًل عنن ( 2008)؛ نبينل جناد عزمني (2004)كاًل منن أحمند محمند سنالم يشير  

 فننيختالفنات فني بعننض عناصنرىا نتيجننة الختلفننت لكترونني بوجننو عنام وإن اإلنى مكوننات الفصننل اإل ("2001)
 :يليكما   ىيتصميم المواقع، و 

يبين الشنهر والينوم والتناري ،  ،على ىيئة مربعات وىو عبارة عن تقويم شهري: Calender يالتقويم الدراس -1
، والتسننجيل ختبنناراتو لتحدينند مواعينند االاسننتخدامويظهننر فيننو تنناري  اليننوم بنناللون األحمننر أو األزرق ويمكننن 

 .وما إلى ذلك ،ومواعيد تسليم الواجبات أو التكليفات ،جتماعاتواال
وتشتمل علنى السناعات المكتبينة وعنناوين البريند : ضاء ىيئة التدريس المستخدمين للمقررمعلومات عن أع -2
 .أو مساعد أو محاضر أو أستاذ زائر ذو عالقة بالمقرر ونبذة مختصرة عن كل معلم أو إداري لكترونياإل
المقرر وفيهننا يضننع األسننتاذ رسننائل مكتوبننة موجهننة للطننالب تتعلننق بنن :Announcementلوحننة اإلعالنننات  -3

 .ومواعيد الحذف واإلضافة ختبارات واألجازات والتقويم الجامعيإلخبارىم بمواعيد المحاضرات واال
وفيهننا يقننوم المعلننم أو الطالننب بكتابننة رأس الموضننو  ويطلننق عليننو : Board Discussionلوحننة النقنناش  -4
 لكترونننيلموضننو  وعنوانننو اإلسننم كاتننب ا؛ حيننث يظهننر اوكتابننة فقننرة مننثاًل وتعليقهننا للطننالب( خننيط الموضننو )

ومرفقات الموضو  وتاري  كتابتو، وبحيث يستطيع الطالب والمعلم رؤية ما كتبو اآلخرين والتعليق عليو، ويمكن 
 .ملف مع ىذا الموضو  على كل موضو ، كما يمكن إرفاق أي رؤية عدد الطالب الذين سجلوا ردود أفعالهم

المقرر  فيتطيع أحد الطالب أو مجموعة من الطالب المسجلين وفيها يس :Room Chat المحادثةغرفة  -5
طنال  علنى الحنوارات المحادثنة لالغرفنة  اسنتخداموقت محدد، كما يمكنن  فيمن التواصل مع بعضهم البعض 

السابقة، وإرسال رسائل خاصة للمعلم  أو الزمالء لعرض عناوين المواقنع ذات العالقنة بالموضنوعات المطروحنة 
 .المقررللنقاش داخل 

 التننيوفيهنا يضننع المعلننم المنادة العلميننة  :Document Course( وثنائق خاصننة بننالمقرر) محتنوى المقننرر  -6
سيدرسنها الطننالب، كمننا يتكنون محتننوى المقننرر مننن  التننيتشنكل محتننوى المقننرر، ويحندد تسلسننل الموضننوعات 
 مرئينة ومسنموعة وصنور ومحاكناة منادة تتكنون منن التنيو )مادة علمية مكتوبة تصاحبها مفردات متعددة الوسائط 

يفنننات ويمكنننن أن تكنننون المنننادة العلمينننة علنننى شنننكل قنننراءات وتكل ،(منننع عنننروض للشنننرائ  بنننالكمبيوترأعننندت 
ستذكار وقائمة بالمصطلحات، باإلضافة إلى الوثائق والمذكرات والصور، ويتم ومحاضرات وتعليمات خاصة باال

 . مع وصالت تقود الطالب إلى فصول المقرر المختلفةتنظيم موضوعات المقرر على ىيئة ملفات ومجلدات 
وتتكنون  :Resources، والمصنادر Links External( الوصنالت الخارجينة) قائمنة المراجنع اإللكترونينة  -7

من قائمة بمواقع اإلنترنت ذات الصلة بالمقرر مع تعليق مصاحب لكل موقع، ويمكن أن يساىم كل من المعلم 
الذي تدور ئمة، كما يمكن تبويبها بداخل الموقع حسب تاري  إعدادىا وحسب الموضو  إعداد القا فيوطالبو 

 .أعدىا الذيسم الشخص حولو أو حسب ا
حينث يرفنق الطنالب واجبناتهم أو يعبئنون : Box Drop Homeworkصنندوق الواجبنات أو التكليفنات  -8
 .ستبيانات الخاصة بالمقررختبارات واالاال
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انات، وتتكون من يستبختبارات األسبوعية والفصلية وااليقوم فيها المعلم بإعداد اال :راتختباآلية إعداد اال -9
وتحندد طريقنة تزويند الطنالب بالتغذينة الراجعنة عنن كنل  ،أدوات إلعداد األسئلة وتوزيع الدرجات المخصصة لها

 .سؤال
آليننة  اسننتخدامصننممها ب التنني ختبننار واالسننتبياناتااليقننوم المعلننم بتحننديث وتعننديل  ىنننا: أدوات التقننويم -10

 .ختباراتإعداد اال
وفيننو يطلننع الطننالب علننى نتننائجهم ودرجنناتهم ويتننابعون طريقننة توزيننع  :Book Gradeسننجل النندرجات  -11

 .الطالب لكل أداة إلكترونية من أدوات المقرر استخدامالمقرر، وعلى  فيالدرجات على كل وحدة 
الطنالب  اسنتخداميقندم إحصنائيات عنن تكنرار  النذيو : sticsStati Courseللمقنرر  يالسجل اإلحصائ -12

زارىننا الطننالب بكثننرة،  التننيلكننل مكننون مننن مكونننات المقننرر، كمننا يسننتطيع المعلننم أن يطلننع علننى الصننفحات 
 .هم لواستخدامالطالب للموقع وأوقات عدم  استخداموأوقات  ،يستخدمونها التيوالوصالت 

يرسنلوا رسنائل خاصنة أو ملفنات أو وفيو يسنتطيع الطنالب أن : enterC mail-E لكترونيمركز البريد اإل -13
 .مرفقات مع الرسالة إلى المعلم أو إلى أحد الزمالء أو لمجموعة منهم أية
، Sheets Spreadحيننث يسننتطيع الطالننب إنننزال الوثننائق والصننور وأوراق العمننل : الملفننات المشننتركة -14

أعندىا المعلنم أو  التنيويمكنن أن تحمنل الوثنائق  ،اإلنترننت ، من اإلنترنت أو تحميلها علنىHTMLوصفحات 
 .أحد الطالب بحيث يمكن قراءتها ومراجعتها وإعادة إنشائها

ىنا يستطيع الطالب أن يسجل مالحظاتو أو أفكاره كما يمكن أن يضع المعلم أيضاً : صفحة المالحظات -15
قاالت ويطلب من الطالب أن يعلنق عليهنا، كمنا بعض الواجبات كأن يطرح بعض األسئلة أو يعلق على بعض الم

راءة وتعنديل رؤوس الموضنوعات يمكن أن يطلع الطالب المعلنم علنى موضنوعات مفكرتنو حينث يقنوم المعلنم بقن
 .ا يمكن أن يقترح على الطالب رؤوس موضوعات جديدةوعندى
 فنيالب مسنجل يمكن أن يكون للمعلم ولكل ط :Homepagesالصفحات الشخصية للمعلم والطالب  -16

ستطيع المعلم والطالب اآلخرون وبحيث ي يها ما يشاء من المعلومات عن نفسو،المقرر صفحة شخصية يضع ف
 .طال  على الصفحات الشخصية لبعضهم البعضاال
دم يق لكتروني على دليل إرشاديالمقرر اإل يحتوي: Support Technical لكترونياإل اإلرشادي الدليل -17

، كمنا Functions لكتروننيوصنفاً مفصناًل لجمينع مكوننات المقنرر اإل فسنارات المنتعلم ويعطنيإجابات على است
 خطنوة بخطنوة تعليمنيالمقنرر ال اسنتخداميوضن  للمنتعلم طريقنة  Tutorial إلكترونني تعليمنيعلى دليل  يحتوي

 .لتدريبو على استخدام المقرر
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 قائم على الويب تصميم مقرر إلكتروني معايير
معاييرال م  

 :شكل الصفحة الرئيسية في بيئات التعلم القائم عبر الويب المعيار األول
أن توفر البيئة التعليمية المعلومات الضرورية التي يحتاج إليها الطنالب فني جمينع األوقنات بحينث تكنون وظيفينة  :المعيار

 .والويبومناسبة لألىداف التعليمية والمحتوى وخصائص المتعلمين المستهدفين 
 :مؤشرات المعيار 
 .أن تشتمل الصفحة على تواري  بداية ونهاية ثابتة للمقرر والتكليفات الخاصة بو 1
 .أن يكون ىناك عنوان للمقرر واض  ومحدد أعلى الصفحة يعبر عن محتوياتها 2
 .أن تعلن درجات الطالب مباشرة من خاللها 3
 .لبات الدخول والدراسةأن تقدم الصفحة معلومات مباشرة عن متط 4
 .أن تخلو الصفحة من األخطاء اإلمالئية واللغوية 5
 .أن تشمل الصفحة على تاري  إنشاءىا 6
 .أن يكون تاري  المراجعة والتحديث ظاىراً للعيان 7
 .أن يقوم الطالب بملء إستمارة تسجيل تحتوي على جميع البيانات الخاصة بهم قبل الدخول للمقرر 8
 .وض  الصفحة الجزء الخاص بتوصيف المقرر وأىدافو وطرق تقييموأن ت 9
البرينند ) أن يكننون فنني المقننرر نظننام لتننذكير الطننالب بالواجبننات القادمننة، وممكننن أن يننتم مننن خننالل إحنندى الطننرق التاليننة  10

 .Calender، أو من خالل المفكرة (اإللكتروني، اإلعالن على موقع المقرر
 .ير يوض  كيفية تقدم الطالب خالل المقررأن تقدم الصفحة تقر  11
 .أن تقدم الصفحة تقرير عن نتائج األداء المتحانات الطالب 12
 .أن تحدد تاريخاً لوضع تقارير الدرجات النهائية 13
 .أن توض  كيفية إرسال الواجبات وإجابات االختبارات للمعلم اإللكتروني 14
 .والمقررات التي يريدونها والتي ال تخضع لحقوق الملكية الفكريةأن تسم  للطالب بحفظ بعض التقارير  15
 .أن تقدم روابط ىامة خارجية للرجو  للمصادر التعليمية المختلفة 16
 .أن تمكن الطالب من تخزين البيانات واسترجاعها في أي وقت لبعض أجزاء المقرر وليس كلها 17
 .لكترونيأن تشتمل على إسم المعلم وعنوان بريده اإل 18
 .أن تكون ىناك مفكرة زمنية إلنجاز المهام 19
 .أن يكون في بداية الصفحة جدول للتقويم الشهري يوض  مواعيد المناقشات المتزامنة وغير المتزامنة 20
 .أن يكون ىناك لوحة لإلعالنات توض  أية رسائل موجهة من المعلم للطالب 21

 :مية اإللكترونية عبر الويبأىداف البيئة التعلي المعيار الثاني
، وتساعد أن تكون أىداف البيئة التعليمية محددة ودقيقة وواضحة ومتنوعة بما يخدم المحتوى التعليمي المقدم :المعيار

 .في تنمية مهارات التفكير المختلفة
 :مؤشرات المعيار 
 .ةأن تكون األىداف مناسبة للمحتوى التعليمي المقدم في البيئة التعليمي 1
 .أن تصاغ األىداف التعليمية صياغة سلوكية إجرائية بحيث يمكن قياسها ومالحظتها 2
 .أىداف المقرر التعليمي من قبل المسئولين المناسبين في المؤسسة التعليمية اعتماد 3
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معاييرال م  

 .أن تنص البيئة التعليمية على األىداف المطلوب من الطالب تحقيقها 4
 .، والوحدة، والدرسخاصة للمقررالعامة و الداف ىاأل تحديد 5
 .أن تساعد األىداف على تنمية مهارات التفكير العلمي العليا المختلفة لدى الطالب 6
 .أن تكون األىداف التعليمية المقدمة شاملة، وتغطي كل المستويات المعرفية واألدائية المطلوبة 7
 .مستوى المتعلمين المستهدفين وقدراتهملاألىداف مراعاة  8

 :المحتوى التعليمي في البيئات التعليمية اإللكترونية عبر الويب المعيار الثالث
ختيننار المحتننوى التعليمنني المناسننب لألىننداف التعليميننة ويكننون مناسننباً للمناقشننات التنني يقننوم بهننا اأن يراعننى  :المعيننار

 . ، بحيث يساعد في تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطالبية التعليمتراتيجسالطالب ومصاغ بطريقة مناسبة ال
 :مؤشرات المعيار 
 .أن يتدرج المحتوى المقدم من المعلوم للمجهول ومن البسيط إلى المركب 1
 .أن يقسم المحتوى إلى وحدات والوحدات إلى دروس 2
 .أن يقدم المحتوى في ضوء أىداف المقرر 3
 .ئمة المحتوى المقدم لألىداف المحددةأن يراعى مال 4
 .أن يشمل المحتوى على أنشطة تعليمية متنوعة وأمثلة تطبيقية 5
 .أن يمكن المحتوى الطالب من الحصول على المعلومات الضرورية 6
أخرى على أن توفر الصفحة مواد تعليمية متكاملة مثل ملفات فيديو وملفات مسموعة وكتب إلكترونية ومصادر تعليمية  7

 .اإلنترنت
 .أن يعرض المحتوى بطريقو تثير تفكير الطالب وتساعدىم على التفكير بأنواعو المختلفة 8
 .أن يشجع المحتوى الطالب على تبادل األفكار وتوفير التغذية الراجعة ألعمالهم 9
 .لموضو  والتوصل إلى نتائجأن يعرض المحتوى بطريقة تساعد الطالب على مناقشة وجهات النظر المتعددة حول ا 10
 .استخدام فقرات قصيرة من النصوص إذا كان الهدف ىو قراءة المحتوى المقدم من خالل الشاشة وليس طباعتها 11
صفحات حسب نو   5أن يراعى في الملفات التي يستطيع الطالب حفظها من المقرر أال تزيد عدد صفحاتها عن  12

 .المحتوى
 .لمحتوى المرونة والتكامل بما يمكن المتعلمين من استخدامو بشكل متكامل في دروسهمأن يراعى في عرض ا 13
 .من خالل التدريب والممارسة المعلومات وذلك وليس سرد رفةأن يركز المحتوى على بناء المع 14
 .أن يكون المحتوى جذاباً وحديثاً وصحيحاً لغوياً، وخالياً من األخطاء اللغوية والعلمية 15
 .تحديد جدول دراسة المقرر بناء على تقديم ىذه الدفعات في صورة موديوالت أو فصول أو أسابيع دراسية 16
 (.شهادة)أن يكون ىذا المقرر جزءاً من درجة أكاديمية معينة  17
 .أن ينتهي كل موديول بملخص يوض  النقاط الرئيسية فيو 18
 .ة ومتنوعة وشاملةأن ينتهي كل موديول بأسئلة وتدريبات مناسب 19
 .أن يكون ىناك استراتيجية واضحة ومحددة وثابتة لإلبحار داخل المحتوى 20
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 :األنشطة التعليمية في البيئات التعليمية اإللكترونية عبر الويب المعيار الرابع
 .فكير وبناء المعرفة لدى الطالبأن تساعد األنشطة المقدمة من خالل البيئة التعليمية على تنمية الت :المعيار

 :مؤشرات المعيار 
 .أن تشتمل البيئة التعليمية على أنشطة متنوعة بعد كل مهمة 1
 .الطالبالمختلفة لدى تفكير مهارات الأن تعمل األنشطة المقدمة على تنمية  2
 .أن تكون األنشطة مثيرة النتباه الطالب 3
 .أن يكون النشاط قصيراً ومحدداً  4
 .أن يساعد النشاط على بناء المعرفة لدى الطالب 5
 .من األىداف والمحتوى التعليميالتعليمية األنشطة محتوى أن تشتق  6
 .أن تكون ىناك أنشطة لتطبيق المعارف والمهارات في مواقف جيدة 7
 .اء الطالبأن يوفر المقرر نشاطات تحيل الطالب إلى معلومات عالجية وإثرائية مناسبة لمستوى أد 8
 .كلما أمكن ذلك  أن ترتبط األنشطة المقدمة بالمواقف الحياتية 9
 .أن تقدم األنشطة التعليمية خبرات تعليمية متكاملة 10
 .أن تغطي األنشطة المقدمة جميع جوانب المحتوى 11
 .أال يستطيع الطالب التعديل أو إرسال األنشطة بعد انتهاء الموعد المحدد لتسليمها 12
 .أن تساعد األنشطة على إظهار آراء الطالب نحو مواضيع المحتوى المختلفة 13
 .أن تكون ىناك مواعيد محددة لتسليم ىذه األنشطة 14
 .أن يحصل الطالب على درجو كتقييم للنشاط الذى تم إنجازه مع توضي  تعليق عن ىذه الدرجة في حالة الحاجة لذلك 15

 :يمي في البيئات التعليمية اإللكترونية عبر الويبالتحكم التعل المعيار الخامس
تناسننب اسننتراتيجية الننتحكم التعليمنني مننع طبيعننة عمننل البيئننات التعليميننة اإللكترونيننة واألىننداف والمحتننوى تأن  :المعيننار
 .التعليمي

 :مؤشرات المعيار 
ختينار الموضنو  النذي ابنينة المحتنوى و بين الموضوعات المختلفة الكتشاف وسهولة أن يتمكن الطالب من التنقل بحرية  1

 .يريده
 .أن يتحكم الطالب في عرض الصوت والصورة والرسوم المتحركة من حيث تشغيلها أو إعادة التشغيل 2
 .أن يتحكم المتعلم في االنتقال بين عناصر ومحتويات البيئة التعليمية 3
 .يمية اإللكترونيةأن يراعى ثبوت أساليب االنتقال ووضوحها في البيئة التعل 4

 :خصائص المتعلمين المستهدفين المعيار السادس
وبمنننا تعمننل علنننى تنمينننة مهنننارات التفكينننر  أن تتناسنننب الصنننفحة المقدمنننة مننع خصنننائص المتعلمنننين المسنننتهدفين: المعيننار

 .المختلفة لديهم
 :مؤشرات المعيار 
 .فكير لديهملتنمية الت أن تحدد الصفحة نوعية الطالب المستهدفين وخصائصهم 1
 .سم الطالب ورقم دخولوأن تتعامل الصفحة مع ا 2
 .أن يكون المحتوى المقدم مناسباً لخصائص المتعلمين المستهدفين 3
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معاييرال م  

 .الكمبيوتر ستخدامأن يتوافر لديو المعرفة البسيطة ال 4
 .صفحات الويب ستخدامأن يتوافر لديو المعرفة البسيطة ال 5
 :Links Hyperالروابط  لسابعالمعيار ا

 .تدور من خاللها التيبالصفحة متطلبات المحتوى المقدم من خاللها والمناقشات  أن تلبي الروابط الموجودة: المعيار
 :مؤشرات المعيار 
 .أن يكون ىناك روابط تحيل الطالب إلى مواقع ىامة بها معلومات مشابهة عن الموضو  1
 .، وذلك دون إفراط زائد عن الحدرتباطات مع مواقع أخرى على اإلنترنتاالفي أن يكون ىناك وفرة  2
 .أن تكون ىذه الروابط بلون وبنط بارز حتى يستطيع الطالب تميزىا 3
 .كل أجزاء البيئة التعليمية  فيأن يكون لون الروابط ثابت  4
 .واألىداف المحددة وابط بشكل وثيق مع المحتوى العلميأن ترتبط الر  5

 :االختبارات محكية المرجع المعيار الثامن
، ختبارات محكينة المرجنع مناسنبة لقيناس األىنداف المحنددة والمحتنوى المقندمأن تشتمل البيئة التعليمية على ا :المعيار

 .وتساعد على تنمية مهارات التفكير المختلفة لدى الطالب
 :مؤشرات المعيار 
 .ف المحددةختبارات على قياس األىداأن تنصب اال 1
 .كل األىداف المحددة  أن تكون األسئلة شاملة وتغطي 2
 .مهارات التفكير لدى الطالب وبما تعمل على تنميةمشكلة الأن يصاغ رأس السؤال صياغة ذكية تعبر عن  3
 .أال تكون األسئلة مرتبة بنفس ترتيب المحتوى 4
 .أن تكون األسئلة مصاغة صياغة واضحة ومحددة المعنى 5
 .أن يركز كل سؤال على أداء واحد ومحدد 6
 .جميع األسئلة فيأن يكون عدد البدائل أو الخيارات ثابت  7
 .أال تشتمل األسئلة على تلميحات لإلجابة على أسئلة أخرى 8
 .البرنامج بتطبيق اختبارات بعدية لقياس مهارات التفكير المختلفة لدى الطالب أن ينتهي 9

 :ألمن والسالمة في البيئة التعليمية عبر الويبا المعيار التاسع
 .أن تشتمل البيئة التعليمية على أساليب لحماية بيانات المستخدمين من التداول غير المصرح بو: المعيار

 :مؤشرات المعيار 
 .أن تخبر الطالب عن الفرد المسئول عن الدعم الفني 1
 .ط، وذلك من خالل كلمة ورقم مرور أن تسم  بدخول الطالب المسجلين في المقرر فق 2
 .أن يكون المقرر محمي بمعنى أال يتمكن أي فرد من تغيير محتويات الصفحة 3
أن يوضننع بهننا عنننوان للبرينند اإللكتروننني بحيننث يستفسننر أي طالننب عننن المشننكالت التقنيننة التنني تواجهننو مننن خننالل ىننذا  4

 .العنوان
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 :وإدارتها اقشةمدير المن المعيار العاشر
 .أن يمتلك مدير المناقشة القدرة والمهارة على إدارة المناقشة بفعالية ونجاح :المعيار

 :مؤشرات المعيار 
 .أن يمتلك مدير المناقشة المفاىيم والمعارف الجديدة المطلوب توصيلها للطالب من خالل المناقشة 1
 .ذين يقدمون إجابات خاطئةأن يعمل مدير المناقشة على مساعدة المتعلمين ال 2
 .أن يناقش مدير المناقشة جميع المتعلمين بال استثناء، وخصوصاً من يتجنبون ذلك 3
 .أن يراعي مدير المناقشة الفروق الفردية عند توجيو األسئلة بين الطالب 4
 .إتاحة الفرصة أمام جميع الطالب للتفكير في إجابة األسئلة 5
 .رحها الطالب دون اإلجابة عنهاعدم ترك أية أسئلة يط 6
 .أن يستطيع تعديل مسار المناقشة إذا خرجت عن الهدف المحدد لها 7
 .أن يكرر نفس السؤال بطرق مختلفة حتى يتم تحقيق الهدف المطلوب 8
 .طلوبةأن يتبع السؤال بمثال أو سيناريو ثم يكرر السؤال مرة أخرى، وذلك في حالة عدم وصول الطالب لإلجابة الم 9
 .أن يتجنب الحديث مع نفس األشخاص طوال الوقت 10
 .من وجهة نظرك، اعتمد على خبرتك، أو ماذا تعتقد: أن يسأل أسئلة غير محددة، مثل 11
 .أن يجعل بداية مدخل المناقشة طرح أسئلة أو موضوعات جدلية أو وسائط متعددة 12
 .بليةأن يستخدم إجابات الطالب في صيغ أسئلة مستق  13
 .أن يحترم مدير المناقشة اآلخرين ويتقبل آرائهم وال يقاطعهم 14
 . أال يلوم مدير المناقشة الطالب على إجاباتهم الخاطئة أو غير المناسبة 15
 .أن يضع موضوعات المناقشة اإللكترونية في تواري  ومواعيد محددة مسبقاً  16
 .المناقشة من خالل طرح األسئلة والتجاوب مع زمالئهمأن يشجع الطالب على المشاركة الفعالة في  17
 .غير المتزامنة وذات عالقة بأىداف المقررالمتزامنو و أن يوض  الموضوعات التي تستخدم في المناقشات  18
تهم أن يوفر قائمة بالمتخصصين الذين يستطيع الطالب الرجو  إليهم واالتصال بهم عن طريق البريد اإللكترونى الستشار  19

 .في قضايا تتعلق بالمقرر
 . أن يحاور ويناقش الطالب باستمرار ليساعدىم على توليد األفكار الجديدة 20
 .أن يعطي منبهات وتلميحات للطالب في الوقت المناسب 21
 .أن يستطيع مساعدة الطالب على طرح األسئلة دون خوف أو تردد أو خجل 22
 .امنة إلكترونياً يجب أن تتوافر ساعات مكتبية متز  23
 .أن يشجع الطالب على قراءة مشاركات زمالئهم والتعليق عليها أثناء المناقشة اإللكترونية 24
 .أن يكافاء الطالب على األسئلة الصحيحة عند المبادرة بطرحها بطريقة سليمة 25
 .أن يزود الطالب في نهاية المناقشة بملخص كاٍف عن أحداث المناقشة 26
 .وم بتشجيع الطالب على التفكير وتقويم أنفسهمأن يق 27
 .أن يبدأ جلسة المناقشة المتزامنة في الوقت المحدد لها بالضبط 28
 .أن يشارك في المناقشة ولكن بدون أن يسيطر عليها 29
 .أن يمد الطالب بمعلومات جديدة مرتبطة بالموضو  كلما دعت الحاجة إلى ذلك 30
 .فكار مع بعضها البعض كلما دعت الحاجة حتى يكون لها معنى واض أن يعمل على ربط األ 31
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المعيار الحادي 
 عشر

 :طريقة وأسلوب المناقشة
، وبما تساعد على بناء المعارف وتنمية مهارات أن تتنو  المناقشات المقدمة ما بين متزامنة وغير متزامنة وىجين :المعيار

 .بالتفكير المختلفة لدى الطال
 :مؤشرات المعيار 
أن تبنندأ المناقشننة سننواء أكانننت متزامنننة أم غيننر متزامنننة أم االثنننين بالترحيننب بننالطالب وبجميننع األفكننار التننى سننيقومون  1

 .بتقديمها
 .أن تكون ىناك لوحة النقاش وفيها يقوم المعلم أو الطالب بكتابة رأس الموضو  لجذب الحوار مع الطالب 2
 .م البريد اإللكترونى لالتصاالت الفردية الخاصةأن يتم استخدا 3
 .أن يوض  المقرر جلسات لمناقشات متزامنة وغير متزامنة إلكترونياً  4
 .في المناقشات المتسلسلة يتم تنظيم الرسائل اإللكترونية وفقاً للموضو  5
 .تقدم ملخصات تشرح المحتوى والغرض من ىذه المعلومات المفاىيمية 6
 .مدير المناقشة قواعد رئيسية للمناقشة أن يضع 7
 .أن يعطي المقرر الفرصة في بعض األحيان للطالب بأن يقودوا المناقشة اإللكترونية 8
 .أن تنمي المناقشة لدى الطالب القدرة على العمل الجماعي التعاوني 9
 .أن تساعد على تنمية التفاعل بين الطالب ومدير المناقشة 10
 .األسس التي يقوم عليها التفكير العلمى السليم الطالبى إكساب أن تعمل عل 11
 .السابقة في المواقف التعليمية الجديدة الطالبأن تعمل على جلب واستدعاء خبرات  12
 .أن تعمل على تبادل األفكار في الموقف التعليمي 13
 .اقشات اإللكترونية المتزامنةأن تحدد المناقشة واجبات غير متزامنة قبل المشاركة في جلسات المن 14
 .أن تساعد المناقشة على الكشف عن النقاط الغامضة لدى الطالب 15
 .أن تبنى المناقشة حول مشكلة معينة يتشارك الجميع في حلها 16
 .أن يكون ىناك اتصال ثنائى االتجاه في نفس الوقت وإن تعددت أماكن الطالب 17
 .وموضوعاتها قبل موعدىا بوقت كافيأن يتم اإلعالن عن المناقشة  18

المعيار الثاني 
 عشر

 :األىداف التعليمية للمناقشات اإللكترونية عبر الويب
، أن تتفننق األىننداف التعليميننة للمناقشننات اإللكترونيننة مننع المحتننوى التعليمنني ومصنناغة صننياغة واضننحة ومحننددة :المعيننار

 .المختلفة لدى الطالب وبما يعمل على بناء المعارف وتنمية مهارات التفكير
 :مؤشرات المعيار 
 .للمناقشة بوضوح في بدايتهاوالخاص أن يذكر الهدف العام  1
 .أن تنص المناقشة بوضوح على األىداف التعليمية المطلوب تحقيقها 2
 .لدى الطالب من خالل المناقشاتالمختلفة أن تعمل األىداف على تنمية مهارات التفكير  3
 .األىداف على بناء المعرفة لدى الطالب من خالل المناقشات التعليميةأن تساعد  4
 .التدرج بأىداف المناقشات اإللكترونية من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا 5
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المعيار الثالث 
 عشر

 :األسئلة الحوارية فى المناقشات اإللكترونية عبر الويب
المحتوى التعليمي المقدم من خالل المناقشات التعليمية خالل المناقشة سئلة المقدمة والمطروحة أن تخدم األ  :المعيار

 .حقيق األىداف المحددةتاإللكترونية وتساعد في 
 :مؤشرات المعيار 
 .أن يكون السؤال قصير بما يكفي ألن يتذكره الطالب 1
 .أن يكون لكل سؤال فكرة واحدة فقط 2
 .لسؤال سهلة ومألوفة لجميع الطالبأن تكون لغة ا 3
 .أن تتطلب إجابة السؤال من الطالب اإلجابة بأكثر من نعم أو ال 4
 .أن تكون كلمات السؤال واضحة ومحددة المعنى 5
 .أن يكون ىناك تسلسل منطقي لطرح األسئلة 6
 .أن تكون األسئلة جيدة واضحة الصياغة تعبر عن المعنى المطلوب بسهولة ووضوح 7
 .أن يراعي البناء المنطقي بين السؤال المطروح وما سبقو من أسئلة من جهو وبمحتوى المناقشة من جهة أخرى 8
 .أن يطرح السؤال بطريقة تحفز الطالب على البحث واإلجابة 9
 .أن تكون األسئلة المطروحة في المستويات العقلية العليا 10
 .ناسب لتحقيق أىداف موضو  المناقشةأن يكون إجابة السؤال ىو المدخل الم 11
 .أن يرتبط السؤال بالمحتوى التعليمي الذي تدور حولو المناقشة 12
 .أن تكون األسئلة متدرجة الصعوبة 13
 .أن تبنى أسئلة المناقشة على ما يقدمو اآلخرون من أفكار 14
 .أن تنمي لدى الطالب الميل للتفكير العلمي السليم 15
 .األسئلة جميع جوانب موضو  المناقشة أن تستهدف 16
احترام الرأى، االستما  : أن تؤكد بعض األسئلة على أىمية االتجاىات والقيم التي يجب غرسها في نفوس الطالب، مثل 17

 .الجيد، بث روح العمل الجماعي
 .علمين وحول التفكير وبناء المعرفةأن تتنو  أنماط األسئلة ما بين أسئلة تدور حول الحقائق وأسئلة تدور حول رأي المت 18
 .أن تشكل أسئلة المعلم اإللكتروني نظاماً متكامالً بما يخدم محتوى المناقشة ويتناسب مع مدارك الطالب ومعارفهم 19

المعيار الرابع 
 عشر

 :المحتوى التعليمي المقدم من خالل المناقشات اإللكترونية عبر الويب
اقشننة مننع المحتننوى التعليمنني المحنندد بمننا يخنندم األىننداف التعليميننة وخصننائص المتعلمننين تفننق محتننوى المنيأن  :المعيننار

 .ويعمل على بناء المعارف وتنمية مهارات التفكير المختلفة لدى الطالب المستهدفين
 :مؤشرات المعيار 
 .ختيار محتوى المناقشة بناء على األىداف المراد تحقيقهااأن يتم  1
 .ناقشة مع الموضوعات التي يدرسها الطالب سابقاً أن يتفق محتوى الم 2
 .أن يشتمل المحتوى المقدم في المناقشات على أمثلة متعددة ومناسبة 3
 .أن يعمل المحتوى على تنمية مهارات التفكير المختلفة لدى الطالب 4
 .أن يساعد المحتوى على بناء المعارف لدى الطالب 5
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 .محتوى المتعلمين على اكتساب المفاىيم والمبادىء الواردة في الموضو  وإدراك العالقات بينهاأن يساعد ال 6
 .أن يركز المحتوى على بناء عالقات ترابطية واضحة بين األفكار والمعلومات 7
 .أن يبنى المحتوى على أساس حل المشكالت 8
 .كال متعددةأن يراعى التنو  في األمثلة وطرائق عرض المعلومات بأش 9

المعيار الخامس 
 عشر

 :قائد أو ميسر مجموعة المناقشة اإللكترونية
 .أن تتي  المناقشة توافر ميسرين للمجموعات للمساىمة في حفظ سير المناقشة :المعيار

 :مؤشرات المعيار 
 . من بين الطالب أن يعين قائد لمجموعة المناقشة 1
 .خر يحدث للمجموعةد المعلم بكل تقدم وتأئأن يمد القا 2
 .والمجموعة علمأن يقوم بدور االتصال بين الم 3
 .أو المحادثة أن يتدخل عندما تصب  الخالفات فردية في منتدى المناقشة 4
 .أن يلخص ما تم التوصل إليو في المجاالت التي تم االتفاق عليها 5

المعيار السادس 
 عشر

 :بر الويبالتغذية الراجعة للمناقشات اإللكترونية ع
وتحفنزىم علنى بنناء المعنارف وتنمينة مهنارات التفكينر  أن تتناسنب التغذينة الراجعنة منع إجابنات الطنالب المقدمنة :المعيار

 .المختلفو
 :مؤشرات المعيار 
لمزينند مننن الدراسننة يننتم الرجننو  إلننى الموقننع )أن تتنني  المناقشننة تقننديم إجابننات لمزينند مننن المعلومننات حننول اإلجابننة مثننل  1

 (. لكتروني التالياإل
 .تقديم الخطوط العريضة التي يمكن أن يقارن المتعلم فيما بينها وبين إجابتو 2
 .عاجلتوضي  الفترة الزمنية المطلوبة حتى يرد المعلم على البريد اإللكتروني المعتاد وال 3
 .استخدام البريد اإللكتروني في تقديم تغذية راجعة فردية موجهة 4
 .مناقشات إرشاد وتوجيو وتغذية راجعة فوريةأن توفر ال 5
 .أن توفر المناقشات أساليب التعزيز المناسبة المرتبطة بأداء المتعلم 6
 .أن تزود الطالب بالرجع واإلجابات الصحيحة ألسئلتهم 7

المعيار السابع 
 عشر

 :طالب المناقشات اإللكترونية
 .بأىمية المناقشة اإللكترونيةأن تتوفر في الطالب القدرة على الوعي  :المعيار

 :مؤشرات المعيار 
 .أن يربط المعرفة الجديدة بالمعرفة والخبرات السابقة 1
 .أن يكون مستعداً لتغيير رأيو اعتماداً على البراىين الموضوعية والمنطقية 2
 .أن يوض  العالقات التي تربط بين جزئيات المعرفة العلمية في المحتوى المقدم 3
 .يمتلك القدرة على المناقشة والتوصل إلى اإلجابات الصحيحة أن 4
 .أن يكون الطالب على وعي بأن سلوكهم يؤثر في اآلخرين 5
 .أن يكون لدى الطالب دراية ومعرفة بالموضو  المراد مناقشتو 6
 .أن يحترم الطالب وجهة نظر زمالئهم تجاه الموضوعات المختلفة المطروحة أثناء المناقشة 7
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 الثامنالمعيار 
 عشر

 :شكل الصفحة الرئيسية والفرعية للمناقشات اإللكترونية عبر الويب
 .من الوصول بسهولة وراحة إلى حلقة المناقشة والدخول إليها واإلسهام فيها الطالبأن تمكن الصفحة  :المعيار

 :مؤشرات المعيار 
 .بات الدخول في المناقشةأن تقدم الصفحة معلومات مباشرة عن متطل 1
أن تننوفر الصنننفحة ملخنننص للمناقشنننة للطنننالب النننذين ينقطنننع اتصنننالهم بموقنننع المقنننرر اإللكترونننني عنننن حلقنننات المناقشنننة  2

 .والطالب الجدد
 .أن تظهر الصفحة تاري  المراجعة والتحديث لموضوعات المناقشة 3
 .فةجلسات المناقشة المختلأن يتابع المقرر حضور الطالب في  4
 .االستخدام ةالمناقشة سهل حلقات كونتأن  5
 .أن توض  كيفية االتصال من خالل مجموعات المناقشة 6
 .أن توض  الصفحة الساعات التي يتواجد فيها المعلم تزامنياً  7
 .اإلعالن عن مواعيد المناقشات المتزامنة 8
 .ة سابقاً وحلول ىذه المشكالتوضع رابط مع موقع يحتوي على كل األسئلة والمشكالت المثار  9
 .أن تتوافر معلومات عن أعضاء ىيئة التدريس القائمين على المناقشات وعناوين البريد اإللكتروني الخاص بهم 10
 .من استخدامو بسهولة طالبأن تتوفر في المناقشات شرط القابلية لالستخدام، بحيث تمكن ال 11
 التاسعالمعيار 
 عشر

 :في المناقشات اإللكترونية عبر الويبالتحكم التعليمي 
 .أن تتناسب استراتيجية التحكم التعليمي مع طبيعة عمل المناقشات اإللكترونية :المعيار

 :مؤشرات المعيار 
 .أن يتمكن الطالب من تسجيل المالحظات وكتابة الملخصات والتقارير 1
 .أن يختار الطالب المشاركة في المناقشة التي يريدىا 2
 .أن يختار الطالب استراتيجية المناقشة التي يريدىا في بداية المقرر 3

 المعيار 
 نيالعشر 

 :عبر الويب ةالمناقشات اإللكترونية المتزامن
أن تراعى استراتيجية المناقشات التعليمينة المتزامننة عبنر الوينب طبيعنة األىنداف والمحتنوى التعليمني وخصنائص  :المعيار

 .وبما يسهم في بناء المعارف وتنمية مهارات التفكير المختلفة المتعلمين المستهدفين
 :مؤشرات المعيار 
 .تتنو  ما بين محادثات وحلقات نقاشأن  1
 .مناقشات تتم بين الطالب وبعضهم البعض، ومناقشات تتم بين الطالب والمعلم: تنقسم غرف الحوار ما بين 2
 .أن تتناول وتخدم جميع أىداف المقرر 3
 ي حالة تقسيم الطالب إلى مجموعات يجب أال يزيد عدد الطالب في كل مجموعة عن خمس طالبف 4
 .حديد الهدف التعليمي المراد تحقيقو منهابتأن تبدأ المناقشة  5
 .ألىم األفكار والموضوعات التي دارت حولهاأن تنتهي جميع المناقشات بملخص وافي  6
 .في حالة الخروج عن المسار المحدد لها ناقشاتفي المأن يتم تعديل مسار الطالب  7
 .أن يحدد وقت بداية ونهاية المناقشة للطالب 8
 .أن يتم إعالن الطالب قبل موعد بدء المناقشات بوقت كاف   9
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 .أن تكون ىناك تغذية راجعة فورية للطالب من جانب المعلم 10
 .ين الطالب وبعضهم البعض وبينهم وبين المعلمأن تراعي الفروق الفردية في الكتابة ب 11
 الواحدالمعيار 
 و

 العشرون

 :عبر الويب ةالمناقشات اإللكترونية غير المتزامن
عبنننر الوينننب طبيعنننة األىنننداف والمحتنننوى التعليمننني  ةأن تراعنننى اسنننتراتيجية المناقشنننات التعليمينننة غينننر المتزامنننن :المعينننار

 .هم في بناء المعارف وتنمية مهارات التفكير المختلفةوبما يس وخصائص المتعلمين المستهدفين
 :مؤشرات المعيار 
 .تتنو  ما بين بريد إلكتروني، ومنتديات، ولوح مناقشة، وويكى أن 1
 .أن تتناول وتخدم جميع أىداف المقرر 2
 .أن يحترم الطالب آراء بعضهم البعض 3
 .الخاصة يستخدم البريد اإللكتروني في االتصاالت الفردية 4
 .حديد الهدف التعليمي المراد تحقيقو منهاتأن تبدأ المناقشة ب 5
 .ألىم األفكار والموضوعات التي دارت حولهاأن تنتهي جميع المناقشات بملخص وافي  6
 .في حالة الخروج عن المسار المحدد لها في المناقشاتأن يتم تعديل مسار الطالب  7
 .المناقشة للطالبأن يحدد وقت بداية ونهاية  8
 .أن يتم إعالن الطالب قبل موعد بدء المناقشات بوقت كاف   9
 .أن يستخدم البريد اإللكتروني لتبادل الرسائل سواء أكانت نصية أم مصورة 10
 .أن يستخدم البريد اإللكتروني لتبادل المعلومات واآلراء المختلفة 11
 .د حول المشكالت التعليمية المختلفةأن تستخدم المنتديات للوصول إلى رأي محد 12
 .أن تستخدم المنتديات لتبادل وجهات النظر المختلفة حول القضايا التعليمية 13
 الثانىالمعيار 
 و

 العشرون

 :القابلية لالستخدام
نجنناز أن يتنني  المقننرر اإللكتروننني والمناقشننات المسننتخدمة بداخلننو للطالننب اسننتخدامو براحننة وسننهولة وسننرعة إل: المعيننار

 .المهام المطلوبو منو
 :مؤشرات المعيار 
 . أن يصمم المقرر والمناقشات اإللكترونية بحيث تناسب خصائص المتعلمين المستهدفين 1
 .أن يعمل المقرر والمناقشات اإللكترونية على تحقيق األىداف وأحداث التعلم المطلوبة 2
 .يق األىداف بالسرعة المطلوبة وبأقل األخطاءأن يعمل المقرر والمناقشات اإللكترونية على تحق 3
 .أن يكون المقرر والمناقشات اإللكترونية سهلة االستخدام وبسيطة وواضحة 4
 .أن يصمم المقرر والمناقشات اإللكترونية بطريقة تساعد المستخدم على إنجاز المهام التي يسعى إليها 5
  الثالثالمعيار 

 العشرونو 
 :تفاعلواجهة االستخدام وال

 (.سواء للمناقشات أو البيئات التعليمية)أن تكون واجهة التفاعل بسيطة ومناسبة وواض  لجميع الطالب : المعيار
 :مؤشرات المعيار 
 .أن تساعد الطالب على الوصول بسرعة إلى المعلومات المطلوبة 1
 .أن تكون مناسبة لطبيعة المهمات التعليمية المراد تعلمها 2
 .مناسبة لخصائص الطالب المستهدفين أن تكون 3
 .أن تشتمل الواجهة على قوائم خيارات فرعية، تساعد الطالب على االختيار والوصول إلى المعلومات بسهولة 4
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ينر أن تتصف الواجهة بالثبات بمعنى أن تظل خيارات الواجهة وخصائصها والمفاتي  المرتبطة بها ثابتنة فني مكانهنا وال تتغ 5
 .بتغير الشاشات

 .أال تكون الواجهة مزدحمة بالبيانات والمعلومات 6
 .أن يتجنب التصميم عرض معلومات مكثفة على الشاشة الواحدة 7
 .أن تتسم بالبساطة والوضوح والوحدة في عرض المرئيات 8

 المعيار الرابع
 و العشرون

 :النصوص المكتوبة
 (.سواء للمناقشات أو البيئات التعليمية)ع مستوى الطالب أن تتناسب النصوص المكتوبة م: المعيار

 :مؤشرات المعيار 
 . أن تكون النصوص المكتوبة واضحة لجميع الطالب 1
 .أن تكون الكتابة بخط خالي من الزخارف يمكن قراءتو 2
 .توحيد بنط وخط العناوين 3
 .أن تكتب العناوين بخط أكبر من خط النص 4
 .مع لون الخلفيةالخلفية مع لون الكلمات المكتوبة  أن تتناسب لون 5
 .للطالبأن تكون النصوص المقدمة سهلة الفهم ومألوفة  6
 .أن يراعى التكامل الوظيفي بين النصوص المكتوبة والصور والرسوم المعروضة بشكل يناسب ىؤالء الطالب 7
 .ةأن تكون النصوص صحيحة وخالية من األخطاء العلمية واللغوي 8
  الخامسالمعيار 
 نالعشرو و 

 :الصور والرسوم الثابتة
 .الصفحة التعليمية لتعبر عن المحتوى المقدم وتتناسب مع األىداف التعليمية في أن تستخدام بشكل وظيفي :المعيار

 :مؤشرات المعيار 
 .أن تكون جميع الصور والرسوم المقدمة واضحة المعالم 1
 .ى المقدم سواء من خالل الصفحة التعليمية أو المناقشات اإللكترونيةأن تستخدم لتعبر عن المحتو  2
 .نسجامر البساطة والتباين والتوازن واالالصور المقدمة عناص فيأن يتوافر  3
 .خالية من العناصر غير الضروريةأن تكون الصور أو الرسوم بسيطة و  4
 .أن يكون حجم الرسوم والصور قليل حتى يسهل تحميلها 5
وعننند الحاجننة التعليميننة إليهننا لتحقيننق أىننداف محننددة،  لصننور التعليميننة بشننكل وظيفننيالرسننوم وا فننيأن تسنتخدم األلننوان  6

 .اإلثارة والتشويق: مثل
 .لتحقيق وظائف تضيف قيمة للمحتوى أن تستخدم الصور والرسوم الثابتة 7
 .أن تركز كل صورة على فكرة تعليمية واحدة فقط 8
 .على بناء المعارف لدى الطالب صور والرسوم الثابتةأن تعمل ال 9
 .لدى الطالب كالتفكير الناقد واالبتكاري على تنمية مهارات التفكير العليا تعمل الصور والرسوم الثابتةأن  10

 المعيار السادس
 و العشرو ن

 :اللون
 .األلوان الواضحة والمحددة والمعبرة عن المعنى استخداميراعى : المعيار

 :مؤشرات المعيار 
 .الصفحة الواحدة عن ثالثة ألوان فيأال تزيد عدد األلوان المستخدمة  1
 .أن تكون األلوان المستخدمة واضحة ومتجانسة 2
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 .أن تكتب الكلمات ذات الروابط بلون مختلف عن لون النص 3
 .الصفحة فيضرورية الاأللوان غير  استخدامتجنب  4
 .العرض وتركيز اإلنتباه فياأللوان عند الحاجة إليها لتحقيق وظائف معينة  أن تستخدم 5
 .ختالف لدى الطالبال يحدث فيها اأن توض  األلوان الحقيقية للصورة أو الرسم حتى  6
 .النصوص والرسوم والصور فياأللوان  استخدام فيعدم المبالغة  7
 .ضةأن تكون األلوان واضحة ومتناسقة وغير متعار  8

 المعيار السابع
 و العشرو ن

 الصوت والموسيقى والمؤثرات الصوتية
 .لفات الصوتيةالم فينخفاض في نبرات الصوت بين االرتفا  وااليراعى التنو  : المعيار

 :مؤشرات المعيار 
 .تعليق والشرح المسمو ضمان سما  جميع الطالب لل 1
 .ضوعات مالئمة لجميع الطالبأن تكون سرعة الصوت المصاحبة لتفسير بعض المو  2
 .أن تستخدم الموسيقى والمؤثرات الصوتية كلما دعت الضرورة إلى ذلك 3
 .أال يكرر الصوت نصاً مكتوباً  4
 .وصف أشياء واقعية في أن يستخدم الصوت الواقعي 5
 .أن تستخدم المؤثرات الصوتية لزيادة التأثير واإلحساس بالواقعية 6
 .الصوت فال يكون أسر  من الالزم أو أبطأ من الالزمسرعة ل معد فيعتدال اال 7
 .أن يكون الصوت نقياً وواضحاً ومعبراً  8
 .معروفة اماً أو صارخة تماماً وليست أغانيأن تكون الموسيقى معتدلة ليست ىادئة تم 9
 .يستخدم من أجلو أن يكون الصوت مناسباً للهدف الذي 10

 المعيار الثامن
 العشرونو 

 :لرسوم المتحركةا
، وبمننا يعمننل علننى بننناء المعننارف وتنميننة تسننتخدم مننن أجلننو التننيء تكننون ذات داللننة واضننحة ومعبننرة للشننيأن : المعيننار

 .مهارات التفكير المختلفة
 :مؤشرات المعيار 
 .تعبر عن عنصر الحركة التيأن تستخدم لتوضي  المعلومات  1
 .منها لتحديد الهدف المرجوة أن تستخدم 2
 .الفيديو استخداميتعذر فيها  التيحالة المواقف  فيأن تستخدم  3
 .ء الذى تمثلولرسوم المتحركة مناسبة لحركة الشيأن تكون مساحة ا 4
 .تكرار عرض الرسوم المتحركة على الشاشة فيأن يمكن التحكم  5

 المعيار التاسع
 العشرونو 

 :لقطات الفيديو
وبمنا يعمنل علنى بنناء المعنارف وتنمينة مهنارات ، لى الهدف والمحتوى المقدم من خاللهاعلقطة الفيديو أن تركز : المعيار

 . التفكير المختلفة
 :مؤشرات المعيار 
 .أن تركز لقطة الفيديو على الهدف المحدد فقط 1
 .أن يراعى التزامن بين الصوت والصورة 2
 .أن تكون واضحة تماما وخالية من عناصر التشتيت 3
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يرمعايال م  

 .لدى الطالب كالتفكير الناقد واالبتكاري أن تستخدم لقطات الفيديو لتنمية مهارات التفكير المختلفة 4
 المعيار 
 الثالثو ن

 :اإلبحار والتوجيو
 . الصفحة بمرونة وحرية فيأن يستطيع الطالب التنقل : المعيار

 :مؤشرات المعيار 
 .البحث عن المعلومات فييسلكها الطالب  التي توض  المسارات أن تشتمل الواجهو على خريطة 1
 .للطالبأن تكون اإليقونات المستخدمة مألوفة  2
 .أن تشتمل الصفحة على إرشادات وتوجيهات مصاحبة للتدريبات والمحتوى 3
 .أن تكون التوجيات بلغة ودية ومشجعة 4
 


