
This file has been cleaned of potential threats.

 

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

        

 
 دبـــــــــــلــوم مــــــهــنـى

 دادــــإع
 د./ والء طــلــعــت مـصـطــفـى

 اسيةــلوم األســم العـسـق
 

9102-9191 



 إلى تكنولوجيا التعليممدخل 

 

 

 

   

       

 

2 

 دراسيتػصيف مقخر 

 البخنامج الحي يتبعو السقخر: إعجاد معمسة رياض األشفاؿ
 9191-9109الجراسي:  العاـ القدع الحي يتبعو البخنامج: الصفػلة

 تاريخ إقخار التػصيف: القدع الحي يتبعو السقخر: الصفػلة
 معمهمات أساسية: -أ

اسع السقخر: 
مجخل إلى 

 تكشػلػجيا التعميع

 دبمـػ ميشى الفخقة  الخمد الكػدي:

الداعات 
 3الجراسية: 

ع.0013
 ت

أو -عسمي 0 نطخي 
 تساريغ

 اإلجسالي 3

 معمهمات متخررة: -ب
بجراسة ىحا السقخر يتػقع أف تكػف الصالبة قادرة  . أىجاف السقخر1

 عمى:
اكتداب السعخفة األساسية بسفيػـ  .0

الػسائل التعميسية و أىسيتيا فى وخرائز 
 .رياض األشفاؿ

بأنػاع الػسائل التعميسية وقػاعج اـ اإللس .9
 .استخجاميا واىجافيا

 الػسائل التعميسية التعخيف بسعاييخ اختيار .3
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وامكانات استخجاميا فى ضػء البيئة 
 .السحمية

تقييع الػسائل التعميسية الستػفخة مغ حيث  .4
 .نقاط القػة ونقاط الزعف

 . السخخجات التعميسية السدتيجفة من تجريذ السقخر:2
السعمهمات  -أ

 والسفاىيم
الػسائل . تعخيف الصالبة عمى مفيـػ 0أ.

 التعميسية
. تحكخ الصالبة السفاىيع والسيارات التي 9أ.

 .الػسائل التعميسيةيجب أف تشسييا 
تسيد الصالبة بيغ أدوار معمسة رياض  -0ب. السيارات الحىشية -ب

 األشفاؿ.
ميارة صياغة الفكخة بأسمػب عمسي  -9ب.

 .لتعميسيةلمػسائل ا
لمػسائل التعميسية . تخصيط الصالبة 0ج. السيارات السيشية -ج

 .السشاسبة
تشطيع الصالبة البيئة التخبػية السشاسبة  -9ج.

 لكل نذاط.
 ميارة استخجاـ التكشػلػجيا السعاصخة. -3ج.

 –مفيػميا التعخيف بالػسائل التعميسية ) . محتهى السقخر3
 أىسيتيا(  -تصػرىا
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 –برخية  –ائل التعميسية )سسعية أنػاع الػس
 تقشية ( –حخكية  –سسعية برخية 

معاييخ اختيار الػسائل التعميسية )األىجاؼ 
 العيػب( –السديا  –السكػنات  –

تقييع الػسائل التعميسية مغ حيث ) اليجؼ 
ونقاط  –نقاط القػة  –السدايا  –الجػدة  –

 الزعف (
. أساليب التجريذ 4

 والتعميم
 اضخات الشطخية.السح -.أ4
 السشاقذات. -.ب4
 التصبيقات العسمية. -.ج4

. أساليب التجريذ 5
والتعمم لمطالب ذوي 

 القجرات السحجودة

 محاضخات إضافية. -.أ5
إتاحة فخصة أوسع لمشقاش أثشاء  -.ب5

 الداعات السكتبية.
 أنذصة إثخائية. -.ج5

 . تقييم الطالب6
األساليب  -أ

 السدتخجمة
 ي مشترف الفرل الجراسي.اختبار نطخي ف -0
 تقييع التكميفات البحثية. -9
 اختبار شفػي في نياية الفرل الجراسي. -3
 اختبار نطخي في نياية الفرل الجراسي. -4

 (9×  04ساعة ) 98نطخي  التهقيت -ب
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 درجة41    نياية الفرل الجراسي             تهزيع الجرجات -ج
 درجة 31مشترف الذفػي                     

 درجة 31       لتكميفات البحثية            ا
 قائسة الكتب الجراسية والسخاجع: -7
 محكخة السحاضخات السعجة تحت إشخاؼ القدع محكخات -أ

 ال يػجج كتب ممدمة -ب
(. ـ9113.)عبج هللا جبخيل، جبلؿ .0 كتب مقتخحة -ج

 األىجاؼ وفق التعميسي الترسيع
 .عساف الشذخ دار التخبػية،

(. ـ9111. )سبلمة دمحم حافعال عبج .9
 عساف ، والسشيج التعميسية الػسائل
 .الفكخ دار األولى، ،الصبعة

(. ـ9111.) محسػد الحيمة دمحم .3
 والتصبيق، الشطخية بيغ التعميع تكشػلػجيا

 .والصباعة لمشذخ والتػزيع السديخة دار

(. ـ9117. )البذيخ الذفيع الذفيع .4
 دار الفشي، والشقج التحوؽ  إلى مجخل
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 الصبعة: والتػزيع، حائل لمشذخ األنجلذ
 .األولى

دوريات عمسية أو  -د
 نذخات

 ال يػجج

 رئيذ مجمذ القدع العمسي              أستاذ السادة 
 عسخو أحسج كساؿ الكذكي -أ.د     والء شمعت مرصفى  -د
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 الفرل األوؿ
 تكشػلػجيا التعميع وتكشػلػجيا التخبية.أوال: تعخيف 

 مخاحل تصػر تكشػلػجيا التعميع.ثانيا: 
 مفيـػ الػسائل التعميسية.ثالثا: 

 رابعًا: أىسية الػسائل التعميسية .
 خامدًا : ترشيف الػسائل التعميسية.
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عميع مغ أىع السشطػمات التي تقـػ عمييا أساس أي دولة في التّ 
العالع فكل الَجوؿ الستقَجمة مغ األسباب الخئيدَية لتقَجميا ىػ اىتساميا 
بالسشطػمة التعميسَية وجعميا مغ األولػيات لبشاء أساس رصيغ يقػـ عمية 

 حاضخ مزيء ومدتقبل مذخؽ يجفعيا لؤلماـ نحػ التقَجـ والَخقي كسا أفَ 
التكشػلػجيا غدت مختمف جػانب الحياة وأصبح التصَػر التكشػلػجي ىػ 
مغ أىع مقاييذ تقَجـ األمع كسا شسمت التكشػلػجيا أنطسة الّتعميع السختمفة 

 فأصبح ىشاؾ تكشػلػجيا الّتعميع
 :التعميم تكشهلهجيا مفيهم

القجيسة  اإلغخيقية الحزارة في (تكشػلػجية) تقشية كمسة استعسمت
 يجعميا بسا والػضائف واألنذصة لؤلشياء السشصقي التختيب أساليب لتعشي
 .والشقل السشطع والفيع لمسبلحطة قابمة

 مبخمج أسمػب بأنو تحجيجه فيسكغ لمتقشيات الحالي السفيـػ أما
 مجاؿ في العمسية(األجيدة والسعجات) والخبخة السعخفة تصبيق إلى ييجؼ
 التخبية مجاؿ في وشبقشاه السفيػـ ىحا باستعارة قسشا وإذا السختمفة، الحياة

 زيادة إلى ييجؼ التخبية في مبخمج أسمػب التخبػية التقشيات نقػؿ بأف
 وتججيجىا وتصػيخىا كفايتيا اإلنتاجية ورفع التخبػية العسمية محاور فعالية
 .وتشفيحىا وتشطيسيا تخصيصيا إعادة خبلؿ
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 :التعميم تكشهلهجيا تعخيف
 بترسيع تتعمق التي بالعسميات التعميع اتكشػلػجي مفيػـ يختبط 

 عخؼ ولقج والتقػيع والتشفيح التخصيط حيث مغ والتعمع التعميع عسمية
 :أنيا عمى التعميع تكشػلػجيا البعس

 والتعمع التعميع عسميات كل لترسيع مشطسة مشيجية عسمية_ 0
 نتائج عمي أساسا وتقـػ محجدة، أىجاؼ ضػء في وتقػيسيا وتشفيحىا

 وأكثخ أفزل تعمع إلى لمػصػؿ الستاحة التعمع ومرادر التخبػية ثالبحػ 
 .وكفاية فاعمية

 العسل في أسمػب أنيا عغ فزبل التفكيخ في شخيقة ىي_ 9
 مياديغ في والعمسية التخبػية البحػث بشتائج يأخح السذكبلت وحل

 . السعخفة
 في السدتخجمة والتشطيسات والسػاد واألدوات الصخؽ  جسيع_ 3

 مغ محجدة أو معيشة تعميسية أىجاؼ تحقيق بغخض معيغ تعميسي نطاـ
 .تعميسية مشطػمة لػضع التفكيخ في شخيقة أنيا كسا قبل،

 العمسي البحث وشخؽ  العمسية السعخفة مغ االستفادة عسمية_ 4
 . والتعمع التعميع عسمية كامل وتقػيع وتشفيح تخصيط في

 األمخيكية ةالتخبػي والتقشيات االتراالت رابصة عخفت_ 5
(AECT )عجة تذسل ومتكاممة مخكبة عسمية: أنيا عمى التعميع تكشػلػجيا 

 والشطخيات واآلراء السختمفة واألجيدة واآلالت اإلنداف:  ىي عشاصخ
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 وابتكار السذاكل لتحميل اإلدارة وشخؽ  العسل وأساليب واألفكار
 ، انياالند التعمع جػانب جسيع في تجخل التي السذكبلت لتمظ الحمػؿ

 تخبػية أىجاؼ تحقيق أجل مغ معا وتتفاعل العشاصخ ىحه وتتجاخل
 أجل مغ السياديغ كل في العمسية البحػث بشتائج األخح مع ، محجدة

 .فعاؿ تعمع إلى الػصػؿ
 واآلراء، واألفكار، واآللة، اإلنداف، يزع متكامل نطاـ_ 6
 .متكامل جواح أشار داخل جسيعا تعسل بحيث واإلدارة، العسل، وأساليب
 التعميسية العسمية وتقػيع إعجاد عمي تعسل متكاممة مشطػمة ىيو 

 شخيق عغ التعميسية األبحاث أحجث باستخجاـ مػضػعية أىجاؼ لتحقيق
 السثسخ التعّمع مغ جػ إلضفاء بذخية وغيخ بذخية السػارد استخجاـ
 غم السخجػة األىجاؼ إلي لمػصػؿ والّتأثيخ الفاعمية مغ السديج وإكدابو

 .التعّمع
 واألجيدة واألدوات الصخؽ  جسيع"بأنيا  مشرػر حامج احسج عخفيا

 أىجاؼ تحقيق بغخض معيغ تعميسي نطاـ في السدتخجمة والتشطيسات
 .الشطاـ فعالية ورفع تصػيخ إلى تيجؼ كسا قبل، مغ محجودة تعميسية

 ذلظ التعميع تكشػلػجيا تعشي: 0978 األمخيكية السػسػعة تعخيف
 بالتجريذ القياـ بغخض ويقجميا واآلالت السػاد إدماج يعسل حيال العمع

 عمى الحاضخ الػقت في وتقـػ وتعديده
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 السػاد والثاني ware Hard التعميسية األدوات ىػ األوؿ نطاميغ
 تقجـ التي والسرػرة السصبػعة السػاد تزع والتي Software التعميسية
 .سيةالتعمي األدوات شخيق عغ عخضيا خبلؿ معمػمات

 عشػاف تحت تقاريخىا احج في :التعميم تكشهلهجيا دراسة لجشة
 باعتبارىا التعميع تكشػلػجيا عخفت( التعميع تحديغ عمى نعسل لكي)

 مكػناتيا مجسػع حريمة مجخد مغ اشسل فيي. أداة  أو وسيمة أي تجاوز
 وتشفيحىا التجريذ شخيقة ترسيع في ومشيج نطاـ وفق تعسل أنيا. 

 مجاؿ في البحػث نتائج أساس عمى محجدة أىجاؼ ضػء في وتقػيسيا
 وغيخ اإلندانية السرادر مغ خميط واستعساؿ اإلنداني واالتراؿ التعميع

 .فعالية أكثخ تجريذ تحقيق بغخض اإلندانية
  :تكشهلهجيا التخبية أم تكشهلهجيا التعميم

أف التكشػلػجيا التخبػية ىي عسمية مخكبة متكاممة تذسل 
اإلجخاءات واألفكار ، واألجيدة ، والتشطيع وتحميل األشخاص ، و 

السذكبلت والتخصيط والتصبيق والتقػيع ووضع الحمػؿ لمسذكبلت 
الستعمقة بجسيع مطاىخ تعمع الفخد وتأخح حمػؿ مذكبلت جسيع أوجو 
مرادر التعمع التي صسست أو اختيخت أو استخجمت لحجوث التعمع. 

شخاص والسػاد واألجيدة وتتألف ىحه السرادر مغ الخسائل واأل
واألساليب والبيئات. أما عسميات تحميل السذاكل فتتألف مغ وضائف 
التصػيخ التخبػي لشطخيات البحث والترسيع واإلنتاج واختيار التقجيع 
والتصبيق و االستخجاـ، وعسميات تشطيع أو إدارة ىحه الػضائف تعخؼ 
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ؤوف السػضفيغ.العبلقة بػضائف التشطيع التخبػي إلدارة التشطيع وتشطيع ش
 :بيغ ىحه العشاصخ مػضحة في نسػذج مجاؿ التكشػلػجيا التخبػية التالي

 

(نسػذج يػضح مجاؿ التكشػلػجيا التخبػية )جسعية 0شكل رقع )
 (ـ0999االتراالت التخبػية والتكشػلػجية 

 :وىى البعس عشج واضحة غيخ تكػف  ربسا التي الفخوؽ 
 تختبط Technology Educational يةالتخب تكشػلػجيا أف- 0

  التعميع مغ عاـ نسط التخبية كانت فإذا التخبية، بسفيـػ وثيق ارتباط
 ييجؼ نطامية وغيخ نطامية تعميسية وغيخ تعميسية مؤسدات في حجث

 لسجتسع عشيا يخضى ،وميارات واتجاىات قيع األفخاد إكداب إلى
 تتجاوز وشاممة عامة ػيةتخب نطع ترسيع تعشى التخبية تكشػلػجيا فإف ،
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 الكبار، تعميع كشطع التخبية فيو تحجث مكاف أو بيئة أي إلى السجارس
 .الخ...بالسخاسمة التعميع ، السفتػحة الجامعة ، السدتسخة التخبية

 تختبط Technology Instructional التعميع تكشػلػجيا إف- 9
 مزبػشة ىادفة مقرػدة عسمية التعميع كاف فإذا التعميع بسفيـػ أيزا

 التعمع تحقيق في التعميع لتقجيع السجتسع أنذأىا مؤسدات في تحجث
 مشطػمة التعميع تكشػلػجيا تكػف  ، رسسية وجامعات مجارس في ألفخاده
 أساليب  ومخخجاتيا وعسمياتيا ومجخبلتيا ومرادرىا أىجافيا ليا محكسة
 إجخاءات خبلؿ مغ يتع الحي السزبػط اليادؼ التعمع لتحقيق تقػيسيا

 .وعسمياتو ومرادرة التعمع بيئة في بالتحكع تدسح
 مغ أشسل مشطػمة التخبية تكشػلػجيا تكػف  األساس ىحا عمى

 .بالتبادؿ يدتخجماف وال التعميع تكشػلػجيا مشطػمة
 مرصمح عمى التعميع تكشػلػجيا مرصمح يفزمػف  مغ ىشاؾو 

 أكثخ تعج عميعالت كمسة أف: أوليسا مبخراف مقجميغ التخبية تكشػلػجيا
 . التكشػلػجيا وضيفة لػصف مبلئسة

 ىي(  التعميع)  كمسة بأف يجادلػف  فإنيع الثاني تبخيخىع في أما
 العادة في يتزسغ( التخبية تكشػلػجيا) مرصمح ألف مبلئسة أكثخ

 ، الثانػية إلى االبتجائية السخحمة في ليذ التخبػية أو السجرسية السػاقف
 وجاستفدػف  Knirk نخؾ ويؤكج ، زاأي التجريب واقف  وإنسا

Gustafson )التعمع بسذكبلت أيزا يختبط(  التعميع)  مرصمح أف 
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 بحيث وشسػال اتداعا أكثخ بأنة التخبية مرصمح يترف ،بيشسا والتعميع
 .التخبية أوجو جسيع يتزسغ

 فإنيع( لتخبية  تكشػلػجيا)  مرصمح استخجاـ يفزمػف  الحيغ واف
 فإف التخبية مغ جدءا الكثيخيغ قبل مغ يعتبخ لتعميعا ماداـ بأنة يجادلػف 

 ىؤالء يعتقج كسا لمسجاؿ اتداعا أكثخ تػجو عمى يؤكج السرصمح ىحا
 السشدؿ فييا بسا عجيجة بيئات في تعميع إلى يذيخ السرصمح أف عمى

 التعمع عمى ضسشيا التعميع يشصػي  بيشسا ، العسل ومػقع والسجرسة
 .فقط السجرسي

 مرصمح أف: بقػلة السرصمحيغ بيغ ميد قج Clark كبلرؾ ونجج
 صشاعة وتقشيات اليػاء، تكيف تقشيات بسرصمح شبيو التعميع تكشػلػجيا

 يسكغ ال ألنة التخبية تكشػلػجيا مرصمح استعساؿ فزل وقجالػرؽ،
 أو العمسية، السعارؼ وتصبيق بجقة، وضبصو اإلنداني، بالدمػؾ التحكع

 . فيو ػبمخغ دقيق بذكل عمية السشطسة
 مرصمحي بيغ التسييد( ـ0999 حيجر مػسى جعفخ) حاوؿ وقج

 التخبية تكشػلػجيا أف أساس عمى التعميع وتكشػلػجيا التخبية تكشػلػجيا
 تتشاوؿ بيشسا الرفي، التعميسي السػقف خارج العشاصخ حػؿ تتخكد

 تكشػلػجيا مرصمح ويبلحع ألتعمسي، التعميسي السػقف التعميع تكشػلػجيا
 حاليا التعميع تكشػلػجيا مرصمح يدتخجـ بيشسا وكشجا، انجمتخا في خبيةالت

 . الستحجة الػاليات في واسع نصاؽ عمى
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 تكشػلػجيا مرصمحي بيغ االختبلؼ يػضح(  0) رقع ججوؿ
 .التعميع وتكشػلػجيا التخبية
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 كبل أف اعتبار مع التعميع تكشػلػجيا مرصمح الستخجاـ
 :التالية التبخيخات تقجيع تع متخادفيغ السرصمحيغ

     الػاليات في شيػعا أكثخ التعميع تكشػلػجيا مرصمح أف- 0
 .األمخيكية
 .التعميسية السػاقف مغ العجيج يتزسغ السرصمح أف- 9
 بجقة التكشػلػجيا وضيفة التعميع تكشػلػجيا مرصمح يرف - 3

 .التخبية في أكبخ
 العبارة في والتعمع التعميع مغ كل عمى بالتخكيد يدسح- 4
 .نفديا التعخيفية

 التعميع وتكشػلػجيا التخبية تكشػلػجيا عغ حجيث مغ سبق ومسا
 :يمي ما مبلحطة يسكغ

 التي التعميع تكشػلػجيا مغ وأشسل أعع التخبية تكشػلػجيا إف- 0
 .التخبية تكشػلػجيا مغ جدء ىي

 والستعمع الػاعي اإلنداف برشاعة معشية التخبية تكشػلػجيا إف- 9
 . األفزل نحػ بيا ومغايخا متغيخا الحياة، مع والستفاعل والسؤثخ والفاعل

 .والتعمع التعميع عسميتي يذسل التعميع تكشػلػجيا مجاؿ إف- 3
 عسمية تشطيع عمى لمجاللة يدتخجـ تكشػلػجيا مرصمح إف- 4

 عمى لمجاللة التخبية تكشػلػجيا مرصمح يدتخجـ بيشسا والطخوؼ، التعميع
 السشيج، تصػيخ إلى تستج شاممة برػرة وتصػيخه التخبػي  اـالشط تشطيع
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 والػسائل السعمسيغ، وتجريب السجرسية، واإلدارة الكتب، وتصػيخ
 .السجرسية السباني وإعجاد التعميسية،
 ييتساف التعميع وتكشػلػجيا التخبية تكشػلػجيا مغ كبل إف- 5

 بالعسمية ةالسختبص واألساليب الصخؽ  في والتحجيث التصػيخ بعسمية
 .شامل مشطػر مغ التعميسية

 تيجؼ التعميع تكشػلػجيا ضسغ عسمية التعميسية الػسائل إف- 6
 ووقت الجيج وتػفيخ السعمع أداء مدتػى  ورفع التجريذ عسمية تحديغ إلى

 .والفيع اإلدراؾ عمى قجراتو وزيادة الستعمع،
 :التعميم تكشهلهجيا تطهر مخاحل

 مخئية وسائل استخجمت: والسخئية السدسهعة الهسائل مخحمة
 واألناشيج الججارية الّمػحات مثل التعّمع عسميو إثخاء في ومدسػعة
 . وتيديخه الجرس لعخض كصخيقة التعميسية

 التعميسية الػسائل بعس استخجمت التعميسية الهسائل مخحمة
 وأيدخىا الّصخؽ  بأقرخ وتػصيمو الجرس عخض في السجرس تعيغ التي

 .والسخئية السدسػعة عميسيةالت كالذخائط
 التعميع مفيـػ تصػر السخحمة ىحه في:  التخبهي  االترال مخحمة

 بيغ والسثسخ الجيج الّتػاصل تخاعي حجيثة تعميسية وسائل واستخجمت
 .الحجيثة الػسائل مغ وغيخىا اإلنتخنت عمى كالبحث والستعّمع السعّمع
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 :عمموالت التعميم عسمية في التعميم تكشهلهجيا أىسية
 التعميسية الػسائل استخجاـ ومدايا فػائج والتعميع التخبية رجاؿ أدرؾ

 ايجابية آثار مغ تخكتو لسا والتعمع التعميع عسمية في التعميع وتكشػلػجيا
 التعميسية السخخجات نػعية في وانعكدت والجراسات البحػث أثبتتيا

 مسا وتصػر فعالية أكثخ بذكل والسعارؼ والخبخات لمسيارات واكتدابيا
 التكشػلػجيا عرخ ومػاكبة التحجيات مػاجية مغ السدتقبل جيل يسكغ

 وتكشػلػجيات التعميسية الػسائل أىسية نػضح أف يسكغ وال. الستدارع
 السعمع يدتصيع مسيدة خرائز وسيمة لكل ،الف عاـ بذكل التعميع

 .عمييا التعخؼ
 عميعالت عسمية في التعميع تكشػلػجيا أىسية نمخز أف ويسكغ

 :التالية الشقاط في والتعمع
 عسمية عمى ججيجة مفاىيع إدخاؿ عمى الّتعميع تكشػلػجيا تعسل. 0

 . التعّمع
 عمى وتعسل التعميسية االستخاتيجيات كل في التكشػلػجيا تجّخل. 9

 . الحجيثة الػسائل مغ بكثيخ إثخائيا
 والستعمع السعمع بيغ الفعالة السذاركة تفعيل عمى تعسل.3

 . التكشػلػجية الػسائل خجاـباست
 . باستسخار التعّمع عسمية وتقػيع تقييع عمى تعسل. 4
 إدخاؿ التعميسية العسمية في التعميع تكشػلػجيا استخجاـ يزسغ.5
 لمعسمية أكبخ فاعمية يزسغ وفعاؿ مدتسخ بذكل دائسة تحجيثات
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 لك في غشية بسعمػمات الّصالب تدويج عمى يعسل استخجاميا.6 التعميسية
 بأي الخاصة السعمػمات قاعجة تػسيع شخيق عغ العمػـ مجاالت
 .دراسي مػضػع

 وتأثيخاً  فاعمية أكثخ تعميع ستزسغ التي ىي الّتعميع فتكشػلػجيا
 إمكانيات ذوو أجياؿ تخخج سيزسغ دائع بذكل تصػيخىا عمى والعسل

 آفاؽ إلى و األماـ إلى والعمع العسل بدػؽ  يجفعػف  ضخسة معمػماتية
 .والخقي جـالتق

 :التعميم في التكشهلهجيا استخجام
 تصػيخاً  التعميسية العسمية في التكشػلػجيا عشرخ وجػد تعشي أنيا

 استخجاـ بحلظ ويقرج ، والتعمع التعميع لعسميتي وتيديخاً  ليا إثخاء أو
 وضػئية صػتيو وسائل مغ التعميسية العسمية في التكشػلػجية الػسائل

 .وغيخىا وحاسبات وشخائح وفيجيػ
 :لمسعمم بالشدبة التعميم تكشهلهجيا أىسية

 وزيادة السعمع أداء تحديغ زيادة إلى يؤدى التعميع تكشػلػجيا استخجاـ أف
 :خبلؿ مغ وذلظ التعميسية السػاقف وتػجيو إدارة عمى قجرتو

 إلى لمسعمػمات ناقل مجخد مغ التقميجي السعمع دور تغييخ- 0
 .التعمع تقػيعو  وتشفيح وترسيع وتخصيط إدارة

 وتقػيسيا التعميسية السادة عخض عمى السعمع قجرة تحديغ- 9
 الػسائل تػفخىا التي الخاجعة والتغحية السختمفة، التقػيع أساليب باستخجاـ

 .التكشػلػجية
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 .بفاعمية الػقت واستخجاـ تشطيع لمسعمع تتيح- 3
 الػسائل خبلؿ مغ السعمع بو يقـػ الحي والجيج الػقت تقميل- 4

 .التعميسية السػاقف وتشفيح تخصيط تديل التي التكشػلػجية
 كفاءة رفع في السدتسخ بالتجريب التعميع تكشػلػجيا تديع- 5
 .استعجادىع ودرجة السيشية السعمسيغ

 .  التعمع كفاءة مغ تديج متعجدة تعمع ومرادر وسائط تػفيخ- 6
 سختمفةال التعميسية األنذصة باستخجاـ التبلميح دافعية تثيخ - 7

 .واالكتذاؼ والبحث
 أوساط في السبلحع ،والػاقع الدائج ىػ التقميجي الشسط أف إلى

 ،الحي العخبية التعميسية الشطع في غالبة صيغة الشسط وىحا ، السعمسيغ
 العسمية في الحجيثة الػسائل تػضيف عغ الحقيقية السقجرة فيو تغيب

 السيجاف في لػجيةالتكشػ  األمية مذكمة شيػع يعشى وىحا التعميسية،
 تكػف  ال التي الحجيثة التقشيات ميارات اكتداب يتصمب وذلظ ػ التعميسي

 عغ فقط وليذ ، السباشخ واالحتكاؾ ، التصبيقي العسل باستخجاـ إال
 حجيثة دراسات تؤكج حيث ، الشطخية السعمػمات واكتداب حفع شخيق

 الستصمبات تػاكب ال العخبي الػشغ في ومشاىجو التعميع واقع أف ػ متعجدة
 التكشػلػجي، التسكغ أو االستيعاب معيار تحقق وال لمعرخ التكشػلػجية

 السعتسج فالتعميع ، التمقيشي التعميع تأكيج أساس عمى يقـػ التجريذ وأف
 السبتكخيغ مغ جيبل يخمق أف يسكغ ال الشطخي  االستطيار عمى

 وتػفيخ ، يةالتكشػلػج التخبية خبلؿ مغ ذلظ يحجث وإنسا ، والسبجعيغ
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 ، االتراؿ وشبكات الحاسػب عمى تعتسج التي الستعجدة التعمع مرادر
 أف دوف  السختمفة بسخاحميا التعميسية العسمية تخؾ مسكشاً  يعج لع ثع ومغ

 ىحا في الدخيعة التصػرات لسدايخة ؛ الحجيثة التكشػلػجيا ىحه تتشاوؿ
 ػ العخبية قصاراأل تػاجو التي التحجيات أبخز مغ أف،  العرخالخبيعي

 الفائقة السعمػماتية والثػرة الستقجمة، الحجيثة التقشيات مدايخة عغ ابتعادىا
. 
 :التعميم تكشهلهجيا وسمبيات ايجابيات 

 .التعميع تكشػلػجيا ايجابيات
 . فعاليتو وزيادة التعميع نػعية تحديغ - 0
 العالع في الدكاني االنفجار خّمفو الحي االزدحاـ مػاجية - 9

 األنطسة وابتجاع الحجيثة بالػسائل االستعانةب
 التفاعل، مغ قجر اكبخ وتحقيق مسكغ، عجد اكبخ لتغصية الججيجة

 والحجخات السجرسية السباني ترسيع وإعادة
 .التعميسي التػسع مع يتشاسب بسا الجراسية

 . لمتعمع حاجياتيع وإشباع التبلميح اىتساـ استثارة- 3
 . مفطيةال في الػقػع عغ البعج- 4
 . التخبػية العسمية في لمتبلميح االيجابية السذاركة زيادة- 5
 تختيب في الخبلؽ العمسي والتفكيخ التأمل عمى القجرة تشسية- 6

 . وتشطيسيا األفكار
 : تكشهلهجيا التعميم سمبيات -
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 التعميع تكشػلػجيا خصػرة مغ) الجارسيغ بعس يجعيو ما أف- 0
 القجرة وقتل ، اآللي اإلنداف مغ نػع إلى ومتعمع معمع كل تحػيل في

 عمى يخكد ألنو مفيػمو في قاصخ إدعاء فيػ( والتخيل اإلبجاع عمى
 البخامج وترسيع إعجاد وىػ األىع الجانب ويشدى واألدوات األجيدة
 . السعخفة مغ كبيخ قجر إلى تحتاج التي التعميسية والسػاد

 التكشػلػجية استخجاـ عغ الشاتجة الدائجة السادية الشفقات- 9
 ، التعميسية األىجاؼ تحقيق في األفزل الشػعية تخاعي لع إف ، التخبػية
  لع إف حقيقية قزية ،ستربح استخجاميا في السثمى الصخيقة ومخاعاة

 . االعتبار بعيغ ؤخح
 -:التعميسية الهسائل مفيهم

 نقل عشج الغسػض بو ويداؿ السعخفة لفيع بو يتقخب ما ىي لػسيمةا
  .لمغيخ السعخفة

 التعميسية الػسائل مػضػع عالجت قج والتعميع التخبية أدبيات أف
 :مشيا عجيجة ومدسيات عشاويغ تحت

 – التعميسية الػسائل – اإليزاح وسائل – السعيشة الػسائل
 – التخبػية التقشيات – البرخية الدسعية الػسائل – التجريذ معيشات

 الػسائل – األساسية اإلغشائية االختيارية الػسائل – التعميع تكشػلػجيا
 التخبػيػف  اجتيج التي السدسيات مغ ذلظ وغيخ والػسائصية، السعيارية

 .وبحػثيع وكتبيع دراساتيع في استعساليا في االختراصيػف 
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 االىتساـ أف إلى السدسيات تعجد  والغػؿ الجدولي، ويفدخ
 سدةبالسؤ  يعخؼ ما بخوز مشح التعميع حقل في التعميسية بالػسائل
 التي وىى رئيدية مخاحل بثبلث مخ الػجػد، حيد إلى الشطامية التعميسية

 :ىي والسخاحل السخحمة تمظ في بيا لبلىتساـ تبعا الػسيمة مفيـػ تغييخ تع
 السػاد اختيار عمى مشربا بيا االىتساـ كاف :األولى السخحمة

 .وتػفيخىا األجيدة شخاء مغ واإلكثار وإنتاجيا التعميسية
 كيجؼ الفكخي  االتراؿ بعسمية االىتساـ بجأ :الثانية ةالسخحم

 .االتراؿ لعسمية مكسبل جدءا الػسائل فأصبحت وغاية
 شخيق عغ التخبػية التقشيات عمى التخكيد أصبح: الثالثة السخحمة

  وحل التفكيخ في وشخيقة لمعسل كأسمػب الشطع أسمػب تػضيف
 أجخيت، التي والتخبػية يةالعمس البحػث بشتائج االستعانة زائجا لسذكبلت

 التجريذ لعسمية قاعجي مختكد لمتقشيات الحجيث السفيـػ أصبح وبحلظ
 .الجرس أىجاؼ تحجيج مغ بجءا والتعميع،

 األكاديسي السحتػى  وإعجاد دراسة ثع سمػكيا األىجاؼ وتحجيج
 أداء وتقػيع الصبلب تحريل بتقجيع وانتياء والػسيمة الصخيق فاختيار

 .السعمع
 الحي لمجور تبعا السخاحل اختبلؼ إلى السدسيات تمظ تمفتخ و

 ىحه أىع ومغ إدراكيا، في السدتخجمة الحػاس واختبلؼ الػسائل تؤديو
 :السخاحل
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 تخاشبيا التي الحػاس أساس عمى التدسية: األولى السخحمة- 0
 الدسعي، التعمع الدسعية، الػسائل البرخي، التعمع البرخية، الػسائل) 

 الحدية الػسائل البرخي، الدسعي التعمع البرخية، دسعيةال الػسائل
 (. اإلدراكية والػسائل

(  التجريذ في دورىا أساس عمى التدسية: الثانية السخحمة- 9
 (. والبرخية الدسعية السعيشات اإليزاح، وسائل لمتجريذ، معيشات

)  االتراؿ في دورىا أساس عمى التدسية: الثالثة السخحمة- 3
  (االتراؿ وسائل راؿ،االت قشػات

 بعسميتي ارتباشيا أساس عمى التدسية: الخابعة السخحمة- 4
 التعميسية الػسائل التعميسية، الػسائل التعميسية، الػسائل)  والتعمع التعميع

 ( التعميسة
)  الشطع مشحشى أساس عمى التدسية: الخامدة السخحمة- 5

 تكشػلػجيا التعميع، ياتكشػلػج لمتعميع، السبخمجة التكشػلػجيا الػسائل
 (.الستعجدة الػسائل نطاـ التخبية،
 :التعمسية التعميسية الهسيمة تعخيف

 ،ىػ التعميسية بالػسائل يقرج ما فإف السدسيات تعجدت ميسا
 الػسيمة السعمع يدتخجـ فعشجما والتعميع، التعمع بعسمية السدسى ىحا ارتباط

 نػع نقل في لؤلسمػب مجعسة كأداة  الجرس مػضػع مغ كجدء التعميسية
 (.تعميسية وسيمة)  الػسيمة ىحه تربح والشذاشات والخبخات السعارؼ مغ
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 فيي فكخة أو معمػمة إلى لمػصػؿ الصالب يدتخجميا وعشجما
 وأشخشة التدجيل وأشخشة كسبيػتخ مغ السبخمجة كالسػاد(تعمسيو وسيمة)

 .الخ الكيخبائية والمػحة والرػر واألفبلـ الفيجيػ
 
 عسمية لتحديغ السعمع يدتخجميا ومػاد وأدوات، جيدة،أ ىيو 

 األفكار وشخح السعاني، وتػضيح مجتيا، ،وتقريخ والتعمع التعميع
 نفػسيع، في الحدشة العادات وغخس السيارات، عمى التبلميح وتجريب
 الرحيحة، العمسية الحقائق إلى بصمبتو الػصػؿ بغية االتجاىات، وتشسية

 . أقل وبتكمفة وقػة عةبدخ  القػيسة والتخبية
 

 :التعميسية والهسائل التعميم تكشهلهجيا بين العالقة
 جسيع تزع الذامل بسعشاىا سابقا ذكخ كسا التكشػلػجيا معشى أف

 معيشة تجريذ مشطػمة إشار ضسغ تبشى التي واألجيدة واألدوات السػاقف
 ةوعمي السخجػة، التجريدية األىجاؼ لتحقيق مكػناتيا بقية مع تشدجع

 أف في التعميسية والػسائل التعميع تكشػلػجيا بيغ العبلقة نبيغ أف ندتصيع
 اآلالت وىػ التعميع تكشػلػجيا مغ جدءا تذكل التعميسية الػسائل

 تصػر مخاحل مغ مخحمة تعتبخ كسفيـػ أنيا إلى باإلضافة واألجيدة،
 تعميعال تكشػلػجيا مغ جدءا  التعميسية الػسائل أف و. التعميع تكشػلػجيا

 السختمفة، والسيارات والسعمػمات السعخفة نقل عمى يداعج ما كل وىى
 الصالب إلى السجرب أو السعمع مغ والتجريب والتعميع التخبية مجاؿ وفى
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 الحػاس، مغ مسكغ عجد أكبخ مخاشبة شخيق عغ وذلظ. الستجرب أو
 لقب سػاء السجرب أو لمسعمع السيشي اإلعجاد عغ االستغشاء يسكغ ال كسا

 الػسيمة تعج وبيحا بعجة، أو إثشاءه في أو التجريب أو التعميع سمظ دخػلو
 سبق ومسا. مشو بديط جدء وىى التعميع، تكشػلػجيا مغ أقجـ التعميسية
 كسا التعميسية والػسائل التعميع تكشػلػجيا بيغ العبلقة أف نبيغ أف ندتصيع

 :يمي
 .عالتعمي تكشػلػجيا مغ أقجـ التعميسية الػسائل- 0
 .التعميع تكشػلػجيا مغ بديط جدء التعميسية الػسائل- 9

 ، التعميع وتكشػلػجيا التخبية، تكشػلػجيا بيغ العبلقة يػضح التالي والذكل
 .التعمسية التعميسية والػسائل ، التعميع في والتكشػلػجيا

يهضح العالقة بين تكشهلهجيا التخبية، (  2الذكل رقم )
 كشهلهجيا في التعميم، والهسائل التعميسية،وتكشهلهجيا التعميم، والت
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 :التعميسية لمهسائل التاريخي التطهر

 استعاف قج و وجػده مشح نداف اإل لتعميسية ا ئل الػسا زامشت لقج 
 ندافإلا

 لسسارسة كأدوات لشقر ا و، لخسع ا و لشحت كا متعجدة بػسائل القجيع
 لذعػذةا

 إلياً  ليقخوابو خخيغآلا نفػس في لخػؼ ا و لخىبة ا إدخاؿ بغية والدحخ
 . ذلظ شابو ما أو
 ثالثة معالع ىشاؾ أف بيج اإلشداف حياة بتصػر الػسائل تصػرت وقج 

 : نػعية نقالت البذخية في أحجثت
 ووجيتيا اإلشدانية الحياة تذكيل أعادت التي الثالثة الدساوية الجيانات

 .خاصا تػجييا
 بل مباشخة البذخ إلى ترل لع اتالجيان ىحه تعاليع أف فيو شظ اؿ ومسا 

 كمف بسا قػمو مشيع كل ليبمغ تعالى ىمبل اختارىع رسل شخيق عغ كانت
 . بو
 الييػدية لشذخ السػاعع عمييا مكتػب بألػاح استعاف الدالع عميو فسػسى 

 مغ أعصي وما – الدالع عميو – عيدى سيجنا آيات وكانت. قػمو بيغ
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 ،  لمتجليل حية أمثمة،  السػتى ءواحيا،  السخضى اشفاء عمى القجرة
 ما تػضيح في يدتعيغ الدالع عميو وكاف.  يقػؿ ما صحة عمى البخىشة

 . بالسعمع يشعتػنو كانػا أتباعو حتى مثمةألا بزخب يخيج
 ومعمع الخسل خاتع كاف فقج -وسمع عميو ىمبل صمى – دمحم سيجنا وأما 

 الػسائل ويدتخجـ، بالعسل القػؿ يقخف  أف عمى حخيرا وكاف، البذخية
 في ويقػؿ)) أصمي رأيتسػني كسا صمػا((  : يقػؿ لحلظ التعميع في الحية

 )). مشاسككع عشي خحوا: ((  آخخ مػضػع

 لجرجة التعميع في البالغ الػسائل أثخ السدمسيغ ةالوالػ  الحكاـ أدرؾ وقج
 ما غخار عمى التػضيحية بالخسػمات الكتب بتدييغ الفشانيغ كمفػا أنيع
 ) . ودمشة كميمة( وكتاب) الحخيخي  مقامات(  مخصػشات بو تزيش

 آلخاء كاف فقج الشيزة بعج إلييا تتػجو األشطار بجأت الغخبي العالع وفي 
 الػسائل مديخة في بالغ أثخ عذخ الدابع القخف  في) كػميشػس( السخبي

 شفاؿاألب خاص مجرسي كتاب أوؿ تأليفو بعج وذلظ التعميسية

 في الحية الشساذج باستخجاـ السدتسخة مشاداتو إلى ةإضاف،بالرػر مدود
 الخسػمات مغ السعمع يكثخ بأف الجائسة ومصالبتو، الرف غخؼ

 .خمجوف  ابغ فعل كسا التػضيحية
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 وىي، حدشا قبػاؿ عذخ التاسع القخف  بجاية في  أفكاربدتالػزي  قتال وقج
 خبخاتوال الحػاس شخيق عغ التعميع باكتداب فييا نادى التي األفكار

 .العمسية والتجارب الذخرية
،  التعميسية لمػسائل الحقيقية البجايات العذخيغ القخف  مصمع عجّ  ويسكغ 

(  بسجيشة ـ0915 عاـ حجود في الستاحف مجارس أنذئت عشجما وذلظ
 ضيخ حيث مخيكيةاأل السجف في بعجىا وانتذخت)  لػيذ سانت

 .( السخئي التعميع  مرصمح)  الػجػد إلى
 الكبيخ الفزل العذخيغ القخف  مغ ربعيشياتاأل في الحاسػب تكاراب وكاف
 أىع مغ واحجاً  الحاسػب ّعج إلى دى أ مخالحيألا،  السعخفية الحياة عمى

 . التعميسية الػسائل
 في األبحاث نذصت الساضي القخف  مغ والدابع الدادس العقجيغ وفي

 الدسعي بالتعميع السيستيغ مغ الكثيخ وتبشاىا،  التعميسية الػسائل مجاؿ
 تحت مخسػماً  أصجر مخيكياأل الكػنغخس أف درجة إلى والبرخي 

 تخريز نتائجيا مغ كاف((  الػششي لمجفاع التخبػي  السخسـػ))  عشػاف
 وتكشػلػجيا،  االتراؿ مجاؿ في بحاثألا حخكة لتشذيط كبيخة مبالغ

 . التعميع
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 ورفع والتعمع يعالتعم عسمية وتحديغ تدييل في تداعج التعميسية الػسائل
 :لآلتي تحقيقيا خبلؿ مغ كفاءتيا

 .لمتعمع حاجاتيع وإشباع الصبلب اىتساـ استثارة- 0
 .مذػقا التعمع جعل- 9
 .الخبخة اكتداب في الحاتي والشذاط اإليجابية زيادة- 3
 .الخبخة تحريل في الحػاس جسيع اشتخاؾ- 4
 .مخغػبة اتجاىات وتكػيغ الدمػؾ تعجيل إلى تؤدى- 5
 بػسائل السجخدة واأللفاظ السفاىيع بتػضيح ، المفطية مذكمة معالجة- 6

 .محدػسة
 بيغ الفخدية الفخوؽ  لسػاجيو التعميع أساليب تشػيع في تداعج- 7

 . الستعمسيغ
 الرحيحة االستجابات تثبيت إلى تؤدى التي التعديد، أساليب تشػيع- 8

 .التعمع وتأكيج
 .الكبيخ وترغيخ الرغيخ تكبيخ- 9

 .البعيج تقخيب- 01
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 أبقى الدابقة السعمػمات وتحكخ باستخجاع ثباتا أكثخ التعمع جعل- 00
 .أثخا

 : التعميسية الهسائل ترشيف
 التكػيغ حيث مغ التعميسية الػسيمة دراسة مغ البج الترشيف قبل
 والتخكيب بالسحتػى  مختبصة كسجسػعات ترشيفيا ليديل والتخكيب،

 :رئيدية أقداـ ثبلثة إلى التعميسية لػسيمةا تقديع تع لحا واالستخجاـ،
 

 مدسى عمية ويصمق األداة  أو الجياز يسثل :األول القدم- 0
Hardware  

 تقجـ أو تعخض التي التعميسية السادة مغ ويتكػف  :الثاني القدم- 2
 السػاد Soft Ware.  ىحه وتدسى األدوات، أو األجيدة خبلؿ

 الصخيقة حيث مغ السعمع بو قػـي الحي الجور يعشى :الثالث القدم- 3
 في مبيغ ىػ كسا. التعمع في التعميسية لمػسيمة واالستخجاـ واألسمػب

 :التالي لذكلا
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 التعميسية لمػسائل األساسية األقداـ وضح)  3) رقع شكل

 :التعميسية الهسائل
 :مقجمة -0

 التكشػلػجي التقجـ ىائمة،نتيجة تصػرات التعميسية الػسائل عخفت
 أصبحت أف إلى مختمفة، بتدسيات مخت فقج العالع، عخفو الحي الكبيخ
 مرصمح مغ أشسل و أعع السفيـػ ىحا و التعميع، بتكشػلػجيا اليػـ تعخؼ

 األدوات و األجيدة مجسػع ىػ فقط يعج لع حيث التعميسية، الػسائل
 ىػ و بحاتو، قائسا عمسا أصبح التعمسات،بل لتحقيق السديمة و السداعجة

 بسخدودية الخقي و لتصػيخ العمسية الشطخيات و السدتحجثات فتػضي عمع
 .التعمع و التعميع

 :ىي تاريخيا التعميسة الػسائل عخفتيا التي التدسيات أىع لعل و
-الدسعية الػسائل ، الدسعية الػسائل ، البرخية الػسائل

 ، السعيشة الػسائل ، اإليزاح وسائل التعميسية، الػسائل البرخية،
 التعميسية، الػسائط الجيجاكتيكية، الجعامات الجيجاكتيكية، السعيشات
 .التعميع تكشػلػجيا
 :التعميسية الهسيمة تعخيف -9

 األول التعخيف
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 عسمية لتحديغ السجرس يدتخجميا ومػاد أدوات و أجيدة ىي
 .والتعمع التعميع

 :الثاني التعخيف
 .دراؾاإل و االستيعاب و الفيع عمى الستعمع تداعج وسيمة كل ىي

 الثالث التعخيف
 (لكيسياء و الفيدياء لسادة التخبػية التػجييات كتيب في السعتسج)  

 في تدتخجـ التي الػسائط جسيع ىي الجيجاكتيكية السعيشات
 و السيارات و السعارؼ و السفاىيع اكتداب لتدييل التعمسية األنذصة

 الستعمع جتداع فيي االتجاىات، و السػاقف لتشسية السبلئع السشاخ خمق
 .السقجمة االفتخاضات مغ التحقق عمى

 لمهسائل الحجيثة التدسية)  التعميم تكشهلهجيا تعخيف - 3
 (:التعميسية

 العمسية والسدتحجثات الشطخيات تػضيف عمع ىػ التعميع تكشػلػجيا
 .تكمفة وأقل وأسخع أسيل بصخيقة و بفاعمية التعميع أىجاؼ لتحقيق

 و السػاد و األدوات إلى اإلضافةب تذسل التعميع فتكشػلػجيا
 .التخبػي  السجاؿ في السػضفة الخجمات و البخامج و الصخؽ  ، األجيدة
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 األفخاد تذسل مخكبة، عسمية التعميع تكشػلػجيا أف يخى  مغ ىشاؾ و
 السذكبلت، تحميل أجل مغ والتشطيع واألدوات، واألفكار واإلجخاءات

 .بالتعميع الستعمقة الحمػؿ وتقػيع وتشفيح
 : لمسفيهم التاريخي التطهر -4
 .السخئي التعميم -4-1

 ألنيع السرخييغ، القجماء إلى التعميسية الػسائل استخجاـ يخجع
 الشرء تعميع في التعميسية الػسائل استخجاـ أىسية إلى فصشػا مغ أوؿ

 مغ قصع ذلظ في يدتخجمػا كانػا حيث والحداب، الكتابة الرغيخ
 واألحجار السعابج عمى الشقر يدتخجمػا نػاكا وكحلظ ، والحرى الحجارة

 ألنيا اإلدراؾ عمى معيشة وسائل عمييا يصمقػف  فكانػا الكتابة، لتعميع
 .يتعمسيا التي األشياء إدراؾ عمى الصفل تداعج

 البرخ حاسة عمى أكثخ يعتسج التعميع بأف السخبيغ العتقاد ونطخاً 
 عغ عمييا حرلي التعميع في الفخد خبخات مغ% 91 إلى 81 مغ وأف

 .البرخية الػسائل عمييا أشمق لحلظ الحاسة، ىحه شخيق
 .السدسهع و السخئي التعميم -4-2

 ألف قاصخًا، ضل أنو إال البرخية الػسائل مرصمح ضيػر رغع
 فقط، البرخ حاسة عمى قاصخاً  يكػف  السرصمح ىحا وجػد في التعميع
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 ضيخ لحلظ الدسع، حاسة شخيق عغ يتعمسػف  السكفػفيغ أف حيغ في
 الدسع حاستي عمى يعتسج وىػ برخية - الدسعية الػسائل مرصمح
 .التعميع في معاً  والبرخ

 .الحهاس جسيع طخيق عن التعميم -4-3
 البرخية، الػسائل مرصمح في القرػر معالجة مغ وبالخغع

 بو السرصمح ىحا أف إال البرخية، - الدسعية الػسائل مرصمح وضيػر
 في فقط، والبرخ الدسع حاستي عمى التعميع يقرخ ألنو أيزاً  قرػر

 الذع حاسة مثل التعميع في السختمفة حػاسو جسيع يدتخجـ الفخد أف حيغ
 شسػالً  أكثخ وىػ التعميسية الػسائل مرصمح ضيخ لحلظ. والتحوؽ  والمسذ

 .لمفخد السختمفة الحػاس جسيع عمى بل واحجة حاسة عمى يعتسج وال
 .إليزاحا وسائل/التعمم معيشات -4-4 

 أو لمتجريذ كسعيشات تعتبخ التعميسية الػسائل أصبحت ذلظ، بعج
 استعانػا قج السجرسيغ ألف نطخاً  اإليزاح وسائل فدسيت لمتعميع، معيشات

 ليحه مفيػمو حدب كل متفاوتة بجرجات ولكغ تجريديع، في بيا
 ىحه عمى يعاب وقج يدتخجميا، لع وبعزيع لو، وأىسيتيا السعيشات
 .لمغاية ضيقة حجود عمى الػسائل ىحه وضائف تقرخ بأنيا التدسيات
 .التعميسية الهسائط -4-5
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( السخسل) السعمع بيغ وسيط تعتبخ التعميسية الػسائل كانت
 الخسالة نقل بيا يتع التي القشػات أو القشاة أنيا أو( السدتقبل) والستعمع

 الػسائل هىح فإف ولحلظ. السدتقبل إلى السخسل مغ( التعميسية السعخفة)
 التعميسية األىجاؼ مشيا كثيخة عػامل عمى اختيارىا ويتػقف متعجدة

 .الستعمسيغ وخرائز تشسيتيا، السخاد الكفايات و وشبيعتيا
 .التعميم تكشهلهجيا -4-6

 ضل في التعميسية الػسائل إلى الشطخ بجأ السخحمة ىحه وفي
 في مةمتكام مشطػمة مغ يتجدأ ال جدء أنيا أي السشطػمات أسمػب
 األجيدة أو التعميسية بالسػاد ليذ االىتساـ بجأ حيث التعميسية، العسمية

 .التعميسية الصخيقة و باإلستخاتيجية كحلظ ولكغ فقط التعميسية
 لتحقيق التعميسية الػسائل استخجاـ كيفية تػضح السشطػمة ىحه

. يااستخجام وكيفية الػسائل اختيار معاييخ االعتبار في آخحاً  ، التعمسات
 الػسائل فتكػف  األنطسة أسمػب باتباع السجرس يقـػ آخخ بسعشى أو

 وحل الجرس أىجاؼ لتحقيق شامل نطاـ عشاصخ مغ عشرخاً  التعميسية
 .السذكبلت
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 و الفيدياء تجريذ في السعتسجة التعميسية الهسائل -5
 .الكيسياء

 الفيدياء مادة تجريذ عمييا يعتسج التي التعميسية الػسائل أبخز مغ
 :يمي ما نجج والكيسياء
 ...الكيسيائية السػاد السجدسات، األجيدة،: التجخيبية السعجات-
 تجارب وثائقية، أشخشة: البرخية – الدسعية الػسائل-

 ...مرػرة
 لرػر،الذفافات، العاكذ، السدبلط الدبػرة،: البرخية الػسائل 
 الذخائح

 .صػتية تدجيبلت: الدسعية الػسائل-
 استخخاج تقشيات تاريخيا، الحرة نسػذج تصػر :العمسية الشرػص-

 ...الكيسيائية األنػاع
 .السجرسي الكتاب-
 صػر، رقسية، فيجيػ مقاشع: االتراؿ و السعمػمات تكشػلػجيا-

 فبلشات،مجونات، تفاعمية، تساريغ محاكات، مكتبية، تعميسية،بخانع بخانع
 ...إلكتخوني تخاسل ،مشتجيات، مػاقع

 والتعمم التعميم عسمية تحدين في ميسيةالتع الهسائل دور-6
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 خاصة ومؤثخات أبعاد إضافة خبلؿ مغ : التعمسات إثخاء-
 اإلقباؿ قابمية لجيو تػلج و التمسيح اىتساـ تثيخ جحابة، و متسيدة وبخامج

 التعمع عمى
 الهقت و الجيج اقتراد-
 استعساؿ تعشي المفطية و: )المفظية في الدقهط تحاشي -

 ،و(السجرس يقرجه الحي السعشى بشفذ التمسيح يؤوليا ال ألفاضا السجرس
 و السجرس مغ كل ذىغ في األلفاظ معاني تقخب التعميسية الػسيمة
 .التمسيح

 الستعمم من السفيهم أو الظاىخة تقخيب-
 باستعسال السختبطة السيارات من مجسهعة التمسيح إكداب-
 التجخيبية كالسيارات: السدتعسمة التعميسية الهسيمة

 عشجما خاصة لتعمساتو، السشتج ىػ التمسيح جعل عمى تداعج-
  استصبلع حب و بتمقائية التفاعمية الػسيمة مع يتفاعل

 الػسائل تداعجه حيث لمسجرس، السيشية الكفايات تشسي-
 السيشي أدائو جػدة مغ الخفع عمى التعميسية
 بيغ و جية مغ بيشيع فيسا التبلميح بيغ الجائع التهاصل تعدز-

 (اإلنتخنت خجمات) أخخى  جية مغ تبلمحتو و لسجرسا
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 التعمع و التعميع أساليب تشػيع عمى التعميسية الهسائل تداعج-
 .التبلميح بيغ الفخدية الفخوؽ  لسػاجية
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 الثانىالفرل 
 ترشيف الػسائل التعميسيةأوال: 

 صفات الػسائل التعميسيةثانيا: 
 ميسية وفػائجىاأىسية الػسائل التعثالثا:

 رابعًا: مػاصفات الػسيمة التعميسية الجيجة
 خامدًا : أىجاؼ الػسائل التعميسية.
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 :التعميسية الهسائل ترشيف -
 مغ الغخض حدب متعجدة ترشيفات التعميشية الػسائل عخفت

 :يمي ما الترشيفات ىحه بيغ مغ نجج استعسالو
 :الحهاس أساس عمى التعميسية الهسائل ترشيف
 الرػتية، والتدجيبلت كالسحاضخةالسدجمة،: سسعية وسائط ػ أ

 .واإلذاعةالسجرسية
،: برخية وسائط ػ ب  والخخائط، والسجدسات، والرػر، كالخسـػ
 .الشاشقة غيخ الستحخكة واألفبلـ والذخائح،
 والديشسا، الشاشقة، الستحخكة كاألفبلـ: برخية سسعية وسائط ػ ج

 .يمياتوالتسث والتميفديػف،
 .الهسيمة مع الستعمم تفاعل طبيعتة أساس عمى ترشيف

 الحقل في السعتسجة الترشيفات أشيخ مغ الترشيف ىحا يعتبخ و
 بيا يسخ التي التعميسية الخبخة أساس يرشفياعمى لكػنو نطخا التخبػي،

 .التعمع عسمية في التمسيح
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 الػسائل Edgar Dale األمخيكي الباحث صشف 0967 عاـ في
 عغ تعمع وقستو مباشخ تعمع قاعجتو لمخبخة مخخوط أساس عمى عميسيةالت

 .والكمسات الخمػز شخيق
 تختمف التعمسية التعميسية لمػسائل كثيخة ترشيفات ىشاؾ أف
 مختمفة أنػاع عمى وتذتسل السؤلفػف، اعتسجىا التي األسذ باختبلؼ

 ت،والخسػما الخخائط والسدسػعة، السكتػبة، المفطية المغة: مشيا
 التعميسية، المػحات التعميسية، األجيدة الرػر الرػتية، التدجيبلت

 التعميع،الفيجيػ في السدتخجمة اآللية الحاسبات العيشات، ، الشساذج
 . وغيخىا االنتخنت شبكة الستفاعل،

 : مشيا مختمفة معاييخ حدب يتم الهسائل ىحه ترشيفو 
: مثل الجاىدة لسػادا. مرشعو أو جاىدة كسػاد عمييا الحرػؿ شخيقة- 0

 تشتجيا التي والخخائط التعميسية االسصػانات والستحخكة، الثابتة األفبلـ
 أو كالذخائح السجرس أو الجارس يشتجيا التي: السرشعة السػاد. الذخكات
 .المػحات أو الخسـػ أو الخخائط،

 األفبلـ، كالذخائح: ضػئياً  تعخض مػاد: واستخجاميا عخضيا إمكانية- 9
 الخ......و والتسثيميات كالسجدسات، ضػئياً  تعخض ال ومػاد
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 أو سسعية، أو برخية، إما فيي الػسائل ىحه تخاشبيا التي الحػاس- 3
 في بخيل شخيقة مثل ، البرخ فاقجي كػسائل ممسػسة أو برخية، سسعية

  . القخاءة تعميع

 بيحا معشي ترشيف أشيخ أف: الػسائل تييئػىا التي الخبخات- 4
 ىـخ أو الخبخة بسخخوط السدسى إدجارديل ترشيف ىػ الترشيف

 . الخبخات
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 (ـ0999) الكمػب إلدجارديل، الخبخة مخخوط يسثل) 4) رقع شكل

 
 Edgar Dale ديل إلدجار الخبخة مخخوط
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 تييئيا التي الخبخات أساس عمي التعميسية الػسائل ديل إدجار صّشف لقج
-Audio-التجريذ في ةوالبرخي الدسعية الصخؽ "  كتابو في الػسائل

visual Methods in Teaching  "مخخوط ُسسِّي مخخوط شكل في 
 (.Cone of Experience) الخبخة

 مداىسات قجمػا الحيغ التخبػييغ مغ( E.Dale)  ديل إدجار ويعتبخ
 الخبخة مخخوط شػر فقج. الحجيثة التعميع تكشػلػجيا تصػيخ في رئيدة
 شخؽ  مغ والسجخدة السحدػسة ػياتلمسدت برخياً  تذبيياً  يعخض الحي

 مشصقي أساس لبشاء محاولة أوؿ ويعج، التعميسي والػسائل التجريذ
 سسعية واتراالت تعمع نطخية عمى اشتسل التعميسية الػسائل الختيار
 .ـ0964 عاـ ذلظ وكاف، برخية

 الخبخة بيغ تتخاوح الخبخات مغ نصاؽ عخض ىػ السخخوط غخض إف
 باألشياء تبجأ سمدمة عمى السخخوط بشي وقج. مدي الخ  واالتراؿ السباشخة

 الخمػز أف Dale ديل واعتقج، السجخدة باألشياء وتشتيي السحدػسة
 إذا أكبخ بديػلة ويتحكخىا الستعمع يفيسيا أ، يسكغ السجخدة واألفكار

 .محدػسة خبخات عمي مبشية كانت
 لبرخيةوا المفطية كالخمػز السجخدة الخبخات السخخوط قسة في وضع وقج
 بتختيب وقاـ. الػاقعية الحدية السمسػسة الخبخات السخخوط قاعجة وفي، 
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 الخبخات بعج أو قخب حدب السخخوط ىحا في األخخى  التعميسية الػسائل
 سيػلتيا أو صعػبتيا حدب وليذ الػاقعية أو التجخيج مغ تييؤىا التي

 لسخخوطا قاعجة مغ كمسا أنشا أساس عمى، آخخ معيار أي أو أىسيتيا أو
 نػاحي وازدادت الحقيقية السباشخة الخبخات قمت كمسا قستو اتجاه في

 .التجخيج
 التي الخبخات لتػزيع نسػذجاً  إال ليذ السخخوط ىحا أف ديل أوضح وقج
 عغ واضحة ذىشية صػراً  حتى االتراؿ عسميات أثشاء افخ بيا يسخ

 في السعمع ـيدتخج قج مثبل، متجاخمة األقداـ وأف يكػنيا التي السفاىيع
، وغيخىا والسرػرة السباشخة الخبخات مع الكمسات الػاحج التعميسي السػقف
 .الجراسة تدييل أجل مغ تع السخخوط لسكػنات فالتقديع

 عغ فالتعمع. السباشخة الخبخات مغ البعج أو القخب أساس عمي يقػـ وىػ 
 ليحه ولكغ التعمع أنػاع أفزل ىػ اليادفة السباشخة الخبخات شخيق

 السكاف أو بالدماف القيػد ىحه تترل قج بصبيعتيا وقيػداً  حجوداً  الخبخات
 .ذلظ غيخ أو اإلمكانات أو الػقت أو

:  السباشخة الخبخات شخيق عغ إليو نيجؼ ما كل تعمع السدتحيل مغ وأف
 في التعميسية الػسائل مخمف استخجاـ حتسية إلي أدى الحي األمخ

 األخخى  والشفقات والجيج الػقت في داقترا تحقيق مع والتعمع عسميات
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 التعميسية األىجاؼ تحقيق في الفاعمية مغ مسكشة درجة أقرى تحقيق مع
 .السحجدة التعمُّسية

 األساسية لمخبخات Bruner بخونخ تقديع مع الخبخة مخخوط يتفق
 :وىي والتفاىع االتراؿ لعسمية البلزمة

 (Direct Inactive Experience) السباشخة الخبخات
 (Pictorial Experience -Iconic) السرػرة الخبخات
 (Abstract Experience- Symbolic)  السجخدة الخبخات
 نذاط فييا أف أي. الفعمية بالسسارسة الستعمع قياـ تتزسغ .فاألولى
 السفاىيع فإف ولحلظ، العسمية السسارسة شخيق عغ يتع فيػ. عسمي ايجابي

 .متكاممة أبعاد وليا واقعية تكػف  يكػنيا التي
 أو لمفمع رؤيتو شخيق عغ السفاىيع ىحه يكػف  فإنو .الثانية الحالة في و

 .ذىشية برخية مفاىيع يكػف  ولكشو، فعمية بسسارسة يقػـ ال فيػ، الرػرة
 شخيق عغ السفاىيع ىحه يكػف  ال التمسيح فإف .الثالثة الحالة في أّما

 أللفاظ سساعو شخيق عغ يكػنيا ولكشو، الخؤية شخيق عغ أو لسسارسة
 .عميو تجؿ الحي الذيء صفات ليا ليذ لكمسات رؤيتو أو مجخدة

 سابقة خبخات وعمي الخياؿ عمي تعمسيا في تعتسج السجخدة السفاىيع وأف
 وبالرػرة الدابقة بخبخاتو المفع بسقارف  الستعمع يقـػ حيث، الستعمع لجى
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 الػاضحة غيخ يةالحىش فالرػر. عقمو في تكػيشيا لو سبق التي الحىشية
 مغ أصبح ولحلظ. متكاممة أو صحيحة غيخ مفاىيع تكػيغ إلى تؤدي

 تكػيغ عمى تداعجه التي الخبخات مغ بكثيخ الستعمع تدويج الزخوري 
 فكمسا.يدتخجميا التي والكمسات األلفاظ عغ واضحة ذىشية وصػر مفاىيع

 .التعمع عسمية سيمت اليادفة السباشخة الخبخات زادت
 :وىي رئيدية مجسػعات ثبلثة في الخبخات عمى يعتسج حيث

 قاعجة وتسثل( الهاقعية) السحدهسة الهسائل وىي: األولى السجسهعة
 .السخخوط

 مع مباشخ تفاعل في الستعمع فييا يكػف  التي ىي و السحدػسة الػسائل
 فيػ حػاسو، معطع يدتعسل و الحقيقية و الػاقعية التعميسية الػسيمة
 :كالتالي ىي و العسل و باألداء فييا يذارؾ

 ىػ كسا الػاقع، مع مباشخة الستعمع يتفاعل حيث: الػاقعية السسارسة -
 .لمػاقع السجدجة السخبخية التجارب بشفدو يشجد عشجما الحاؿ

 تعجؿ وسائل مع الستعمع يتفاعل حيغ ذلظ و: لمػاقع السعجلة السسارسة -
 كحلظ و الػاقع عغ مكبخة صػرة تعصي التي الجديئية كالشساذج الػاقع
 نفذ و األيػنية، لمسخكبات البمػرية البشية لسجدسات بالشدبة الحاؿ
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 مرغخة صػرة يجدج الحي الذسدية السجسػعة لسجدع بالشدبة الذيء
 ...الػاقع عغ

 مثبل السختبط الػاقع مسارسة أحيانا عميشا يتعحر: السسثمة الخبخات -
 التبديط مغ بذيء استحجاثيا عمى نعسل ثع ومغ التاريخية، باألحجاث
 ىحه تسثيل بإعادة التبلميح يقـػ حيث تعميسية، أىجافاً  لتخجـ والتعجيل

 نقـػ أنشا حيث تخبػية، أىسية الجرامية الخبخات ىحه تكتدي و األحجاث،
 بأىجاؼ مباشخة عبلقة ليا التي واألحجاث التفريبلت عمى بالتخكيد

 .التعمع
 .السحدهسة شبو لالهسائ وىي: الثانية السجسهعة

 ما مشيا نجج و ، البرخ و الدسع حاستي أساسا التمسيح يدتعسل حيث
 :يمي

 أماـ والسيارات والعسميات األفكار أداء وىى: العسمية العخوض -
 عشجما الحاؿ ىػ كسا والسذاىجة، باالستساع فييا يتفاعل الستعمع،الحي

 .الستعمسيغ أماـ مخبخية تجخبة السجرس يشجد
 .مجرسية خارج والديارات الخحبلت وىى:السيجانية تالجراسا-
 .الستاحف و السعارض -
 .السجرسي التمفديػف  -
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 أو معيشة، ضاىخة كترػيخ الػاقع يرػر ما فسشيا األفبلـ، و األشخشة -
 .السجروسة الطاىخة يحاكي ما مشيا و مخبخية، تجخبة

 زعت وىى حخكة، بجوف  لكغ الػاقع، تسثل وىى: الثابثة الرػر -
 ويتفاعل وغيخىا، الفشية والخسـػ الثابتة، والذخائح الفػتػغخافية الرػر

 .بالسذاىجة الستعمع فييا
 التدجيبلت بعس و السجرسية، اإلذاعة تذسل و: الرػتية التدجيبلت -

 .باالستساع أي فقط الدػسع بحاسة الستعمع فييا ويتفاعل الرػتية،و
 . والبرخية المفظية كالخمهز: السجخدة الهسائل وىي: الثالثة السجسهعة

 والمػحات الدػبػرية التبيانات و الخسػػمات وتذسل: البرػخية الخمػز -
 معيشة، داللة ليا رمػز عمى تحتػى  وىى والخخائط، التخصيصية والخسػـػ
 الخمػز معخفة شخيق عغ مشيا ويدتقبل معيا يتفاعل فالستعمع بالتالي

 .تتزسشيا التي
 ، رمدية لفطية تعبيخات وىى السخخوط، قسة ىي: ػيةالمفطػػ الخمػػز -

 بفكخه مختبط المفطي فالخمد السعاني، و الخمػز مع الستعمع فييا يتفاعل
  الصابع عمييا يصغى ما غالبا و. واإلشػارة الجاللة بغخض شيء أو

 السفاىيع  األلفاظ أمثمتيا ومغ الستعمع، قبل مغ السمسػس غيخ التجخيجي
 .دفيةالفم و العمسية
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 االستساع ىػ السخخوط مغ األعمى الجدء في الستعمع دور أف فشجج
 السذاىجة دوره يكػف  األوسط الجدء وفي االستساع مخحمة وتدسى لمسعمع

 في وبيشسا السذاىجة مخحمة وتدسى والتميفديػف  واألفبلـ الثابتة لمرػر
 .السسارسة مخحمة وتدسى. ويدتخجـ ويذارؾ يسارس األسفل الجدء

 السخخوط قاعجة في ميسة و كبيخة التمسيح مذاركة و أداء ندبة ػف تك و
 تجخل يقل بيشسا قستو، عشج مشعجمة شبو تكػف  أف إلى تجريجيا لتقل

 .قاعجتو إلى السخخوط قسة مغ تػجيشا كمسا السجرس
 :أخخى  ترشيفات -7-3
 مخبخية غيخ - مخبخية-
 لفطية غيخ - لفطية -
 رقسية غيخ - رقسية-

 يثةحج - قجيسة
 -جساعية - فخدية: السدتفيحيغ عجد أساس عمى ترشيف -

 ...جساىيخية
 .التعميسية الػسائل استخجاـ في أساسيات -8
 لمتمسيح والعقمي الدمشي لمعسخ مشاسبة تكػف  أف -
 بيجاغػجيامسشيجا تػضيفا الػسيمة تػضيف يكػف  أف يشبغي -
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 لػسيمةا استعساؿ سيزيفيا التي السزافة القيسة السجرس يمسذ -
 التخبػية الفائجة ىي ما: الدؤاؿ ىحا عغ باإلجابة التعمسات لسخدودية

 ؟ السدتعسمة لمػسيمة
 بجسيع اإلحاشة و التبلميح مع استخجاميا قبل الػسيمة تجخيب يجب -

 استعساليا نجاح جػانب
 التيػية، ، اإلضاءة:  الػسيمة الستخجاـ السشاسب الجػ تييئة يشبغي -

 مغ التأكج يجب لمػسيمة السشاسب الػقت في االستخجاـ ، األجيدة تػفيخ
 لمػسيمة الستعمسيغ جسيع رؤية

 مغ استخجاميا شخيقة و الػسيمة مغ كل تقػيع عمى السجرس يحخص -
 شخيقة تصػيخ بيجؼ ذلظ عمييا،و السحرل الشتائج تحميل خبلؿ

 الػسيمة استخجاـ
 مشاسب فمكا في تخديشيا أي: استعساليا بعج الػسيمة حفع يجب-

 .قادمة مخات في استخجاميا أو شمبيا لحيغ عمييا يحافع
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 إبخاىيع احسج تخاشبيا التي لمحػاس تبعا الػسائل ترشيف(5) رقع شكل

 93:ص ـ،9116) قشجيل
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 :التعمسية التعميسية الهسيمة صفات

 : الجيجة يةالتعمس التعميسية الػسيمة في تػفخىا الػاجب الرفات أىع

 .بالسػضػع محتػاىا وصمة نقميا، السخاد الخسالة عغ تعبخ إف- 0

 استخجاميا خبلؿ مغ تحقيقيا السصمػب السحجدة باألىجاؼ تختبط أف- 9

 القجرات الخرائز، و، األعسار) حيث مغ لمصمبة مبلئستيا- 3
 (. البيئية والطخوؼ الدابقة السيارات الخبخات، العقمية،

 السجرس بيا السكمف العمسية والشذاشات التعميع شخيقة مع تتػافق أف- 4
. 

 . وواضحة ودقيقة صحيحة تحتػييا التي السعمػمات تكػف  أف- 5

 (.والجعائية التذػير) السؤثخات مغ خالية الػسيمة تكػف  إف- 6

 .جيجة حالة في تكػف  أف- 7

 .انتباىيع وجحب الصبلب اىتساـ استثارة عمى تعسل أف- 8

 لمحرػؿ يرخؼ الحي والساؿ الجيج مع الػسيمة قيسة سبتتشا أف- 9
 .عمييا
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 .السجرسي الكتاب في ورد ما إلى ججيجا شيئا تزيف أف- 01

 جيازا كانت إذا الػسيمة، لعخض والسشاسب الجيج السكاف تػافخ- 00
 .صيانتو إمكانية تػفخ

 .وفعالية بسيارة الػسيمة استخجاـ نحػ السعمع اتجاه- 09

 .التذػيق عشرخ لتحقيق جساليا التعميسية سيمةالػ  فشية- 03

 : وفهائجىا التعّمسية التعميسية الهسائل أىسية

 في العسيق تأثيخىا ؿبلخ مغ وفػائجىا الػسائل استخجاـ أىسية تكسغ
 السادة-الستعمع- السعمع التعميسية العسمية مغ ثةالثبل الخئيدية العشاصخ

 . لجييع جافعيةال واستثارة حفدىع و الصالب استثارة. 0
 . الصالب أذىاف في وتثبيتيا تعسيقيا و السعمػمات تخسيخ. 9
 عشو يشجع مسا األشذصة في والتججيج التشػيع فخصة الػسائل تتيح. 3

 . الفخدية الفخوؽ  عالج في اإلدياـ
 مذاىجة عمى السعمع وتقجر والسكانية الدمانية الحجود عمى التغمب. 4

 . بغيخىا مذاىجتيا عميو يدتحيل ودقائق تفاصيل
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 مغ الصالب تسكغ إذ سمػكية أنساط إلى الشطخية السعمػمات تحػيل. 5
 .حياتو في سمػكي نسط إلى السعخفة تخجسة

 الخبخة اكتداب في يجابيةاإل الصالب مذاركة عمى الػسيمة تداعج. 6
 . حطةبلالس ودقة التأمل عمى والقجرة والحكاء

 يقخبو خالميا مغ دروسو شخوح يطوتبد لمػسائل السعمع استخجاـ إف. 7
 . بو ثقتيع ازدياد عشو يشجع مسا ليع ويحببو الصالب مغ

 (41%-38)بشدبة والسعمع الستعمع عمى والجيج الػقت تػفيخ. 8

 . وتشذيصيا الصالب حػاس تجريب عمى السداعجة. 9

 كسا الستعمسيغ لجى الشقج روح تشسية إلى الػسيمة استخجاـ يؤدي. 01
 .السالحطة دقة فييع تشسي

 

 

 

 



 إلى تكنولوجيا التعليممدخل 

 

 

 

   

       

 

51 

 : ومعاييخىا الجيجة التعميسية الهسيمة مهاصفات

 . صادقا تعبيخا الجرس مػضػع عغ الػسيمة تعبخ أف. 0
 . تحقيقو السخاد السحجد باليجؼ تختبط أف. 9
 . ومدتػياتيع الصالب عسارلؤل مشاسبة. 3
 . فييا الػاردة السعمػمات صحة. 4
 . ووضػحيا سيػلتيا. 5
 . الصالب انتباه تجحب. 6
 .التعميسية لمسادة إثخاؤىا. 7
 . والصالب عمعسال قبل مغ استخجاميا إمكانية. 8
 .فييا ألمغا عشرخ تػافخ. 9

 : التعميسية الهسائل ترشيف
 التي األدذ اختالف تختمف التعميسية لمػسائل كثيخة ترشيفات ضيخت

 :الترشيفات ىحه اشيخ ومغ أصحابيا اعتسجىا

 :الحهاس أساس عمى الترشيف-أوالا 
 :ىي رئيدية أقداـ ثالثة إلى الػسائل الترشيف ىحا أصحاب قدع حيث 
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 حاسة عمى تعتسج التي الػسائل في وتتسثل: البرخية الػسائل- 0
 والثابتة مشيا الستحخكة الرامتة ـبلفاأل اشيخىا ومغ وحجىا البرخ

 .والعيشات والشساذج والرػر الترػيخية والخمػز والخخائط
 عغ اإلشداف يدتقبميا التي الػسائل جسيع وتزع: الدسعية ئلالػسا- 9

 المفطية والمغة السجرسية واإلحاعة الرػتية التدجيالت ومشيا األحف شخيق
 . السدسػعة

 مغ تتخح التي الػسائل جسيع بيا ويعشي:والبرخية الدسعية الػسائل- 3
  الشاشقة التعميسية األفالع:أشيخىا ومغ الدتقباليا أداة  والعيغ األحف

 التدجيالت بسراحبة تدتخجـ عشجما والذخائح التعميسي والتمفاز الستحخكة
 اؿ الترشيف ىحا أف بالحكخ الججيخ ومغ. والتػضيح لمذخح الرػتية

 خخى ألا الحػاس أىسل ألشو بو يؤخح
 :عمييا الحرهل طخيقة حدب الترشيف-ثانيا

 :رئيديغ قدسيغ إلي تقدع حيث
 بجػدة وتستاز كبيخة بكسيات السرانع في ياإنتاج يتع جاىدة مػاد -أ
 تقافإلا

 كالخخائط الستعمع أو السعمع قبل مغ وتشتج محمية مرشعة مػاد -ب
  البيانية والخسـػ
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 :العخض طخيقة حدب الترشيف-ثالثا
 :ىسا رئيديغ قدسيغ إلى وتقدع 
 واألفالع والذفافيات كالذخائح الذاشة عمى ضػئيا تعخض مػاد -أ 
 . الحاسػب وبخمجيات 
 والخخائط والمػحات السجدسات ومشيا ضػئيا تعخض اؿ مػاد -ب 
 . وغيخىا البيانية والخسـػ التعميسية واألمعاب والسمرقات 

 :الفاعمية حدب عمى الترشيف-رابعا
 :ىسا فئتيغ إلى وتقدع 
 أو تتػسط أف يسكغ اتراؿ وسائل عغ عبارة وىي الدمبية الهسائل -أ 

 مغ نذصة استجابة تتصمب واؿ التعميع مغ مختمفة شاأنسا تشقل أو  تحسل
 .والسحياع السصبػعة والسادة الرػتية شخشةألكا  الستعمع

 بسداعجة والتعميع،  السبخمج التعميع، أمثمتو ومغ،  الشذطة الهسائل -ب 
 . استجابتو في نذصاً  فييا الستعمع يكػف  حيث،  الحاسػب 

  دورىا حدب الهسائل ترشيف -خامداا 
 : أنػاع إلى دعتق
 مػقت في محػراً  تدتخجـ التي الػسائل تمظ وىي: رئيدة وسائل -أ

 . كالتمفاز تعمسي تعميسي
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 وسائل لتتسع بيا يدتعاف قج التي الػسائل وىي: متسسة وسائل -ب
 . تمفازي  بخنامج مذاىجة بعج خاصة ورقة كاستخجاـ الخئيدة

 يدتخجمو لحيا بالسعمع الخاص الشػع ذلظ وىي: مكسمة وسائل -ج
 العادة في و كافية غيخ استخجميا التي الػسائل جسيع أف يالحع عشجما

 . قبل مغ معّجة أو،  السعمع إنتاج مغ الشػع ىحا يكػف  ما
 : أشيخىا لعل واصفييا بأسساء سسيت ترشيفات ثسة

 : ديل ترشيف – الً أو 
 مخخوط )عميو أشمق مخخوط شكل في التعميسية الػسائل ديل رتب
  اليادفة الحدية الخبخات فييا جعل حيث القاعجة مغ فبجأ (ةالخبخ 

 واضعاً ،  السخخوط قسة إلى وصل أف إلى سّمع بذكل ارتفع ثع،  لسباشخة
 أقخب تكػف  التي الخبخات بسجسػعات ماراً ،  السجخدة المفطية الخمػز فييا
 نحػ اتجيشا كمسا بالتجخيج وتأخح،  القاعجة مغ اقتخبشا كمسا الحدية إلى

 . القسة
 : إدليشج ترشيف – ثانياا 

 – نطخه في – أقميا مجسػعات خسذ إلى الػسائل بترشيف إدليشج قاـ
 اآلمية الرػر ثع السدصحة الرػر يميا ، والخسـػ، الدسعية الػسائل

 وقج،  والتمفاز ، والفيجيػ،  الستحخكة الخسـػ أفالع ثع،  كالذخائح،  الثابتة
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 في أثخاً  أبعجىا،  الػسائل ىحه أغشى الحقيقية السحمية البيئية الػسائل عج
 . التعميسية العسمية

 : أوسمن الترشيف – ثالثاا 
،  حمقات ثالث مغ مكػف  ىـخ شكل عمى التعميسية الػسائل أوسمغ رتب

 قبل مغ والسمفػضة،  السصبػعة التعميسية الػسائل اليـخ قسة في ووضع
 خبخات تثخي  التي يسيةالتعم الػسائل اليـخ أسفل في جعل ثع، السعمع

 . الحدية الستعمسيغ
 :دونكان ترشيف – رابعاا 
،  وعسػميتيا،  تػافخىا ومجى،  التكمفة أساس عمى ترشيفو دونكاف بشى

 الحي الستعمسيغ عجد و،  استعساليا صعػبة أو وسيػلة،  وضػحيا أو
  واحج وقت في مشيا االدتفادة يسكشيع
 :بخيتذ ترشيف– خامداا 

 التي الحدية الريغة حدب أقداـ ستة إلى التعميسية ػسائلال بخيتذ قدع
 صيغ السثاؿ سبيل عمى فيشاؾ، العمسية مادتيا الػسيمة فييا تعخض

 . صيغ عجة مغ مخكبة وأخخى ، متحخكة أو، ثابتة وأخخى ، مدسػعة
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 :التعميسية العسمية في الفشية التخبية أىجاف

 حيشسا جسيعيا األخخى  سيةالجرا السػاد غاية الدمػؾ في التعجيل يكػف  قج
 بيا تقػـ التي فالتعجيبلت ذلظ وعمى ، التخبػية الداوية مغ إلييا يشطخ

 الجراسية السػاد عمى يرعب الستعمع سمػؾ في الفشية التخبػية لسادةا
 .  تحقيقيا األخخى 

 :التخبية الفشية تحققيا التي التعميسية األىجاؼ أىع

 .نيةالػججا العاشفية الشاحية تشسية( 0)

 .السحجود غيخ االستخجاـ عمى الحػاس تجريب( 9)

 .والتعامل العسل في االنجماج أسمػب عمى التجريب( 3)

 . العسل أجل مغ العسل( 4)

 .واألفكار االنفعاالت بعس عغ التشفيذ( 5)

 .فييا بالثقة والذعػر الحات تأكيج( 6)

 .الشاس مذاعخ وتػحيج االجتساعي التخابط(7)
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 وشخؽ  ومرادرىا واستخجاميا والخامات واألدوات لعجدا بعس معخفة(8)
 .تدػيقيا

 .بيا التحجث عمى والقجرة والرشاعية السيشية بالسرصمحات اإللساـ(9)

 .ونافع مثسخ بذكل الفخاغ وقت شغل(01)

 . بو يقػمػف  ومغ اليجوي  العسل احتخاـ( 00)

 .االبتكار إلى شخيق الحاضخ الػقت في الفشية التخبية( 09)

 .التخاث ونقل الحزارة عمى التعخؼ( 03)

 .الفشية الثقافة تأكيج عمى يعسل الفغ( 04)

 . الفغ بعادات التصبع( 05) 

 .بيا واالعتداز بالقػمية اإلحداس( 06)

 .الجساؿ وإدراؾ الفشي التحوؽ  تشسية( 07)

 :االطفال لخياض مبتكخة تعميسية وسائل

 مخحمة تعج ألنيا السخاحل، عأى مغ لؤلشفاؿ بالشدبة الصفػلة مخحمة تعتبخ
 التعميع في لو األولى السخحمة في الصفل فيطل لحلظ واالكتذاؼ، الفزػؿ
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 لع التي األفعاؿ مغ بالكثيخ ويقػـ مشجفعًا، األشفاؿ رياض مخحمة وىي
 الصخيقة أساس ىي السبتكخة التعميع ووسائل فالسعمسة ولحلظ يجركيا

 مبتكخة تعميسية وسائل. العسخية ةالسخحم تمظ في األشفاؿ لتعميع الرحيحة
 .محتػيات بالرػر االشفاؿ لخياض

 : السبتكخة التعميسية الهسائل أىسية 

 قجراتيع زيادة إلى تخجع لؤلشفاؿ السبتكخة التعميسية الػسائل أىسية إف -0
 يدتصيع لع العسخية السخحمة تمظ أف حيث الخارجي، العالع فيع عمى

 السذاعخ فتمظ إحداس – إدراؾ – فيع ةكمس معشى يفيسػف  أف األشفاؿ
 كل لفيع بيع نرل لكى معيع التعامل يتع لحلظ بجاخميع، مغمػشة تكغ

 .حػليع يجور ما

 . الججيجة التعميسية الحياة عمى األشفاؿ تأقمع -9

 . واإللقاء الفيع عمى قجراتيع بيغ التسييد -3

 . حػليع لسا اإلدراؾ -4

  .والخصأ الرػاب بيغ التسييد -5



 إلى تكنولوجيا التعليممدخل 

 

 

 

   

       

 

58 

 التجارب كافة يفعمػف  أف يسكشيع بأف األشفاؿ بجاخل الثقة بث كيفية -6
 . الججيجة

 .السختمفة الشذاشات تشفيح في شفل كل قجرات بيغ التفخقة -7

 .الرحيح والفيع الػعي ىػ أساسيا ججيجة تعميسية حياة بجء -8 

 بجاخميع ستبث الحجيثة بالصخؽ  لؤلشفاؿ السعمػمات إلقاء فصخيق  -9
 . لمتعمع حب

 لؤلرقاـ، اليجوية األعساؿ يشفحوف  أنيع يذعخوف  األشفاؿ تجعل -01
 .أسخع بذكل يحفطػنيا تجعميع لمحخوؼ

 األطفال لخياض السبتكخة التعميسية الهسائل

 :اإللكتخونيات أو الحاسهب طخيقة -1

 شخيقة ىي عاـ بػجياً  اإللكتخونية األجيدة أو الحاسػب شخيقة تعتبخ
 بالمعب يدتستعػف  األشفاؿ أف اآلف فشجج فيو، يرنع الحي العرخ

 األشفاؿ اىتساـ وألف التمفديػف، مغ أكثخ خبلليا مغ الفيجيػىات ومذاىجة
 لؤلميات فيسكغ. اختمفت تعميسيع شخؽ  أيزا فمحلظ كبيخ بذكل أختمف

 تمظ خبلؿ مغ لمتعمع أشفاليا جحب عمى تعسل أف السشدؿ في
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 الحخوؼ نصق السدمدة، األرقاـ تعميعل بخامج تحسيل مثل االىتسامات،
 والصخح الجسع الحخؼ، نفذ تحسل التي الحيػانات ضيػر مع األبججية
 لمتعميع اإلنتخنت عمي اآلف كبيخة مجسػعة يػجج فمقج الحجيثة بالصخيقة

 .لؤلشفاؿ ومحببة سيمة بصخيقة

 :التسثيل طخيقة -2

 إضيار أجل غم بالتسثيل يقػمػف  أف يحبػف  صغخىع مشح األشفاؿ وألف
 الصخيقة تمظ يشاسب بذيئاً  األـ تقػـ أف فيسكغ وعصفيا، ليع األـ حب

 السجرسة تقـػ األشفاؿ رياض مخحمة ففي ججيجًا، شيئاً  بتعمع وتخبصيا
 مثاالً  صغيخة، قرة لتسثيل البعس بعزيع مع يتذاركػف  األشفاؿ بجعل

 حيػانات،ال أسساء حفع الصفل أف القرة نياية في فشجج الحيػانات عغ
 األرنب- باألسج يختبط األسج حخؼ أف مثل بحخوفيا مخيمتو في وربصيا

 وتتقجميا السشدؿ، في الصخيقة تمظ األـ تحفد أف فيسكغ لحلظ. وىكحا
 .غشائية بصخيقة واألرقاـ الحخوؼ يشصق الصفل تجعل وىي مختمفاً  بذكبلً 

 :الكختهني الهرق  عمى األرقام رسم طخيقة-3

 تمظ تشفيح في األشفاؿ ومذاركة كختػني ورؽ  عمى رقاـاأل رسع شخيقة إف
 في يتذاركػف  األشفاؿ ونجعل الػرؽ  قز فيتع ليع، لمغاية مفيجة التجخبة
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 شكل عمى الػرؽ  تمػيغ – والمدؽ  القز إحزار مثل السداعجات تقجيع
 الخسػمات تشفيح ويتع وىكحا،- حخوؼ – حيػانات – أرقاـ – فخاشات

 يقػمػف  األشفاؿ بجعل السجرسة فتقـػ مػيشوت وبعج الػرؽ  ذلظ عمى
 أعيشيع، أماما الػقت شػاؿ يذاىجونيا حتى الحائط عمى بػضعيا

 .بأيجييع نفحوىا مغ ىع ألنيع بالثقة ويذعخوف 

 :الحخوف شجخة -4

 اإلنجميدية – العخبية سػاء الحخوؼ جسيع بكتابة األشفاؿ يقـػ أف وىي
 الحخوؼ بتدمدل بعزيا حتت كبشػد وضعيا ويتع السقػى  الػرؽ  عمى

 بصخيقة األشفاؿ ويتمقاىا جحابًا، شكبلً  ذات نيايتيا في يجعميا لسا
 األشفاؿ جعل في أساسي بذكل تداعج السبتكخة الصخيقة وتمظ مستعة،

 يبث مسا مزبػط بخط األحخؼ وكتابة التمػيغ في فشي حذ لجييع
 .التعميسية مػاىبيع وضيػر شاقتيع لتفخيغ حب بجاخميع

 :الشباتات زرع  -4

 إنيا إلى يخجع وذلظ السبتكخة التعميع وسائل أىع مغ الشباتات زرع إف 
 االىتساـ عمى تسخيشيع سيتع إنيا حيث الفػائج، مغ الكثيخ ليع تقجـ سػؼ
 يجب أف وسيذعخوف  الحجائق، في تػجج التي والدىػر واألشجار بالدرع
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 داخميع في ستشسػ إنيا أي الحذائر، قصع أو الدىػر بقصف نقػـ أال
 يػماً  أماميع األزىار تشسػ بأف والفزػؿ والخعاية بالسدئػلية اإلحداس

 مثل األدوات ببعس شفبلً  كل يأتي أف شخيق عغ يتع وذلظ. يػـ بعج
 مغ وغيخىا البرل – الحمبة – كالقصغ زراعتيا، يخيجوف  التي الحبػب
 فدتفي ظلحل الشسػ سخيعة األشياء وتمظ األخخى، واألشياء الحبػب

 خصػات األشفاؿ تعميع ويتع سخيع، بذكل فزػليع وإشباع بالغخض
 تمظ بدقي بأنفديع يقػمػف  وجعميع الحبػب ثع الصيغ بػضع الدراعة
 .بيا واالىتساـ رعايتيا بأىسية ليذعخوف  يػماً  كل الدروع

 :بالحخوف كمسات تكهين -5 

 الكمسات أف الصفل تعميع يتع أف األشفاؿ رياض مخحمة في يجب إف 
 في يخونيا كمسة كل نقدع أف ىػ فعمو يتع ما وكل الحخوؼ، أساسيا
 أو التيجي أثشاء سػاء متقصعة، حخوؼ إلى يػميع مجار وعمى حياتيع

 لتعميع مبتكخة وسيمة ىي التجخبة وتمظ حخوؼ، إلى الكمسة تفكيظ أثشاء
 التيو  التعميع، أساسيات مغ إنيا أي بعج، فيسا والكتابة القخاءة الصفل
 . وسيل مبدط بذكل التعميع األشفاؿ فيع عمى مجرسة كل تقـػ أف يجب

  صحيح بذكل القخاءة األشفاؿ تعميع كيفية
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 فيع يتع أف ىي صحيح، بذكل القخاءة األشفاؿ لتعميع األساسيات أىع مغ
 حخوؼ عغ عبارة العخبية المغة في السػجػدة الكمسات جسيع أف األشفاؿ
 فسثاالً  صحيحة، كمسة الشياية في سيشتج خوؼالح تجسيع فعشج مجسعة،

 عمى مثاؿ. تعميسي بذيئاً  يحبػنيا ىع لعبة نخبط أف الذيء ذلظ عمي
 لمقصار، والشياية والسشترف السقجمة جدئيات 3 لو القصار أف األمخ ذلظ

 وأخخ والسشترف األولى الحخوؼ وىي جدئيات 3 ليا أيزا فالكمسة
 الكمسة تكػيغ في جيجاً  يخكد لصفلا سشجعل ىشا ومغ الكمسة في حخؼ

 تعميسو يتع حخؼ كل عمى نخكد أف وىي أيزاً  شخيقة وىشاؾ. وحخوفيا
 بصخؽ  جسل أو كمسات وضع عمى بالعسل ونقـػ يػمي، بذكل لمصفل

 وبحلظ جسمو، كل مغ أو كمسة كل مغ الحخؼ يدتخخج أف ونخيج مختمفة،
 شفمشا جىاشاى الكمسات في الحخؼ أشكاؿ جسيع أف سشجج الذكل

 لتشاوؿ شخيقتاف عمى االعتساد. بعشية ويختارىا يشصقيا أف ويدتصيع
 يخددىا يطل أف أي الدسعية، الصخيقة خبلؿ مغ والكتابة القخاءة مػضػع

 أخخى  وشخيقة السشدؿ، في والجتو أو بتعمسيو، السجرسة تقـػ عشجما الصفل
 يقـػ أف وأ عيشيو أماـ الكمسات كتابة يتع أف أي برخية شخيقة وىي

 ألنظ وذلظ حفطيا تع سيجعميا مسا واألرقاـ الحخوؼ بكتابة نفدو الصفل
 بذكل الصفل تعميع يتع لع إذا. األخخى  التعمسية مخاحل أساس ألنيا
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 لغ عميو السقبمة الدشػات مخ فعمى األشفاؿ، رياض مخحمة في صحيح
 .ميعوالتع الفيع في كبيخة مذكمة وسيػاجو الكتابة، القخاءة، يدتصيع

 : السبتكخة التعميسية الهسائل من اليجف

 حياتو الصفل يبجأ أف ىػ السبتكخة التعميع شخؽ  مغ األول اليجف -0
 شيئاً  كل عغ السدئػؿ بأنو يذعخ فعشجما نزجًا، أكثخ بصخيقة التعميسية

 سيبشي تعميسية، لػحة لتشفيح وتعاونيع األصجقاء مع والتعامل الفيع في
 فيو نعير الحي العرخ إف. بالشفذ الكبيخة بالثقة مختمف شعػراً  بجاخمو

 تعمع مشيع واحجاً  كل أخاف نجج قج فسثاالً  وتقجـ، تصػر في يـػ كل
 لع األوؿ الصفل تعميع تع الحي الػقت ألف يخجع فحلظ مختمفة، بصخيقة

 . اآلف حتى لو وصمت الحي لمحج وصمت التكشػلػجيا تكغ

 تعميسية وسائل عمى ولمتعخؼ لمتقجـ، أساسي عشرخ التكشػلػجيا -9
 .الداحق الشجاح عمى الستقجمة العسخية مخاحميع في األشفاؿ تداعج

 أستخجاـ عمى األشفاؿ يداعج التعميع في التابمت أستخجاـ -3 
 واكتذاؼ معخفة الصفل بجاخل فيتكػف  فقط، لمعمع وتدييخىا التكشػلػجيا

 .لو العقمية والقجرات السيارات مغ الكثيخ يشسي عمسي

 :السيارية األىجاف -9
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 ػ يسيد ػ يختار) التالية األفعاؿ فيو يدتخجـ: الحدي اإلدراؾ مدتػى (0)
 (.يحجد ػ يخبط ػ يكذف

 ػ الخغبة يبجي) التالية األفعاؿ فيو ُتدتخجـ: واالستعجاد الخغبة مدتػى (9)
 (.يسيل ػ يخغب ػ يدتعج ػ يتصػع

 ػ يقمج) التالية األفعاؿ فيو ُتدتخجـ: السيارة تصبيق إعادة مدتػى (3)
 (.يعيج ػ يحاور ػ يحاكي ػ يجخب

 يقـػ ػ يحخؾ ػ يدتخجـ) التالية األفعاؿ فيو ُتدتخجـ: التعػد مدتػى (4) 
 (.يخسع ػ يتعػد ػ ما بعسل  

 بأسخع السيارة بتشفيح فيو الستعمع يقـػ السدتػى  وىحا: اإلتقاف مدتػى (5)
 .جيج وأقل وقت

 ػ يغيخ ػ يحكع ػ يعجؿ) التالية األفعاؿ فيو ُتدتخجـ: التكيف مدتػى (6)
 (.ما شيء تشطيع يعيج ػ يشقح ػ يتكيف
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 Krathwo مدتػيات األىجاؼ السيارية في ضػء ترشيف( 9ججوؿ )
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 :والخاصة العامة األىجاف تحجيج -3
 :األتي في وتتسثل العامة األىجاؼ أوال

 .الػججانية العاشفية الشاحية تشسية - 0
 .السحجود غيخ االستخجاـ عمى الحػاس يبتجر  - 9
 .والتعامل العسل في االنجماج أسمػب عمى التجريب - 3
 .العسل أجل مغ العسل - 4
 .واألفكار االنفعاالت بعس عغ التشفيذ - 5
 .فييا بالثقة والذعػر الحات تأكيج - 6
 .الشاس مذاعخ وتػحيج االجتساعي التخابط - 7
 ومرادرىا واستخجاميا والخامات اتواألدو  العجد بعس معخفة - 8

 .تدػيقيا وشخؽ 
 .بيا التحجث عمى والقجرة والرشاعية السيشية بالسرصمحات اإللساـ - 9

 .ونافع مثسخ بذكل الفخاغ وقت شغل - 01
 بو يقػمػف  ومغ اليجوي  العسل احتخاـ - 00
 .االبتكار إلى شخيق الحاضخ الػقت في الفشية التخبية - 09
 .التخاث ونقل الحزارة ىعم التعخؼ - 03
 . الفشية الثقافة تأكيج عمى يعسل الفغ - 04
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 .الفغ بعادات التصبع - 05
 .بيا االعتداز و بالقػمية اإلحداس - 06
 .الجساؿ وإدراؾ الفشي التحوؽ  تشسية - 07
 :بالػحجة الخاصة األىجاؼ: ثانيا
 :تصبق إف الصالبة مغ يتػقع الػحجة تجريذ مغ االنتياء عشج

 .الخسع أساسيات - 0
 .الفشي العسل في لمخط السختمفة األنساط استخجاـ - 9
 .اليشجسية األدوات استخجاـ بجوف  اليشجسية األشكاؿ رسع - 3
 .التجخيج بأسمػب رسػمات - 4
 .الخصاص قمع باستخجاـ الخسع في األساسية األشكاؿ رسع - 5
 .اصالخص قمع باستخجاـ الخسع في األساسية األشكاؿ تطمل - 6
 .الػرقة لسداحة مشاسبة مداحة في الرامتة الصبيعة رسع - 7
 .الرامتة الصبيعة لخسع الرحيحة الخصػات - 8
 .المػف  الجائخة رسع - 9

 .األشكاؿ إضيار في المػني التجرج استخجاـ - 01
 .الصبيعة في السشطػر رسع قػاعج - 00
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 . الجاخمي السشطػر رسع قػاعج - 09
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 الثالثالفرل 
 أساليب ووسائل تعميسية تشاسب شفل الخوضة.أوال: 

 .شخوط اختيار الػسائل التعميسية وإعجادىاثانيا: 
 أفكار وسائل تعميسية لخياض األشفاؿ.ثالثا: 

رابعًا: القػاعج العامة الستخجاـ الػسائل التعميسية 
 وتقييسيا.
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 :أساليب ووسائل تعميسية تشاسب أطفال الخوضة
 :واأللعاب المعب -0

 والتعمع، لمشساء عجيجة فخصاً  ليع يػفخ لؤلشفاؿ شبيعي نذاط المعب
 شاعخىع  عغ ويعبخوف  عمييا، الديصخة في وقجراتيع حػاسيع فيصػروف 
 نحػ عمى ومرسسة لقجراتيع مبلئسة ابيعألع تكػف  أف عمى وإبجاعيع،

 يقبل الحخ المعب المعب؛ مغ لشػعيغ الصفل ويتعخض. سبلمتيع يحفع
 فيو يتع السػجو والمعب قػاعج، تحكسو وال ونذاط بعفػية الصفل عميو

 لكي الصفل مشيا يختار اليادفة التعميسية باأللعاب غشية بيئة تػفيخ
 .دةمحج مياـ ويشجد ججيجة مفاىيع يكتدب
 وتعمسيع األشفاؿ عشج السختمفة القجرات تشسية في الفاعل دوره لو والمعب

 :خبللو فسغ اإلبجاعي
 والصخح والجسع واألعجاد بالترشيف الستعمقة السفاىيع مغ الصفل يتسكغ •

 الخياضية العبلقات فيكتذف تػاجيو، التي السذكبلت بحل يقـػ عشجما
 .إدراكو نسػ في يديع بسا بيئتو في

 ويجخب يبلحع االستصبلع حب بجافع فيػ العمسية الصفل ميارات تشسػ •
 .نتائج إلى ويتػصل ويكتذف
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 إدراؾ يشسي بسا الحخكي الحدي والتآزر العزمي، الجياز ميارات تشسػ •
 .الصفل

 في والمعب لمعسل الزخورية االجتساعية الصفل ميارات تشسػ •
 وحل اجتساعيا، لةمقبػ  بصخيقة االنفعاالت عغ كالتعبيخ مجسػعات
 .اآلخخيغ مع صجاقات بشاء إلى إضافة السذكبلت

 الجرامي المعب ففي اآلخخيغ، مشطػر وفيسو المفطية الصفل لغة تشسػ •
 .واإلقشاع والذخح والتعاير التحجث مغ يتسكغ مثبل

 خاصة والكل الجدء مع لمتفاعل الصفل عشج العقمية والقجرة القخاءة تشسػ •
 كألعاب والدسعي البرخي  والتسيد العيغ تخكيد سغتتز التي األلعاب
 .وغيخىا والسصابقة األنساط

 مغ الحقاً  الصفل عشج الكتابة ميارة تشسي التي الجقيقة العزبلت تشسػ •
 بالسعجػف  والتذكيل والتمػيغ واإللراؽ القز تعتسج التي األلعاب خبلؿ
 .األلعاب مغ وغيخىا الخخز وشظ السكعبات وبشاء

 فييا يذعخ وأنذصة أللعاب ومسارستو اختياره لجى ذاتو لصفلا يحتـخ •
 .بالشجاح
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 األنساط ألعاب يسارس حيغ واالنتباه التخكيد عمى الصفل يتجرب •
 مسا لجيو التحكخ عسمية وتعدز الجقيق، التسييد مغ تسكشو التي والسصابقة

 .عشجه والتفكيخ اإلدراؾ تصػيخ في يديع
 اإليجابية االستجابة نتيجة بالشفذ قةوالث باالعتداز الصفل يذعخ •

 .فييا المعب ومذاركتو وبألعابو بو االىتساـ وإضيار وتذجيعو ألعسالو

 
 
 :التعميسية األركاف -9

 تعسل وفاعميتيا بشطاميا فيي األشفاؿ، لعب عمى تقـػ التعميسية األركاف
 اخميةالج التعمع بيئة بتقديع وذلظ البيئة، مع اليادؼ تفاعميع تحقيق عمى

 عغ مشفرل فييا ركغ كل مشطسة تعميسية أركاف إلى الخارجية أو
 وألعاب أدوات مغ يتزسغ بسا واضحة أىجافا يحقق اسع ولو اآلخخ،



 إلى تكنولوجيا التعليممدخل 

 

 

 

   

       

 

82 

 وفق التعمع عمى تحفدىع متشػعة أنذصة خبلليا مغ األشفاؿ يسارس
 والعمسية والخياضية المغػية السختمفة نسػىع جػانب لتمبية وميػليع قجراتيع

 .والجراما الحياتية والسيارات شيةوالف
 إلى وإعادتيا السػاد باستخجاـ السختبط اليػمي الخوتيغ األشفاؿ يتعمع

 يديع مسا والتحكخ االنتباه عمى تعيشيع وإشارات وصػر بخمػز أماكشيا
 :يتصمب وىحا. التعميسية البيئة عمى والسحافطة وتػجييو الحاتي التعمع في

 بحيث نذاط، لكل السعجة والفعاليات ساتالسسار  وفق األركاف تشطيع
 .األشفاؿ اىتسامات تغيخ مع يتػافق بسا ثابتا وليذ متغيخاً  تختيبيا يكػف 

 .ركغ كل في السدتخجمة والسػاد واألنذصة باألركاف األشفاؿ تعخيف
 كل في والتشطيف التختيب وقػاعج العامة الدبلمة بقػاعج األشفاؿ تعخيف

 .ركغ
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 :الجراما -3
 ضسغ الحياتية السػاقف في السختمفة األدوار أداء لؤلشفاؿ الجراما حتتي

 والتعبيخ حػليع، واآلخخيغ أنفديع فيع عمى يداعجىع مػجو حخ إشار
 حب تشسية إلى إضافة التكيف عمى قجراتيع وتصػيخ مذاعخىع، عغ

 وتسثيل تأليف خبلؿ مغ المغة وإغشاء واإلبجاع والخياؿ االستصبلع
 .الجمى واستخجاـ والحخكة الرامت والتسثيل دواراأل ولعب القرز

 
 :القرة -4

 تدمية إلى تيجؼ أحجاثيا وتدمدل كمساتيا في الػاضحة األشفاؿ قرز
 واالجتساعي والسعخفي المغػي  تصػرىع وتشسية وإمتاعيع، األشفاؿ

 بأسخىع تتعمق معمػمات األشفاؿ يتعمع خبلليا فسغ واالنفعالي،
 :عمى ذلظ ويداعجىع اآلخخيغ بثقافات يتعمق وما وبيئتيع ومجتسعيع

 .عشو والتداؤؿ عالسيع واستكذاؼ أفزل نحػ عمى أنفديع فيع •
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 .اآلخخيغ حاجات تفيع و ججيجة بصخيقة السألػفة السػاقف في التفكيخ •
 .واليجوء االستخخاء وتعمع الكتب نحػ إيجابية اتجاىات تكػيغ •
 .ججيجة أفكار وتذكيل واألفكار لمسػاد صحيحة مفاىيع بشاء •
 .اإلصغاء ميارات تصػيخ •
 اليدار ومغ العخبية المغة في اليدار إلى اليسيغ مغ الرفحات متابعة •

 .اإلنجميدية المغة في اليسيغ إلى
 .ونصقيا الكمسات رسع بيغ والعبلقة والمغة، واألعجاد الحخوؼ تعمع •
 .جقيقةال والسبلحطة واالنتباه التخكيد عمى القجرة تشسية •

 
 
 
 :والديارات الخحبلت -5
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 يكتدب السحيصة، البيئة عمى لمتعخؼ السعمسة بإشخاؼ يتع مشطع نذاط
 فيو يعيذػف  الحي عالسيع ويفيسػف  مباشخة، حقيقية خبخات األشفاؿ فيو

 السفاىيع فتربح تعمسيع، احتساؿ مغ يديج مسا حػاسيع استخجاـ ويفعمػف 
 واألشخاص واألشكاؿ والسفاىيع تالكمسا بيغ يخبصػف  حيث وضػحا أكثخ

 :عمى تداعجىع والخحبلت الحقيقية، واألماكغ
 أشياء عغ والسحادثة المغة تصػيخ و ججيجة، لغػية مفخدات اكتداب •

 .لجييع معخوفة أصبحت
 .السحيصة والبيئة السجتسع مغ والتعمع واالنتباه، السبلحطة تشسية •
 .الحػاس متعجدة خبخات في السذاركة •
 .الججيجة بالسعمػمات الستعمقة السفاىيع ضيحتػ  •
 .الجساعة مع التعميسات اتباع مسارسة •
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 :والجيشية الػششية واألناشيج والغشاء السػسيقى -6

 لمتعبيخ والسػسيقية الرػتية اإليقاعية واتجاىاتيع قجراتيع األشفاؿ يسارس
 :حيث ومػجو، حخ إشار ضسغ الحات عغ

 .والشػـ واألكل بلمع سارة خمفية تػفخ •
 .متعة أكثخ التعمع وتجعل الصاقة وتفخغ التػتخ مغ تحخر •
 .الحخكة خبلؿ مغ السذاعخ عغ لمتعبيخ تدتخجـ •
 .اإلصغاء ميارات وتعمع الدمػؾ لزبط تدتخجـ •
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 السفاىيع لتعمع فخصا تػفخ و المغػية، والسيارات الحاكخة تشسي •
 .واستخجاميا المغػية والسفخدات

 عمى والتعخؼ أغانييع في التذارؾ عمى وأسخىع األشفاؿ تذجع •
 .األخخى  الثقافات

 
 
 :الفشية الخبخات -7

 تجاه فزػليع إلشباع األشفاؿ يحتاجيا التي العسمية الخبخات مغ الفغ
 والتعبيخ واإلنجاز والحخكة واالبتكار والتفكيخ التسثيل حيث مغ عالسيع
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 األساسية، والسيارات لقجراتا وتصػيخ واألفكار، والسذاعخ الحات عغ
 :فيػ

 الحخكية السيارات ويحدغ لؤلشفاؿ، الجدسي الشسػ ويصػر يعدز •
 الصبلء عسميات خبلؿ مغ وذلظ الحخكي البرخي  والتآزر الجقيقة،
 .بالسعجػف  والتذكيل والخسع والتمػيغ

 اآلخخيغ مع العسل وتعمع األشفاؿ، عشج االجتساعي التصػر يعدز •
 وأفكارىع، أعساليع وتقييع وتقجيخ ممكيتيع، واحتخاـ اليع،أعس ومذاشختيع

 ونطافة نطافتيع عمى والسحافطة السدؤولية تحسل خبلؿ مغ وذلظ
 .مشيا االنتياء بعج أماكشيا في األدوات وتشطيع السكاف

 غيخ بصخيقة مذاعخىع تػصيل األشفاؿ فيتعمع االنفعالي التصػر يعدز •
 كزخب بسسارستو يخغبػف  الحي لمشذاط اختيارىع خبلؿ مغ وذلظ لفطية

 .التذكيل أثشاء في السعجػف 
 تتعمق التي السفاىيع األشفاؿ فيتعمع السعخفي والتصػر الشسػ يعدز •

 والتحكع األدوات مع التعامل وكيفية والذكل، والتخكيب والحجع بالمػف 
 خبلؿ مغ السذكبلت وحل والتجخيب االستكذاؼ لجييع فيشسػ فييا،

 مسا وغيخىا الخخز وشظ واإللراؽ والقز واألدوات سػادال استخجاـ
 .الحدية السيارات تصػيخ في يديع
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 :الحخكية الخبخات -8

 شخيق عغ الحخكي وإدراكيع ألشفاؿ إحداس تعسق لفطية أداة  الحخكة
 الحخكية الشذاشات اختيار ويتع الحات عغ لمتعبيخ كأداة  الجدج استخجاـ

 :لؤلشفاؿ لتػفخ بعشاية
 .بيا التحخؾ أجدادىع تدتصيع التي الصخؽ  تذاؼاك •
 .اإليقاع مع الحخكة تػحيج فخص •
 .بالحخكة عشيا التعبيخ يسكغ التي األفكار اكتذاؼ •
 .بالسكاف الحخكة ارتباط كيفية تعمع •
 بسا البجاية في قريخة بشذاشات الحخكة مع التكيف عمى التجرب •

 .الجدسي نسػىع وخرائز يتشاسب
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 :الحاسػبية مجالبخا -9

 استخجامو وزاد التخبية في الحاسػب دور تصػر التكشػلػجي لمتقجـ نتيجة
 األجداء األشفاؿ تعميع الزخوري  مغ وأصبح التعميسية، لؤلغخاض
 ثع ومغ بخامجو، استخجاـ في الخبخة وإكدابيع الحاسػب، في األساسية

 األشفاؿ، لعسخ والسشاسبة التذغيل في سيػلة األكثخ البخمجيات اختيار
 واألشكاؿ واأللػاف األعجاد عمى تخكد التي البخامج مغ العجيج وىشاؾ

 عشج ويخاعى الخوضة شفل يشاسب بسا وغيخىا والحخوؼ واألصػات
 :اختيارىا

 .مداعجة دوف  اتباعيا مغ األشفاؿ وتسكغ التعميسات وضػح •
 .األشفاؿ انتباه تثيخ وممػنة وحيػية واقعية والخسـػ األشكاؿ •
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 ػ:  إعجادىا أو ، التعميسية الػسائل اختيار وطشخ 

 عسمية في أجمو مغ وججت الحي الغخض العمسية الػسائل تؤدي لكي
 ػ:  التالية الذخوط مخاعاة مغ بج ال ، فاعل وبذكل ، التعمع

 . الجرس مغ تحقيقيا سيتع التي األىجاؼ مع الػسيمة تتشاسب أف ػ 0
 . لمجرس ياومشاسبت العمسية السادة دقة ػ 9
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 . الدابقة خبخاتيع حيث مغ الصبلب تشاسب أف ػ 3
 أو ، قجيسة أو ، خاشئة معمػمات عمى الػسيمة تحتػي  أال يشبغي ػ 4

 تداعج أف يجب وإنسا ، ىازلة أو ، مذػىة أو ، متحيدة أو ، ناقرة
 . متدنة أميشة حجيثة صادقة سميسة واقعية كمية صػرة تكػيغ عمى

 إلى تػصيميا السعمع يخغب التي الخسالة عغ صادقا تعبيخا تعبخ أف ػ 5
 . الستعمسيغ

 مع ومشدجع ، ومتجانذ ، محجد واحج مػضػع لمػسيمة يكػف  أف ػ 6
 . وتتبعو إدراكو الجارسيغ عمى ليديل ، الجرس مػضػع

 . الرف شبلب عجد مع مداحتيا أو ، حجسيا يتشاسب أف ػ 7
 والجقة ، التفكيخ في العمسية الصخيقة اتباع عمى تداعج أف ػ 8

 .والسبلحطة
 . تكاليفيا رخز مع ، لرشعيا البلزمة الخاـ السػاد تػافخ ػ 9

 وكحا ، وماؿ ، ووقت ، جيج مغ استعساليا في يبحؿ ما تشاسب أف ػ 01
 . الذخط نفذ فييا يخاعى أف يجب ، محميا إعجادىا حاؿ في
 . مشيا ةاالستفاد يدل بحيث ، الجارسيغ ومجارؾ تتشاسب أف ػ 00

 . وسيبل مسكشا استعساليا يكػف  أف ػ 09
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 : األطفال لخياض تعميسية وسائل أفكار

 ومثاؿ الصفل، مع اتباعيا يسكغ التي التعميسية الػسائل مغ العجيج ىشاؾ
 :يمي ما عمييا

 إضافةً  قساشية، قصعة بخواز استخجاـ خبلؿ مغ وفكيا األزرار ربط •
 .شخشةواأل واألربصة األزرار بعس إلى

 صشاعة خبلؿ مغ وذلظ لمصفل، الػقت أىسية فكخة إيراؿ محاولة •
 أدوات صشاعة. بديصة أوراؽ مجسػعة مغ أو الببلستيظ مغ ساعات
 صشجوؽ  باستخجاـ كالجيتار الصفل، يحبيا آلة وتحجيجاً  بديصة مػسيقية
 .مصاشية وأشخشة
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 لبديصة،ا األدوات بعس باستخجاـ الشباتات زراعة األشفاؿ تعميع •
 الشبات متابعة خبلؿ مغ السدؤولية تحسل الصفل تعميع مشيا واليجؼ

 الدراعة ميارات تعمع و البيئة مع لتفاعمو باإلضافة بو، واالىتساـ
 .األساسية

 
 العجيج الصفل لتعميع ورائعة بديصة فكخة وىي الستقابمة، األشكاؿ لعبة •

 خامات مغ وترشع يشيا،ب والعبلقة واألشكاؿ األلػاف مثل السيارات؛ مغ
 الرغيخة؛ القصع مغ ومجسػعة السمػف  والػرؽ  الكختػف  مثل؛ بديصة

 .الخذبية العري أو الجبابيذ أو الكيخبائية كاألسبلؾ
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 : األشفاؿ لخياض التعميسّية الػسائل مجاالت

 . الحدي السجاؿ •
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 . الجدجي السجاؿ •

 
 

 . السعخفي السجاؿ •
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 .الدمػكي السجاؿ •

 
 

 .األخبلقي السجاؿ •
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 : األشفاؿ رياض مخحمة في التعميسية الػسائل أىسّية

 الصفل فػز وىجفيا تعميسية، وسيمة خبلؿ مغ وذلظ بالشفذ، الثقة تشسية •
 .بشفدو ثقتو يعدز مسا

 بيغ العبلقة وإدراؾ والتدمدل والعج الترشيف عمى الصفل قجرة تشسية •
 .األلػاف ترشف ميسيةتع وسيمة شخيق عغ والشتيجة، الدبب
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 األشياء خػاص عمى والتعخؼ واالستكذاؼ السبلحطة جػانب تشسية •
 الحبػب تتزسغ تعميسية وسيمة شخيق عغ بيشيسا، العبلقة وإيجاد

 .وخػاصيا بأشكاليا
 عمى الديصخة في ومداعجتو الحخكية، - الحدية الصفل قجرات تشسية •

 في( مالتيشا) السعجػف  دةما استخجاـ خبلؿ مغ السختمفة، جدسو أعزاء
 .فػاكو أشكاؿ عسل

 واألساليب الػسائل في الدخيع التصػر مجى الحالي عرخنا في ونبلحع
 فإف لحلظ فييا، كبيخ دور لمتكشػلػجيا أصبح أنو خاصة التعميسية،

 عجد أكبخ بانتقاء مصالبات أصبحغ والسجارس األشفاؿ رياض معمسات
: الػسائل ىحه أىع ومغ الستشػعة، سيةالتعمي واألساليب الػسائل مغ مسكغ

 اإلدراكي، الخكغ في تػضع وسيمة عغ عبارة وىي اإلدراكية؛ الػسائل
 فيي وحجه، الصفل ليدتخجميا الصفل لجى العقمية السيارة تشسية وىجفيا
 .الحاتي التعمع مبجأ عمى معتسجة
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 التعميسية الػسائل الختيار األساسية السعاييخ

 الػسائل اختيار عشج بسخاعاتيا ُيػصى التي ساسيةاأل السعاييخ مسغ
 : واحجة كسشطػمة معاً  تعسل والتي، التعميسية

 األىجاؼ تحقيق في إسياماً  األكثخ التعميسية الػسائل تختار -0
 ندعى التي باألىجاؼ التعميسية الػسائل تختبط أف بج ال إذ. التعميسية
 يرمح ال قج معيشة ؼأىجا لتحقيق وسائل مغ يرمح ما ألف، لتحقيقيا
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 فيسا األىجاؼ باختبلؼ السشاسبة التعميسية الػسائل تختمف لحا،  ألخخى 
 يتعمق وبسا(، وججانية، ميارية، معخفية)   األىجاؼ ىحه بشػع يتعمق

 الػسائل مغ العجيج الػاحج لميجؼ أف غيخ. الستػقع األداء بسدتػى 
 .فاوتةمت بجرجات تحقيقو في تديع أف يسكغ التي التعميسية

 السحتػي  مفخدات تػضيح في فاعمية األكثخ التعميسية الػسائل تختار -9
 السحتػي  بسفخدات التعميسية الػسائل تختبط أف بج ال إذ. التجريذ محل

 .الستعمسيغ قبل مغ فيسو عسمية تدييل عمي وتعسل التجريدي

 الصبلب لخرائز ُمبلءمة األكثخ التعميسية الػسائل تختار -3
 مشاسبتيا التعميسية الػسائل اختيار عشج يخاعي أف يجب. الستعمسيغ

 االقترادي والسدتػى ، والعجد، العسخ حيث مغ الستعمسيغ لخرائز
 ت خبخا مغ يسمكػنو وما، والحكاء، الدكانية والبيئة، واالجتساعي

 ...وقيع وعادات واتجاىات وميارات ومعمػمات

 يعتبخ حيث. التجريذ إستخاتيجية عمى تعتسج التي الػسائل تختار -4
 إستخاتيجية ترسيع في اليامة الخصػات أحج التعميسية الػسائل اختيار

 .بيشيا الفرل يسكغ وال التجريذ
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 أو الفشية السػاصفات فييا يتػافخ التي التعميسية الػسائل تختار -5 
 الػاجب الفشية السػاصفات أو السعاييخ ومغ.  السصمػبة التقشية الجػدة
 التعميع عسمية تدييل في دورىا تؤدي حتى التعميسية الػسائل في تػافخىا
 : والتعمع

 العمسية األخصاء مغ وخالياً  ومعاصخاً  صحيحاً  محتػاىا يكػف  أف - أ
 .والفشية

 ومشصقية سيمة برػرة معخوضاً  العمسية السادة مغ محتػاىا يكػف  أف - ب
 .معقػؿ وبسعجؿ

، األسيع مثل، الستعمسيغ صبلبال انتباه لجحب أدوات فييا يتػافخ أف - ت
 .السثيخ وتكخار، السثيخ وتغيُّخ، واأللػاف، والخصػط

 .االستخجاـ سيمة تكػف  أف - ث

 .سميسة فيديقية حالة في تكػف  أف - ج

 .األماف عشرخ فييا يتػافخ أف - ح

 في ايجابية برػرة الستعمسيغ الصبلب مذاركة عمى تعسل أف - خ
 .التعميسي السػقف
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 فمكل. األقل الكمفة و األكثخ الفائجة ذات التعميسية الػسائل تختار -6
 كمفتيا وتقل التعميسية الػسيمة فائجة1 وتدداد، وكمفتيا فائجتيا وسيمة
 :عشجما

 .مشيا السدتفيجوف  عجد يدداد - أ

 .عخضيا أو استخجاميا زمغ يقل - ب

 .عجيجة مخات استخجاميا يسكغ - ت

 .األىجاؼ مغ عجد أكبخ تحقيق في تداىع - ث

 .التعميسية الػسائل بيغ السفاضمة في السعيار ىحا تصبيق يشبغي لحا

 مغ الشاجح العخض إمكانات ليا يتػافخ التي التعميسية الػسائل تختار -7
 التعميسية الػسائل مغ فمكل. التذغيل وميارات، واألجيدة، السكاف حيث

 لحا. وفي ندتخجـ أو ستعخض الحي السكاف حيث مغ معيشة متصمبات
 استخجاميا متصمبات تتػافخ التي التعميسية لمػسائل االختيار أولػية تعصى

 مغ التأكج يجب لحا، لعخضيا أجيدة التعميسية السػاد بعس تتصمب كسا
 .استخجاميا ومتصمبات األجيدة ىحه تػافخ
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، جاىدة صػرة في الستػافخة التعميسية لمػسائل االختيار أولػية تعصى -8
 .بديػلة وإنتاجيا ترسيسيا بسكغ لمتي ثع، تعجيميا يسكغ لمتي ثع

 العمسي التصػر مع تتشاسب التي التعميسية الػسائل تختار -9
 .مجتسع لكل – والتكشػلػجي

 وتقييسيا التعميسية الهسائل الستخجام العامة القهاعج

 إتباع يجب التعميسية الػسائل استخجاـ مغ فائجة أكبخ عمي نحرل لكي
 الستخجاـ متكاممة عامة خصة مجسػعيا في تكػف  التي يةالتال الخصػات

 : التالية السخاحل عمى تذتسل الػسائل ىحه

 اإلعجاد مخحمة(   أ

 تحرل التي الشتائج في جسيعيا تؤثخ كثيخة أمػر إعجاد إلي األمخ يحتاج
 . تحقيقيا إلي ندعى التي واألىجاؼ عمييا

 الػسائل عمي السعمع يتعخؼ أف الزخوري  فسغ:  الػسيمة إعجاد    -0
 القرػر ونػاحي وخرائريا بسحتػياتيا ليحيط عمييا اختياره وقع التي
 .الستخجاميا خصة وعسل بتجخبتيا يقػـ كسا ، فييا
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 الػسيمة محتػيات عمي السعمع يتعخؼ أف بعج:  لمعسل خصة رسع    -9
 كيفية عغ مبجئياً  ترػراً  لشفدو يزع السػضػع ألىجاؼ مشاسبتيا ومجي

 الججيجة الكمسات أو والسذكبلت األسئمة بحرخ فيقـػ. مشيا ستفادةاال
 وعخضيا تقجيسيا لكيفية يخصط ثع عشيا اإلجابة في الػسيمة تداعج التي

 .الصبلب يسارسيا التي األنذصة ألنػاع وكحلظ

 السشاقذة شخيق عغ يرل بأف وذلظ:  الصبلب أذىاف تييئة    -3
 وصمتيا السدتخجمة الػسيمة عمػضػ  عغ صػرة أعصاء إلي والحػار

 الغخض بػضػح الصبلب يجرؾ لكي وأىسيتيا لمصبلب الدابقة بالخبخات
 لحلظ نتيجة مشيع السػجو يتػقع وماذا ، الػسيمة ىحه استخجاـ مغ

 ويقمل الصالب عشج األمل خيبة يدبب ما أكثخ مغ:  السكاف إعجاد    -4
 عجـ يخي  أف سعيشةال الػسائل مغ السػجو يدتخجـ مسا استفادتو مغ

 ىحه مغ االستفادة عمي يداعج الحي السكاف بتييئة السػجو اىتساـ
 وال الزػئية بالعخوض الخاصة الغخفة إعتاـ السػجو يغفل كأف الػسائل

 .شاشة عمي الحرػؿ ييسل أو الفيمع عخض عشج إال ذلظ يتبيغ

 :االستخجام مخحمة(   ب
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 األسمػب عمي – كبيخ حج يإل – السعيشة الػسائل مغ االستفادة تتػقف
 اشتخاكاً  الصبلب اشتخاؾ ومجي الػسائل استخجاـ في ، السػجو يتبعو الحي

 عجة السػجو ولسدؤولية.  شخيقيا عغ الخبخة عمي الحرػؿ في ايجابياً 
 .لمتعمع السشاسب السشاخ تييئة ىي األولي فسدئػليتو.  جػانب

 يديخ شيء كل أف يشةالسع الػسائل استخجاـ أثشاء يتأكج أف يجب ولحلظ
 عخض أثشاء والرػرة الرػت وضػح يبلحع أف مثبلً  فعميو يخاـ ما عمي

 يدسح مكاف في السعخوضة السػاد أو السعمقة الرػر أف أو األفبلـ
 جسيع إلي يرل الرػتية التدجيبلت صػت أف أو بسذاىجتيا لمجسيع

 تعجيل أو تالستغيخا ىحه في اآللي التحكع إلي األمخ يحتاج وقج الصبلئع،
 .الصبلب جمػس أماكغ

 في السعيشة الػسيمة استخجاـ مغ الغخض لشفدو يحجد أف:  الثاني األمخ
 لذخح يدتخجمو أو ججيج لسػضػع لمتقجيع الفيمع يدتخجـ فقج ، خصػة كل

 الصبلب مغ يصمب وبالسثل الصبلب لتقييع أو تمخيرو أو السػضػع
 وبحلظ األسئمة بعس عغ جابةواإل والقخاءة لئلشبلع السكتبة إلي الحىاب

 .السحجد السػضػع أىجاؼ مغ ىجفا وسيمة كل تحقق
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 مغ ايجابياُ  مػقفاً  الصالب يتخح أف عمي السػجو يحخص أف ويجب
 الختيار مجسػعات في أو بسفخده فيذتخؾ السعيشة الػسائل استخجاـ
 أو  الخحبلت إعجاد أو مثبلً  األفبلـ كاختيار السشاسبة السعيشة الػسائل

 األسئمة إثارة في يذتخؾ كسا ، المػحات إعجاد أو السرػرات عسل
 . السدتخجمة الػسيمة بسػضػع تترل التي السذكبلت وصياغة

 : التقهيم مخحمة(   ت  

 الستخجاميا السػجو رسسيا التي األىجاؼ السعيشة الػسائل تحقق لكي
 التي  األىجاؼ أف السػجو يتأكج لكي ، لمتقييع فتخة ذلظ يعقب أف يجب

 استعسميا التي الػسيمة واف تحقق قج السشذػد التعمع وأف أنجدت قج حجدىا
 األسئمة بعس حرخ الفيمع عخض سبق فإذا. األىجاؼ ىحه مع تتشاسب

 ىحه عمي اإلجابة السػجو عمي يتػجب فانو السذكبلت بعس إثارة أو
 يتع أف ويسكغ السذكبلت ليحه السشاسبة الحمػؿ إلي والتػصل األسئمة

 . كتابة أو السشاقذة شخيق عغ شفييا ذلظ
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