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 داءــــإه
 فيه كلمات الشكر والعرفان        إلـــى الذي الت     

            دي  ـــــــــــــوالالى من احمل اسمــــــه بكل فخـــــــــــــــر .....                                         

 إلـــى من بهــــــــــــــا اكبر وعليهـــــــــــــــا اعتمد       

                          يــــمأ  الى من بسمتها تنير ظلمة حياتي.. قرة عيني...                                       
     

 مـــــــــمريإلــــــــــــــــــى من تحملت تقصيري تجاهها فترة بحثي هذا ...... ابنتي        
       

 . زوجــــــــــــي الغالي .رفيق العمر و من يجمع بين سعادتي وحزني ، بحر الصبر ،  إلـــى       

        

 .... اخوتي واخواتي  ي بعد اهللـــــــــــــــالذي وملجئــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــــــــــــــى سندي وقوتــــــــــــــــــــــــــــــــلإ       
       

 .رحمهم اهلل( حسين ومهندتي )إلى من سكنت روحهم روحي ....من هم بجوار ربهم اخو       
      

 إلى من جادت بخبرتها العلمية وجهدها المتواصل وعلمها ووقتهــــــــــــا علَي دون كلل او      

 أحمد ( سمة محمدب  مـــلل ...مشرفتي الدكتـــــــــــــــــــــورة )      
     

لكم مني ثمرة جهدي ....بحثي هذا  مَ م  تأرشدني ألأ جهني و وكل من وَ  ألفاضلأساتذتي وأستاذاتي ا 
   هذا .  المتواضع

 

 آمنـــــــــــــــــــــــــــــــة                

 



 

 انــتنــر وإمـــكـش  

الحمد هلل الذي جعل الشكر مفتاحاً  لذكره والصالة والسالم على خير خلقه نبينا محمد وآلـــه وصحبه 

 الطيبين الطاهرين ...

رف نهاية رحلة بحثي هذا اليسعني اال ان أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى من لم وأنا على مشا

تبخل علَي بوقتها وعلمها ، الى من ساهرت جاهدة لتساندني وتوجهني في كل تفصيل من تفاصيل 

 بسمة محمد أحمدبحثي هذا ، الى من كانت االستاذة واالخت والصديقة ، أُستاذتي المشرفة الدكتورة 

ا ودعمها ومساندتها لي وللثقة المطلقة التي منحتني اياها وتوجيهاتها القَيمة طيلة فترة البحث لرعايته

والتي كان لها االثر الكبير في التخفيف عن صعوبات ومشقات اجراءات البحث ، ليصل الى هذه 

 الصورة .

العلوم التربوية والنفسية  كما اتقدم  بشكري الى عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم ، وقسم

كافة لما قدموه لي من نصح وتوجيه وارشاد وللمعلومات التي اثروني بها ،  رئاســــــــة وتدريسيين

لدعمه المعنوي لنا ولما زرعه بنا  من تـــــــــفاؤل وأمل  فاضل جبار جودةواخص بالذكر الدكتور 

 اياه على مدى فصلين دراسيين . وتهوين من ضغوطات الدراسة اضافة للعلم الذي سقانا

االفاضل لما قدموه لنا من المعلومات واالفكار والتوجيهات  أعضاء لجنة السمناروال أنسى جهود 

والتي اثمرت باختيارنا لعناوين بحوثنا وختامها انجازنا للبحوث االن، وفقهم هللا وحفظهم سراجاً منيراً 

 لطالب العلم وجزاهم عنا خير الجزاء .

ابن الهيثم  -للعلوم الصرفة في  كلية التربية  للسادة المحكمين أتقدم بشكري وعرفاني بالجميل  وكما 

/ جامعة بغداد وكلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية   ابن رشد -وكلية التربية للعلوم االنسانية 

 ا .وكلية التربية / جامعة ديالى لما قدموه لي من نصح وارشاد في بحثي هذ

وزارة التربية واخص بالذكر مديرية المناهج العامة متمثلة بمسؤوليها وموظفيها وال انسى أن اشكر 

 لرحابة صدرهم في التعاون الفعال معي في تزويدي بالمعلومات التي تخص بحثي هذا.

لحمد هلل مشورة أو رأي أو مالحظة. وا وأمن شارك بمساعدة  لى كل  إاالمتنان وتقدم بالشكر أخيراً أو  

 خيراً .أوالً وأ

 



 

 ملخص البحث

 هذا البحث الـــــــــــى : يَهَدَف 

 تحليل كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة وفقًا النماط التعلم . -1
 إعداد دليل المدرس لكتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة وفقًا النماط التعلم . -2

 وللتحقق من هدف البحث االول صيغت التساؤالت التالية : 
 انماط التعلم التي ينبغي توافرها في محتوى كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة ؟ما  -
  ما انماط التعلم المضمنة في محتوى كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة ؟ -

تحدد مجتمع البحث بـ)جميع كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة المتمثلة بكتاب الحاسوب للصف االول 
)االسئلة واالنشطة من كتابي  منها المتوسط ( واختيرت متوسط وكتاب الحاسوب للصف الثاني

المتوسطة (عينة للبحث وأأعتمد منهج البحث الوصفي التحليلي وكانت إجراءات   الحاسوب للمرحلة
 البحث في مرحلتين :

تمثلت بإعداد قائمة تحليل محتوى كتابي الحاسوب للصفين االول والثاني المتوسط   المرحلة االولى :
)التخيلي ، التحليلي ، المنطقي ،  النماط التعلم االربعة( لمكارثي  MAT-4نموذ  الفورمات )وفقًا ال

 وبلغ متوسط التحقق من صدقها وثباتها ، تم( مؤشرًا 53الديناميكي ( وبلغ مجموع مؤشرات القائمة )
ما تمثلت بين .للبحث( واعتمدت النسبة المئوية والتكرارات وسائل احصائية 0،94معامل الثبات )

المرحلة الثانية بإعداد دليل المدرس لالسئلة واالنشطة لكتابي الحاسوب للمرحلة المتوسطة وفقًا النموذ  
النماط التعلم يراعي توازن االنماط االربعة في كل فصل من فصول  ( لمكارثي MAT-4)الفورمات 

للدليل فضاًل عن تحديد  كتابي الحاسوب للمرحلة المتوسطة وتم تحديد االهداف العامة والخاصة
االهداف السلوكية لمحتوى المادة بمجاالتها الثالثة )المعرفية ، المهارية ، الوجدانية( لكل فصل من 

  -اظهرت نتائج التحليل :و فصول الدليل وتم التحقق من صالحه، 
  تفاوت في توزيع االنماط االربعة وفقًا النموذ  الفورمات(4-MAT لمكارثي )  في محتوى

تابي الحاسوب للمرحلة المتوسطة وكان ترتيب االنماط االربعة للكتابين )منطقي ، تحليلي، ك
 ديناميكي ، تخيلي ( مرتبة تنازليًا.

  النسبة المئوية العامة لتوافر كل نمط من انماط التعلم في كتاب الحاسوب للصف االول
منطقي ، % ( لألنماط )ال5،19% ، 12،74%، 23،11% ، 58،96المتوسط كانت )

 التحليلي، الديناميكي، التخيلي ( على التوالي.



 

  النسبة المئوية العامة لتوافر كل نمط من انماط التعلم في كتاب الحاسوب للصف الثاني
% ( لألنماط )المنطقي ، 5،97% ، 15،92%، 17،41% ، 60،70المتوسط كانت )

 التحليلي، الديناميكي، التخيلي ( على التوالي.
 ت االنماط االربعة في كتاب الصف االول المتوسط اكثر من التكرارات في كتاب كانت تكرارا

 الصف الثاني .
  سيادة النمط المنطقي على جميع فصول كتابي االول والثاني المتوسط ،وحصوله على المرتبة

 االولى في كال الكتابين.

 الثاني المتوسط حاز  ندرة توافر بعض االنماط مقارنة بغيرها فمثاًل النمط التخيلي في كتاب
%( وكذلك النمط 7،32% ، 1،94على المرتبة االخيرة في ثالثة فصول وبالنسب )صفر %، 

الديناميكي كان في المرتبتين االخيرتين في فصلين من فصول كتاب الصف االول المتوسط 
 %(.1،67وبالنسب )صفر% ، 

 -وفي ضوء نتائج البحث أوصت الباحثة بما يلي :
  محتوى كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة وفقًا النماط التعلم لمكارثي.ضرورة تطوير 
 . توفير دليل المدرس لكتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اتـــــــــت المحتويـــــبــــث

 الصفحة  الموضوع 
  اآلية الكريمة 

  إقرار المشرف 

  إقرار الخبير اللغوي

  إقرار الخبير العلمي 

  لجنة المناقشة إقرار 

 أ اإلهداء

 ب الشكر واالمتنان

 د -  ملخص البحث

 ح -ه ثبت المحتويات 

 ط ثبت الجداول

 ي ثبت المخططات

 ي ثبت االشكال

 ك ثبت المالحق 

 15-1 الفصل االول  : التعريف بالبحث
 2 مشكلة البحثأواًل :

 3 اهمية البحثثانيًا: 

 13 هدفا البحث ثالثًا:

 14 حدود البحث: رابعاً 

 14 تحديد المصطلحات خامسًا: 

 



 

 47-16 الفصل الثاني : خلفية نظرية ودراسات سابقة

 17 والتعليمأوال : الحاسوب 

 19 االهداف العامة لتدريس الحاسوب -

 20 مميزات استخدام الحاسوب في التعليم -

 21 ثانيًا : تحليل محتوى الكتاب المدرسي

 21 وحدات تحليل المحتوى -

 22 تحليل المحتوى عملية  -

 24 قواعد واسس التحليل  -

 25 ثالثًا : أنماط التعلم 

 26 رابعًا: تصنيفات ونماذ  انماط التعلم 

 27 انموذ  كولب  -

 29 المآخذ على انموذ  كولب -

 29 ( لمكارثيMAT-4انموذ  الفورمات) -

 30 ( لمكارثيMAT-4خصائص انموذ  الفورمات) -

 31 ( لمكارثيMAT-4الفورمات) افتراضات انموذ  -

 31 ( لمكارثيMAT-4انواع المتعلمين في انموذ  الفورمات) -

 36 ًا: دليل المعلمخامس

 37 عالقة الكتاب والدليل بالمنهج -

 39 طرائق تأليف الدليل -

 40 مبادئ بناء الدليل -

 41 علممكونات دليل الم -

 42 دراسات سابقة -



 

 

 

 

 44 ة مؤشرات ودالالت الدراسات السابق -

 46 االتفاق بين البحث والدراسات السابقة -

 46 االختالف بين البحث والدراسات السابقة -

 47 جوانب االفادة من الدراسات السابقة -

 58-48 الفصل الثالث : منهجية البحث واجراءاته

 49 أواًل : منهج البحث 

 49 ثانيًا : مجتمع البحث 

 49 ثالثًا : عينة البحث

 50 اة البحثرابعًا : أد

 51 مصادر اعداد اداة البحث -

 51 اعداد استبانة التحليل -

 51 تحديد هدف االستبانة  -1

 51 تحديد انماط التعلم  -2

 51 صدق اداة البحث  -

 53 خامسًا : عملية التحليل

 53 إجراءات عملية التحليل -

 53 ضوابط عملية التحليل -

 53 صدق التحليل -

 54 ثبات التحليل -

 56 تحليلخطوات ال -

 56 سادسًا: إجراءات اعداد الدليل 

 58 سابعًا: الوسائل االحصائية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 74-59 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها

 60 أوال: عرض النتائج 

نتائج تحليل محتوى كتاب الحاسوب للصف االول المتوسط وفقًا النموذ   - أ
 الفورمات لمكارثي.

60 

حاسوب للصف االثاني المتوسط وفقًا نتائج تحليل محتوى كتاب ال  - ب
 النموذ  الفورمات لمكارثي.

64 

 70 النتائج  ثانيًا: تفسير 

 72 ًا: االستنتاجاتثالث

 73 : التوصياترابعاً 

 74 ًا : المقترحات خامس

 86-75 المصادر 

 134-87 المالحق 

 abstract a-bالمستخلص باللغة االنجليزية 

  النجليزية عنوان الواجهة باللغة ا



 

 جداولت الـــــبــــث

رقم 
 الجدول

 الصفحة  عنوان الجدول

النسب المئوية لمجتمع البحث وعينته في فصول كتاب الحاسوب للصف  1

 االول المتوسط
49 

النسب المئوية لمجتمع البحث وعينته في فصول كتاب الحاسوب للصف  2

 الثاني المتوسط
50 

 51 التحليل بصورتها االوليةاستبانة  3

 52 استبانة التحليل بصورتها النهائية 4

 54 معامل ثبات تحليل الباحثة مع نفسها عبر الزمن  5

 55 معامل ثبات تحليل الباحثة مع محلل اخر 6

تكرارات كل نمط بالنسبة لكل فصل ومجموع تكرارات االنماط في الفصل  7

 وسطالواحد في كتاب الصف االول المت
56 

تكرارات كل نمط بالنسبة لكل فصل ومجموع تكرارات االنماط في الفصل  8

 الواحد في كتاب الصف الثاني المتوسط
57 

التكرارات والنسب المئوية ورتبة كل نمط من انماط التعلم في فصول  9

 كتاب الصف االول المتوسط
61 

من فصول كتاب الصف االنماط االربعة مرتبة ترتيباً تنازلياً في كل فصل  10

 االول المتوسط
63 

التكرارات والنسب المئوية ورتبة كل نمط من انماط التعلم في فصول  11

 كتاب الصف الثاني المتوسط
64 

االنماط االربعة مرتبة ترتيباً تنازلياً في كل فصل من فصول كتاب الصف  12

 الثاني المتوسط
66 

نمط في كتاب الصف االول تكرارات كل مؤشر في كل نمط ونسبة ال 13

 متوسط

 

67 

تكرارات كل مؤشر في كل نمط ونسبة النمط في كتاب الصف الثاني  14

 متوسط

 

69 

  



 

 

 ثبت المخططات

رقم 
 المخطط

 الصفحة  عنوان المخطط

استراتيجيات التعلم والنشاطات واالسئلة المالئمة لكل نمط بحسب  1
 انموذ  الفورمات لمكارثي

32-33 

 45-43 ــات سابقة دراســ 2
 

  

 كشكالثبت اال

رقم 
 الكشكل

 الصفحة  عنوان الكشكل

 17 النظام التعليمي  1

 28 دورة أساليب التعلم عند كولب 2

 32 ( لمكارثيMAT-4مين وفقا النموذ  الـ )انواع المتعل   3

 37 عالقة الدليل بالكتاب والمنهج 4

 38 اشكال وجود الدليل 5

 39 يلق تأليف الدلائطر  6

 63 تكرارات كل نمط في فصول كتاب الصف االول متوسط 7

 تكرارات كل نمط في كل فصل من فصول كتاب الصف الثاني متوسط 8
 

66 

 



 

 ثبت المالحق 

رقم 
 الملحق

 الصفحة  عنوان الملحق

 88 تسهيل مهمة الى مديرية المناهج في وزارة التربية 1

 89 وسطة والثانوية في الرصافة االولى  تسهيل مهمة الى ادارة المدارس المت 2

 90 تسهيل مهمة الى ادارة المدارس المتوسطة والثانوية في الرصافة الثانية 3

 91 استبانة استطالعية للمدرسين 4

 92 اهداف تدريس الحاسوب   5

 96 قائمة التحليل بالصورة االولية 6

 100 أسماء المحكمين الذين استعانت بأراءهم الباحثة  7

 103 قائمة التحليل بالصورة النهائية 8

 105 إنموذ  تحليل 9

 110 قائمة تفريغ نتائج التحليل 10

 111 الدليل بالصورة االولية  11

 123 الدليل بالصورة النهائية  12

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل االول
 التعريف بالبحث

  

 مشكلة البحث أوالً: 

 اهمية البحث ثانياً:    

 البحث اهدفثالثاً:   

 حدود البحثرابعاً:  

 تحديد المصطلحاتخامساً:  



1التعريف بالبحث          الفصل االول                                                      
  

 

 

 

 مشكلـــة البحثاوالً: 

الفــروق الفرديــة ، وفـي الكيفيــة التــي يـتعلم بهــا المــتعلم  تمثـل انمــاط الــتعلم احـدى العوامــل التــي تقـف وراء 

الـــى  خـــر داخـــل الصـــف الواحـــد ، وان االنشـــطة  مـــتعلممـــن  تختلـــف نمـــاط الـــتعلممـــا الشـــك فيـــه أن أمو 

واالســئلة المصــاحبة للــدرس تعــد مــن احــدى الجوانــب المهمــة لبلــوم أهــداف المــنهج ، ومــن خبــرة الباحثــة 

ب للمرحلــة المتوســطة ، ومــن تبــادل االراء مــع مدرســي الحاســوب ، المتواضــعة فــي تــدريس مــادة الحاســو 

ــًا فــي تنــاول االنشــطة واالســئلة التــي تراعــي التنــوع فــي الكيفيــة التــي يفضــلها  وجــدت قصــورًا وعــدم توازن

في استقبال المعلومات وطريقته فـي معالجتهـا او الطرائـق الخاصـة المفضـلة عنـدع فـي تعلـم هـذع  متعلمال

ن هذا احدى اسباب انخفاض نتائج تحصـيل مـادة الحاسـوب لطلبـة المرحلـة المتوسـطة ، المادة، وقد يكو 

على نوعية وصالح محتوى كتب الحاسوب ، وتلمست الباحثة قلـة اهتمـام مدرسـي سلبيًا مما يعد مؤشرًا 

الحاســـوب فـــي اثـــراء خبـــرات ومواقـــف تعليميـــة متعلقـــة باالســـئلة واالنشـــطة لجعـــل المحتـــوى يتماشـــى مـــع 

ــالفرديــة للطلبــة وقــد يكــون بســبب عــدم معــرفتهم بهــذع االنمــاط لعــدم تــوافر مرشــدًا يرشــدهم  الفــروق ذلك ل

 .علموالمتمثل بدليل الم

رسـة فـي المـدارس المتوسـطة التابعـة ( مدرسـًا ومد  15وقد عزز ذلك بأستطالع الراء عينة عشـوائيًا مـن )

( وذلك بأن وجهت 2015/2016لعام الدراسي )للمديرية العامة لتربية بغداد / الرصافة االولى والثانية ل

مـن أن االســئلة واالنشــطة فـي كتــب الحاســوب تراعـي الفــروق الفرديــة  تثبــتاسـتبانة تضــمنت أسـئلة عــدة 

بــين الطلبــة وأنمــاط تعلمهــم فضــاًل عــن اهتمــام مدرســي الحاســوب فــي تنفيــذ أســئلة وانشــطة ذات أنمــاط 

 :( ،وتم التوصل الى مايلي 4متعددة ، الملحق )
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افراد العينة عدم مراعاتهم العداد أسئلة وانشطة من كتب الحاسـوب تراعـي جميـع %( من 87أجَمَع ) -

 .االنماط للطلبة وذلك لعدم معرفتهم بها 

أن بعض الفصول تحوي على انشطة واسئلة وبعضها االخر التحوي  من افراد العينة اكدوا  %(90) -

 . انشطة

لى ضرورة اثراء الكتب باالنشطة واالسئلة التي تراعـي جميـع انمـاط عالعينة  افراد %( من80اجمع ) -

 الطلبة.

وطبقًا لهذع النتائج تم التوصل الى ان كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة الترقى الى المثالية في التأليف 

وانهــا بحاجــة الــى عمليــة تشخيصــية عالجيــة تقــود الــى تحســين مســتوى االســئلة واالنشــطة بحيــث تراعــي 

ومن ثم اعداد دليل  اوذلك بتحليل كتب الحاسوب للوقوف على نواحي القصور فيه ،أنماط التعلم  جميع

 -مشكلة البحث باالجابة عن السؤال التالي : وبذلك يمكن ان تتحددالمدرس في ضوء نتائج التحليل ، 

 لهذع االنماط ؟ ما تضمين أنماط التعلم في كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة العداد دليل المدرس وفقاً 

  ثانياً : أهميــــة البحث

تـــــؤدي التربيـــــة دورًا رئيســـــًا هامـــــًا فـــــي حيـــــاة الشـــــعوب المتقدمـــــة منهـــــا والناميـــــة علـــــى حـــــد ســـــواء ، فقـــــد 

ـــــادة  ـــــة واالقتصـــــادية وفـــــي زي ـــــة وقيمتهـــــا فـــــي تطـــــور الشـــــعوب وتنميتهـــــا االجتماعي بـــــرزت اهميـــــة التربي

( ، كمـــــا وتعـــــد التربيـــــة عمليـــــة تنشـــــأة 23: 2014،قـــــدرتها الذاتيـــــة علـــــى مواجهـــــة التحـــــديات )الطيطـــــي

اجتماعيــــــــة وظيفتهــــــــا الرئيســــــــة اكســــــــاب المــــــــتعلم ثقافــــــــة مجتمعــــــــه وهــــــــي عمليــــــــة هادفــــــــة ومقصــــــــودة 

( عــــــن طريــــــق  االســــــتعانة بالمؤسســــــات التريويــــــة والتعليميــــــة 13: 2004العــــــدادع)يونس واخــــــرون ، 
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تغيــــر الســــريع الــــذي تشــــهدع الحيــــاة فــــي المختلفــــة ذات بــــرامج تربويــــة متطــــورة ومتغيــــرة تبعــــًا للتطــــور وال

 ( .21:  2013مجاالتها المختلفة )عطية ،

واذا كانت التربية شأنا من شؤون الحياة االنسانية فأن المناهج التربوية وسيلتها وبها يعدل السلوك 

( 21:  2013وتنمى القدرات وتأكون العادات واالتجاهات وتأهذب االخالق وتأنمى الميول )عطية ،

منهج هو محور العملية التعليمية ويمثل جميع مظاهر النشاط والخبرة التي تعمل على بناء المتعلم ،فال

بناءا سليما من اجل ذاته ومجتمعه ، وهو يعد اداة التربية  لتحقيق اهداف المجتمع  التي يسعى اليها و 

لبعيد )العيساوي واخرون الوسيلة الفعالة لتحقيق خطط التنمية الشاملة للمجتمع على المدى القصير وا

( ،فضال عن انه احد المكونات االساسية للنظام التربوي ووسيلة تحقيق اهدافه داخل 17:  2012،

المجتمع .وقد زاد االهتمام بالمنهج في السنوات االخيرة من حيث تخطيطه وتطويرع وتنظيمه لما له من 

لوجيا والعولمة والمعلوماتية والمعرفة دور مهم في اعداد وتنشئة االجيال الصاعدة في عصر التكنو 

( ،وهو منظومة تضم عناصر عدة ومكونات مترابطة متفاعلة تحقق اهداف 19: 2013)طالفحة ،

تعليمية محددة وتتكون من االهداف والمحتوى وطرائق التدريس والوسائل التعليمية واالنشطة المصاحبة 

 ( .13: 2009بري ،وهو بذلك يمثل احد اهم عناصر منظومة  التدريس )ص

وفي ضوء ماتم تقديمه يمكن القول أن المنهج الدراسي هو العنصر االساسي في النظام التعليمي النه 

يمكن المتعلم من تطوير أمكاناته واالستفادة من مهاراته ويزودع بالمعارف والمهارات التي تمكنه من 

المتعلم ومتطلبات تطورع على المستويين  التعلم مدى الحياة ، وعليه ينبغي ان يفي المنهج باحتياجات

االجتماعي والتعليمي ويعزز من قدراته ويطور مهاراته ، فضاًل عن انه ينبغي أن يكون منسجمًا مع 
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التغيرات والتطورات التي تشهدها المناهج في الوطن العربي واختالف المتعلم وتنوع احتياجاته والمجتمع 

 نحو التقدم والتطور.

المدرســــــــي احــــــــد العناصــــــــر الرئيســــــــة التــــــــي يســــــــتند اليهــــــــا المــــــــنهج ، وهــــــــو المرجــــــــع  و يعــــــــد الكتــــــــاب

االساســـــي الـــــذي يســـــتقي منـــــه المـــــتعلم معلوماتـــــه اكثـــــر مـــــن  يـــــرع مـــــن المصـــــادر، وهـــــو احـــــد االســـــس 

التــــي يســــتند اليــــه المعلــــم فــــي اعــــداد دروســــه قبــــل ان يواجــــه المتعلمــــين فــــي الصــــف ، فضــــاًل عــــن انــــه 

مــــــــين علــــــــى التفكيــــــــر بكــــــــل انواعــــــــه ومســــــــتوياته ويلبــــــــي حاجــــــــات يســــــــاعد علــــــــى تنميــــــــة قــــــــدرة المتعل

( ، وهـــــــو مصــــــــدرًا 126 -125: 2012المتعلمـــــــين مــــــــن التربويـــــــة والتعليميــــــــة )العيســـــــاوي و خــــــــرون،

موثـــــوق  فيـــــه وبصـــــحته حيـــــث تستســـــقى منـــــه المعرفـــــة بصـــــورة ســـــهلة ويســـــاعد علـــــى تنميـــــة القـــــدرات 

مـــــا وينمــــــي مهاراتـــــه القرائيـــــة ويمكـــــن عــــــدع اداة العقليـــــة للمـــــتعلم ،كـــــالفهم والتأمــــــل والموازنـــــة والنقـــــد ،ك

ـــــي  ـــــدروس وف ـــــه ،وكـــــذلك يســـــاعد فـــــي اعـــــداد ال تســـــهل للمـــــتعلم اســـــتراجاع مايدرســـــه وتلخيصـــــه وتطبيق

 2011وضـــــع تعيينـــــات محـــــددة للمـــــتعلم ممـــــا يـــــوفر عليـــــه عنـــــاء البحـــــث والدراســـــة )العفـــــون وفاطمـــــة ،

ــــذي يرســــم الحــــدود العامــــة للمع233:  ــــاب المدرســــي هــــو ال ــــتم ( ،فالكت لومــــات والمفــــاهيم والقــــيم التــــي ي

تعلمهــــا ويقــــرر الــــى حــــد كبيــــر طرائــــق التــــدريس المالئمــــة التــــي ينبغــــي اتباعهــــا فــــي الــــتعلم، وهــــو اول 

كتـــــاب يجـــــدع المـــــتعلم بـــــين يديـــــه ، فـــــاذا كـــــان الكتـــــاب المدرســـــي منفـــــرًا شـــــكاًل ومضـــــمونًا يعكـــــس ذلـــــك 

عــــداد الكتــــاب المدرســــي وجعلــــه جــــذابًاً  االثــــر الســــلبي علــــى عالقــــة المــــتعلم بــــه فالبــــد مــــن االهتمــــام با

 (.163: 2011شكاًل ومضمونا )الجابري ،

( الى "ان الكتاب المدرسي يقدم االطار العام للمادة الدراسية ويعمل على 2012وقد اشار )حمادنة،

ي تقديم التوجيه واالرشاد للمتعلم فيما سيدرسه ، وهو المرجع االول الذي يعتمد عليه المعلم والمتعلم ف
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الحصول على المعلومات وقد يعود ذلك الى سهولة استعماله والتكلفة المادية القليلة كما ويمكن التحكم 

في عناصرع االربعة :االهداف والمحتوى واالنشطة والطرائق التعليمية ومن السهل تطويرع والتحكم 

ثرائه بالمعلومات والصور والرسوم ليكون سهاًل وممتعًا ومشوقًا  ( ، 212: 2012")حمادنة، بإخراجه وا 

 -( بالنقاط التاليــــــــــــة:2009وتتضح اهمية الكتاب المدرسي كما اوردها )الراوي ، 

 تفريد التعلم : فالمتعلمون يتباينون في سرعتهم القرائية بحسب قدراتهم.-

تنظــــــــيم التعلــــــــيم : يســــــــاعد علــــــــى تنظــــــــيم التعلــــــــيم فهــــــــو يحتــــــــوي علــــــــى خبــــــــرات وانشــــــــطة وأســــــــئلة  -

 ينات تساعد المتعلم على تلقي المادة العلمية .وتمر 

تحســـــــين التعلـــــــيم :تـــــــؤدي الكتـــــــب المدرســـــــية دورًا مهمـــــــًا فـــــــي تنظـــــــيم التعلـــــــيم وذلـــــــك لظهـــــــور ادلـــــــة  -

 مخصصة للمعلمين تتضمن كيفية التعامل مع الكتاب المدرسي .

ــــي اســــتخال - ــــراءة وكــــذلك يســــاعد ف ــــاب المدرســــي الق ــــراءة : ينمــــي الكت ــــة مهــــارات الق ص االفكــــار تنمي

والمعـــــاني الرئيســـــة وهـــــذع بـــــدورها تشـــــكل دور اســـــاس للمـــــتعلم التقـــــل اهميـــــة عـــــن كســـــب المعرفـــــة فـــــي 

  (138:  2012سلم العملية التعليمية . )الراوي ،

وتمثـــــل األنشـــــطة التـــــي  يقـــــوم بهـــــا المـــــتعلم جـــــوهر العمليـــــة التعليميـــــة وهـــــي الوســـــيلة لتحقيـــــق اهـــــداف 
ب الـــــتعلم واذا كـــــان المحتـــــوى يحـــــدد معارفـــــه فـــــان نشـــــاطات الـــــتعلم فـــــاذا كانـــــت األهـــــداف تحـــــدد اســـــبا

( وهـــــــي مهـــــــارات 46: 2010التعلـــــــيم والـــــــتعلم هـــــــي التـــــــي تحـــــــدد كيفيـــــــة التعلـــــــيم والـــــــتعلم )قهـــــــوجي، 
ـــــــة ـــــــم داخـــــــل المدرســـــــة او خارجهـــــــا بقصـــــــد اكتســـــــاب -تعليمي ـــــــة يؤديهـــــــا المـــــــتعلم باشـــــــراف المعل تعلمي

نيــــــة، وهــــــي بمثابــــــة مجهــــــود عقلــــــي او بــــــدني الخبــــــرات فــــــي المجــــــاالت المعرفيــــــة والنفســــــحركية والوجدا
ـــــه  يبذلـــــه المـــــتعلم لتحقيـــــق هـــــدف مـــــا وكلمـــــا كانـــــت األنشـــــطة منســـــجمة مـــــع خصـــــائص المـــــتعلم وميول
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كمـــــا دعـــــت كثيـــــر  (261:  2011واتجاهاتـــــه كلمـــــا كانـــــت اجـــــدى واكثـــــر نفعـــــا )الرواضـــــية و خـــــرون، 
ـــــى االهتمـــــام ب رائـــــق التـــــدريس المناســـــبة االنمـــــاط التعليميـــــة للطلبـــــة بتوظيـــــف ط تنـــــوعمـــــن الدراســـــات ال

او محتـــــــوى المـــــــادة مـــــــن اســـــــئلة وانشـــــــطة لمـــــــا لـــــــه مـــــــن دور فعـــــــال فـــــــي ادمـــــــا  العـــــــدد االكبـــــــر مـــــــن 
ـــــــا  وأمـــــــل، ـــــــتعلم )عي ـــــــة ال ـــــــة ،  179: 2013المتعلمـــــــين فـــــــي عملي ـــــــد اشـــــــارت )العيل ( 2012(،  وق

ـــــة مهـــــارات التف ـــــتعلم وتنمي ـــــى تحســـــين ال ـــــات يســـــاعد المـــــتعلم عل ـــــوع االنشـــــطة والتمرين ـــــى" ان تن ـــــر ال كي
ــــــــه" ) العيلــــــــة ،  فــــــــي ظــــــــل ذلــــــــك ينبغــــــــي علــــــــى المؤسســــــــات التربويــــــــة ان تاخــــــــذ  (107: 2012لدي

بالحســـــبان األنشـــــطة التعليميـــــة لتحقيـــــق اهـــــدافها وتواكـــــب التطـــــور العلمـــــي والتكنولـــــوجي لمـــــا لهـــــا مـــــن 
التعلميـــــــة   -اهميـــــــة فـــــــي تحســـــــين مســـــــتوى التحصـــــــيل الدراســـــــي للمـــــــتعلم  وأثـــــــراء العمليـــــــة التعليميـــــــة

ــــــة ) نصــــــيرة فضــــــال مــــــن ان ــــــين عــــــالم المدرســــــة والبيئ ــــــربط ب ــــــع حــــــواس المــــــتعلم وت هــــــا تســــــتقطب جمي
  (. 1:  2010و خرون،

واستخالصــــا ممــــا تــــم تقديمــــه تتضــــح المكانــــة المهمــــة للكتــــاب المدرســــي ذلــــك انــــه يعــــد احــــد المصــــادر 

المقـــــروءة للمـــــتعلم والمرجـــــع المهـــــم للمعلـــــم لتحقيـــــق األهـــــداف فضـــــال مـــــن انـــــه يعـــــد المصـــــدر األســـــاس 

وحيــــــد للــــــتعلم فــــــي مدارســــــنا وعليــــــه ينبغــــــي ان يكــــــون مشــــــوقا ومســــــهال للــــــتعلم، وملبيــــــا ألحتياجــــــات وال

ــــه  ــــه للتطــــورات فــــي العــــالم وذلــــك باألهتمــــام باحتوائ المــــتعلم ضــــمن واقعهــــم الحيــــاتي فضــــال مــــن مواكبت

 التمرينات واألسئلة واألنشطة الكافية المتنوعة المصاحبة للدرس. 

ورة التكنولوجيـــــة المعاصـــــرة الحاســـــوب إذ اســـــتثمار هـــــذع التقنيـــــة فـــــي ومـــــن  احـــــدى  ابـــــرز افـــــرازات الثـــــ

تطـــــوير كثيــــــر مــــــن جوانـــــب العمليــــــة التعليميــــــة التعلميـــــة وتســــــهيل العديــــــد مـــــن مهامهــــــا وبالــــــذات فــــــي 

ــــــة ،  ــــــة )الحيل ــــــاهج والوحــــــدات التعليمي ــــــة 229:  2014المن ( ، وتعــــــد اجهــــــزة الحاســــــوب ادوات معرفي

يقهــــــا يــــــتم الحصــــــول علــــــى المعلومــــــات وتفســــــيرها، وتنظــــــيم تــــــدعم عمليــــــات تفكيــــــر المــــــتعلم وعــــــن طر 

(  Hsieh&Cifuentes,2006:138المعرفـــــــــة الشخصـــــــــية للمـــــــــتعلم، وتقـــــــــديم مايعرفونـــــــــه ل خـــــــــرين )
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ــــه ومــــن بينهــــا  ــــات جهــــاز الحاســــوب وقدرات ــــع قطاعــــات المجتمــــع مــــن امكاني ــــا جمي وقــــد اســــتفادت تقريب

اســــوب إذ قـــــدم الكثيـــــر مــــن التســـــهيالت فـــــي قطــــاع التعلـــــيم ،فمعظـــــم دول العــــالم تـــــأثرت مناهجهـــــا بالح

مجـــــال طباعـــــة الكتـــــب المدرســـــية وتقـــــديم الوســـــائل والطرائـــــق التعليميـــــة لمســـــاعدة المعلـــــم والمـــــتعلم فـــــي 

ــــــي المــــــدارس الن  ــــــدرس ف ــــــدة ت ــــــة جدي ــــــى ظهــــــور مــــــادة تعليمي ــــــة كمــــــا ادى وجــــــودع ال ــــــة التعليمي العملي

ـــــي جميـــــع االوجـــــه والمجـــــاالت يجعـــــل االلمـــــام ب ـــــه امـــــرًا ضـــــروريًا) الســـــليتي انتشـــــار الحاســـــوب ف تقنيات

( علــــــــى "اهميـــــــة دراســـــــة الحاســــــــوب كمقـــــــرر دراســــــــي  2009( ، وقـــــــد اكـــــــد)الطناوي ،113: 2008،

ضـــــمن المـــــنهج المدرســـــي وذلـــــك الن معرفـــــة الحاســـــوب وطـــــرق الـــــتحكم بـــــه واســـــتعماله مـــــن المهـــــارات 

نمـــــا هـــــو القاعـــــدة التـــــي تتزايـــــد اهميتهـــــا يومـــــًا بعـــــد يـــــوم واعتمـــــاد الحاســـــوب كمقـــــرر دراســـــي اكـــــاديمي ا

االساســـــية للتكيـــــف مـــــع هـــــذع التقنيـــــة الحديثـــــة لضـــــمان حســـــن اســـــتخدامها وتطويرهـــــا بمـــــا يرمـــــي الـــــى 

تحقيــــق االهـــــداف العليـــــا للمجتمـــــع ،ويمكــــن ان يشـــــتمل هـــــذا المقـــــرر علــــى المعلومـــــات االساســـــية عـــــن 

 الحاســـــــوب وعملياتـــــــه االساســـــــية ، ولغـــــــات البرمجـــــــة ومقدمـــــــة فـــــــي البرمجـــــــة اضـــــــافة الـــــــى المهـــــــارات

ــــــة البــــــرامج باســــــتخدام لغــــــات البرمجــــــة المختلفــــــة "   )  الخاصــــــة بتشــــــغيل الحاســــــوب والتحميــــــل وكتاب

ــــــاوي ، ــــــيم الحاســــــوب واســــــتعماله اصــــــبح 206:  2009الطن ــــــد مــــــن المعلمــــــين ان تعل ــــــرى العدي ( ، وي

ضـــرورة لمــــا فـــي ذلــــك مــــن تـــوفير الوقــــت والجهـــد فــــي عمليــــة التعلـــيم والــــتعلم ،كمـــا ان الحاجــــة الملحــــة 

ميــــع القطاعــــات اصــــبح يحــــتم علــــى المــــتعلم تعلــــم كــــل مــــا يتعلــــق بــــه والتعــــرف علــــى اجــــزاءع لــــه مــــن ج

 (.40: 2011المختلفة )قطيط ،

ــــــوى  ــــــي يشــــــهدها مجــــــال الحاســــــوب تحــــــتم االهتمــــــام بمحت ــــــرات الت ــــــول إن التطــــــورات والتغي ويمكــــــن الق

ـــــات المســـــار التعليمـــــي فـــــي المســـــتقبل فضـــــاًل عـــــن ـــــي بمتطلب ـــــه يف ـــــق جعل ـــــاب الحاســـــوب عـــــن طري  كت
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تفاعـــــل المـــــتعلم مـــــع المعلومـــــات فـــــي محتـــــواع ممـــــا يـــــنعكس ايجابيـــــًا علـــــى قـــــدرات المـــــتعلم فـــــي عمليـــــة 

 التعلم . 

واذا كــــان الكتــــاب المدرســــي يعبــــر عــــن المــــنهج نصــــًا وروحــــًا فالــــدليل يعبــــر عــــن الكتــــاب نصــــًا وروحــــًا 

لتـــــي يحتـــــوي ، والـــــدليل هـــــو المرجـــــع الـــــذي يعـــــود اليـــــه المعلـــــم ال ـــــراض االحاطـــــة بالمـــــادة التعليميـــــة ا

عليهـــــا الكتـــــاب المدرســـــي واهـــــداف تدريســـــها ووضـــــع الخطـــــط المقترحـــــة لتقـــــديمها واالنشـــــطة المالئمـــــة 

لزيــــــادة فعاليــــــة الــــــتعلم ،وكــــــل مــــــايلبي احتياجــــــات تعلــــــيم المــــــادة الدراســــــية ، ولــــــذلك فــــــأن الــــــدليل يقــــــدم 

ـــــــدريس كـــــــل  ـــــــه وخطـــــــوات ت ـــــــدريس كـــــــل موضـــــــوع في ـــــــاب المدرســـــــي واهـــــــداف ت ـــــــدريس الكت اهـــــــداف ت

والتخطــــــيط لتنفيـــــذ االــــــدرس و حلـــــول االســــــئلة والتمرينـــــات الموجــــــودة فـــــي الكتــــــاب المدرســــــي موضـــــوع 

ـــــم يمكـــــن ان يســـــتعين بهـــــا  ـــــة للمعل ـــــة ومصـــــادر مالئمـــــة لكـــــل موضـــــوع ومـــــواد اثرائي والوســـــائل التعليمي

ـــــــي تعزيـــــــز الـــــــتعلم فـــــــي المواقـــــــف التـــــــي تحتـــــــا  الـــــــى مـــــــايثري عمليـــــــة التعليم)الهاشـــــــمي ومحســـــــن  ف

،2011 :104-105.) 

ا كــــــان الكتــــــاب المدرســــــي يخــــــص المــــــتعلم فالــــــدليل يخــــــص المعلــــــم وبــــــذلك يســــــمى دليــــــل المعلــــــم واذ

والكتــــــاب بكتــــــاب المــــــتعلم ، حيــــــث يســــــاعد الــــــدليل المعلــــــم فــــــي تزويــــــدع بالوســــــائل والخــــــرائط وحلــــــول 

ـــــــة )حمــــــادات ، ـــــــة االثرائيــ ( .ويبقــــــى  226: 2008االســــــئلة باالضــــــافة الــــــى مجموعــــــة مــــــن االنشطـــــ

روريا للمـــــدرس الن اي اتجـــــاع جديـــــد فـــــي التربيـــــة والتعلـــــيم يظـــــل حبـــــرًا علـــــى ورق دليـــــل الكتـــــاب ضـــــ

ان لـــــم ينتقـــــل الــــــى فكـــــر وســـــلوك المعلــــــم وهـــــذا مـــــا يؤديــــــه دليـــــل المعلـــــم عــــــن طريـــــق تقـــــديم الفكــــــر 

الجديــــد او االســـــتراتيجية او المعلومـــــة الـــــى المعلـــــم فــــي جانبيـــــه النظـــــري والتطبيقـــــي ) فرمـــــان وازهـــــار 

،2012 :302. ) 
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ــــــي تعــــــد ذات صــــــلة بــــــالمنهج ومــــــن ا  ــــــواقص الكتــــــاب المدرســــــي الت ــــــدليل هــــــو ســــــد ن هــــــم وظــــــائف ال

وعنــــــدما اليكــــــون فــــــي الكتــــــاب اي نقــــــص تنتفــــــي الحاجــــــة الــــــى الــــــدليل وهــــــذا امــــــــــــــــــــــــــــر صــــــعب جــــــدًا 

خصوصــــا فــــي مراحــــل التعلــــيم مــــا قبــــل الجامعــــة ، حيــــث يعــــد الــــدليل جــــزءا مــــن المــــنهج ويتكامــــل مــــع 

ــــاب المدر  ــــاب الكت ــــين المــــنهج  والكت ـــــة ب ــــي ان العالقـــــــــــــــــــــ ــــي تحقيــــق اهــــداف المــــنهج . وهــــذا يعن ســــي ف

ــــــوي يعـــــد جـــــزءًا مـــــن  ــــــي ضـــــوء مايحتــــــــــــــ المدرســـــي والـــــدليل كالعالقـــــة بـــــين الجـــــزء والكـــــل فالـــــدليل فــــــــــــــــ

ــــــــزءًا مـــــــن المـــــــنهج ،وهنـــــــاك عالقـــــــة تكامليـــــــة بـــــــين الكتـــــــاب المدرســـــــي والـــــــدليل ،ال ن الـــــــدليل يعـــــــد جـــــ

 (. 319-318: 2013المنهـــــــــــــج ومكمال للكتاب المدرســــــــي )عطية ،

أن دليـــــل المعلـــــم يســـــاعد فـــــي التعـــــرف علـــــى الوســـــائل التعليميـــــة واالنشـــــطة "( 2009وذكـــــرت )ياســـــين 

) "موضــــــــوعالتعليميــــــــة واالســــــــئلة التقويميــــــــة المناســــــــبة لموضــــــــوع االــــــــدرس وخطــــــــوات التــــــــدريس لكــــــــل 

 (.172:  2009ياسين ،

وانطالقــــــا مــــــن مــــــا تــــــم تقديمــــــه يعــــــد دليــــــل المعلــــــم مشــــــروعًا علميــــــًا تربويــــــًا مهمــــــًا ومكمــــــاًل للكتــــــاب 

المدرســـــــي وخطـــــــوة نحـــــــو تطـــــــويرع مـــــــن اجـــــــل التجديـــــــد وينبغـــــــي االهتمـــــــام بأعـــــــدادع وتطبيقـــــــه بدراســـــــة 

ثـــــل موقـــــع الصـــــدارة مـــــن علميـــــة و االهتمـــــام بـــــاثراءع باالنشـــــطة واالســـــئلة المصـــــاحبة للـــــدرس فهـــــي تم

المـــــنهج المدرســـــي وجانبــــــًا مهمـــــًا يســــــاعد علـــــى بلــــــوم أهـــــداف المــــــنهج ممـــــا يــــــنعكس علـــــى النتاجــــــات 

 التعليمية المستقبلية.

ويعـــــد فهـــــم كيفيـــــة الـــــتعلم مـــــن احـــــدى محـــــاور اختيـــــار اســـــتراتيجيات الـــــتعلم وفـــــي كثيـــــر مـــــن االحيـــــان 

بـــــــين المتعلمـــــــين وانمـــــــاط الـــــــتعلم ،إن  يســـــــتمر التعلـــــــيم بـــــــالطرائق القديمـــــــة متجـــــــاهال الفـــــــروق الفرديـــــــة

الحاجـــــة لفهـــــم انمــــــاط الـــــتعلم تتزايـــــد فــــــي ظـــــل الـــــدعوة الــــــى التعلـــــيم الجمعـــــي داخــــــل الصـــــفوف  يــــــر 
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ن الفائــــــدة المبدئيــــــة النمــــــاط الــــــتعلم هــــــي النظــــــر اليــــــه كــــــأداة للتفكيــــــر بــــــالفروق الفرديــــــة  المتجانســـــة ،وا 

الخاصــــــــة فأننــــــــا نمــــــــنحهم فرصــــــــة وعنــــــــدما نســــــــاعد المتعلمــــــــين علــــــــى اكتشــــــــاف اســــــــاليبهم التعليميــــــــة 

التوصـــــل الـــــى االدوات التـــــي يمكـــــن ان تســـــتعمل فـــــي الموضـــــوعات المدرســـــية وفـــــي خـــــار  المدرســـــة 

ومـــــــن الجـــــــدير بالـــــــذكر ان التركيـــــــز فـــــــي الماضـــــــي كـــــــان  (.579-578:  2006،  واخـــــــرون)القـــــــال 

ز علـــــــى علـــــــى المعلـــــــم بأعتبـــــــارع مركـــــــزا للعمليـــــــة التعليميـــــــة ولكـــــــن التوجهـــــــات الحديثـــــــة تـــــــدعو للتركيـــــــ

المــــــتعلم وحاجاتــــــه وانماطــــــه المفضــــــلة واتجاهاتــــــه وضــــــرورة مراعــــــاة الفــــــروق الفرديــــــة عنــــــد التخطــــــيط 

ـــــتعلم  ـــــة مراعـــــاة انمـــــاط ال ـــــد مـــــن الدراســـــات اهمي ـــــة بكافـــــة عناصـــــرها فقـــــد اكـــــدت العدي للعمليـــــة التعليمي

ـــــــة ،  (  فانمـــــــاط الـــــــتعلم اســـــــاليب توضـــــــح اتجـــــــاع ســـــــلوك  19: 2012المفضـــــــلة عنـــــــد المـــــــتعلم )العيل

مـــــتعلم واألختالفــــــات بـــــين المتعلمــــــين فــــــي توظيـــــف واحــــــدا او اكثـــــر مــــــن الحــــــواس مـــــن اجــــــل الفهــــــم ال

( واظهـــــــــرت البحـــــــــوث التربويـــــــــة ان انمـــــــــاط الـــــــــتعلم مـــــــــن Kara,2009:79واألحتفـــــــــاظ بالمعلومـــــــــات )

احــــــــــدى العوامــــــــــل التــــــــــي تقــــــــــف وراء الفــــــــــروق الفرديــــــــــة فــــــــــي الكيفيــــــــــة التــــــــــي يــــــــــتعلم بهــــــــــا المــــــــــتعلم 

(Selcuk,2010:715كمـــــــا ركـــــــ ) ـــــــى ان المـــــــتعلم ـــــــاع ال ـــــــتعلم األنتب زت العديـــــــد مـــــــن نمـــــــاذ  انمـــــــاط ال

ــــــى  ــــــنجح لمعظــــــم المتعلمــــــين او حت ــــــدريس الي ــــــق متنوعــــــة ،وان األســــــلوب الواحــــــد فــــــي الت يــــــتعلم بطرائ

 ( Hawk&Shah,2007:10ألجمعهم )

ــــــم   ــــــى كــــــل مــــــن المعل ــــــالنفع عل ــــــدى المتعلمــــــين يعــــــود ب ــــــتعلم المفضــــــلة ل ــــــى انمــــــاط ال ان التعــــــرف عل

صــــممي المنــــاهج علــــى حــــد ســــواء ،وذلــــك لمــــا تنطــــوي عليــــه مــــن تطبيقــــات تربويــــة واســــعة والمــــتعلم وم

ــــة  ــــى تحديــــد انمــــاط الــــتعلم للمــــتعلم عــــن طريــــق اختيــــار خبــــرات تعليمي ، والمعلــــم هــــو الــــذي يســــاعد عل

ـــــذي يســـــهم فـــــي  ـــــم وتعلـــــيم بمـــــا يـــــتالئم واالســـــلوب المفضـــــل فـــــي التعلـــــيم وال مالئمـــــة واســـــتراتيجيات تعل
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(. ان عـــــــدم مراعــــــــاة 266: 2010فـــــــاض بـــــــه ونقـــــــل اثـــــــرع )الز ـــــــول وشـــــــاكر، تعزيـــــــز تعلمـــــــه واالحت

الفـــــروق الفرديـــــة للمـــــتعلم ومـــــن ضـــــمنها انمـــــاط الـــــتعلم مـــــن شـــــأنه ان يحـــــدث خلـــــال فـــــي عمليـــــة الـــــتعلم 

علـــــى الصـــــعيد النفســـــي واالجتمـــــاعي واالكـــــاديمي ،وان الحاجـــــة لفهـــــم انمـــــاط الـــــتعلم ومراعاتهـــــا تتزايـــــد 

اعي داخــــل الصــــفوف  يــــر المتجانســــة وهنــــا تكمــــن المســــؤلية علــــى فــــي ظــــل الــــدعوة الــــى الــــتعلم الجمــــ

المعلــــــم فــــــي التأكــــــد مــــــن ان المــــــتعلم منهمكــــــا ومســــــتغرقا فــــــي الــــــتعلم وعــــــن معرفــــــة الطــــــرق المفضــــــلة 

ــــــارة  ــــــنمط تعلمــــــه المفضــــــل ت ــــــتعلم والعمــــــل ب ــــــى ال ــــــى مســــــاعدته وتشــــــجيعه عل ــــــتعلم وعل ــــــدع  فــــــي ال عن

ى، ولهـــــذا مـــــن الضـــــروري ان يكـــــون المعلـــــم وتشـــــجيعه علـــــى تنويـــــع نمـــــط تعلمـــــه وتوســـــيعه تـــــارة اخـــــر 

واعيـــــا لالنمـــــاط الفرديـــــة المتنوعـــــة فـــــي عمليـــــة التعلـــــيم واالســـــتراتيجيات التعليميـــــة التعلميـــــة لكـــــل نمـــــط 

ــــــتعلم، والموضــــــوعات الدراســــــية 106 -105: 2008)نبهــــــان ، ــــــة ال ــــــرة مــــــع بيئ ــــــتعلم متغي ( فانمــــــاط ال

( فضــــــــــــــال عــــــــــــــن ان Hawk&Shah,2007:17واســــــــــــــاليب التــــــــــــــدريس                            ) 

ــــك  تبنــــي انمــــاط الــــتعلم ينبغــــي ان اليقتصــــر علــــى دور المعلــــم فــــي التــــدريس بــــل يمتــــد الــــى المــــنهج ذل

بـــــان يبنـــــى علـــــى اســـــاس يراعـــــي التبـــــاين فـــــي انمـــــاط الـــــتعلم ويراعـــــي وظـــــائف نصـــــفي الـــــدمام ويشـــــدد 

المشــــــــكالت علــــــــى مهــــــــام نصــــــــفيه األيمــــــــن واأليســــــــرالمتمثلة بــــــــالحواس والتحليــــــــل والمشــــــــاعر وحــــــــل 

 ( 47: 2016)عطية، 

 
ــــاعلون معــــه للتفاعــــل مــــع  ضــــحممــــا ســــبق تقديمــــه يت ــــًا يتف ان معظــــم المتعلمــــين يفضــــلون اســــلوبًا معين

ـــــه  ـــــى  خـــــر داخـــــل الصـــــف الواحـــــد ، وعلي ـــــتعلم مـــــن مـــــتعلم ال ـــــف أنمـــــاط ال ـــــه تختل المعلومـــــات ، أي ان

ـــــاهج مراعـــــاة  ـــــى المن ـــــدهمينبغـــــي عل ـــــتعلم المفضـــــلة عن ـــــة فيمـــــا  وأن التتجاهـــــل أنمـــــاط ال الفـــــروق الفردي

بيــــنهم وخاصـــــة االهتمـــــام باالنشــــطة واالســـــئلة المصـــــاحبة للـــــدرس اذ انهــــا تعـــــد روح العمليـــــة التعليميـــــة 
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ممــــــــا يتطلــــــــب تغطيتهــــــــا جميــــــــع انمــــــــاط الــــــــتعلم المختلفــــــــة عنــــــــد المــــــــتعلم فــــــــي موضــــــــوعات الكتــــــــاب 

ـــــــة والتـــــــي تعنـــــــي  ،المدرســـــــي ـــــــتعلم المختلف ـــــــب مراعـــــــاة أنمـــــــاط ال ـــــــة وأن مـــــــادة الحاســـــــوب تتطل بالطريق

 الخاصة في استقبال المعلومات ومعالجتها والطرائق الخاصة المفضلة عند المتعلم.

( لمكـــــارثي أحـــــد نمـــــاذ  أنمـــــاط الـــــتعلم المتمثـــــل بأربعـــــة انمـــــاط MAT-4ويمثـــــل انمـــــوذ  الفورمـــــات ) 
تعليميــــــة ) التخيلــــــي والتحليلــــــي والمنطقــــــي والــــــديناميكي( ، فهــــــو يزيــــــد فــــــرص المتعلمــــــين فــــــي التعلــــــيم 

ــــ ــــه مــــع الن ــــق تعامل ــــة عــــن طري ــــة التعليمي ــــة ويجعــــل مــــن المــــتعلم محــــورًا للعملي ــــروق الفردي ه يراعــــي الف
المعلومـــــات بشـــــكل مباشـــــر فضـــــال عـــــن معالجـــــة وتصـــــنيف المعلومـــــات ممـــــا يحقـــــق التعلـــــيم الفعـــــال ) 

ــــــــد مــــــــن 2014ؤكــــــــد )النعيمــــــــي ،ت(، و 634: 2010عبجــــــــل، ( "ان انمــــــــوذ  الفورمــــــــات لمكــــــــارثي يزي
ـــــــــتعلم"، )النعيمـــــــــي ،حماســـــــــة وانـــــــــدفاع المـــــــــتع ( 2004(، امـــــــــا) تروبـــــــــر  واخـــــــــرون ،71: 2014لم لل

فيــــــرى" انــــــه عنــــــد اعتمــــــاد انمــــــوذ  مكــــــارثي فــــــي المــــــنهج ســــــيتم مراعــــــاة االنمــــــاط االربعــــــة للمتعلمــــــين 
ــــدورة   ــــك ال ــــى نمطــــه المفضــــل مــــن خــــالل تل ــــك الطريقــــة ســــيتعرف المــــتعلم عل ــــم متكاملــــة وبتل بــــدورة تعل

ــــــت ــــــة لل ــــــه دافعي ــــــالي ســــــتكون لدي ــــــر  واخــــــرون ،وبالت ــــــه" )تروب ــــــة امكانات ــــــي تنمي : 2004علم والتوســــــع ف
وأن عجــــــز المــــــنهج فــــــي تغطيــــــة جميــــــع االنمــــــاط او تغطيتهــــــا بنســــــب ضــــــئيلة فلــــــه المــــــردود  ( ،324

الســـــلبي علـــــى العمليـــــة التعلميـــــة بمـــــا فيهـــــا المـــــتعلم، واليمكـــــن تجاهـــــل نمـــــط علـــــى حســـــاب نمـــــط اخـــــر 
ـــــــــــــق اســـــــــــــل ـــــــــــــة كـــــــــــــل وف ـــــــــــــه الن المتعلمـــــــــــــين يتعلمـــــــــــــون بطـــــــــــــرق مختلف ـــــــــــــة مفضـــــــــــــلة لدي وب وطريق

(:1.8Maccarthy&others,2002 )، (  ضــــــــــــــــــــمن 2009ودعـــــــــــــــــــت )وزارة التربيـــــــــــــــــــة العراقيـــــــــــــــــــة
اهــــــدافها فــــــي المجــــــالين الوجــــــداني والمهــــــاري الــــــى تقليــــــل الفــــــوارق التعليميــــــة بــــــين المتعلمــــــين وتنميــــــة 

 ( 9: 2009القدرة على التحليل والمقارنة والتصنيف والتبويب  )وزارة التربية العراقية ،
ـــــــربط بـــــــين تفضـــــــيالت األدراك ومعالجـــــــة   ويســـــــتخلص ممـــــــا تـــــــم عرضـــــــه ان الـــــــتعلم عـــــــن طريـــــــق ال

المعلومــــــات يــــــتم بتــــــوافر االنمــــــاط االربعــــــة فــــــي انمــــــوذ  الفورمــــــات لمكــــــارثي )التخيلــــــي ، المنطقــــــي ، 
التحليلــــــي ، الــــــديناميكي ( وبشــــــكل متــــــوازن لتقليــــــل الفــــــوارق التعليميــــــة بــــــين المتعلمــــــين ليكــــــون الــــــتعلم 

 وأكثر نفعا. اجدى 
 -ويكتسب البحث اهميته بوصفه :
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والـذي  علـى وفـق انمـوذ  الفورمـات لمكـارثي يتناول اعـداد دليـل لكتـب الحاسـوب للمرحلـة المتوسـطة -1

  .علم الباحثة في العراق والوطن العربي وفي حدوديعد االول من نوعه 

ــــى جوانــــ -2 ــــة المتوســــطة للوقــــوف عل ب القــــوة والضــــعف يفيــــد القــــائمين علــــى مــــنهج الحاســــوب للمرحل
فيـــــه و االســـــتفادة مـــــن نتـــــائج هـــــذا البحـــــث فـــــي تضـــــمين االنشـــــطة واالســـــئلة التـــــي تراعـــــي الفـــــروق 

 الفردية بين متعلمي المرحلة المتوسطة.

نظــــرًا لــــدورها فــــي جعــــل الــــتعلم  يَبصــــر المعلــــم بانمــــاط الــــتعلم المختلفــــة التــــي ينبغــــي االهتمــــام بهــــا -3
 د المتعلم.فعااًل فضاًلعن تحسين اكتساب المعرفة عن

ـــــو  -4 ـــــة انشـــــطة واســـــئلة تغطـــــي اي ـــــدم النصـــــح واالرشـــــاد فـــــي تغطي ـــــم يسترشـــــد بـــــه ليق فر مرشـــــدًا للمعل
ـــــة لل ـــــتعلم المختلف ـــــتعلم انمـــــاط ال ـــــة بحســـــب انمـــــاط ال ـــــف التعليمي ـــــراء المواق متعلمـــــين فضـــــاًل عـــــن اث

المواقـــــــــف وبلـــــــــوم االهـــــــــداف هـــــــــذع لتحســـــــــين المختلفـــــــــة بحســـــــــب انمـــــــــوذ  الفورمـــــــــات لمكـــــــــارثي  
 درا على اعتماد اتجاهات متعددة في التفكير عند المتعلمين.المر وبة وقا

 البحث  اهدفثالثًا: 

 -:ىــــيهدف هذا البحث ال

 تحليل كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة وفقًا النماط التعلم . -1
 . وفقًأ النماط التعلم اعداد دليل للمدرس لكتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة -2

 -غت التساؤالت التالية :للتحقق من هدف البحث االول صي

 ما انماط التعلم التي ينبغي توافرها في محتوى كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة ؟ -
 ما انماط التعلم المضمنة في محتوى كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة ؟ -
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   حدود البحثرابعًا :
 :ـ يتحدد البحث ب

زارة التربيــــــــة فــــــــي كتــــــــابي الحاســــــــوب للصــــــــفين االول والثــــــــاني متوســــــــط المعتمــــــــدة مــــــــن و  -1
 (.2016 -2015جمهورية العراق للعام الدراسي )

 االنشطة واالسئلة في كتابي الحاسوب. -2

أنمـــــاط الـــــتعلم االربعـــــة )التخيلـــــي ، التحليلـــــي ، المنطقـــــي ، الـــــديناميكي( بحســـــب انمـــــوذ   -3
 الفورمات لمكارثي.

   تحديدالمصطلحاتخامسًا: 

 -وعرفه كل من :   Teacher’s guideدليل المدرس  -
"كتيــــــب يعـــــد لمســــــاعدة المعلــــــم علــــــى تـــــدريس مــــــادة دراســــــية وفقــــــًا : (2003)كشــــــحاتة وزينــــــب  

ـــــــدريس  ـــــــة والمراجـــــــع الخاصـــــــة بت ـــــــة ، ويتضـــــــمن الوســـــــائل المعين ـــــــب دراســـــــية معين ـــــــاب او كت لكت
 (. 185:  2003المادة " )شحاتة وزينب ، 

" كتيــــــــب بمثابـــــــــة مرشـــــــــد او دليـــــــــل للمعلــــــــم فـــــــــي تـــــــــدريس الموضـــــــــوعات ( :2009)صـــــــــبري   
 (.16: 2009الدراسية المقررة الي صف دراسي في اي مادة دراسية ")صبري ، 

يشـــــتمل عليـــــه الكتـــــاب مـــــالم ب المعلـــــم رف" مجموعـــــة اجـــــراءات تعـــــ( : 2011)مرعـــــي ومحمـــــد  
م لوبخطــــــوات تــــــنظم الــــــتعلم لكــــــل موضــــــوع مــــــن موضــــــوعاته وبمصــــــادر الــــــتعوخــــــاص بالمنهــــــا  

ــــول تنظــــيم تعلــــم كــــل موضــــوع والســــيما الوســــائلزمــــة الال ــــة واالنشــــطة  يــــر الصــــفية وحل ل التعليمي
ـــــة "  ـــــى مجموعـــــة مـــــن االنشـــــطة االثرائي ـــــاب اضـــــافة ال ـــــواردة فـــــي الكت )مرعـــــي ومحمـــــد االســـــئلة ال

،2011 :253.) 

 (.2011يتم تبني تعريف) مرعي ومحمد  

 -:التعريف االجرائي 

ــــــب يعــــــد وفــــــق اجــــــراءات محــــــددة يتضــــــمن اســــــئلة وانشــــــطة  اثرائيــــــة لمســــــاعدة المــــــدرس  " علــــــى كتي
تـــــدريس مـــــادة الحاســـــوب للمرحلـــــة المتوســـــطة )االول والثـــــاني ( وفقـــــًا النمـــــاط الـــــتعلم االربعـــــة  بحســـــب 
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ــــــــــالنمط )التخيلــــــــــي و التحليلــــــــــي و المنطقــــــــــي MAT-4انمــــــــــوذ  الفورمــــــــــات ) ( لمكــــــــــارثي متمثلــــــــــة ب

   ."والديناميكي ( 
 نماط التعلم أ -

للمعرفة واستخدامه لها  لملمتع"تصور ا:  (Kazu,2009)نقال عن)  (McCarthy,1987عرفتها 
"((Kazu,2009 : 85. 

 .)  (McCarthy,1987تعريف  يتفق البحث مع 

 التعريف االجرائي :

ألدراك  فــي مــادة الحاســوب االول والثــاني المتوســط ينطلبــة الصــف يفضــله الــذي الــتعلم الفــردي ســلوبا"
تخيلـــي ، علمـــين األربعـــة الوبحســـب انـــواع المت مـــادة الحاســـوبومعالجـــة المعلومـــات وتلقيهـــا مـــن محتـــوى 

 "ويقاس على وفق قائمة معايير اعدت لهذا الغرض ديناميكيالمنطقي ، ال،  يتحليلال

 عرفه كل من :  Textbookالكتاب المدرسي  -

ـــــة  ) ـــــة الـــــتعلم :( 2009عطي ـــــي عملي ـــــي للمـــــنهج ، ويخصـــــص الســـــتخدام المـــــتعلم ف " التطبيـــــق العمل
 (.314:  2009ة ، واستخدام المعلم في عملية التعليم " )عطي

:" نظــــــــام كلـــــــي يتنــــــــاول عنصــــــــر المحتـــــــوى فــــــــي المنهــــــــا  ويشــــــــتمل  (2009  وهــــــــد )الســــــــامو  
عناصـــــــر:االهداف ،والمحتـــــــوى ،واالنشـــــــطة، والتقـــــــويم ،ويهـــــــدف الـــــــى مســـــــاعدة المعلمـــــــين للمتعلمـــــــين 
ــــــى تحقيــــــق االهــــــداف المتوخــــــاة كمــــــا حــــــددها المنهــــــا  "  ــــــي مــــــادة دراســــــية مــــــا عل فــــــي صــــــف مــــــا وف

 (.134: 2009ى، )الساموك وهد

 .( 2009 وهد  تعريف )السامو  يتم تبني 

 -:التعريف االجرائي 
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 (2015/2016)كتب الحاسوب المقررة لطلبة الصف االول والثاني المتوسط للعام الدراسي "

 ."المديرية العامة للمناهج لجمهورية العراق / الصادرة من وزارة التربية 
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 لثانيالفصل ا
 خلفية نظرية ودراسات سابقة 

  
 ة ــــــــــة نظريــــخلفي 

 اوالً:الحاسوب والتعليم   

 ثانياً: تحليل محتوى الكتاب المدرسي        

 أنماط التعلم ثالثاً:   

 نماذج النماط التعلم رابعاً:تصنيفات و       

 المعلمدليل خامساً:       

 دراسات السابقة 

 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة -

 االتفاق بين البحث والدراسات السابقة -

 بين البحث والدراسات السابقةاالختالف  -

 .جوانب االفادة من الدراسات السابقة -
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 ـــــــــة نظريـــــــــــــةخلفيـــــــــــ

  والتعليم :  أواًل: الحاسوب
يسمى العصر الذي نعي  فيه عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتأثيرها الكبير على كافة 
مناحي الحياة وعليه فقد اصبح استيعاب هذع التكنولوجيا واكتساب مهارات التعامل معها متطلبًا اساسيًا 

ات على تحقيقه،وقد بدأت دول كثيرة في تهيئةاجيالها الجديدة للتعامل مع هذا تحرص كافة المجتمع
تطوير مناهجها الدراسية لتواكب التطورات السريعة والمتالحقة في هذا  عن طريق وذلك  الواقع الجديد

 ( .                                     7: 2008 ، المجال )داود واخرون
ب الحاسوب في توجيه المتعلم للتعامل مع المعلومات وحوسبتها بعد ان ومن هنا يأتي دور كت  

اصبحت من ركائز العصر الحديث التي تحدد تقدم المجتمعات وقوتها ، ويعد الحاسوب ووسائل 
لم يعد و االتصال والشبكات من اهم الوسائل للتعامل مع المعلومات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها 

الحياة ترفًا او خيارًا ثانويًا بل اصبح امرًا حيويًا لتيسير شؤون الحياة المختلفة استعمال الحاسوب في 
 تعمالهيجعل من تعلم العلوم والمعرفة الخاصة بهذا الجهاز وتوابعه والقدرة على اسعن انه  فضالً 

ا ان الوقت والجهد في عملية التعلم والتعليم كملما يوافر من  (7: 2010)النسور، هاضرورة البد من
)قطيط  هتعلم كل ما يتعلق ب لمتعلمحتم على ات تالحاجة الملحة للحاسوب في جميع القطاعات اصبح

،2011 :40.) 
 متعلموال المعلملكل من  يةعملية التعليمالاهمية بالغة في تسهيل  لهالحاسوب في التعليم  ان استعمال
 ( .1تعليمية ، الشكل )النظام التعليمي او العملية المن اهم عناصر  اللذان يعدان 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المعلم    
المحتو

ى 

 الدراسي

 

 المتعلم 
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 (  1كشكل )
 النظام التعليمي )تصميم الباحثة(

الحاسوب في التعليم واصبح االهتمام االن منصبًا على تطوير االساليب  عمالتطورت اساليب استو 
يق استحدثت اساليب جديدة يمكن ان يسهم الحاسوب في تحق فقدالحاسوب  بأعتمادالمتبعة في التدريس 

( ، 277: 2010اشتيوة،  ) بعض اهداف عناصر العملية التعليمية وخاصة المواد الدراسيـــــــــــــــــــــــــة
 -مجالين:بالحاسوب في التربية  عمالويمكن تصنيف است

 مادة دراسية )التعلم عنه (.: المجال االول
 )التعلم به(.الة تعليمية لتعليم جميع المواد المدرسية : المجال الثاني    

 (333: 2006)القال واخرون ،      
الــتعلم عــن ان الــتعلم عــن الحاســوب يعنــي بــه معرفــة كــل مايخصــه ، ويــتم اســتعراض  المجــال االول :

، ويغنــى المجــال الحاســوب المــنهج الدراســي فــي كتــبوتحديــدًا  بهــذا البحــثالحاســوب لعالقتــه المباشــرة 
اهيم المتعلقـــة بعلـــم الحاســـوب وتقنياتـــه كمقـــررات دراســـية فـــي دراســـة المفـــ االول )الـــتعلم عـــن الحاســـوب( 

مختلف المراحل التعليمية )المدارس والجامعات( ، ويعتمد تصميم المناهج التعليميـة المتعلقـة بالحاسـوب 
الدارسـين لهـذع  متعلمـينوتحديد محتوى مقرراتها بدرجة كبيـرة علـى اهـداف هـذع المنـاهج وعلـى مسـتوى ال

يتم تعليمها فـي جميـع  اذ ثرت المناهج في المدارس العربية بهذع التقنية بمادة الحاسوبالمقررات ،وقد تأ
ويمكـن تصـنيف مقـررات الحاسـوب وفقـًا  المراحل الدراسية كمـادة دراسـية مسـتقلة وكـذلك فـي الجامعـات ،

 -فئات : ةالهدافها الى ثالث
المعلوماتية وتقليص الفجوة مقررات لتقديم المبادئ االساسية للمعلومات بهدف نشر المعرفة  -1

 المعلوماتية بين طبقات المجتمع الواحد وبين المجتمع والمجتمعات االخرى.
مقررات دراسية متعمقة لدراسة علم الحاسوب ونظم المعلومات كعلم قائم مستقل بهدف تكوين  -2

 ر.القاعدة البشرية المؤهلة التي تقوم عليها صناعة المعلومات واالبحاث ومجاالت التطوي
مقررات لنشر استخدام الحاسوب في مختلف القطاعات المهنية بهدف تطوير تطبيقات  -3

 الحاسوب واالستفادة من التقنيات على الوجه االمثل .
 (103:  2010)الصرايرة واخرون ،                                                    
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 -االهداف العامة لتدريس الحاسوب :
 (،األهداف العامة لتدريس الحاسوب على النحو التالي5ملحق ) (2009،التربية العراقية  وزارةاوردت )

: 
 المجال المعرفي ويتضمن االتي :(  1

دراك العالقة بينه وبين العلوم االخرى. -  التعرف على طبيعة الحاسوب ومكوناته وا 
الت الثقافة والعلوم التعرف على مقدرة الحاسوب في معالجة البيانات ومواكبة التطور في مجا -

 المعاصرة .
 ادراك المبادئ والمفاهيم والعمليات االساسية التي ترتبط بالحاسوب. -
 تعريف الطلبة على دور الحاسوب في سوق العمل . -
 تعريف الطلبة على التعامل القانوني والتصرف االخالقي عند استخدام المعلومات . -
 صل بالحاسوب.استيعاب واستخدام الرموز والمصطلحات التي تت -
  -: لمجال المهاري ويتضمن االتي ا(  2
القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل معه وتوظيفه في حل المشكالت الحياتية واالجتماعية  -

. 
التمكن من المهارات االساسية التي يحتاجها سوق العمل فضال عن التهيئة واالعداد لمتابعة  -

 الدراسة.
تمكن من تصميم بعض البرامج البسيطة عن طريق اتقان المعرفة تنمية القدرات االبداعية وال -

 بالحاسوب وعمله.
استخدام الطلبة الدوات تعزز التعليم وتزيد االنتاجية وتعزز روح االبداع واستخدام هذع االدوات  -

 للماركة في بناء جيل قادر على االنتا  واالبداع.
وما يتصل بذلك من خطوات ومهارات  تنمية مهارات التفكير المنظم ومهارات حل المشكالت -

 فرعية وعلمية ومنطقية.
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تنمية القدرة على التحليل والمقارنة والتصنيف والتبويب وتنظيم البيانات وتخزينها واسترجاعها  -
 واستخالصها.

ادراك الطلبة اهمية دراسة الحاسوب بعمق واستخدامه داخل وخار  المدرسة باحترراف والدخول  -
 ل والجامعة.بقوة الى حقل العم

مساعدة الطلبة في اكتساب الميول االيجابية والهادفة نحو البرمجة وذلك بابراز خصائص  -
 البرمجة من خالل استخداماتها المختلفة ذات االهداف المتعددة.

استخدام الطلبة االدوات ومصادر التقنية المناسبة لحل المسائل وعمل القرارات الشاملة  -
 والصحيحة .

 -وجداني ويتضمن االتي :المجال ال(  3
 اكتساب عادات الدقة واالتقان والترتيب والنظام كمحددات سلوكية ضرورية تجاع الحاسوب. -
 تقدير اهمية استخدامات الحاسوب االقتصادية واالجتماعية والعسكرية. -
 ادراك قيمة تقنيات الحاسوب في تحسين قدرة االنسان على االحتماالت والتوقعات الصحيحة. -
 قيمة تماسك البناء المنطقي والعملي للحاسوب.تقدير  -
 تقليل الفوارق التعليمية للطلبة . -
 ادراك اثر الحاسوب في تطوير الفكر البشري وتقدم العلم والتكنولوجيا. -

 (9-8: 2009)وزارة التربية العراقية ،                                                    
  -:في التعليم الحاسوب  مميزات

 :له عدة مميزات منها في التعليم ان استعمال الحاسوب 
متعلم وتمكنهم من  مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل البدء بمستوى مناسب لكل -1

 التقدم في البرنامج كل حسب قدرتهم .
 تقريب المفاهيم المجردة . -2
 تشجيع المتعلمين على العمل لفترة طويلة دون ملل . -3
 تعلم بتغذية راجعة فورية تزيد من دافعيته للتعلم وتساعد على تصحيح اخطاءع.تزويد الم -4
 تنمية المهارات والمفاهيم لدى المتعلمين من خالل التمرين والممارسة وتكرار االمثلة. -5
 القدرة على تخزين واسترجاع كم هائل من المعلومات . -6
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اضيع ليست موجودة ضمن قدرته على ايجاد بيئات فكرية تحفز الطلبة على استكشاف مو  -7
 المقررات الدراسية .

 (277: 2015)الزهيري ،  عدم اشعار المتعلم بالحر  بسبب اجابته الخاطئة. -8
  

 
 

  -ثانيًا : تحليل محتــــــــــــــو  الكتاب المدرسي :
إن عملية تحليل الكتاب هي عملية التعرف الى العناصر االساسية التي يتكون منها محتوى المنهج 

واء كان اهداف ، وسائل تعليمية ، انشطة ، محتوى ام اساليب التقويم، وتحليل المحتوى جزءًا من س

عملية تحليل الكتاب  "( ان 2011(، ويرى )التميمي ،53: 2009تحليل المنهج )الهويدي ، 

تشخيصية عالجية تقود الى تطوير الكتاب وتحسينه وقد تشمل عملية التحليل االهداف والمحتوى 

النشطة والوسائل التعليمية وانماط التقويم التي يتضمنها الكتاب المدرسي ، وتتم عملية التحليل بعدة وا

طرق منها تحليل المحتوى او تحليل المضمون ، وان منهج تحليل المحتوى هو احد اساليب البحث 

ات وحد           .(  275-274: 2011)التميمي ، "الوصفي الذي يصف الظاهرة ويعالجها 

 -تحليل المحتو  :

 ون الى تقسيم وحدات تحليل المحتوى االساسية الى :يشير التربوي

: اصغر وحدة من وحدات التحليل وقد تكون معبرة عن معنى محدد او مفهوم معين وقد الكلمة .1
 تعبر عن رمز او مدلول او شخصية.

تخدامًا وهي اصعب : وهي اكبر وحدات التحليل واكثرها فائدة واس الفكرة )صريحة وضمنية( .2
من الكلمة في التحليل وذك الن الفكرة قد تشير الكثر من مفهوم او معنى مالم يتم تحديد 

                                                                                           المراد بدقة وهي عبارة عن جملة بسيطة او عبارة تتضمن فكرة .
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:وهي من المقاييس المادية التي تستعمل للتعرف الى المساحة التي مساحة والزمن مقاييس ال .3
تشغلها المادة المحللة او المدة الزمنية التي تستغرقها المادة المحللة فيما اذا كانت مبثوثة او 

   (94: 2009)الساموك وهدى ،مكتوبة في اجهزة االعالم ووسائله المختلفة. 
حليل التي تستخدم عند دراسة الشخصيات والقصص والروايات : من وحدات التالشخصية .4

 المسرحية  و كتب السيرة .
العبارة : مجموعة من كلمات مترابطة تعطي معنى تام مثال )اهمية اللغة في التواصل  .5

 االنساني (.
الجملة : عدد من الكلمات تتخللها رموز تشير الى بدايتها ونهايتها كالفاصلة والنقطة ،  .6

كالفعل والفاعل والمفعول به والجملة الخبرية والجملة االستفهامية وهي متفاوتة في  وبأوصاف
 بنائها من لغة الى اخرى فيجب على الباحث اخذ قواعد اللغة بعين االعتبار عند تحليله .

الفقرة : ويقصد بها من الحرف االول في البناء اللغوي الى  خر كلمة تتبعها نقطة ليجري البدء  .7
ديدة ، حيث يقوم الباحث بتحليل المفردات التي تناولتها الفقرة بًعد المرات التي تناولتها بفقرة ج

بغض النظر عن االفكار التي تناولتها ، وتعد الفقرة وحدة كبيرة نسبيًا اذا ماقورنت بالوحدات 
 (251-250: 2014االخرى .) الخوالدة ويحيى ،

 لصريحة والضمنية لمالئمتها طبيعة البحث وهدفه.ويعتمد في هذا البحث وحدة التحليل الفكرة ا

 -تحليل المحتو :عملية 
 تحليل المحتوى بالتالي: عمليةتتمثل 

المضمون  في تصنيف تعتمد:والمقصود بها مجموعة العناصر التي  تحديد فئات التحليل -1
ليل المحتوى لما ووصفه،ويعد تحديد فئات التحليل من العوامل الرئيسة التي يقوم عليها نجاح عملية تح

 (203-200: 2011)الهاشمي ومحسن ، يترتب عليها من نتائج .
الموضوع والظواهر  : بما ان عملية التحليل تسعى الى وصف عناصر تحديد وحدات التحليل  

 المقيسة وصفًا كميًا فالبد من تجزئة المضمون الى فئات تحتوي كل فئة على مجموعة من العناصر
 (. 275: 2011تي تنطوي تحتها )التميمي ،والصفات الفرعية ال
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البيانات وتسجيل  الباحث لغرض جمع يصممها : وهي عبارة عن استمارةتصميم اداة التحليل -2
في اجراءات تحليل المحتوى لما لها من  تكرار وحدات التحليل ويعد تصميم االداة من العوامل المهمة

 ها بالشكل الذي يعين الباحث على بلوم هدفه.في نجاح عملية التحليل وتسهيلها وتنظيم ريدور كب
اما وحدة التحليل تتحدد بالفكرة  وتتحدد فئات التحليل في هذا البحث بالمؤشرات التابعة لكل نمط

تصميم استمارة التحليل وتحديد حقولها لغرض تسهيل وتأخذ الباحثة بالحسبان الصريحة والضمنية، 
 تنظيم البيانات وتبويبها .

: تكون االداة صادقة اذا كانت تمثل المحتوى المراد تحليله والهدف المراد من ذلك  صدق االداة -3
التحليل، وللتحقق من صدق االداة فالطريقة االكثر شيوعًا هي عرض اداة التحليل على مجموعة من 

من اهل الدراية والخبرة في مجال التحليل والبحث العلمي البداء اراءهم حول تقيم االداة وماتضمنته 
 فئات وترميزات ومصطلحات.

 تي :آلصدق التحليل :  لكي يكون التحليل صادقا ينبغي ا -4
قدرة الباحث على تحديد فئات التحليل تحديدا دقيقًا وترميزها وتعريفها تعريفًا يجعل كل فئة  -

 متمايزة عن  يرها من الفئات ويضمن عدم تداخلها مع بعضها.
 وع الوحدة هو االكثر مالئمة لقياس الظاهرة المقيسة.تحديد وحدات التحليل والتأكد من ان ن -
تحديد المصطلحات المستخدمة تحديدًا دقيقًا في ضوء استطالع االدبيات واراء الخبراء وجمع  -

المعلومات حول المفهوم السائد لكل مصطلح من المصطلحات التي يستخدمها الباحث بقصد 
 ن المفاهيم المطلوبة .الوصول الى المصطلحات االكثر دقة في التعبير ع

وهذا كله يمكن تحديدع  في الطريقة االكثر شيوعًا هي عرض اداة التحليل على مجموعة من اهل 
الدراية والخبرة في مجال التحليل والبحث العلمي البداء اراءهم حول تقيم االداة وماتضمنته من فئات 

 وترميزات ومصطلحات.
يتم عرض األداة الى مجموعة من المتخصصين بالمناهج وللتحقق من صدق التحليل في هذا البحث 
 ومن يمتلكون خبرة في عملية تحليل المحتوى.

 ثبات التحليل: ان ثبات التحليل يقتضي : -5
 تحديد وحدات التحليل وفئاته تحديدا واضحًا. -
 اتفاق المحللين على تعريف الفئات والوحدات. -
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 التشديد على الجانب الكمي في التحليل. -
 وحدات والفئات وكونها منفصلة.بساطة ال -
 وضوح تعليمات التحليل واجراءاته وتمكين القائمين بالتحليل منها. -
 تحديد اهداف التحليل والتأكد من مالئمة وحدات التحليل وفئاته تلك االهداف . -
اجراء عملية التحليل على عينة وتطبيق اداة التحليل عليها من الباحث واالخرين ، ومقارنه  -

تحليل التي يتوصلون اليها ،وقد يجري الباحث نفسه عملية التحليل على العينة نفسها نتائج ال
 مرتين بينهما فاصل زمني ويقارن نتائج التحليل في المرتين .

وللتحقق من ثبات التحليل في هذا البحث يتم اختيار عينة من فصول كتابي الحاسوب للصفين 
ليله بنفسها، ثم تختار محلل  خر عندع خبرة في عملية األول والثاني المتوسط وتقوم الباحثة بتح

التحليل ليقوم بعملية التحليل بنفسه، وبعد مدة زمنية تستغرق اسبوعين تعيد الباحثة عملية 
التحليل بنفسها ثم تستخر  معامالت األتفاق بينها وبين نفسها عبر الزمن وبينها وبين المحلل 

 اآلخر .
لتاكد من صدق االداة وثباتها يقوم الباحث باجراء عملية التحليل إجراء عملية التحليل: بعد ا -6

وفق متطلبات البحث واهداف التحليل التي تمثلت في اداة التحليل على ان يحرص على 
الموضوعية واالبتعاد عن التحيز والذاتية ثم يقوم بتحول البيانات الى تكرارات يضعها في 

 ل ال راض المعالجة االحصائية .الحقول المخصصة لها في استمارة التحلي
                                         (230-226: 2011)الهاشمي ومحسن ،         احصائيًا. تهامعالجو تبويب البيانات  -7

 

 -قواعد واسس التحليل  :
ابطه لكي تكون عملية التحليل دقيقة ويكون المحللون الخارجيون على بينة كاملة بقواعد التحليل وضو 

وصوال الى ثبات عال لعملية التحليل فمن الضروري تبني او وضع قواعد فعالة لعملية التحليل في 
 -ضوء نوع وحدة التحليل وطبيعة االهداف اضافة الى طبيعة المادة ، متمثلة باالتي :

 اعداد استمارة خاصة لتحليل الموضوع الى الفكر القيمية التي يتكون منها . -1
 اجمعه للتعرف على الفكر التي يتضمنهابشكل عام.قراءة الموضوع ب -2
 قراءة الموضوع قراءة ثانية متأنية لتحديد الفكر التي تتضمن فيها )وحدات التحليل(. -3
 تحديد صنف القيمة في كل فكرة وفقًا للتصنيف المعد. -4
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 تفريغ نتائج التحليل في استمارة التحليل وذلك بأعطاء تكرار واحد لظهور قيمة من القيم. -5
عندما تحتوي كل فكرة رئيسة على فكرة فرعية ،فتعامل كل فكرة على انها وحدة مستقلة  -6

 بالتحليل .
احدهما وسيلة واالخرى  وأ هما سبب واالخرى نتيجةااذا ظهرت في الجملة فكرتان او اكثر احد -7

 فان كل منهما تعامل كفكرة مستقلة.  اية
 بعدد مرات العطف. اذا عطفت عبارة على اخرى فتحلل الى فكر مستقلة -8
اذا كانت الفكرة التعطي مدلوال قيميًا واضحًا لكونها مرتبطة فيما بينها او بعدها فيمكن الرجوع  -9

 الى القراءة للفكرة السابقة والالحقة لتشخيص الفكرة.
 (222-221: 2007)عبد الرحمن وحقي ،                                             

بط عند التحليل وذلك بإعداد قائمة خاصة بأنماط التعلم وفقًا النموذ  ويتم تبني هذع الضوا
(4-MAT  لمكارثي تتألف من اربعة انماط وكل نمط يحوي على معيار ولكل معيار مجموعة )

 من المؤشرات الدالة عليه . 
                                              

  مــــــــــًا: أنمــــــــــــــاط التعلثالث
صفوف  ير الفي ظل الدعوة الى التعلم الجمعي داخل المتعلمين الحاجة لفهم أنماط تعلم  تتزايد

منهمكون في التعلم وعن  لمتعلمينالمتجانسة وهنا تكمن المسؤولية على المعلم في التأكد من ان ا
والعمل بنمط تعلمهم وعلى مساعدتهم وتشجيعهم على التعلم  في التعلم ، عندهممعرفة الطرق المفضلة 

احيانًا واحيانًا اخرى تشجعهم على تنوع انماط تعلمهم وتوسيعها، ولذا من الضروري ان يكون المعلم 
واعيًا النماط التعلم الفردية المتنوعة في عملية التعلم واالستراتيجيات التعليمية / التعلمية المناسبة لكل 

  (.111:  2012نمط )نبهان،
دية محورا اساسيًا في علم النفس فقد تناولها كثير من العلماء والمهتمين بالبحث تعد الفروق الفر   

والدراسة ، وظهرت حديثًا في الميدان التربوي مصادر جديدة للفروق الفردية منها مفهوم اساليب التعلم 
(Learning stylesالذي يعكس التعددية في اساليب التعلم المفضلة ) المتعلمين عند  

اختيار يعد من احدى المحاور المهمة في  همان فهم كيفية تعلمو (.141:  2015ي ، )المسعود
وقد اولى االدب التربوي هذا الجانب نصيبًا من البحث البأس به ،كما ان الفائدة  استراتيجيات التعلم ،
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 -578:  2006،واخرون المبدئية النماط التعلم هي النظر اليه كأداة للتفكير بالفروق الفردية )القال
579.) 

ًا من مراحل رياض االطفال ءان النظرة الى انماط التعلم اكتسبت اهتماما كبيرًا في مجال التعليم بد
كراسات  عن طريقوحتى الدراسات العليا ،وهناك صناعة مزدهرة مكرسة لنشر اساليب التعلم 

 . Pashler, 2009 : 105)االختبارات وكتيبات وادلة المعلمين االرشادية )
الحسبان وااللمام بها من اجل مساعدة ب( الى ضرورة اخذ انماط التعلم 2008يشير )سعادة ،و 

معرفة المعلم  فضاًل من ( ، 62: 2008المتعلمين في تحقيق االهداف التربوية المنشودة )سعادة ، 
 لنشاطاتابأنماط التعلم المفضلة لدى طلبته أمر بالغ االهمية حيث يوجه الى اختيار طرائق التدريس و 

الى أن معرفة الطالب  فضاًل عنواساليب التقويم المناسبة التي تراعي كل نمط من انماط المتعلمين ، 
لنمط تعلمه المفضل يمكنه من اختيار االستراتيجيات المالئمة التي يتعلم من خاللها بشكل افضل 

 (.49:  2012)العيلة ،
د ان تعلمهم اليتعلمون بطريقة واحدة ، وتعد مسألة ان المتعلمين الذين تري "( 2014وقد ذكر )فطاني ،

)فطاني " تحديد االساليب التعليمية المفضلة لدى كل متعلم هي مسألة جوهرية في تعزيز التعلم 
،2014 :10.) 

من الضروري جدا دراسة انماط التعلم الن الدراسات الحالية  "( انه Gilakjani , 2012وكما اشار )

تعلم واساليب التعليم تساعد على تحفيز عملية التعلم لدى المتعلمين وذلك لانماط ا تؤكد ان الترابط بين
الن الهدف االساسي من دراسة انماط التعلم هو لجعل اسلوب التدريس متوازن ومتكيف مع االنشطة 

 (.Gilakjani , 2012 :51) "التي تالئم كل متعلم 

ينهم فروق فردية في معالجة المعلومات ويتعلم كل مما سبق تقديمه يمكن القول ان المتعلمين فيما ب
منهم بطرائق مختلفة وانه ينبغي تكييف طرائق التدريس واساليبه بما يتالئم ويتطابق مع احتياجاتهم 

 وكيفية تعلمهم .   
 : نماط التعلمرابعًا: تصنيفات ونماذج ال 

بانماط التعلم الحسي األدراكي، تصنف انماط التعلم بحسب األسس األربعة التي بنيت عليها وتتمثل 
وانماط التعلم المعرفية، وانماط التعلم على اساس شخصية المتعلم، وانماط التعلم على اساس وظائف 
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ادى االهتمام المتزايد بدراسة الفروق و  (49: 2016)عطية،. األيمن واأليسر والمتكاملنصفي الدمام 
وز العديد من االتجاهات النظرية والتطبيقية في هذا الفردية في مجال انماط التعلم والتفكير الى بر 

 2010المجال وتمخض عن ذلك عدد من النماذ  التصنيفية النماط التعلم) الز ول وشاكر،
ومن الجدير بالذكر ان هناك انماط منها مايتصل  بالمتعلم واآلخر يتصل بالتعلم وقوانينه  (267:

وعلى اساس وظائف  ماط التي تتصل بالمتعلم نفسهويتناول هذا البحث األن. (48: 2016)عطية ،
  .وليس التي تتصل بالتعلم وقوانينه  نصفي الدمام

وجرت محاوالت من التربويين والمعنيين في طرائق التدريس لتصميم نماذ  تعلم قائمة على انماط 
،وانموذ  التعلم الغرض منها توظيف نمط التعلم المفضل في العملية التعلمية منها انموذ  كولب

 ( 152 -122:  2016الفورمات لمكارثي، وانموذ  التعليم المتمايز،وأنموذ  دن ودن للتعليم.)عطية،
ويتم استعراض انموذ  الفورمات لمكارثي وانماط المتعلمين فيه، والمعتمد كانموذ  لتحليل محتوى كتب 

ن استعراض انموذ  كولب الحاسوب للمرحلة المتوسطة واعداد دليل في ضوءع في هذا البحث فضال م
 ألن انموذ  مكارثي بني على اساس ماتوصل اليه كولب في ابحاثه وتطويرا ألنموذ  كولب الرباعي.

 (Kolb  ،1984 ) نموذج كولبأ.1

تحدى كولب اساليب ونظريات التعلم التي تعتمد على نظريات الذكاء الواحد بتصميمه هذا االنموذ  
( أنموذجًا لتفسير عملية التعلم استند على اساس نظرية 1984) وضع عامو  (،246: 2013)قطامي ،

التي تصف كيفية ادراك المعلومات  ( Experimental Learning Theoryالتعلم التجريبي )
 ومعالجتها والتي تصف التعلم على انه ذو بعدين :

 . (المعلومات المتعلمالبعد االول: يصف عملية ادراك المعلومات )كيف يدرك 

 (Bowles, 2004 : 4)  عد الثاني : معالجة المعلومات.الب

 تعلم وتشمل :للقد افترض كولب اربعة اساليب و

 

 Converger styleاالسلوب التقاربي  - أ

يكون في هذا النمط من التفاعل دمج بين نمطي المفاهيم المجردة والتجريب النشط والمتعلم في هذا 
االفكار بصورة عملية ويهتم باالشياء دون االشخاص ،  النمط استداللي في تفكيرع يعمل على تطبيق
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يضع اهدافا ومخططات ليسير عليها ويميل لحل مشكالته بنفسه وقادر على اتخاذ القرار وله القدرة 
على التخطيط المنظم ويختار الوظائف التي تحتا  الى قدرات تقنية مثل الطب والهندسة واالقتصاد 

 ( .Feray ,2009 : 13وعلم الحاسوب )
 

 Diverger styleاالسلوب التباعدي  - ب

قوة هذا النمط تكمن في قدرة المتعلم على االبداع والمالحظة التأملية والقدرات التخيلية ويتميز المتعلم 
في هذا االسلوب بأنه يبدع في القدرة على مواجهة المواقف الجديدة ويملك القدرة على توليد االفكار 

ويطلق على هذا االسلوب باالسلوب  (Tuker,2008:69ات العلمية ))العصف الذهني( في المناقش
التي تتطلب الحوار والمناقشة في المؤتمرات  التشعبي الن المتعلم ينجز افضل انجاز في االوضاع

والتجمعات والمواقف االجتماعية لذا نجد له اهتمامات ثقافية واسعة ويميل الى جمع المعلومات )علــــــي 
 (.70: 2014ووسام ،

 

 

 Assimilator Styleاالسلوب التمثيلي االستيعابي  -ج

ويهتم المتعلم في هذا النمط بتطوير المفاهيم المجردة والمالحظة التأملية ويهتم بتكوين النماذ  النظرية  
المجردة واليهتم بالتطبيق العملي للنظريات واالفكار، اما في التعلم فيفضل اسلوب القراءات 

 (.(Kolb &Kolb,2009:43ميل لجعل االمور تأخذ وقتًا للتفكيـــر باالشيـــــاء رات ويضوالمحا

 Accommodators styleاالسلوب التكيفي )التوأمي(  -د

يستقبل المتعلم المعلومات بطريقة  و ي الخبرة الحسية والتجريب الفعال ،عدَ يتضمن هذا االسلوب بأ 
ب العملي ويفضل العمل مع االشخاص اكثر من حسية ويعالجها بطريقة نشطة قائمة على التجري
في الخبرات الجديدة وحل المشكالت عن طريق  يندمجاالشياء واليفضل جمع المعلومات بنفسه ولكن 

)رزوقي فهو يتميز بكونه عملي ونشط المحاولة والخطأ ويميل الى المجازفة والتكيف للمواقف التعليمة 
 (.227: 2016واخرون ،
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مع البيئة المحيطة به وانه يتضمن ما  لمتعلملب عملية ديناميكية تعمل على تكيف اوالتعلم عند كو   
 -: (2الشكل)وراء األفعال بين الشخص والبيئة وهذا يتم في أربعة مراحل متتالية 

 

 ( 2شكل )                                   

 (Armstrong& Fakami ,2009 : 45)دورة أساليب التعلم عند كولب 

   -المآخذ على انموذج كولب :

 ير مناسب للصفوف االولى من المرحلة االبتدائية بسبب خطواتها المنطقية التي تعتمد على  -1
 التفكير واالستدالل .

 يقود الى المبالغة في اعطاء الحرية للمتعلم ومن ثم تظهر نواتج  ير مر وب بها .  -2
 لغالبية متعلمي الصف الواحد.يعد المتعلمون االذكياء هم الطرف االقوى بالنسبة  -3
 على قواعد وقوانين وشواهد وامثلة. االنموذ  للمواد التي التحتويمن الصعب التدريس بهذا  -4
 بما ان المتعلم هو محور العملية التعليمية فقد يسبب ارهاقه واجهادع . -5
ى القاعدة اليترك اثرًا ذا داللة احصائية على تحصيل المتعلم في الحاالت التي اليصل فيها ال -6

 بنفسه.
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يصرف في السؤال  يمنح الحرية الكبيرة في السؤال والجواب مما يؤدي الى ضياع الوقت الذي -7
 (246: 2016)رزوقي و خرون ، واالجابة.

 

 (1987   لمكارثي MAT-4 )إنموذج الــ -2

متداخلة ( الفورمات النه يركز على اربعة انماط للمتعلمين MAT-4ـ )أنموذ  الـــسمي هذا االنموذ  ب
باللغة االنكليزية تعني )الحصيرة( ، وله مسميات  (MATمع بعضها البعض كالنسيج حيث ان كلمة )

 اخرى منها :

 استراتيجية مكارثيMaccarthy strategy 
  دائرة مكارثيMaccarthy cycle 
  انموذ  ما وراء المفهوم 
  مكارثي( –دورة تعلم )كولب 
 عجلة مكارثيwheel    Maccarthy 
 الفورمات نظام system  4- MAT 
  انموذ  مكارثي Maccarthy model                         ( ، 24: 2015الجباوي) 

 ( MAT model -4وتتبنى الباحثة في هذا البحث مسمى انموذ  الفورمات )

دمجًا النموذ   انموذ  متسلسل متكون من ثمانية مراحل وهو يعد  ( لمكارثيMAT-4يعد انموذ  )
الرباعي النماط التعلم مع خصائص التعلم وفق جانبي الدمام ليصبح كل نمط تعليمي من انماط  كولب

كولب يراعي جانبي الدمام ،وهو من النماذ  التي تجعل المتعلم نشط ويبني المعرفة بنفسه اذ يتبنى 
ليمية المختلفــــــــة هذا االنموذ  مراعاة الفروق الفردية ويحفز المعلمين على تلبية حاجات المتعلمين التع

م الشامل فالمتعلمين يمكنهم ان عل( لمكارثي مع فكرة التMAT-4وبذلك تتكامل فكــــــــــــرة انمــــــــــــوذ  الـ )
 (.51-50: 2016ينجحوا من خالل التعلم بطرائق مختلفة )رزوقي واخرون ،

 ى مكونين نظريين :يعتمد عل اً تتابعي اً انموذجًا تعليميالفورمات ويعد انموذ  

 اساليب التعلم . أنموذ  كولب في   -

 مفهوم التعلم لجانبي الدمام .  -
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                                                                    (Uyangör, 2012 :43 ) 

 -ويمكن وصف اوجه االتفاق بين انموذجي مكارثي وكولب النماط التعلم على النحو التالي:

 بطرق مختلفة عن بعضهم البعض . المتعلمونم ايتعل -
 يرتبط االختالف باسلوب التعلم الى حد كبير في الدوافع الشخصية واالداء للمتعلم . -
 يصقل ويوسع المتعلمون طرق التكيف للتعلم لديهم من خالل التدريب عليها . -
ة ومستمرة مدى التعلم هي عملية التكيف الشخصي لالندما  والتمييز ،وتكون متجددة ودوري -

 (McCarthy & others , 2002 : 1.8الحياة .  )

 ( لمكارثي MAT-4الـ )خصائص انموذج 

 يتميز انموذ  الفورمات لمكارثي بالعديد من المميزات منها :

  .يمكن لهذا االنموذ  مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين باالعتماد على الخبرة الذاتية للمتعلمين .1
ذ  التعليمي على انشطة وتدريبات ومناقشات استقصائية تمكن المتعلمين من يتضمن االنمو  .2

 الوصول الى النتيجة او القاعدة العامة من بعض المشاهدات والمالحظات الفردية .
االنشطة التعليمية الالنمطية في انموذ  مكارثي التعليمي تالمس انماط التعلم السائدة لدى  .3

فكير من خالل الربط بين الخبرات السابقة للوصول الى المتعلمين تساعد في تنمية الت
 االستنتاجات.

 يراعي القدرات العقلية للمتعلمين فال يقدم للمتعلم من المفاهيم اال مايستطيع تعلمه . .4
 يعد مالئما لجميع المراحل الدراسية . .5
 يصلح لتعليم كل من اصحاب نصفي الدمام ) االيمن وااليسر( على حد سواء.  .6
اذ  المسايرة لالتجاهات المعاصرة في استعمال استراتيجيات تعليمية مشتقة من نظريات من النم .7

التعلم ومن التطبيقات التربوية التي خرجت بها نظريات التدريس واستراتيجيات التدريس المنبثقة 

                            (   167-165: 2016رزوقي واخرون ،) منها.

 :( لمكارثي MAT-4افتراضات انموذج الـ )
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يفترض هذا االنموذ  ان االفراد يدركون المعلومات والخبرات ويقومون بمعالجتها عمليًا وبأربعة انماط 
 -للتعلم يمكن ايجازها :

 يهتم المتعلمون بالدرجة االساس بالمعنى الشخصي. النمط االول :

 ي الى ادراك مفاهيمي.النمط الثاني : يهتم المتعلمون بالدرجة االساس بالحقائق التي تقض

 النمط الثالث: يهتم المتعلمون بالدرجة االساس بكيفية عمل االشياء .

                                               (324: 2004، تروبر  واخرون) يهتم الطلبة بالدرجة االساس في االكتشاف الذاتي. النمط الرابع:

تعلمين جميعهم وعند دمج اساليب التدريس مفر في الالقيمة وتتو وتكون تلك االنماط متساوية االهمية وا
معها ستقوم بمعالجة ما يواجهه المتعلم من معلومات وباالسلوب الذي تدمج فيه الخبرة في الذاكرة مما 

 (.179:  2013يؤدي الى تشكيل التعليم والتعلم االكثــــر مناسبـــــة لهم )قطامي ،

  -( لمكارثي :MAT-4الـ ) أنواع المتعلمين في انموذج

 (  (Uyangör ,2012: 45اف ـــــــــــــــالساليب تعلمهم الى اربعة اصن تبعاً صنفت مكارثي المتعلمين 
 ( :  3الشكل ) 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             

 (  3  شكل )                                                                                                                           

 

 المتعلم التخيلي      

 )لماذا (  

 المتعلم الديناميكي 

 )ماذا اذا(  

 المتعلم المنطقي

 )كيف(  

 المتعلم التحليلي 

 )ماذا (  
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 ( & ÖzsoyBülbül 244: 2015,) ( لمكارثيMAT-4انواع المتعلمين وفقا النموذ  الـ )    

 نماط االربعة :وفيما يلي عرضًا لهذه اال 

 : Imaginative learnerالمتعلم التخيلي  -أ

يفضل المتعلم في هذا النمط استراتيجيات التعلم المرتبطة باالستماع والتحدث والتفاعل والعصف 
يسعى الى المشاركة الشخصية والبحث عن المعاني والترابطات في كل مايتعلمه ويتفاعل  والذهني 

المالئمة  نشاطات( ، ومن ال35: 2013علم ويتأمل فيها)الغامدي ، على نحو جدي مع خبرات المت
لهذا النمط الخرائط الذهنية والعصف الذهني وعمل القوائم والمناقشات وعمل االستنتاجات والمتعلم في 

 (.56:  2014؟) التيان ، هذا النمط يسعى لالجابة عن سؤال لماذا يتعلم شيئًا معينًا 

 Analytic Lernerالمتعلم التحليلي  -ب

يبحث عن الحقائق والمعلومات ويشكل االفكار ويفكر عن طريق المفاهيم المجردة ويفضل العمليات 
المجردة ويحتا  للتركيز في محتوى ما يتعلمه وتتضمن استراتيجيات التعلم المناسبة له المشاهدة 

التفكير التحليلي  (، ويتصف ذو121:  2011،التحليل ، التصنيف ،و وضع النظريات )صابرينة ،
بالتخطيط والعقالنية والتنظير والدقة واالستنتا  والمثابرة وجمع المعلومات مع عدم تكوين نظرة شمولية 

( )الالمي ؟واالهتمام بالتفاصيل وعدم المرونة والقابلية للتنبؤ ويسعى دائما لالجابة عن سؤال) لماذا
،2011 :82.) 

  Logical Lernerالمتعلم المنطقي  -ج

التجريب النشط والمعالجة  عن طريقهذا المتعلم مهتم وبشكل اساسي بكيفية عمل االشياء ويتعلم 
 & Paraskevasالمجردة وهو واقعي ومحدد ويسعى دائما الى كيفية تطبيق ماتم تعلمـــــــــــــــــه)

Mariana , 2003 : 4في التجريب  ( ،وتتمثل استراتيجية التعلم المناسبة للمتعلم في هذا النمط
والتفاعل الحسي مع الخبرات فالمتعلم يتعلم من خالل الفعل والتجريب وتطبيق النظريات ، وهو يبحث 

المالئمة لهذا النمط التكليف بواجب كتابي ، القيام بتجارب عملية النشاطات ( ومن ؟عن سؤال)كيف
 (.270:  2010ومتابعة رحالت على الخرائط وتصميم اللوحات )الز ول وشاكر ،
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  Dynamic Learnerالمتعلم الديناميكي  -د

 مخاطر ، متكيف ، المحاولة والخطأ واالستكشاف ويكون موجه في عمله ،بهذا النمط  المتعلمون يتعلم
يحب المجازفة والتحدي ويتعلم عن طريق االستكشاف الذاتي والسؤال المفضل لديه هو )ماذا اذا 

تجريب وفحص تجاربه عمليًا ويحب تطبيق ماتعلمه لا ( ، وهذا النمط يحبCraven,2000:15؟()
ويمتاز ايضًا بحب المغامرة واالبداع واالبتكار فهو يتلقى  في مواقف جديدة ويتبنى ماتعلمه ويعدله ،

حواسه ويكامل بين خبراته الحالية  عن طريقرة ويعالجها بطريقة نشطة ويتعلم شالمعلومات بصورة مبا
 (.149: 2016واخرون، والفرص المستقبلية )رزوقي

نمط 
 التعلم

الخطوة 
 النكشاطات واالسئلة استراتيجيات التعلم خصائص المتعلم التعليمية

ويمكن وصف استراتيجيات التعلم والنكشاطات واالسئلة المالئمة لكل نمط بحسب انموذج 
 (:1)  المخطط الفورمات لمكارثي 
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يلي
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رس
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ضوع
بمو

لم 
متع
م ال

تما
 اه
ثارة
: ا
يز 
تحف
 ال

يركز على  -
 االحساس والمراقبة 

البحث عن  -
وعمل  -المعنى 

يبحث  -الترابطات 
عن المشاركة 

 -خصية الش
يسعى لالجابة عن 

 سؤال ماذا ؟ 

 االستماع  -
 التحدث  -
 التفاعل  -
 العصف الذهني  -
المشاركة الشخصية  -

بحثًا عن المعاني 
والترابطات فيما 

 يتعلمه 
ويميل الستخدام   -

االشكال والرسوم 
 وااللوان.

 التأمل -
 عصف ذهني  -
 خريطة ذهنية  -
 المناقشة الجمعية -
 اعطاء االمثلة -
 اتهاسئلة ذات معنى لحي -
اسئلة وانشطة الترابط )  -

 مالعالقة ، بماذا يختلف

   
 

ي 
يــــــل
ـــلــــــ
حـــــــ
الت

 

   
   
ائق

لحق
د ا
يجا
: ا
ص 

لفح
ا

 

يبحث عن  -
الحقائق والمعلومات 

 يشكل االفكار  -
يفكر عن طريق  -

 المفاهيم المجردة 
يفضل العمليات  -

 المجردة 
يحتا  للتركيز في -

 ما يتعلمه .
 
العقالنية ويتصف ب -

والدقة والتنظير 
 -واالستنتا  والمثابرة 
يسعى لالجابة عن 

 سؤال )لماذا ؟(

 المشاهدة -
 التحليل -
 التصنيف -
 وضع النظريات  -

اسئلة وانشطة المقارنة  -
 وايجاد الفروق

 اسئلة التفكير بشكل متتابع -
 التصنيف -
تجريب اعتماد طرق اخرى  -

 للحل
 البحث عن التشابه -
اسئلة تهتم بتوضيح  -

 هيمالمفا
كتابة تقارير باالستعانة  -

 باالنترنت.
 الرجوع للموسوعات -
مقابلة خبراء ومختصين  -

بالموضوع .التفاعل مع 
 برامج الحاسوب.
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 (1مخطط )

   
   
   
   
   
   
   
   
  

ي 
طق
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ا

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
لمه
 تع
ماتم

ف 
وظي

: ت
سع 

لتو
هذا المتعلم مهتم بكيفية  - ا

 عمل االشياء 
ن طريق يتعلم ع  -

التجريب النشط 
 -والمعالجة المجردة  

 واقعي ومحدد  
يسعى دائما لالجابة   -

 عن سؤال كيف ؟

 التجريب -
التفاعل الحسي مع  -

 الخبرات 
 تطبيق النظريات -
 المعالجة المجردة -

 التجارب العلمية  -
 اكمال تمرين  -
 مشروعات عملية صغيرة. -
 حل المتناقضات. -
 واجب كتابي. -
اسئلة وانشطة يتوجب  -

 ا بعد تعلم الخبرة .حله
 القيام برسم توضيحي. -
تجريب عملي لبرامج او  -

 طرق جديدة .
اسئلة وانشطة التدريب  -

 الذاتي .
كتابة تقارير بالرجوع الى  -

شبكة االنترنت بشكل 
 فردي او تعاوني.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

كي
امي
لدين
ا

 

 الم
ليل
وتح

ار 
بتك
واال
ع 
البدا

ف وا
كشا

الست
: ا
يز 
تمي
ال

ات
لوم
ع

 

يمتاز بحب المغامرة  -
 واالبداع واالبتكار .

يتعلم عن طريق  -
 حواسه.

يتلقى المعلومات  -
بصورة مباشرة ويعالجها 

 بطريقة نشطة 
 يكون موجه في عمله  -
 متكيف.   -
مخاطر ، يحب  -

 المجازفة والتحدي 
يكامل بين خبراته  -

الحالية والفرص المستقبلية 
. 
سؤاله المفضل          -

 )ماذا اذا ؟(

 االستكشاف الذاتي  -
 المحاولة والخطأ  -
تطبيق ماتعلمه في  -

 مواقف جديدة.

تطبيق المهام في مواقف   -
 جديدة.

انشطة واسئلة تتطلب  -
 التصميم واالبتكار.

انشطة واسئلة تتطلب  -
االستكشاف بالمحاولة 

 والخطأ.
اجراء تحسينات على   -

 طريقة ما او حل ما .
 قصة يتم سردها شفويًا. -
 كتابة تقرير حول -

 الموضوع .
البحث واالستكشاف  -

 الذاتي.
 انشطة جمعية. -
اقتراح طرق جديدة الداء  -

 مهمة ما .
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 )تصميم الباحثة( استراتيجيات التعلم والنكشاطات واالسئلة المالئمة لكل نمط بحسب انموذج الفورمات لمكارثي

 يل وعند اعداد الدليل.( عند اعداد استبانة التحل1ويتم االعتماد على ماورد في في المخطط )

 

  -( لمكارثي لالسباب :MAT-4لقد اختارت الباحثة انموذ  )

 الميزة كونه تميز عن باقي النماذ  بأنه يدمج انماط تعلم الطلبة بجانبي الدمام ، وهذع -
 .شموال بطريقة أكثر الطالب لتعليم مختلف خيار هذا االنموذ  تجعل

 العملي(. يربط جانبي الدمام ) النظري بالتطبيق -
 مالئمته المرحلة العمرية للعينة . -
امكانية تلبيته لمجموعة واسعة من األنماط ،خاصة وانه يعتمد في هذا البحث اعداد دليل  -

 .األنشطة واألسئلة لتقديمها الى المتعلم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        امكانية تطبيقه في كتب الحاسوب في العراق.                                                     -

  Teacher Gide: دليل المعلم  خامساً 

اصر المنهج لما يتضمن من توجيهات وبيان لجوانب المحتوى نمن بين ع اً يعد دليل المعلم عنصرًا مهم
واالجراءات التي ينبغي ان يتخذها المعلم او المدرس في تدريس المادة وتنظيم المواقف التعليمية فضال 

تمرينات او االسئلة واالنشطة وتقويم االساليب التي يمكن ان عن انه يمكن ان يزود المعلم بحلول ال
يتبعها المعلم لكل موضوع وعلى هذا االساس فالدليل هو كتيب مصاحب للكتاب المدرسي يتضمن 
مجموعة المعلومات واالجراءات التي تحيط المعلم علمًا بما لم يشتمل عليه الكتاب فيما يخص المنهج 

المواقف التعليمية وتقدم بها الى المتعلمين ، وتزود المعلم بمصادر التعلم  والكيفيات التي تنظم فيها
الالزمة لتنظيم  تعليم كل موضوع وكيفية استعمال الوسائل التعليمية وحل التمرينات  ير المحلولة في 

 (.318: 2009الكتاب المدرسي )عطية ،

لية تطبيقه ، ويمثل قاعدة انطالق ويعد دليل المعلم حلقة الوصل بين مرحلة التخطيط للمنهج وعم
للمعلم في عمليات التخطيط والتعليم والتقويم وحافزًا على ابتكار واضافة كل ماهو مالئم لتحقيق 

اهم مواد المعلم التي تدعمه وتقدم له  ، فضال من انه من احدى االهداف المنشودة في التدريس 
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مستوى من الخبرات التعليمية لتحقيق االهداف اعلى  من فرايو لما النصح لمنع المشكالت المحتملة 
المنشودة ومن منطلق تلك القيمة التربوية العليا الدلة المعلمين اصبح هناك حاجة ماسة الى انشاء 

او البناء  عملية ذات مردود عال من الكفاءة  وتطوير االدلة بصورة مستمرة بحيث تكون عملية التطوير
الثقافية واالجتماعية الراهنة ،وتكون االدلة اكثر مالئمة لالهداف  والنوعية وذلك لمواجهة التغيرات

التربوية الجديدة ولن يتحقق ذلك مالم يؤخذ بعين االعتبار اثناء عملية بناء االدلة التحوالت التكنولوجية 
ت والثقافية والمعرفية والوسائط التعليمية المتعددة ، ونماذ  التعلم المختلفة والمستخلصة من نظريا

المنهج وذلك للخرو  بأدلة تراعي التطور االبداعي لمواجهة المستجدات الثقافية والتكنولوجية 
 (.4-3: 2006والمعلوماتية )الحويطي ،

 -عالقة الكتاب والدليل بالمنهج :
يتناول الكتاب المدرسي محتوى المنهج او المقرر الذي يمثل العنصر الثاني في المنها  ،ولذا فمن 

ب المدرسي ان يشتمل على جميع مفردات المحتوى وان يثري هذا المحتوى ويوسعه بشكل شروط الكتا
يلبي حاجات المتعلمين وميولهم وقدراتهم ،كما ينبغي ان تتكامل محتويات الكتاب مع محتويات الكتب 

زية له السابقة في المادة نفسها )تكاماًل عموديًا( وتتكامل مع محتويات الكتب في المواد االخرى الموا
)تكاماًل افقيًا( ، والكتاب الجيد يأخذ بيد المعلم ويكون في الوقت ذاته دلياًل جيدًا له ، فان عجز ان 
يكون كتابًا للمتعلم وللمعلم على السواء ،فعندها البد من الدليل الذي يوجه المعلم توجيهًا مباشرًا 

ينساع او يتعمد نسيانه ،تعمد المؤسسات ويساعدع على تنظيم التعلم ، وحتى اليهمل المعلم الدليل او 
(، 163-162: 2009التربوية في الدول المتقدمة الى ان يتكامل الكتاب مع الدليل )عبد الحق ،

 (. 4الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنهج 

     

 كتاب الطالب           

 

 دليل المعلم  
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فأن الدليل يعبر عن الكتاب وعن المنهج نصًا وروحًا  ومثلما يعبر الكتاب عن المنهج نصًا وروحاً 
 -:أن( 2011)مرعي ومحمد،  أشارو 

 هناك مناهج الكتب لها وال ادلة كما الحال في الجامعات . -
 هناك ادلة مستقلة عن الكتب ، ومن المفروض ان يكمل احدهما االخر . -
 هناك ادلة تطبع مع الكتاب ، فالمتن هو الكتاب والحاشية هي الدليل . -
وية ، فأذا كان الكتاب جيدًا وهناك كتاب لكل منها  وهذا ضروري في مراحل التعليم االساسية والثان -

 والمعلم معدأ إعداد جيد فيمكن االستغناء عن الدليل والسيما في المرحلة االعدادية.
 (255: 2011)مرعي ومحمد ،                                                              

 ( : 5 شكل )االشكال بال، وقد تم توضيح تلك ( الى اشكال وجود الدليل 2009ويشير)عبد الحق ،

 

 

 

 

 

 

 ( 5 كشكل )

 ة(ــــــــــــــــم الباحثــــــــــصميتاكشكال وجود الدليل )من 

 

 

دليل رئيس 
مستقل وادلة 
فرعية اخرى 

(مالحق)  

يطبع الكتاب 
مع الدليل في 
صفحات 
 مستقلة 

الكتاب والدليل 
مستقل كل 
منهما عن 
 االخر 

 ( 4 كشكل )
 (319: 2009عطية   عالقة الدليل بالكتاب والمنهج )
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 ل :ــــــق تأليف الدليائطر 

 ( : 6تتعدد طرائق تأليف الدليل ومن هذع الطرائق الشكل ) 

 

 

 

 

 

 (  6شكل )                                  

 (   303: 2012طرائق تأليف الدليل )فرمان وازهار ،                   

شخص او عدد من االشخاص بالتأليف بتكليف تقوم الجهة او الهيئة المسؤولة  -طريقة التكليف : -
 في
دة زمنية محددة ، ويتم التأليف مقابل مكافأت مالية مناسبة، وتتم عملية التأليف في ضوء                       م  

د للمؤلفين المبادئ التي يتم التأليف بها وقد التحدد ذلك ، وهي من الطرائق الجيدة المنها  وتحد
والفعالة والسريعة حيث تسمح للجهة المعينة ان تختار الشخص او االشخاص المناسبين ، ولكن 
عيوبها ان االختيار قد ال يكون موفقًا ، حيث ان االعتماد على سمعة الشخص المكلف او مركزع في 

 لة او وظيفته ، قد اليكفي الختيار االشخاص المناسبين .الدو 
عدد من لجان التأليف بحيث تتقاسم اللجنة العمل  تعمد الهيئة المسؤولة الى تشكيل: طريقة اللجان  -

فيما بينها كما تشكل لجان اخرى للتقييم ولجان الصدار االحكام ، من عيوبها انها تحتا  الى 
 النتا  بالمستوى المطلوب ، حيث تكثر الحساسيات بين المؤلفين.اوقات طويلة ، وقد اليكون ا

وهي طريقة شائعة حيث تقوم الجهة المعنية بعملية التأليف باالعالن طريقة االعالن او المسابقة :  -
عن مسابقة التأليف مقابل اجر معين ، ويوضع في االعالن المادة المطلوب تأليفها والشروط 

 

طرق تأليف 
 الدليل

طريق االعالن 
 او المسابقة

 طريقة التكليف  طريقة اللجان 
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زة هذع الطريقة انها اكثر موضوعية وتخلو من المجاملة والمحسوبية الن مي والمواصفات واالجور ،
المؤلفين  ير معروفين ويتم تقويم مايؤلفون بطريقة فنية وبصورة سرية ، ويعاب على هذع الطريقة 
انها التجذب المؤلفين المرموقين المشهود لهم بالجدارة كما ان شكوكا تحوم حول عملية تقييم 

االفضل اضافة الى ان المجموعة الواحدة التي قامت بالتأليف قد تختبئ خلف  التأليف واختيار
 ( 2011:258بعض االسماء الالمعة التي قد تشترك اشتراكًا اسميًا. )مرعي ومحمد ، 

 مبادئ بناء الدليل :
 -يقوم بناء الدليل على مجموعة من المبادئ اهمها :

رع التربوي باعتبار ان  ايته الرئيسة هي ان : فالدليل مرشد للمعلم في ادائه لدو  داالركشا -
سواء كان معلمًا مستجدًا بمهنة التعليم ام يكون عونًا للمعلم ليؤدي دورع التربوي بفاعلية 

 قديمًا ، فمحتويات الدليل تعبر عن خبرات تعليمية متراكمة نظرية وعملية .
م معلومات ومعارف وخبرات فالدليل مصدر للمعرفة والخبرة التعليمية ، فهو يقد :اإلثراء  -

تعليمية اثرائية سواء اكانت لتنمية الجانب االكاديمي او لتحسين الكفايات وتطوير النتاجات 
، فالمعلم في تعامله مع الدليل يجد معرفة جديدة او خبرة تعليمية مطورة أو اشارة الى 

 مصادر اضافية للمعرفة .
ما يمكن االفادة من توظيفه ويدع له هامشًا من يقدم الدليل للمعلم الحد االدنى م المرونة : -

 الحرية لتطوير ذاته وتطوير ادائه وتحسين مخرجات عمله التربوي التعليمي.
فالدليل يعبر عن اتجاهات التربية وفلسفتها بصورة متنا مة مع كل من   المح  المرجعي :  -

ربية والنتاجات العامة المنها  الرسمي والكتاب المدرسي المقرر ، كما يعبر عن اهداف الت
والخاصة التي ينبغي ان يتسم بها المتعلم بعد تلقيه للمعرفة والخبرة التربوية واكتسابه لها ، 
وبالتالي يرجع المعلم الى الدليل لضبط عملية التدريس بعناصرها ، سواء المدخالت منها او 

 ( 30 -29:  2014المخرجات . )الخوالدة ويحيى ،
عند اعداد الدليل هذع المباديء اذ يراعى مبدأ ان يكون مرشدا لمدرس ويؤخذ في الحسبان 

الحاسوب ليكون عونا له ليؤدي دورع بفاعلية عن طريق مراعاة الفروق الفردية فيما بين 
المتعلمين عن طريق تكييف األسئلة واألنشطة على وفق انموذ  مكارثي ألنماط التعلم المختلفة 

لمتعلم يعتمد اتجاهات متعددة في التعلم والتفكير بدال من ، فضال عن التوجه الى جعل ا
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األعتماد على نمط أم نمطين، اما عن األثراء فيعد الدليل اسئلة وأنشطة اثرائية يجد فيها مدرس 
الحاسوب خبرات تعليمية مطورة بانماط تعلم متعددة، ويأتي متنا ما مع محتوى الكتاب المدرسي 

 ومعبرا عن اهدافه.
 

 :  المعلمدليل  مكوناتب

: وهي االهداف الخاصة التي يتوقع من المتعلم الوصول اليها بعد تعلم الموضوع  نواتج التعلم -
  ويجب ان تتسم بالشمول والتنوع بين المعارف واالتجاهات والمهارات .

 الالزم لتحقيق نواتج التعلم المحددة . الوقت التقريبي -
 تاب ويتكامل معه .: وهو يتصل بمحتوى الك المحتو  المعرفي -
: يحتوى الدليل على مجموعة من االنشطة االضافية المتنوعة  مجموعة من االنكشطة االضافية -

 التي تراعي الفروق الفردية .
: قد يتضمن الدليل معلومات اثرائية موجزة ذات عالقة بالمحتوى توجه المدرس  معلومات اثرائية -

 دافعية الطالب . والطالب لغرض اثراء الموقف التعليمي واثارة
: يتضمن الدليل تحديدا لمصادر تعلم اخرى يمكن للمعلم والطالب الرجوع اليها  مصادر تعلم اخر  -

بقصد زيادة المعلومات والخبرات وتدعيم نواتج التعلم التي تحققت فقد تكون هذع المصادر كتبًا او 
 موسوعات او اقراص او مواقع انترنت .

مالحق منفصلة تتناول اجابات اسئلة الكتاب او ادوات تقويم او  قد يتضمن الدليل : المالحق -
 جداول ورسوم توضيحية  او خرائط.

: يتضمن الدليل وصفًا الستراتيجيات التدريس التي ينبغي اعتمادها استراتيجيات التدريس  -
ثل خطوات والخطوات واالجراءات المنظمة التي يقوم بها المعلم وطلبته لتنفيذ الموقف التعليمي ، وتم

 يتالئم وظروف الموقف التعليمي . مقترحة يمكن للمعلم تطويرها ، او تغييرها بما
لالجراءات االدارية التي يستخدمها المعلم لتنظيم الموقف : يتضمن الدليل وصفًا إدارة الصف  -

التعليمي وضبطه لتسهيل عملية التعليم وتنفيذ الدرس مثل تنظيم جلوس الطلبة ، إثارة دافعية 
المتعليمن ، تحديد الزمن التقريبي لكل خطوة من خطوات الدرس، تنظيم بيئة التعلم النفسية والفيزيقية 

 داخل الصف.
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: يحتوي الدليل على وصف للخطوات واالجراءات التي يتخذها المعلم استراتيجيات التقويم وادواته -
 ا .لتقويم الموقف التعليمي وقياس مدى تحقق النتاجات التي تم تحديده

: يتضمن الدليل وصفًا لالجراءات وعناصر السالمة التي يجب  وصف عناصر السالمة العامة -
 (  321-320: 2013ان يحرص عليها المعلم في تنفيذ الموقف التعليمي . )عطية ، 

 
                                                   وتأخذ الباحثة بالحسبان بعضا من هذع المكونات عند اعداد الدليل.

 -دراســــــــــــــــــــــــات ســــــــــــــابقة:
لم تعثر الباحثة )في حدود علمها ( على دراسات سابقة  اهتمت باعداد دليل للمدرس وفق انماط التعلم 
، لذلك تعرض الباحثة دراسات سابقة  ذات العالقة بمتغيرات البحث )إعداد دليل ( ،وكذلك دراسات 

هتمت بتحليل المحتوى وفقًا النموذ  الفورمات لمكارثي وهي دراسة واحدة )على حد علم سابقة ا
 الباحثة( : 

 1998دراسة بشير  -
  2007دراسة الجشعمي و زينب  -
 2008دراسة فريحات  -
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 ة :ـــــــــــات السابقـــــــــــــــرات ودالالت من الدراســــمؤكش
 

 -من العرض السابق نالحظ االتي :
 هدفها في اعداد دليل المدرس.اختلف تعدد الدراسات و  -1

 تباينت انواع العينات بين مجاميع تجريبية وضابطة وبين كتب دراسية .  -2

 ( . جامعيتنوع المستوى التعليمي الذي تناولته بين )اعدادي ومتوسط و  -3

 ء والعلوم العامة .تنوعت المواد الدراسية  مابين الفيزياء واالحيا -4

 اظهرت نتائج الدراسات الى ضرورة اعداد دليل المدرس وفقا لمتغيرات كل دراسة. -5

 تنوع منهج الدراسة بين وصفي تحليلي ، وصفي مسحي -6

 -االتفاق بين هذا البحث والدراسات السابقة :
 رثي .يتفق هذا البحث مع دراسة فريحات في تحليل المحتوى وفقًا النموذ  الفورمات لمكا -1
من ادوات الدراسات السابقة هي قائمة تحليل )استبانه تحليل ( وهي بذلك تتفق مع هذا  -2

 البحث.
 (2008عينة هذا البحث من مستوى المرحلة المتوسطة وهي بذلك تتفق دراسة )فريحات ،  -3
(في مرحلتين مرحلة  تحليل 1998تتفق هذع الدراسة في تسلسل االجراءات مع )دراسة بشير ، -4

 ى ثم اعداد الدليل وفقًا لنتائج التحليل .المحتو 
 

 -االختالف بين هذا البحث والدراسات السابقة :
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تناول البحث الحالي اعداد دليل المدرس وفقًا النموذ  الفورمات لمكارثي في حين لم تتناول  -1

 اي من الدراسات السابقة ذلك.

قط من كتب الحاسوب بينما من اجراءات البحث الحالي تحليل االنشطة واالسئلة واالمثلة ف -2

 دراسات التحليل السابقة تناولت تحليل المحتوى كاماًل.

عينة البحث الحالي )كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة( ، ولم تطابق اي من عينات الدراسات  -3

 . من حيث المادةالسابقة 

 
 -جوانب االفادة من الدراسات السابقة :

 التعرف على اجراءات البحث المتبعة . -1

 االطالع على ادوات البحث وهي قائمة التحليل .  -2

 اختيار الوسائل االحصائية المناسبة لتحليل النتائج. -3

 االفادة من بعض المصادر العربية واالجنبية . -4

 االفادة من اجراءات اعداد االدلة التي تم اعدادها. -5

 االطالع على عمل وتنسيق االدلة. -6
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 الثالثالفصل 
 منهجية البحث واجراءاته

  

 منهج البحث أوالً:  

 مجتمع البحث ثانياً:  

 ة البحثعينثالثاً:    

 اداة  البحث رابعاً:    

 خامساً: عملية التحليل   

 إجراءات بناء الدليلسادساً:    

 ةـــالوسائل االحصائي: سابعاً    
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 واجراءاتهمنهجية البحث 
 

 أواًل : منهج البحث 

لتحليل كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة الصف )االول والثاني(  منهج البحث الوصفي التحليلياعتمد 
 في ضوء أنماط التعلم بأعتماد اسلوب تحليل المحتوى .

 ثانيًا: مجتمع البحث 

للمرحلة  سوبتمثل مجتمع البحث في جميع الموضوعات المتضمنة في محتوى كتب الحا
البالغ عددها كتابين وبواقع كتاب لكل سنة دراسية للصفين االول والثاني المتوسطة في العراق 

 (.2016 -2015لعام الدراسي )المعتمدة لالمتوسط 

 البحث  عينةًا: لثثا

في محتوى كتب الحاسوب المقرر على طلبة نشطة ( السئلة واال) أ منعينة البحث تكونت 
 -وكاالتي :2016-2015متوسط في العراق للعام الدراسي اني الصفين االول والث

 والمكون من خمسة فصولللصف االول المتوسط  المنهجي أسئلة وانشطة كتاب الحاسوب -1
 .(135-7: 2014( )عبد المجيد واخرون ، 1الجـــــــــــــــدول) 

 

 (1جدول )

 للصف االول المتوسط النسب المئوية لمجتمع البحث وَعينَته  في فصول كتاب الحاسوب

 موضوع الفصل الفصل
 المجتمع

 العينة
 االسئلة واالنكشطة 

 النسبة % العدد النسبة % عدد الصفحات

 %15 9 %18 21 الحاسوب ومكوناته االول
 %11 7 %8 9البيانات واالنظمة  الثاني 
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 العددية
 %27 17 %21 25 نظم التشغيل  الثالث
 %32 20 %30 36 معالج النصوص الرابع
 %15 9 %23 27 العروض التقديمية الخامس

 %100 62 %100 118 المجموع 
 

 

 والمكون من اربعة فصولالمتوسط  للصف الثاني المنهجي أسئلة وانشطة كتاب الحاسوب -2
 .( 154-7: 2014رون، ـــــــــــــــــــي  و خــــــــــــــ)القرمل ( 2الجـــــــــــــــدول) 

 
 

 ( 2جدول ) 

 النسب المئوية لمجتمع البحث وَعينتأهأ في فصول كتاب الحاسوب للصف الثاني المتوسط

 موضوع الفصل الفصل
 المجتمع

 العينة
 االسئلة واالنكشطة 

 النسبة % العدد النسبة % عدد الصفحات

برنامج الجداول  االول
 االلكترونية 

60 42،25% 33 36،26% 

 %26،37 24 %22،54 32 شبكات الحاسوب  الثاني 
 %29،67 27 %16،90 24 االنترنت  الثالث
 %7،70 7 %18،31 26 البريد االلكتروني  الرابع

 %100 91 %100 142 المجموع 
 

 ًا: أداة البحث رابع
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نظرًا لعدم وجود اداة مالئمة لجمع المعلومات والبيانات المناسبة ال راض البحث ،تم إعداد إستبانة 
لحاسوب للصفين االول والثاني المتوسط في ضوء انماط التعلم وأشتملت على ا يباتحليل محتوى كت

 -اربعة أنماط على وفق االجراءات التالية :

 

 مصادر إعداد اداة البحث: 
االطالع على االدبيات التربوية التي لها عالقة بأنماط التعلم بشكل عام ونمط التعلم وفقًا  -

 .( لمكارثي بشكل خاصMat-4النموذ  الـ )
( ودراسات اجنبية 2010( و )فلمبان ،2010الدراسات السابقة العربية كدراسة )فريحات ، -

 في حد ما اتيح للباحثة. ) ,Özsoy &BÜLBÜL 2015,كدراسة )
اراء ذوي الخبرة من االساتذة والمتخصصين في مجال تدريس العلوم وعلم الحاسوب  -

 والمناهج والقياس والتقويم وعلم النفس.
 انة التحليل بصورتها االولية :إعداد استب 

( لمكارثي عن طريق Mat-4تم اعداد استبانة تضمنت انماط التعلم وفقًا النموذ  الـ ) -
 -االجراءات التالية:

: إن هدف االستبانة هو تحديد معايير انماط التعلم وفقًا  تحديد هدف االستبانة -1
ها في تحليل االسئلة والمؤشرات الدالة عليه العتماد النموذ  الفورمات لمكارثي

 االول والثاني المتوسط . واالنشطة في كتابي الحاسوب للصف
كل نمط معيارع الخاص والمؤشرات لتم تحديد اربعة انماط للتعلم و تحديد انماط التعلم : -2

 (:3الجدول )الدالة عليه وعلى النحو التالي 
 

 (3جدول )
 إستبانة التحليل بصورتها االولية

 المؤكشرات عدد المعيار النمط
 16 إثارة اهتمام المتعلم بموضوع الدرس التخيلي 
 14 إيجاد الحقائق والمفاهيم التحليلي
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 13 توظيف ماتم تعلمه المنطقي
 11 االستكشاف واالبداع واالبتكار وتحليل المعلومات الديناميكي
 

 (:صدق اداة البحث  )استبانة التحليل 

على مجموعة من المحكمين المختصين بالمناهج (  6حق )الملتم عرض القائمة بصورتها االولية 
 -للتأكد من : ( 7ملحق ) الوطرائق التدريس وفي تخصص علوم الحاسبات وعلم النفس 

 سالمة صوم الفقرات وشمولها ووضوحها . .1
 مدى تمثيل المؤشر للنمط الدال عليه . .2
 تعديل مايلزم من الفقرات سواء بالحذف ام االضافة ام التغيير . .3

%( لالتفاق على التعديل ، 80 -% 75وابدى المحكمين ارائهم على فقرات القائمة وتم اعتماد نسبة )
 وشملت التعديالت مايلي :

( )اقتراح مشاهدة فيديو لفلم تعليمي عن الموضوع ( الى )التامل 10النمط التخيلي: تعديل المؤشر) -1
 لم تعليمي عن الموضوع(.في مجموعة ادوات او نوافذ او قوائم او مشاهدة فيديو لف

(  )أنشطة تتطلب البحث عبر االنترنت ( و )تحديد 30( و )22النمط التحليلي : دمج المؤشرين) -2
عناوين من شبكة االنترنت ذات عالقة بالموضوع( بمؤشر واحد وهو )انشطة تتطلب البحث عبر 

 االنترنت من خالل تحديد عناوين لها عالقة بالموضوع(.
 ( )صوم اسئلة تتطلب عمليات التصنيف ( الى النمط التحليلي.36نقل المؤشر ) النمط المنطقي : -3
 النمط االديناميكي :  -4

()صوم اسئلة للمعلومات المكتسبة من الفصل(الى)صوم أسئلة للمعلومات 49تعديل المؤشر ) -
 المباشرة الواردة في الفصل( ونقله الى النمط المنطقي.

 لبحث واالستكشاف الذاتي( الى النمط الديناميكي.إضافة مؤشر )أنشطة واسئلة تتطلب ا -

 4وعلى النحو التالي، جدول )( انماط رئيسة 4)وبعد هذع االجراءات تألفت القائمة بصورتها النهائية من
: )- 
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 ( 4جدول )

 إستبانة التحليل بصورتها النهائية
 عدد المؤكشرات المعيار النمط
 15 درسإثارة اهتمام المتعلم بموضوع ال التخيلي 
 14 إيجاد الحقائق والمفاهيم التحليلي
 13 توظيف ماتم تعلمه المنطقي

 11 االستكشاف واالبداع واالبتكار وتحليل المعلومات الديناميكي
 ( وبهذا حققت القائمة شروط الصدق.8الملحق ) 

 ة التحليل ــــخامسًا: عملي

 إجراءات عملية التحليل :

الى تحديد نسبة توافر أنماط التعلم في أسئلة ف عملية التحليل تهدتحديد الهدف من التحليل : -
 .وأنشطة كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة 

عينة التحليل بــ  )االسئلة واالنشطة ( من كتابي الحاسوب للصفين تمثلت تحديد عينة التحليل: -
 م. 2015/2016االول والثاني المتوسط وفقًا للكتب المعتمدة للعام الدراسي 

 (.8تمثلت بقائمة التحليل وفقًا لالنماط االربعة بالصورة النهائية الملحق )ديد فئات التحليل :تح -
 

تم إعتماد )الفكــرة  الصريحة والضمنية(كوحدة للتحليل وذلك الن وحدة التحليل : تحديد  -
عبارات أسئلة وأنشطة مادة الحاسوب  البًا ما تكون واضحة المعنى وصريحة فضاًلعن 

 ا لطبيعة البحث الحالي .مالئمته
تم اعتماد وحدة التكرار كوحدة لتعداد ظهور الفكرة لكل مؤشر من مؤشرات وحدة التعداد :  -

ن تكرار مؤشر من المؤشرات هو مجموع مرات ظهور الفكرة في اثناء  االنماط االربعة وا 
 التحليل ومجموع تكرارات المؤشرات تعبر عن تكرار النمط نفسه .

 -:تمثلت ضوابط عملية التحليل بالتالي :لتحليلاعملية ضوابط 
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تم تحليل االسئلة واالنشطة من كتابي الحاسوب )االول والثاني (المتوسط مع استبعاد مقدمة  -
الكتاب ، محتوى الفصل ،الرسومات ، فواصل الصفحات، قائمة االرشادات ، قائمة 

 المصطلحات ، ثبت المحتويات.
 .  يرالمحلولةفي نهاية كل فصل مع التمرينات المحلولة و  اشتمل التحليل االسئلة الواردة -
 اشتمل التحليل على االنشطة الواردة في المحتوى . -

: تم تحليل انموذ  متمثل )بـــأسئلة وانشطة الفصل الرابع من كتاب الحاسوب للصف  صدق التحليل
وب للصف الثاني( المتوسط باالعتماد االول المتوسط واسئلة وانشطة الفصل الثاني من كتاب الحاس

على قائمة التحليل بصيغتها النهائية وتم تقدير صدق التحليل باالعتماد على صدق المحكمين وذلك 
بعرض انموذ  التحليل على مجموعة من المتخصصين بالمناهج وطرائق التدريس وممن لديهم خبرة 

 (.9ملية التحليل ،الملحق)( وقد اجمعوا على صالح ع7في تحليل المحتوى الملحق )

 -: ثبات التحليل

من ويقصد به الحصول على النتائج نفسها عند تكرار القياس وباالداة نفسها تحت الظروف ذاتها ، و 
ل ومهارته في التحليل ووضوح البيانات المحللة محلالعوامل التي تؤثر على ثبات التحليل هي خبرة ال

(،ومن متطلبات 263: 2007التحليل )عبد الرحمن وعدنان ،ومدى مناسبة المحتوى المحلل لقواعد 
تحليل المحتوى أن يكون علميًا موضوعيًا وبهدف تحقيق ذلك وللحد من ذاتية الباحث فقد تم اتباع 

 اسلوبين في تحقيق الثبات وعلى النحو التالي :

  الثبات عبر الزمن 
  الثبات بين محللين 

 -الثبــــــــات عبر الزمـــــــــن : -1

والثاني للتحقق من ثبات االداة حللت الباحثة بنفسها عينة من فصول كتابي الحاسوب للصف االول 
( انه 121: 2012اشار)محمد وريم ،، وقد الفصل الرابع من كتاب الصف االول متوسط  هوالمتوسط 

( انه 2005 وذكر )العنيزي،يمكن اختيار عينة من مادة موضوع التحليل لتطبيق اداة التحليل عليها ،
يمكن اعادة تطبيق االداة بعد فترة من الزمن التقل عن اسبوعين وال تزيد عليها دون أن يحدث تعلم او 

 2005تدريب عليها ، وأن يكون في نفس الظروف التي طبقت عليها االداة في المرة االولى)العنيزي ،
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تم استخرا  عدد مرات االتفاق و يومًا اعادت الباحثة التحليل مرة اخرى ، ( 14وبعد مرور )( 171:
( G-cooperواالختالف بين التحليلين ومن ثم حساب معامل االتفاق بين التحليلين بأعتماد معادلة )

 (.5( الجدول)0،95وبلغ )
 

 ( 5جدول )

 معامل الثبات لتحليل الباحثة مع نفسها عبر الزمن

 

 
  -الثبات بين محللين : -2

قامت الباحثة مع محلل ذوي االختصاص في مجال الحاسوب و الخبرة في تحليل الكتب *بتحليل عينة 
 -Gاالتفاق بين التحليلين بأعتماد معادلــــــــة معامل  من كتاب الصف االول المتوسط وتم حساب

Cooper) ) ( ( وبذلك بلغ متوسط معامل الثبات للتحليلين )الثبات عبر الزمن 0،92وبلغ معامل الثبات
 (:6، .( الجدول )94والثبات بين محللين( )

 (6جدول )

 معامل الثبات لتحليل الباحثة مع محلل اخر

 عينة التحليل المختارة
تكرارات 
التحليل 

 االول

تكرارات 
يل التحل

 الثاني

نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

معامل 
 الثبات

الفصل الرابع / كتاب  
 االول المتوسط

66 63 63 3 0،95 

 عينة التحليل المختارة

ات تكرار 
تحليل 
 الباحثة

تكرارات 
تحليل 
المحلل 

 االخر

نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

معامل 
 الثبات
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 ، .(94وبذلك بلغ متوسط معامل الثبات للتحليلين )الثبات عبر الزمن والثبات بين محللين( )

%( 70ثبات يعد جيدًا في استبانات التحليل كلمـا كـان مقـدارع )ن معامل الإ( 2015وقد ذكر )الدليمي ،
( ،وبهـــذع االجـــراءات تـــم االطمئنـــان العتمـــاد اداة تحليـــل المحتـــوى فقـــد 120: 2015فـــأكثر )الـــدليمي ، 

كانــت معــامالت الثبــات عاليــة وبــذلك اصــبحت االداة بصــورتها النهائيــة مناســبة لتحليــل كتــب الحاســوب 
 . ( لمكارثيMAT-4لمتوسط على وفق انماط التعلم بحسب انموذ  الـ )للصفين االول والثاني ا

وبهذع االجراءات تم االطمئنان العتماد اداة تحليل المحتوى فقد كانت معامالت الثبات عالية وبذلك 
للصفين االول والثاني المتوسط على  اصبحت االداة بصورتها النهائية مناسبة لتحليل كتب الحاسوب

 ( لمكارثي.MAT-4علم بحسب انموذ  )وفق أنماط الت

 

 

 

 
 :خطوات التحليل

( لمكارثي تم اتباع تحليل MAT-4بأعتماد اداة التحليل المعدة على وفق انماط التعلم بحسب انموذ  )
 -كتب الحاسوب للصفين االول والثاني المتوسط على وفق الخطوات التالية :

 (.10ل الملحق )اعداد قائمة بخمس اعمدة لتفريغ نتائج التحلي -1
قراءة اولية عامة لالنشطة واالسئلة الواردة في محتوى كل فصل من فصول كتب الحاسوب  -2

 للتعرف على النمط الذي ينتمي اليه واالفكار المتضمنة فيه 
قراءة متأنية لالسئلة واالنشطة )عينة البحث( لكل فصل من فصول الكتاب لمرة واحدة او  -3

 اكثر.
ة في االنشطة واالسئلة سواء كانت فكرة صريحة ام ضمنية للتأكد من تحديد العبارات الوارد -4

 تضمنها ام عدم تضمنها انماط التعلم.

الفصل الرابع / كتاب االول 
 المتوسط

66 61 61 5 0،92 

 لهيب كريم قربان/ ماجستير علوم حاسبات / جامعة بغداد / كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم( / قسم الحاسبات / تدريسية  --*
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 (.8مطابقة الفكرة في النشاط او السؤال مع المؤشرات في قائمة التحليل بالملحق) -5
حساب تكرار كل فكرة تضمنت احد المؤشرات في قائمة التحليل وذلك بوضع عالمة ) / (  -6

 مؤشر في حقلي متضمن ام  ير متضمن.امام ال
تفريغ نتائج التحليل وذلك بحساب عدد مرات تحقق او عدم تحقق المؤشر الدال على النمط  -7

 والنسبة المئوية.
 سادسًا : إجراءات إعداد الدليل

ـــــابي الحاســـــوب للصـــــفين االول  ـــــل االنشـــــطة واالســـــئلة لكت ـــــى نتـــــائج تحلي ـــــم اعـــــداد الـــــدليل اســـــتنادًا ال ت
وجـــــــــدول  (7وتوزيـــــــــع انمـــــــــاط الـــــــــتعلم لكـــــــــل فصـــــــــل وفـــــــــق التكـــــــــرارات الجـــــــــدول ) متوســـــــــطالوالثـــــــــاني 

 (7جدول)(.8)
تكرارات كل نمط بالنسبة لكل فصل ومجموع تكرارات االنماط للفصل الواحد في كتاب الصف االول 

 المتوسط
 الفصل
 النــمــــط

الفصل 
 االول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 الثالث

الفصل 
 الرابع 

الفصل 
 الخامس

 0 3 2 5 1 لتخيليا
 4 19 17 8 1 التحليلي
 9 38 40 31 7 المنطقي

 4 9 1 13 0 الديناميكي
 17 69 60 57 9 مجموع االنماط لكل فصل 

 212 مجموع تكرارات الكتاب 
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 (8جدول)

تكرارات كل نمط بالنسبة لكل فصل ومجموع تكرارات االنماط للفصل الواحد في كتاب الصف الثاني 
 المتوسط

 

 

 

 

 

 

 -خطوات إعداد الدليل: 

 اهتمت ببناء دليل المعلم منها : تم األطالع على دراسات  ى دراسات محلية وعربيةاالطالع عل
(وباالضافة الى  االطالع على  دالئل 1998( ودراسة )بشير ،2007دراسة )الجشعمي وزينب ،

و)دليل المعلم لمقرر  (2008لدول عربية لالفادة من خبراتهم في تأليف الدليل مثل دليل)اليونسكو،
( و)دليل المعلم لتدريس الحاسوب / الجمهورية اليمنية 2016لمملكة العربية السعودية ، الحاسب / ا

 (.2012( و)دليل المعلم للمعلوماتية / دولة الكويت ، 2012،

 تم تحديد مكونات دليل المدرس بالتالي: الدليل كوناتتحديد م : 

اعطاء مع   دراسي بشكل موجزرض الفلسفة التي يقوم عليها المنهج التضمنت ع مقدمة الدليل: -1
 لمكارثي مع التعريف بكل نمط. Mat-4مقدمة مختصرة عن انماط التعلم النموذ  

 :يلي وكما والنتاجات التعليمية وتمثلت بتحديد الهدف العام التعريف بأهداف الدليل: -2

 الفصل  
 النــمــــط

الفصل 
 االول

الفصل 
 الثاني

الفصل 
 الثالث

الفصل 
 الرابع 

 0 3 7 2 التخيلي
 2 7 4 22 التحليلي
 10 23 23 66 المنطقي

 1 8 10 13 الديناميكي
 13 41 44 103 مجموع االنماط لكل فصل 

 201 مجموع التكرارات للكتاب
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مادة   ي محتوى يهدف الدليل الى ارشاد المدرس لتقديم أسئلة وأنشطة متنوعة تثر   الهدف العام : -أ
الحاسوب لطلبة المرحلة المتوسطة وتراعي الفروق الفردية وأنماط التعلم بحسب انموذ  الفورمات 
لمكارثي المتمثل باربعة انماط من المتعلمين )التخيلي، التحليلي،المنطقي، الديناميكي( لتجديد خبرة 

 ت التعليمية.المدرس في تقديم األنشطة والتمرينات األثرائية وتطوير النتاجا

: تم صوم األ راض السلوكية بمجاالتها الثالثة المعرفية والمهارية والوجدانية لكل نتاجات التعلم -ب
 فصل من فصول كتابي األول والثاني المتوسط

ادرا  انشطة واسئلة متنوعة مع اجاباتها تراعي االنماط االربعة لمكارثي لكل موضوع من مواضيع  -3
 .ول والثاني المتوسط فصول كتابي الصف اال

على مجموعة من المتخصصين بالمناهج وطرائق ( 11بصورته االولية ،الملحق ) الدليل عرض تم -4
بآرائهم واجراء بعض التعديالت تم االخذ و (  7التدريس وممن لديهم خبرة في تأليف االدلة  الملحق )

 (.12ملحق )الليكون الدليل بصورته النهائية ، الطفيفة عليه 

 

 ًا :الوسائل االحصائيةسابع

 استعملت الباحثة الوسائل االحصائية المناسبة لطبيعة البحث والمتمثلة بـــــ :

 النسبة المئوية . -
 التكرارات في تحليل المحتوى . -
 ن :إاليجاد معامل االتفاق حيث   G-Copperمعادلة   -

1-  

معامل االتفاق =                                       100 ×

 

 (      237: 2007عبد الرحمن وعدنان ،)

 

 

 عدد مرات االتفاق             
 االتفاق عدد مرات االتفاق + مرات عدم 
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 الرابعالفصل 

 عرض النتائج وتفسيرها

  

المتعلقة بالبحث عرض النتائج :أوالً 

 النتائجتفسير: ثانياً 

 ستنتاجات : االثالثاً 

 توصيات ال ابعاً:ر

 مقترحات : الخامساً 
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 عرض النتائج أوال: 

يتنــاول هــذا الفصــل عرضــًا للنتــائج التــي تــم التوصــل اليهــا ، وتمثــل باالجابــة عــن تســاؤالت البحــث بعــد 
البحــث وتحليــل البيانــات احصــائيًا ، لتحقيــق اهـداف البحــث المتمثلــة بتحليــل كتــب الحاســوب داة أتطبيـق 

للمرحلة المتوسطة وفقًا النماط التعلم وتفسيرها وفقًا لمعطيات الخلفية النظرية والدراسات السابقة ومن ثم 
للنتـائج التـي توصـل  .وفيمـا يلـي عرضـًا تفصـيلياً إعداد دليل المدرس لكتب الحاسوب وفقًا النماط الـتعلم 

 -اليها هذا البحث ومناقشتها :

 نتائج التساؤل االول الذي ينص :  -1
 ما انماط التعلم التي ينبغي توافرها في محتو  كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة ؟

-4لالجابــة عــن هــذا التســاؤل تــم إعــداد قائمــة تتضــمن أنمــاط الــتعلم وفقــًأ النمــوذ  الفورمـــــــات )
MATي . بأربعـــة أنمـــاط ) التخيلـــي ، التحليلـــي ، المنطقـــي ، الـــديناميكي( وكـــل نمـــط (  لمكـــارث

يتألف من فقرات تتمثل بالمؤشرات الدالة عليه )كما تم عرضـه فـي الفصـل الثالـث فـي اجـراءات 
 البحث( .

 نتائج التساؤل الثاني الذي ينص : -2
 ؟ما أنماط التعلم المضمنة في محتو  كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة 

لالجابة عن هذا التساؤل تم اعتمـاد اداة تحليـل محتـوى كتـب الحاسـوب للصـفين )االول والثـاني 
المتوســط ( وفقــًا النمــاط الــتعلم والتــي تــم اعــدادها لهــذا الغــرض ، ومــن ثــم تحليــل محتــوى كتــب 
الحاسوب للصفين )االول والثاني( متوسط وحساب التكرارات والنسب المئوية لكل نمط وفي كل 

 من فصول كتابي الحاسوب للصفين االول والثاني المتوسط وكما يأتي:فصل 
 

وفقا النموذج تائج تحليل محتو  كتاب الحاسوب للصف االول متوسط ن - أ

 ( لمكارثي :MAT-4الفورمات )

كتاب الحاسوب التكرارات والنسب المئوية لكل نمط في كل فصل من فصول تم حساب 

 (: 9الجدول )للصف االول المتوسط 
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 (9دول )ج

 كتاب الصف االول المتوسط في فصولكل نمط من انماط التعلم المئوية ورتبة  نسبالتكرارات وال
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 11.11 1 االول
% 

2.5 1 11.11% 2،5 7 77،78% 1 0 0% 4 

 2 %22،81 13 1 %54،39 31 3 %14،03 8 4 %8،77 5 الثاني

 4 %1،67 1 1 %66،67 40 2 %28،33 17 3 %3،33 2 الثالث

 3 %13،04 9 1 %55،07 38 2 %27،54 19 4 %4،35 3 الرابع

 
 2،5 %23،53 4 1 %52،94 9 2،5 %23،53 4 4 %0 0 الخامس

النسبة 
العامة 
لتوافر 
 كل نمط
في 
 الكتاب

11 5،19% 4 49 23،11% 2 125 58،96% 1 27 12،74% 3 

عــدم التـــوازن فــي توزيـــع االســئلة واالنشـــطة التــي تراعـــي كــل نمـــط مــن االنمـــاط  ( 9يتبــين مــن الجـــدول)
 وكانت على النحو التالي :االربعة 

حصــل الــنمط المنطقــي علــى اعلــى و %( 77،78و  %0بــين ) النســبة : تراوحــت صــل االولالف -
، وبذلك حاز على المرتبة االولى ( 7وبتكرارات عددها) النماط(% مقارنة ببقية ا77،78نسبة )

كانــت نســبتهما متســاوية وهــي  كانــا فــي المرتبــة الثانيــة و التحليلــي والمنطقــي فقــد نامــا النمطــي
الـــديناميكي فـــي المرتبـــة االخيـــرة الـــنمط  ويـــأتي ( لكـــل منهمـــا ، 1) عـــددهاوكانـــت (% 11،11)

 .(%0هذا النمط كانت )ل توافر االنشطة واالسئلة وكانت

 بــاعلى،وحضــي الــنمط المنطقــي  (%54.39 -77 8)تراوحــت النســب بــين : الفصــل الثــاني -
في المرتبة يليه ثم ، المرتبة االولى حتلوبهذا ي( 31)عددها كرارات بتو %(54،39نسبة وهي )

،ثم الـنمط التحليلـي تكرار  (13) وبتكرارات عددها( % 22،81نسبة )بالنمط الديناميكي الثانية 
( تكــرار ، وكــان الــنمط التخيلــي اقــل 8(% وعــدد تكــرارات )14،03بنســبة )فــي المرتبــة الثالثــة و 
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 ( تكرار5ارات)(% وبعدد تكر 8،77) عاالنماط في اسئلة وانشطة الفصل حيث بلغت نسبة وجود
 .وهو بذلك يكون في المرتبة االخيرة 

 ( % حيــث حــاز الــنمط66،67– 1،67بــين )تراوحــت نســب االنمــاط االربعــة : الفصــل الثالــث -
تكرار وهو بذلك سجل المرتبة  (40) وبتكرارات عددها(% ، 67 66المنطقي على اعلى نسبة )

( تكـرار 17)عـددهاتكـرارات ب(% 28،33بنسـبة)و النمط التحليلي في المرتبة الثانية االولى ثم يليه
، وكـــان فقــط  بتكــرارين،(% 3،33، امــا الــنمط التخيلـــي فقــد حــاز علـــى المرتبــة الثالثــة بنســـبة )

، فقــط(% وبتكــرار واحــد 1،67نســبة )أقــل  الــنمط الــديناميكي بالمرتبــة االخيــرة حيــث حــاز علــى 
 .ايضاً  الفصلهذا بعة في اسئلة وانشطة وبذلك يتبين جليًا  عدم التوازن في توزيع االنماط االر 

( % ، وكمــا فــي بــاقي 55،07 -4،35بــين )نســب االنمــاط االربعــة تراوحــت :  الفصــل الرابــع -
( تكـرار 38) عـددها تكـراراتب(% 55،07على نسبة وهـي )أالفصول حاز النمط المنطقي على 

( تكــرار ، وكــان الــنمط 19)(% وبــــ27،54،ثــم يليــه فــي المرتبــة الثانيــة الــنمط التحليلــي بنســبة )
( تكـرارات 9)تكـرارات عـددها (%  وب13،04الديناميكي في المرتبة الثالثة حيث حضـي بنسـبة )

(% بـــثالث تكــرارات 4،35، وكــان الــنمط التخيلــي فــي المرتبــة االخيــرة حيــث حــاز علــى نســبة )
 .فقط 

 -0بـــــين ) ان نســـــب  توزيـــــع االنمـــــاط فـــــي االســـــئلة واالنشـــــطة تراوحـــــت: الفصـــــل الخـــــامس -
(% ، وهذا مؤشر لعدم التوازن في التوزيع حيـث ان الـنمط المنطقـي بقـي محافظـًا علـى 52،94

( تكــرار ، ويليــه فــي النمطــان التحليلــي 9) وبتكــرارات عــددها(% 52،94المرتبــة االولــى بنســبة )
ـــنمط 4) عـــددها (% وبتكـــرارات23،53والـــديناميكي متســـاويان بنســـبة ) ( لكـــل منهمـــا ، وكـــان ال

الجــدول  خيلــي بالمرتبــة االخيــرة حيــث انــه لــم يحقــق اي نســبة )اي ان تكراراتــه كانــت صــفرًا(الت
( ويمكن توضيح تكرارات كل نمط في كل فصل من فصول كتـاب الصـف االول المتوسـط 10)

 -(:7بالشكل )
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 (10جدول )

 توسطاالنماط االربعة مرتبة ترتيبًا تنازليًا في كل فصل من فصول كتاب الصف االول الم

 الفصل الخامس الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل االول

 الرتبة النمط الرتبة النمط الرتبة النمط الرتبة النمط الرتبة النمط
 1 منطقي  1 منطقي 1 منطقي 1 منطقي  1 منطقي

 5 2 تحليلي 2 تحليلي 2 تحليلي 2 ديناميكي 5 2 تخيلي 

 5 2 ديناميكي 3 ديناميكي 3 تخيلي 3 تحليلي 5 2 تحليلي

 4 تخيلي 4 تخيلي 4 ديناميكي 4 تخيلي 4 ديناميكي

 وقد اختلفت الرتب لالنماط االربعة في الفصل الواحد عن االخر، ورتبت ترتيبًا تنازليًا.

 

 

 (7الكشكل)

 فصول كتاب الصف االول متوسطتكرارات كل نمط في 
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ي متوسط وفقا النموذج نتائج تحليل محتو  كتاب الحاسوب للصف الثان - ب
 -:يـــــــــــ( لمكارثMAT-4الفورمات )

تم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل نمط في كل فصل من فصول كتاب الحاسوب للصف   

 (: 11الثاني المتوسط الجدول ) 

 (11جدول )

 المتوسط لثانيكتاب الصف ا في فصولكل نمط من انماط التعلم المئويةورتبة  نسبالتكرارات وال
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 االول
2 1،94% 4 22 21،36% 2 66 64،08% 1 13 12،62% 3 

 2 %22،73 10 1 52،27 23 4 %9،09 4 3 %15،91 7 الثاني

 الثالث
3 7،32% 

4 7 17،07% 3 23 56،10% 1 8 19،51% 2 

 الرابع
0 0 % 4 2 15،39% 2 10 76،92% 1 1 7،69% 3 

النسبة 
العامة 
لتوافر 
 كل نمط
في 
 الكتاب

12 5،97% 4 35 17،41% 2 122 60،70% 1 32 15،92% 3 

 

عــدم التــوازن فــي توزيــع االســئلة واالنشــطة التــي تراعــي كــل نمــط مــن االنمــاط  ( 11الجــدول)يتبــين مــن 
 وكانت على النحو التالي :االربعة 

حصـــل الـــنمط المنطقـــي علـــى  و%( 64،08 - 1،94بـــين ) نســـب األنمـــاط تراوحـــت : الفصـــل االول-
يليـــه الـــنمط التحليلـــي  ،( تكـــرار66وبتكـــرارات عـــددها )(%64،08على نســـبة وهـــي )المرتبـــة االولـــى وبـــأ

ــديناميكي فــي المرتبــة ، ثــم الــنمط تكــرار( 22) (%وتكــرارات عــددها21،36بالمرتبــة الثانيــة و بنســبة ) ال
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( تكرار وكـان الـنمط التخيلـي فـي المرتبـة االخيـرة حيـث 13(% و)12،62الثالثة حيث حاز على نسبة )
 (% بـتكراران فقط .1،94سجل نسبة )

ــاني- ، وحضــي الــنمط المنطقــي بــاعلى نســبة  (%27 52 -09 9)لنســب بــين تراوحــت ا :الفصــل الث
المرتبـــة  حـــاز علـــىحيـــث ( تكـــرار، يليـــه الـــنمط الـــديناميكي 23) وبتكـــرارات عـــددها( % 27 52وهـــي )
(% 15،91بنسـبة ) خيلـي فـي المرتبـة الثالثـةثـم الـنمط الت ، اتتكرار  (10)و( % 22،73نسبة )الثانية ب

نال الفصل حيث هذا  اقل االنماط في اسئلة وانشطة حليلي، وكان النمط الت( تكرار 7) وتكرارات عددها
 ات فقط .( تكرار 4)وبـ(% 9،09ة )تبلغت نسبالمرتبة االخيرة و 

ــث ا - ( % حيــث حــاز 56،10-17،07)تراوحــت بــين االربعــة نالحــظ ان النســب لالنمــاط: لفصــل الثال
تكــرار ثــم يليــه  (23) عــددها تكــراراتوب(% 56،10لى نســبة )المرتبــة االولــى وبــأعالمنطقــي علــى  الــنمط
فقد حاز على  التحليلي، اما النمط  ات ( تكرار 8) وبـتكرارات عددها(% 19،51بنسبة) لديناميكيالنمط ا

بالمرتبــة االخيــرة حيــث حــاز التخيلــي ، وكــان الــنمط  ( تكــرارات7و )(% 17،07المرتبــة الثالثــة بنســبة )
 ( تكرارات.3ا)وبتكرارات عدده(% 7،32على نسبة )

( % ، وكمــا فــي بــاقي الفصــول حــاز الــنمط 76،92 -0)نســبة االنمــاط بــين  تراوحــت الفصــل الرابــع -
ثــم  ( تكــرار ،10) عــددها (% وبتكــرارات76،92على نســبة وهــي )المرتبــة االولــى وبــأالمنطقــي علــى 

الـنمط الـديناميكي  ، وكـان فقـط بتكـرارين(% و 15،39يليه في المرتبة الثانية الـنمط التحليلـي بنسـبة )
وكـان الـنمط التخيلـي بالمرتبـة تكرار واحـد فقـط (%  وبــ7،69في المرتبة الثالثة حيث حضـي بنسـبة )

ونالحــظ فــي هــذا الفصــل تفــاوت  االخيــرة حيــث انــه لــم يحقــق اي نســبة )اي ان تكراراتــه كانــت صــفرًا(
مـط فـي كـل فصـل مـن ويمكن توضـيح تكـرارات كـل ن، (12كبير بين نسبة نمط ونمط اخر الجدول )

 -(:8فصول كتاب الصف االول المتوسط بالشكل )
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 (12جدول )

 المتوسط لثانياالنماط االربعة مرتبة ترتيبًا تنازليًا في كل فصل من فصول كتاب الصف ا

 الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل االول

 بةالرت النمط الرتبة النمط الرتبة النمط الرتبة النمط
 1 منطقي 1 منطقي 1 منطقي  1 منطقي

 2 تحليلي 2 ديناميكي 2 ديناميكي 2 تحليلي

 3 ديناميكي 3 تحليلي 3 تخيلي 3 ديناميكي

 4 تخيلي 4 تخيلي 4 تحليلي 4 تخيلي 

 ( الترتيب التنازلي لالنماط االربعة في الفصل الواحد .8ويوضح الشكل )

 

 
 (8شكل )

 من فصول كتاب الصف الثاني متوسط تكرارات كل نمط في كل فصل

0

10

20

30

40

50

60

70
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المرتبة االولى ) النمط  كان في المتوسط األولالصف  كتاب كل نمط  في نسبة توافروعند حساب 
( ، وحاز)النمط التحليلي( على المرتبة الثانية 125( وتكرارارات عددها )  58،96المنطقي( بنسبة ) 

ط الديناميكي( فقد كان في المرتبة الثالثة بنسبة ) ( اما )النم 49( وتكرارات عددها ) 23،11بنسبة )
( 5،19(، وأخيرا حصل )النمط التخيلي( على المرتبة الرابعة بنسبة ) 27( وتكرارات عددها ) 12،74

 ( .13( ، الجدول )11وتكرارات عددها ) 

 (13جدول )
 تكرارات كل مؤكشر في كل نمط ونسبة النمط في كتاب الصف االول متوسط
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المرتبة االولى ) النمط المنطقي(  كان في المتوسط الثانيالصف  كتاب كل نمط  في اما نسبة توافر
( ، وحاز)النمط التحليلي( على المرتبة الثانية بنسبة 122( وتكرارارات عددها )  60،70بنسبة )

( 15،92ي المرتبة الثالثة بنسبة )( اما )النمط الديناميكي( فقد كان ف35( وتكرارات عددها )17،41)
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( وتكرارات 5،97(، وأخيرا حصل )النمط التخيلي( على المرتبة الرابعة بنسبة )32وتكرارات عددها )
 ( 13( ، الجدول )12عددها )

 (14جدول)

 تكرارات كل مؤكشر في كل نمط ونسبة النمط في كتاب الصف الثاني متوسط
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ومــن عــرض وتفســير النتــائج الســابق يتبــين انــه هنــاك ضــرورة العــداد دليــل لمــدرس الحاســوب  للمرحلــة 
 ( لمكارثي وهذا هو هدف البحث الثاني .MAT-4المتوسطة وفقًا لنمط الفورمات )

 ثانيا : تفسير النتائج

تعليميـة بـين الطلبـة )وزارة تقليـل الفـوارق ال الـى" بالر م من دعوة وزارة التربية العراقيـة مـن ضـمن اهـدافها
ـــنمط المنطقـــينتـــائج التحليـــل ســـيادة  اظهـــرت( ،  9: 2009التربيـــة والتعلـــيم ، فـــي كتـــابي الحاســـوب  ال
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%( بدرجـة تحقـق* 59،83للصفين األول والثاني المتوسط وحاز على المرتبة األولى بمتوسط نسـبته ) 
 متوسطة  وقد يعود ذلك الى :

ليف كتـب الحاسـوب فـي المرحلـة المتوسـطة وتصـميمها لـم يأخـذوا بعــين . ان المختصـين والمعنيـين بتـأ1
( 2008فقد ذكر) قطـامي و خـرون،  األعتبار اعداد محتوى هذع الكتب بما يالئم انماط التعلم المختلفة،

بهـــذا الشـــأن "ان معظـــم األنشـــطة والمنـــاهج تصـــمم عـــادة للمتعلمـــين الـــذين يســـتعملون وظـــائف النصـــف 
همـــــل المتعلمـــــين الـــــذين تســـــودهم وظـــــائف نصـــــف الـــــدمام األيمـــــن" )قطـــــامي األيســـــر مـــــن الـــــدمام وي

(  فاألتجــاع الســائد لواضــعي المنــاهج ومــؤلفي الكتــب الدراســية بشــكل عــام وكتــب 529: 2008و خــرون،
الحاســوب بشـــكل عــام خـــاص ركــز علـــى التفكيــر او الـــنمط المنطقــي الـــذي يخــص الجانـــب األيســر مـــن 

( "األهتمــــام بتنميــــة مهــــارات التفكيــــر 2009رة التربيــــة العراقيــــة،الــــدمام ،وكــــان مــــن احــــدى اهــــداف) وزا
( فمعظــم األنشــطة واألســئلة فيهــا ركــز علــى خدمــة المعرفــة 8: 2009المنطقــي" )وزارة التربيــة العراقيــة،

ـــتعلم ، فقـــد اهـــتم المحتـــوى العلمـــي لألنشـــطة "بصـــوم اســـئلة  اكثـــر مـــن تركيزهـــا علـــى طبيعـــة او نمـــط ال
الفصــل او التــي يتوجــب حلهــا بعــد تعلــم الخبــرة مباشــرة فضــال مــن انشــطة تتطلــب للمعلومــات الــواردة فــي 

 التدريب الذاتي مثل انشاء بريد الكتروني او اكمال تمرين معين للمعلومات الواردة في الفصل"

. قلـة ادراك مصــممي المنـاهج لجميــع مؤشــرات الـنمط المنطقــي فقـد ا فلــوا "صــوم اسـئلة تتطلــب الرســم 2
قتراح انشطة بشكل مشروعات علميـة صـغيرة ، او حـل المتناقضـات، اوكتابـة تقريـر بعـد التوضيحي،او ا

زيـــارة ميدانيـــة بشـــكل فـــردي ام جمعـــي" فضـــال عـــن عـــدم االهتمـــام باألنشـــطة التـــي تتطلـــب كتابـــة تقـــارير 
 بالرجوع الى شبكة األنترنت وقد يعزى ذلك الى حداثة التوجه ألعتماد التكنلوجيا في التعلم. 

( 4، 3، 2فقــد حــازوا علــى المرتبــة ) والتخيلــي (  والــديناميكي   ) التحليلــي نســبة الــى األنمــاط امــا بال
 ( على التوالي وبدرجة تحقق ضعيفة ويعود ذلك:8،095،  14،33،  20،26وبمتوسطات قدرها ) 

ان القــائمون علــى عمليــة التعلــيم والــتعلم واســاليب التــدريس والمنــاهج وتصــميمها لــم يكونــوا علــى  .1

 ينة من األنماط فضال من عدم ادراكهم اهمية الكيفية التي يتعلم بها المتعلم ، بالر م منب

 اعتمدت درجة التحقق على ماورد في الدراسات السابقة و راء المحكمين في القياس والتقويم والمناهج كاالتي :* 

 فأقل متحقق بدرجة ضعيفة(. %50% متحقق بدرجة متوسطة،  70% فأكثر متحقق بدرجة كبيرة ، اقل من 70) 
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 ( من ضمن اهدافها في اشارة منها الى النمط التحليلي2009دعوة )وزارة التربية العراقية،

 :  2009الى "تنمية القدرة على التحليل والمقارنة والتصنيف والتبويب"  )وزارة التربية والتعليم ،    

 م.(، نرى ان هناك ارتجاال في تحديد طريقة التعلي 9    

بـالنمط . قلة الخبراء في هذا المجال فقد افتقر المحتوى العلمي لألنشطة في كتب الحاسوب والخـاص 2
الـى "البحـث عـن اوجـه الشـبه واألخـتالف بـين األشـياء، او عمليـات التصـنيف، او الرجـوع الـى  التحليلي

نترنــت، او البحــث عــن الموســوعات ،او انشــطة تتطلــب مقابلــة الخبــراء ،او كتابــة تقــارير باألســتعانة باأل
 مؤلفات تخص الموضوع . 

وبالر م ان موضوع الحاسوب يهتم بدرجـة كبيـرة علـى التفاعـل مـع خبـرات الـتعلم والتفاعـل والتامـل فيهـا  
ــديناميكيوالــتعلم بالمحاولــة والخطــا واألستكشــاف ،المتمثــل  ــالنمطين التخيلــي وال اال انهمــا حــازا علــى  ب

افتقر المحتوى العلمي "لألنشـطة واألسـئلة  للنمط التخيليية جدا، فبالنسبة المرتبتين األخيرة وبنسب متدن
الى تتناول" قضايا للعصف الذهني ، او اكمال خريطة ذهنية ، او وصف صور توضح خطوات عمل، 
او تحويل المعلومات  الى رسوم بيانية وعمل قوائم تتضمن اجهزة وادوات" فضـال مـن افتقـارع الـى صـوم 

يحـــدث...اذا كـــان ، او انشـــطة األستكشـــاف الـــذاتي، او األنشـــطة الجمعيـــة، اوقيـــام الطلبـــة  اســـئلة " مـــاذا
              .بالنمط الديناميكيبتدريس بعضهم البعض، او سرد قصة عن الموضوع شفويا" وهذا يتمثل 

 ات ـــــــــــًا : االستنتاجلثثا

 -في ضوء نتائج هذا البحث يمكن استنتا  اآلتي :

كتب الحاسوب للمرحلة المتوسـطة حيـث  تمـت  محتوىوازن في  توزيع االنماط االربعة في عدم الت -1
 عملية التوزيع بصورة عشوائية ومتفاوتة.

كانــت تكــرارات االنمــاط  االربعــة فــي كتــاب الصــف االول متوســط اكثــر مــن التكــرارات فــي الصــف  -2
 الثاني متوسط.

روق الفردية وفقًا النماط التعلم )كمًا ونوعًا( ، فكمًا عدم االهتمام باالسئلة واالنشطة التي تراعي الف -3
نعني بها قد تتوافر في بعض الفصول ويندر وجودها او ينعدم في فصول اخرى ، اما نوعًا فهو 

 نوع ومحتوى  النشاط او السؤال وقدرته على استثارة االنماط االربعة للمتعلمين.
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 ول والثاني المتوسط ، وحصوله على على جميع فصول كتابي اال النمط المنطقيسيادة  -4
 فقد حاز على المرتبة الثانية اما  النمط التحليليالمرتبة االولى في كال الكتابين يليه      
 .النمط التخيليحاز على المرتبة الثالثة واخيرا حاز على المرتبة الرابعة  النمط الديناميكي     

في كتاب الثاني النمط التخيلي نماط فقد كان ندرة توافر بعض االنماط مقارنة بغيرها من األ -5
في كتاب الصف االول  النمط الديناميكيالمتوسط في المرتبة االخيرة في ثالثة فصول ، وكذلك 
 المتوسط كان في المرتبتين االخيرتين في فصول الكتاب.

 اتـــــــــــــــ: التوصيرابعاً 

 باآلتي: في ضوء نتائج هذا البحث توصي الباحثة  

. اعتماد الدليل األثرائي لمدرس الحاسوب ليسترشد به عند تدريس مادة الحاسوب للمرحلة  1
 المتوسطة.

لمادة الحاسوب في وزارة التربية بضرورة  بإعداد المناهج المدرسية المختصين والمعنيين دعوة. 2
لمرحلة اإلفادة من النتائج التي توصل إليها هذا البحث في تطوير محتوى كتب الحاسوب ل

المتوسطة ،وضرورة تضمين انماط التعلم النموذ  الفورمات في االسئلة واالنشطة لكتب المرحلة 
 المتوسطة .

توفير دليل المدرس لمادة الحاسوب للمرحلتين المتوسطة واالعدادية أسوًة بمدرسي المواد . 3
 الدراسية األخرى يقدم عرضا شامال لالسئلة واألنشطة .

هـــات العالميـــة الحاســـوب مـــن اجـــل توافقـــه مـــع األتجا كتـــاب تخطـــيط وتـــأليف اعـــادة النظـــر فـــي.4
،فضـال  المختلفـة انمـاط الـتعلم تصميم انشطة تعليمية وخبرات لمصـلحة الى المعاصرة التي تدعوا

 أثراءع باألنشطة واألسئلة التي تراعي انماط التعلم بحسب انموذ  الفورمات لمكارثي . من

التربيــة فــي المجــال المعرفــي والمهــاري والوجــداني لكتــب الحاســوب  . اعــادة صــوم اهــداف وزارة5
 وتحديدها بما يتالئم وانماط التعلم

 دعوة مدرسي الحاسوب الى وضع األسئلة واألنشطة بما يتالئم وانماط تعلم الطلبة . .6
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ك توجيه التدريسيين للبحث عن الوسائل التعليمية المفضلة لدى طلبتهم كي تساعدهم فـي ادرا .7
 المفاهيم والمعلومات الجديدة بشكل افضل.

 ات ـــــــــــــًا : المقترحخامس

 -إستكمااًل ل ما توَصل اليه البحث الحالي ، وتطويرًا له ، تقترح الباحثة اجراء البحوث االتية:

 اعداد دليل المدرس وفقا ألنماط التعلم لكتب الحاسوب للمرحلة األعدادية  -1
 ( ألنماط التعلم.Dunn &Dunnوفق انموذ  ) تحليل كتب الحاسوب على  -2
 عربيــة اخــرىدراســة مقارنــة بــين محتــوى كتــاب الحاســوب فــي العــراق للمرحلــة المتوســطة ودولــة  -3

 للمرحلة نفسها وفقًا النماط التعلم لمكارثي.
 دراسة تطويرية لمناهج الحاسوب المرحلة االعدادية وفقًا النماط التعلم . -4
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 ادر العربية :المص

  القرآن الكريم 
 (2012ابو زيد،علي احمد وبدرية حسين واسامة عبد العزيز :) دليل المعلم في مادة

 ، وزارة التربية والتعليم الكويتية، فورفيلمز ، الكويت.2،ط المعلوماتية للصف التاسع

 ( 2010اشتيوة  ، فوزي فايز وربحي صبحي : )ارسة(تكنولوجيا التعليم )النظرية والمم  ،

 ، دار صفاء ،االردن. 1ط

 ( تحليل كتب االحياء في المرحلة الثانوية في العراق في ضوء 1998بشير،ايمان وليد":)

، جامعة  اطروحة دكتوراه غير منكشورةقضايا المجتمع البايولوجية وبناء دليل لتدريسها "، 

 ابن الهيثم، بغداد. –بغداد، كلية التربية للعلوم الصرفة 

 ،  تدريس العلوم في المدارس ( :2004ليسل وروجر و. بايب َوجانيت كارلسون) تروبر

، محمد جمال وعبد المنعم احمد ونادر  ترجمة،  الثقافة العلمية الثانوية استراتيجيات تطوير

 ، دار الكتاب الجامعي ، العين. 1،ط عبد العزيز وحسن حامد

  ( 2011التميمي ، عواد جاسم : )دار الحوراء ، بغداد. 2، ط  ابالمنهج وتحليل الكت ، 

 ( اثر استراتيجيتي الفورمات والتدريس التبادلي على تنمية مهارات 2014التيان ،ايمان اسعد ":)

،   رسالة ماجستير غير منكشورة التفكير التأملي في العلوم للصف الثامن االساسي بغزة" 

 جامعة االزهر ،  زة.

 ( 2004جابر ،ليانا ومها قرعان:)مؤسسة عبد المحسن 1ط التعلم النظرية والتطبيق  أنماط،

 القطان ، رام اهلل.

  ( 2011الجابري ،كاظم كريم وداود عبد السالم وزينب حمزة : )المنهج والكتاب المدرسي  ،

 ، مكتبة النعيمي ، بغداد.1ط



  80                                                                             المصـــــــادر
 
 

 

 (اثر انموذجي الفورمات 2015الجباوي ، بان محمود ": )4-MAT وكيسCase  في تحصيل

اطروحة دكتوراه غير لصف الرابع العلمي لمادة الفيزياء ودافعيتهن العقلية " ، طالبات ا

 ابن الهيثم ، بغداد. –، جامعة بغداد ،كلية التربية للعلوم الصرفة  منكشورة

 ( بناء دليل لتيسير تدريس مادة الصرف في 2007الجشعمي ،مثنى علوان وزينب فالح "، )

ة االولى في اقسام اللغة العربية في كليات التربية / كتاب شذا العرف في فن الصرف للمرحل

 (، جامعة ديالى ،العراق .29، ع) مجلة الفتحالعراق " ، بحث منشور ، 

 ( 2008حمادات ، محمد حسن: ) المناهج التربوية نظرياتها مفهومها اسسها عناصرها

 ، دار الحامد ، عمان ، االردن. تخطيطها تقويمها

  مفاهيم التدريس في العصر الحديث  ( : 2012وخالد حسين ) حمادنة ، محمد محمود

 ، جدارا للكتاب العالمي ، عمان.1، ط  طرائق   اساليب   استراتيجيات

 ( فاعلية ادلة المعلمين في تحسين الممارسات التعليمية كما 2006الحويطي ،نهاد عيسى ":)

هم نحو استخدامها بمملكة البحرين "، يراها معلموا اللغة العربية في التعليم االبتدائي واتجاهات

 ، الجامعة االردنية ، عمان. رسالة ماجستير غير منكشورة

  ( مهارات التدريس الصفي2014الحيلة ، محمد محمود :) دار المسيرة ، عمان .4، ط ،  

 ( 2014الخوالدة ، ناصر أحمد ويحيى اسماعيل :) تحليل المحتو  في المناهج والكتب

 ، عمان.، زمزم  الدراسية

  لحاسوب ا: ( 2008ابراهيم ونضال عبد الرحمن وعبد السالم عبد الرحمن ) داود ، احمد

 .عمان، المطابع المركزية ، 2، وزارة التربية والتعليم االردنية ، طللصف السابع 
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  الدبعي ،سعيد عبد اهلل وعبد الرحمن شائف وعبد المنعم محمد وخالد علي ونشوان سعيد

، وزارة التربية 2، طعلم لتدريس كتاب الحاسوب للصف الثامن الثانوي دليل الم(:2012)

 والتعليم اليمنية ، اليمن .

 (2015الدليمي ، احسان عليوي:)مطبعة باب  االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية ،

 المعظم، بغداد.

  ( 2009الراوي ، احمد بحر : )سياتها المناهج الدراسية مفهومها انواعها بنائها اسا

  .بغداد  الكتب والوثائق ،دار    التطور والحداثة تقويمها بين

 (2016رزوقي ، رعد مهدي ووفاء عبد الهادي ونغم هادي وابراهيم صبري:)  نماذج تعليمية–

 مكتبة عادل ، بغداد. 4ج –في تدريس العلوم  تعلمية

 (2016رزوقي، رعد مهدي ووفاء عبد الهادي وابراهيم صبري: )في  تعلمية –عليمية نماذج ت

 مكتبة عادل ، بغداد.  2ج –تدريس العلوم 

 ( 2015زاير ، سعد علي وداود عبد السالم ومحمد هادي ، )1، ط  طرائق التدريس العامة ،

 .دار صفاء ، عمان 

  ( 2007الز ول ، عماد و شاكر المحاميد : )دار  1، ط سيكولجية التدريس الصفي ،
 المسيرة ، عمان.

 __________( ___________2010 :)دار  2، ط سيكولجية التدريس الصفي ،
 المسيرة ، عمان.

 ( 2015الزهيري، حيدر عبد الكريم : ) دار 1، طالمناهج وطرائق التدريس المعاصرة ،

 اليازوري ، عمان .
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 ( 2009الساموك ، سعدون محمود وهدى علي : )المناهج المدرسية بين التقليد والتحديث ،

 عمان.دار الوراق ، 

 ( 2008سعادة ، جودت احمد وفواز عقل وعلي ابو علي وعادل سرطاوي :) التعلم التعاوني (
 ، دار وائل ،عمان. 1(، ط  دراساتنظريات   تطبيقات 

 ( 2008سالمة ، عادل ابو العز : )دار الثقافة ، عمان .1، ط تخطيط المناهج المعاصرة ، 

  ( 2008السليتي ، فراس : )جدارا  1، ط علم والتعليم  النظرية والتطبيقاستراتيجيات الت ،

 للكتاب العالمي ، عمان.

 ( 2004شحاتة ، حسن وزينب النجار: ) الدار 1، طمعجم المصطلحات التربوية والنفسية ،

 المصرية اللبنانية ، القاهرة .

 (تقنيات االتصال والتعلم التنظيمي في المؤسسسات الجزائرية" ، 2010صابرينة ،حمال ":)

،جامعة باجي مختار عنابة، كلية االداب والعلوم االنسانية  سالة ماجستير غير منكشورةر 

 واالجتماعية ، الجزائر.

 ( 2009صبري ، ماهر اسماعيل: ) "بحث " مفاهيم مفتاحية في المناهج وطرق التدريس ،

 ( .10( ، العدد )3، المجلد ) مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسمنشور ، 

 (: 2010صرايرة ، خالد احمد ومحمد داود وموسى ابراهيم وعبد الكريم اللصاصمة )ال

 دار المسيرة ، عمان.،  1ط ،الحاسوب في االدارة المدرسية 

  ( 2013طالفحة ، حامد عبد اهلل : )دار  1، ط المناهج  تخطيطها  تطويرها  تنفيذها ،

 الرضوان ، عمان .
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 ( 2009الطناوي ، عفت مصطفى : )دريس الفعال  تخطيطه مهاراته استراتيجياته تقويمهالت 

 ، دار المسيرة ، عمان. 1، ط

 ( 2014الطيطي ، محمد واخرون : )دار المسيرة ، عمان. 5، ط  مدخل الى التربية ، 

 (أثر استعمال انموذ  مكارثي في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى 2010عبجل ،منى خليفة":)

( 664-634( ،ص)43،ع ) مجلة ديالىسط "،بحث منشور، طالبات الصف الثاني المتو 

 ،جامعة ديالى ،العراق.

 ( 2009عبد الحق،كايد ابراهيم :)1،ط تخطيط المناهج وفق منهج التفريد والتعلم الذاتي ،

 دار الفكر، عمان.

 ( 2007عبد الرحمن ،أنور حسين وعدنان حقي ، ) االنماط المنهجية وتطبيقاتها في العلوم
 ، شركة الوفاق للطباعة ، بغداد .والتطبيقية  االنسانية

 ( 2014عبد المجيد ،  سان  واخرون:) وزارة التربية 5، طالمتوسط  االولالحاسوب للصف ،

 العراقية /المديرية العامة للمناهج ،الوفاق ، بغداد.

 ( 2008عطية ، محسن ،)دار صفاء ،  1، ط االستراتيجات الحديثة في التدريس الفعال ،

 .عمان

  ، عمان .،، دار المناهج 1ط    المناهج الحديثة وطرائق التدريس ( :2013محسن ) عطية 

 ( 2016عطية ، محسن: )  دار صفاء ، عمان. 1ط التعلم أنماط ونماذج حديثة ، 

 ( 2008عفانة ،عزو اسماعيل ونائلة نجيب ونصر خليل وحسن ربحي :) طرق تدريس

 ، دار المسيرة ،عمان.2، ط الحاسوب
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  مكتبة ،  مناهج وطرائق تدريس العلوم(: 2011لعفون ، نادية حسين وفاطمة عبد االمير )ا

    كلية التربية االساسية ، بغداد.

 ( 2014علي ،اسماعيل ابراهيم  ووسام توفيق :) أساليب التعلم والتفكير نظرة معرفية في
 دار قنديل ،عمان .الفروق الفردية   

 مناهج البحث (:2005د الرحيم سالمة وسعد الرشيدي )العنيزي، يوسف وسمير يونس وعب

 ، دار الفالح،العين.2، ط التربوي بين النظرية والتطبيق

 ( اثر استخدام انموذ  الفورمات على تحصيل طالبات 2013عيا ،  مال وأمل زهران ": )

مجلة جامعة القدس الصف السادس االساسي في مادة العلوم ونحوها" ، بحث منشور، 

( ، جامعة القدس 4( ، ع)1المجلد)  حة لالبحاث والدراسات التربوية والنفسية المفتو 

 رام اهلل . المفتوحة ،

 ( 2012العيساوي ، رهيف ناصر وداود عبد السالم وزينب حمزة : )المنهج والكتاب المدرسي 

 ، بغداد. ،   مكتبة نور الحسن  1ط، 

 (اثر برنامج مق2012العيلة ، هبة عبد الحميد ": ) ترح قائم على انماط التعلم لتنمية مهارات
رسالة ماجستير التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الرابع االساسي بمحافظة  زة "، 

 ، جامعة االزهر،  زة . منكشورة
  ( 2012فرمان ، شذى عادل وازهار علوان : )معايير الجودة في المنهج والكتاب المدرسي  ،

 دار الكتب والوثائق ، بغداد.

 (:"دراسة تحليلية للوحدة الثامنة من محتوى كتاب العلوم للصف الثامن 2010ريحات ،رائد)ف

ابحاث مؤتمر االساسي المقرر في فلسطين حسب معايير نموذ  الفورمات"، بحث منشور ، 

 ، الجامعة الهاشمية ،عمان.محور المناهج الدراسية والتدريس –التربية في عالم متغير 



  85                                                                             المصـــــــادر
 
 

 

 ( :" درجة اسهام المشرف التربوي في مساعدة المعلم 2014حمد يونس )فطاني ، عدنان بن م
،  رسالة ماجستير منكشورةعلى استخدام انماط التعلم في تدريس طالب المرحلة المتوسطة " ، 

 جامعة ام القرى ، المملكة العربية السعودية.

  4فعالية نظام  "( :2010حسن )فلمبان ، ندى-MAT )راسي في التحصيل الد )فورمات

اطروحة  "والتفكير االبتكاري لطالبات الصف الثاني الثانوي بمكة في مادة اللغة االنجليزية

 جامعة ام القرى ،المملكة العربية السعودية.  هدكتورا
 ( 2014القرملي ،فاضل عباس وابو طالب هيثم وطه ياسين وعقيل عبد العزيز:) الحاسوب

 العراقية /المديرية العامة للمناهج ،الط باع ، بغداد. ، وزارة التربية4، طللصف الثاني المتوسط 

 ( 2013قطامي ، يوسف: )دار المسيرة ، عمان.1، ط استراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية ، 

 (2008قطامي،يوسف و خرون :)دار الفكر، عمان3، ط تصميم التدريس ،. 

 ( 2011قطيط ،غسان يوسف: )عمان.، دار الثقافة ،1، ط حوسبة التدريس 

 ( 2006القال ، فخر الدين ويونس ناصر ومحمد جهاد : ) طرائق التدريس العامة في عصر
 . العين، دار الكتاب الجامعي ،  1، ط المعلومات

 (اثر االنشطة العلمية الالصفية في مستوى التحصيل الدراسي 2010قهوجي ،سناء فاروق ":)

 ، جامعة دمشق ،كلية التربية، دمشق. رسالة ماجستير غير منكشورةفي مادة علم االحياء "، 

 ( 2008كوجك ،كوثر واخرون:) دليل المعلم لتحسين طرق  –تنويع التدريس في الفصل

 ، مكتب اليونسكو االقليمي ، بيروت. التعليم والتعلم في مدارس الوطن العربي

 (اثر انموذجي برسلي ومكارثي في تحصيل مادة الجغرافية 2011الالمي ، زينب علي ":) لدى

، جامعة  اطروحة دكتوراه غير منكشورةطلبة كلية التربية االساسية وميلهم نحو المادة " ، 

 بغداد ، كلية التربية ابن رشد، بغداد.
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 ( 2012محمد ،وائل عبد اهلل وريم احمد:)1، ط تحليل محتو  المنهج في العلوم االنسانية ،

 دار المسيرة، عمان.

 ، المناهج التربوية الحديثة مفاهيمها وعناصرها ( : 2011توفيق احمد ومحمد محمود )مرعي

 ، دار المسيرة ، عمان . 9: طواسسها وعملياتها

 ( الفروق الفردية في اساليب التعلم لدى طالب السنة 2015المسعودي ، احمد سليم عيد ":)
ة المجلالتحضيرية في جامعة تبوك، وكيفية التعامل معها في قاعة الدراسة " ، بحث منشور، 

 ،جامعة تبوك ، تبوك.( ، كانون الثاني1(، عدد)4مجلد)التربوية الدولية المتخصصة  
 (2012نبهان ، يحيى محمد :) الطبعة العربية، دار اليازوري ،عمان.مهارة التدريس، 
 ( دور االنشطة التربوية الصفية 2010نصيرة ،حساني وحمزاوي رتيبة وزاوي حفيظة":)

مذكرة نيل كشهادة استاذ اسي لدى تالميذ التعليم المتوسط "،وانعكاسها على التحصيل الدر 
 ،المدرسة العليا لالساتذة ، الجزائر.التعليم المتوسط غير منكشورة

 ( 2010النسور ، غادة محمد واخرون :)وزارة التربية والتعليم 1الحاسوب للصف التاسع ج ،

 االردنية ،مطبعة االنوار ، عمان.

 (2014النعيمي، حمدية محسن:) اثر انموذ  مكارثي في تحصيل تلميذات المرحلة االبتدائية "

 (، بغداد.27،ع) مجلة دراسات تربويةواتجاهاتهن نحو مادة الرياضيات" ، بحث منشور، 

 ( 2011الهاشمي ومحسن علي : )دار صفاء ،  1، ط تحليل مضمون المناهج المدرسية ،

 عمان .

 ( 2009الهويدي ، زيد) :العين.دار الكتاب الجامعي ، ،  المهارات التدريس الفع 
 (2009ياسين ، منال محمد:) نماذج  –اسس نظرية  –في الثقافة االقتصادية للمعلم

 ، المكتبة العصرية ، المنصورة.1، ط تطبيقات عالمية -تدريبية
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 ( 2009وزارة التربية العراقية:) جمهورية االهداف والمفردات الخاصة بمنهج الحاسوب ،

 العراق.

  دار 1ط التطوير األسس  المكونات  التنظيمات   المناهج(:2004، فتحي و خرون) يونس ،

 ، عمان.الفكر
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 (4ملحق )            

 االستبانة االستطالعية

 

 إستبانة موجهة الى مدرسي الحاسوب                                   

ط التعلم المختلفة هل تعد أسئلة وانشطة مادة الحاسوب للمرحلة المتوسطة تراعي جميع أنما س:

 بأنواعها ؟

 ال نعم النمط
   النمط التخيلي 

   النمط التحليلي

   النمط المنطقي

   النمط الديناميكي

 

 اذا كان الجواب بـ ) ال( أذكر االسباب :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

هل تعتقد ان كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة يتوافر فيها انشطة واسئلة كافية تتالئم مع انماط س: 

 التعلم للطلبة ؟

 الجواب : 

 ال             نعم                                    

 

 هل تحتاج كتب الحاسوب من وجهة نظرك الى مجموعة من االسئلة واالنشطة االثرائية؟ س:

 الجواب :

 نعم                                            ال                    
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 (5ملحق )           

 الحاسوب  تدريسأهداف 
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على اكتساب وتنمية جوانب التعلم في  لطلبةاسوب الى مساعدة ايهدف تدريس الح    
مجاالت مختلفة كاالحتياجات اإلنسانية والشخصية والقضايا المعاصرة والبيئة المحلية والعمل واإلنتا  
 والتعلم المستمر.

 المجال المعرفي ويتضمن اآلتي: - أ
دراك العالقة بينه وبين -1  العلوم األخرى. التعرف على طبيعة الحاسوب ومكوناته وا 
التعرف على مقدرة الحاسوب في معالجة البيانات ومواكبة التطور في مجاالت الثقافة  -2

 والعلوم المعاصرة.

 إدراك المبادئ والمفاهيم والعمليات األساسية التي ترتبط بالحاسوب. -3

 استيعاب واستخدام الرموز والمصطلحات التي تتصل بالحاسوب. -4

 وب في سوق العمل.على دور الحاس لطلبةتعريف ا -5
على التعامل القانوني والتصرف األخالقي عند استخدام المعلومات والتقنيات  ةلطلبتعريف ا -6

ومناقشة عواقب سوء االستخدام والتصرف الخار  عن القانون وتكوين موقف ايجابي من 
 استخدام الحاسوب في التعلم الشخصي والمشاركة المنتجة والمستمرة. 

 

 يتضمن اآلتي:المجال المهاري و  - ب
تنمية القدرات اإلبداعية ومهارات التفكير المنطقي، والتمكن من تصميم بعض البرامج  -1

 البسيطة من خالل إتقان المعرفة بالحاسوب وعمله.
القدرة على استخدام الحاسوب، والتعامل معه، وتوظيفه في حل المشكالت الحياتية  -2

 واالجتماعية.

رات حل المشاكل وما يتصل بذلك من خطوات ومهارات تنمية مهارات التفكير المنظم ومها -3
 فرعية وعلمية ومنطقية.

تنمية مهارات استخدام الحاسوب بطريقة سليمة والتعامل مع ملحقاته األساسية من أدوات  -4
 لإلدخال واإلخرا .
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التمكن من المهارات األساسية التي يحتاجها سوق العمل فضال عن التهيئة  -5
 ة.واإلعداد لمتابعة الدراس

تنمية قدرات الطالب على التعلم الذاتي لمواجهة االنفجار العلمي الهائل والسريع وذلك من  -6
خالل االستفادة من البرامج التطبيقية المختلفة والبيانات والمعلومات التي يمكن الحصول 

 .اإلنترنتعليها من خالل 
يَّة وتعزز  لطلبةإستخدام ا -7 ْنتاج  روح اإلبداع واستخدام هذع ألدوات تعزز التعليم وتزيد اإل 

 األدوات للمشاركة في بناء جيل قادر على اإلنتا  واإلبداع.

القدرة على استخدام الحاسوب لتحديد وتقييم وجمع البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة  -8
واستخدام التقنية لمعالجة البيانات وتسجيل النتائج وتقييمها واختيار مصادر معلومات جديدة 

 للطلبات المحددة.مالئمة 

يستخدم الطلبة األدوات ومصادر التقنية المناسبة لحل المسائل وعمل القرارات الشاملة  -9
 والصحيحة وتوظيفها إلنجاز الخطط لحل المسائل التي تواجههم.

لى اكتساب الميول االيجابية والهادفة نحو البرمجة وذلك بإبراز خصائص ع لطلبةامساعدة  -10
 اماتها المختلفة ذات األهداف المتعددة.البرمجة من خالل استخد

القدرة على حل المشاكل الروتينية في البرمجيات واألجزاء الميكانيكية والكهربائية  -11
 واإللكترونية للحاسوب التي تحدث نتيجة االستخدام اليومي للحاسوب.

واسترجاعها  تنمية القدرة على التحليل والمقارنة والتصنيف والتبويب وتنظيم البيانات وتخزينها -12
 واستخالصها.

أهمية دراسة علم الحاسوب بعمق واستخدامه داخل و خار  المدرسة باحتراف  لطلبةإدراك ا -13
 .والدخول بقوة إلى حقل العمل والجامعة

 

 المجال الوجداني ويتضمن اآلتي: -ج 

 اكتساب عادات الدقة واإلتقان والترتيب والنظام كمحددات سلوكية ضرورية تجاع الحاسوب. -1
 إدراك أن التطور والتقدم في مجاالت المعرفة اإلنسانية يتطلب إتقان التعامل مع الحاسوب. -2
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 إدراك اثر الحاسوب في تطوير الفكر البشري وتقدم العلم والتكنولوجيا. -3

 والعسكرية. ةتقدير أهمية استخدامات الحاسوب االقتصادية واالجتماعي -4

 حسين مردود العمل واإلنتا  وترشيد االستهالك.تقدير العالقة بين العلم والتكنولوجيا في ت -5

إدراك قيمة تقنيات الحاسوب في تحسين قدرة اإلنسان على االحتماالت والتوقعات  -6
 الصحيحة.

 تقدير قيمة تماسك البناء المنطقي والعملي للحاسوب. -7

ق إدراك قيمـة الحاســوب فــي تحســين قـدرة اإلنســان علــى المتابعــة المسـتمرة للــتعلم والتــدريب وفــ -8
 االمكانات المتعددة التي توفرها تقنيات المعلومات.

تقدير قيمة الوقت بصفته موردا أساسيا في حياة اإلنسان واستثمارع بطريقـة تـؤدي إلـى تحقيـق  -9
 النتائج المطلوبة.

  تقليل الفوارق التعليمية بين الطلبة. -10
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 (6ملحق )          
 االوليةقائمة معايير نمط الفورمات )لمكارثي( لمحتو  كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة بصورتها 

 
 اضافتها  معايير ترون 

 

 ة اهتمام المتعلم بموضوع الدرس عن طريق :اثارالنمط )التخيلي( : 

 

 المعيار

  صالحها ضرورتها

    

 المالحظات

 
 ضروري

غير 

 ضروري
 ال تصلح تصلح

 

      صوغ اسئلة وقضايا ذات معنى لحياة المتعلم. -1

مناقشة المتعلم بما يعرفه عن الموضوع وما  -2

 يرغب معرفته.

     

ئلة البحث عن المعنى من موضوع الدرس )اس -3

 لماذا ؟ وفسر ؟(

     

      طرح قضايا للمناقشة الجمعية. -4

      طرح قضية للعصف الذهني . -5

      ة ذهنية ومعرفية.طلب اكمال خريط -6

عمل قوائم تتضمن )تصنيف اجهزة  او االدوات  -7

 او غيرها ....الخ(

     

وصف صور توضح خطوات عمل )ربط شبكة ،  -8

 خ(ربط جهاز ، انشاء ايميل ....ال

     

اعطاء صور ادوات او اجهزة وطلب تنسيبها  -9

 لقوائمها او برامجها

     

اقتراح مشاهدة فيديو لفيلم تعليمي عن  -11

 الموضوع.

     

      الوصول الستنتاجات من قصة علمية قصيرة. -11

الوصول الستنتاجات بعد كل خطوة من خطوات  -12

 تنفيذ البرنامج ، حل مسأله(

     

      عمل رسوم بيانية  -13

      استخدام االشكال والرسوم وااللوان  -14

      اعطاء امثلة عن موضوع التعلم . -15

صوغ اسئلة تهتم بالترابط فيما يتم تعلمه )هل  -16

 يختلف ؟ ما العالقة؟ (

     

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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 ايجاد الحقائق والمفاهيم عن طريق :النمط )التحليلي( : 

 
 المعيار

  صالحها ضرورتها
 المالحظات    

 
 ضروري

غير 
 ضروري

 تصلح
ال 

 تصلح
 

      صوغ اسئلة للمقارنة بين شيئيين -17

      صوغ اسئلة للتفكير بشكل متتابع . -18

صوغ اسئلة )ماذا نعمل ؟ ماذا  -19
 نستفيد؟(

     

تحديد مصادر للقراءة الذاتية  -21
 للموضوع.

     

اقتراح برامج حاسوب تهتم في  -21
 توضيح المفاهيم.

     

      انشطة تتطلب البحث عبر االنترنت  -22

انشطة تتطلب مقابلة الخبراء  -23
 والمختصين بالموضوع.

     

انشطة تتطلب الرجوع الى  -24
 الموسوعات.

     

البحث عن مؤلفات وكتب ذات  -25
 لموضوع.عالقة با

     

البحث عن اوجه التشابه بين اجزاء  -26
 الحاسوب او برامجه واالشياء االخرى.

     

كتابة تقرير عن الموضوع  -27
 باالستعانة باالنترنت .

     

انشطة تستدعي التفاعل مع برامج  -28
الحاسوب )متابعة فلم تعليمي او تشغيل 

 برنامج او غيرها (

     

اء تجريب اعتماد برامج اخرى الد -29
 نفس المهمة .

     

تحديد عناوين من شبكة االنترنت  -31
 ذات عالقة بالموضوع. 

     

 معايير ترون اضافتها 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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 معايير ترون اضافتها 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 توظيف ماتم تعلمه عن طريق:النمط )المنطقي( : 

 
 المعيار

  صالحها ضرورتها
    

 المالحظات
 

 ضروري
غير 

 ضروري
 تصلح

ال 
 تصلح

 

انشطة تتطلب التدريب الذاتي)انشاء  -31
 ايميل ، تنصيب برنامج ، ربط جهاز(.

     

انشطة واسئلة تتطلب حل  -32
 التناقضات.

     

انشطة تتطلب القيام بتجريب عملي  -33
 لبرامج جديدة 

     

اقتراح انشطة على شكل مشروعات  -34
 عملية صغيرة

     

      صوغ اسئلة )كيف؟( -35

      صوغ اسئلة تتطلب عمليات تصنيف -36

صوغ اسئلة تتطلب القيام برسم  -37
 توضيحي

     

مالحظة صور وتسمية االجزاء  -38
 المؤشر عليها 

     

كتابة تقارير عن الموضوع بالرجوع  -39
الى شبكة االنترنت بشكل فردي او 

 تعاوني 

     

كتابة تقارير عن الموضوع بعد  -41
 زيارة ميدانية .

     

      ء واجب كتابي اعطا -41

وضع مسائل وتمرينات يتطلب حلها  -42
 بعد تعلم الخبرة مباشرة 

     

اكمال تمرين معين )فراغات ،  -43
 مطابقة ، اختيار من متعدد...(
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 اف واالبداع وتحليل المعلومات عن طريق :االستكشالنمط )الديناميكي( : 

 
 المعيــــــــــــار

  صالحها ضرورتها
    

 المالحظات
 

 ضروري
غير 

 ضروري
  ال تصلح تصلح

      صوغ اسئلة ماذا ....اذا  -44

      انشطة تتطلب التصميم واالبتكار . -45

اقتراح طرق جديدة الداء مهمة ما  -46
 )انشاء ، تصميم ، ربط...الخ(

     

      اعطاء انشطة جمعية -47

      كتابة تقرير حول الموضوع . -48

      صوغ اسئلة للمعلومات المكتسبة -49

      تطبيق المهام في مواقف جديدة . -51

انشطة تتطلب القيام الطلبة  -51
بالمشاركة في تدريس بعضهم 

 البعض

     

طلب قصة عن الموضوع لسردها  -52
 شفويا

     

ولة انشطة تتطلب االكتشاف بالمحا -53
 والخطأ 

     

اجراء تحسينات او تعديالت على  -54
 طريقة ما او حل ما .

     

 

 

 عايير ترون اضافتها م

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................. 
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 (7ملحق ) 

 -أسماء المحكمين الذين استعانت بهم الباحثة لغرض :

 التحقق من صدق االداة  - أ
  التحقق من صدق التحليل - ب

 صالحية الدليل -ج

اللقب  ــــــــــم  االســ االختصاص مكان العمل نوع االستشارة
 العلمي

 ت
 أ ب ج

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

 أ.د احسان عليوي ناصر  قياس وتقويم
1 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

 أ.د حازم سليمان الناصر  فلسفة
2 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

ط .ت  
 الرياضيات

 أ.د رافد بحر محمد
3 

    ابن كلية التربية(
 رشد( 

المناهج 
وطرائق 
 التدريس

 أ.د سعد علي زاير 
4 

    التربية االساسية
)الجامعة 
 المستنصرية(

ط.ت. 
 رياضيات

عباس ناجي عبد 
 االمير 

 أ.د
5 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

ط. ت علوم 
 الكيمياء

فاطمة عبد االمير 
 الفتالوي

 أ.د
6 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

ماجدة ابراهيم علي  الفيزياءط.ت 
 الباوي

 أ.د
7 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

االء عبد الحميد عبد  علوم حاسبات
 اللطيف

 أ.م.د
8 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

مناهج 
وطرائق 
 تدريس

 أ.م.د ابتسام حسين فياض

9 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

ط.ت علوم 
 الحياة

 .م.دأ احمد عبيد حسن
11 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

ط.ت 
 الرياضيات

 أ.م.د حسن كامل
11 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

 أ.م.د حيدر حسن محمد علوم حاسبات
12 

    كلية التربية )ابن
 رشد(

مناهج 
وطرائق 
 تدريس

داود عبد السالم 
 صبري

 أ.م.د

13 
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    التربية االساسية
)الجامعة 
 (المستنصرية

المناهج 
 الدراسية

 أ.م.د رغد زكي عياض

14 

    كلية التربية )ابن
 رشد(

مناهج 
وطرائق 
 تدريس

 أ.م.د زينب حمزة راجي

15 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

ط.ت علوم 
 الحياة

 أ.م.د سالم عبد هللا سلمان
16 

    كلية التربية )ابن
 رشد(

مناهج 
وطرائق 
 تدريس

 دأ.م. شذى عادل فرمان

17 

    التربية االساسية
)الجامعة 
 المستنصرية(

عدنان حكمت عبد  ط.ت العلوم
 سعيد

 أ.م.د

18 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

 أ.م.د غادة سليم عبد الرزاق علوم حاسبات
19 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

 أ.م.د فاتن محمود الجندي ط.ت العلوم
21 

    كلية التربية )ابن
 يثم(اله

علم النفس 
 التربوي

 أ.م.د فاضل جبار جودة
21 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

فراس عبد الحميد عبد  علوم حاسبات
 اللطيف

 أ.م.د
22 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

ط.ت.علوم 
 الكيمياء

 أ.م.د كامل كريم عبيد
23 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

علم النفس 
 التربوي

 أ.م.د عياش ليث محمد
24 

   المناهج  متقاعد
 الدراسية

محمد علي حبيب 
 الموسوي

 أ.م.د
25 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

علم النفس 
 التربوي

منتهى مطشر عبد 
 الصاحب

 أ.م.د
26 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

ط.ت علوم 
 الحياة

 أ.م.د نادية حسين العفون
27 

    كلية التربية )ابن
 يثم(اله

ط.ت 
 الرياضيات

 م.د اريج خضر حسن
28 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

 م.د آمنة عبد الرزاق هاني علوم حاسبات
29 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

 م.د بيداء جعفر صادق علوم حاسبات
31 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

 م.د ميسون رياض الطائي مناهج دراسية
31 

   لتربية )ابن كلية ا  32 م.د وسام عبد شكر علوم حاسبات
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 الهيثم(
 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

 

اسراء عبد الجبار  علوم حاسبات
 علوان

 م.

33 

   كلية العلوم/ جامعة 
 ديالى

هندسة 
 حاسبات

 م. كيالن محمد حسين
34 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

هندسة 
اتصاالت/ 
تطبيقات 
 الحاسوب

 م. ار عبد الملكنم

35 

    كلية التربية )ابن
 الهيثم(

 م.م  لهيب كريم قربان علوم حاسبات
36 

   كلية العلوم/ جامعة 
 ديالى

هندسة 
 حاسبات

 م.م  ليث كاظم فرحان 
37 

   مديرية المناهج العامة 
 / وزارة التربية

 مبرمج

 ماجستير وائل وحيد شاني علوم حاسبات
38 

   المناهج العامة مديرية 
 / وزارة التربية

 رئيس ابحاث اقدم 

 بكلوريوس بشرى كريم رشيد االحصاء 

39 
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 (8ملحق )

  

 المؤشرات المعيـــــار النمط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
ي

يل
خ
لت
 ا
ال:

او
 

 

 
 

اثارة اهتمام المتعلم 
 بموضوع الدرس

 المتعلم صوغ اسئلة وقضايا ذات معنى لحياة  1

صوغ اسئلة تهتم بالترابط فيما يتم تعلمه )بماذا يختلف ، ما  2
 العالقة (

 البحث عن المعنى في موضوع الدرس ) اسئلة لماذا وفسر(. 3

 طرح قضايا للمناقشة الجمعية. 4

 طرح قضية للعصف الذهني 5

 ومعرفيةطلب اكمال خريطة ذهنية  6

 جهزة ، ادوات ...او غيرها(عمل قوائم تتضمن )ا 7

وصف صور توضح خطوات عمل )ربط شبكة ، ربط جهاز  8
 ، انشاء ايميل(

التأمل في مجموعة ادوات او نوافذ او قوائم او مشاهدة فيديو  9
 لفلم تعليمي عن الموضوع .

 الوصول الستنتاجات من قصة علمية قصيرة. 11

 من خطوات التنفيذ. الوصول الستنتاجات بعد كل خطوة 11

 استخدام االشكال والرسوم وااللوان . 12

 اعطاء امثلة عن موضوع التعلم . 13

مناقشة المتعلم بما يعرفه عن الموضوع وما يرغب في  14
 معرفته.

 صوغ اسئلة تتطلب تحويل البيانات الى رسوم بيانية . 15

 

  
  
  

 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
ي

يل
حل

لت
 ا
اً:

ني
ثا

  
 

 
 
 

ايجاد الحقائق 
 والمفاهيم

 صوغ اسئلة للمقارنة او اليجاد الفروق . 16

 صوغ اسئلة للتفكير بشكل متتابع . 17

 صوغ اسئلة )ماذا ( 18

 صوغ اسئلة تتطلب عمليات تصنيف. 19

 تجريب  اعتماد برامج وطرق اخرى تؤدي المهمة نفسها . 21

اجزاء الحاسوب او برامجه  البحث عن اوجه التشابه بين 21
 واالشياء االخرى.

انشطة تتطلب البحث عبر االنترنت من خالل تحديد عناوين  22
 لها عالقة بالموضوع.

انشطة تستدعي التفاعل مع برامج الحاسوب )متابعة فلم  23
 تعليمي او تشغيل برنامج ما (.

 البحث عن مؤلفات وكتب ذات عالقة بالموضوع . 24

 كتابة تقرير عن الموضوع باالستعانة باالنترنت . 25

 انشطة تتطلب الرجوع الى الموسوعات . 26

 اقتراح برامج حاسوب تهتم في توضيح المفاهيم . 27

 تحديد مصادر للقراءة الذاتية . 28

 انشطة تتطلب مقابلة الخبراء والمختصين بالموضوع. 29

 قائمة معايير نمط الفورمات )لمكارثي( لمحتو  كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطة بصورتها النهائية
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ًثا
ثال

  
  
  

  
  

  
  
  

ي
طق

من
:ال

 

   
 

     
      
 
 
 
 
 

 توظيف ماتم تعلمه
 
 
 
 
 
 

 

 صوغ اسئلة )كيف (.  31

 اكمال تمرين معين )فراغات، مطابقة، اختيار من متعدد(. 31

 صوغ اسئلة تتطلب القيام برسم توضيحي. 32

 صوغ اسئلة وتمرينات يتوجب حلها بعد تعلم الخبرة. 33

 ئلة للمعلومات المباشرة الواردة في الفصل.صوغ اس 34

 واالجابة عن أسئلة تخصها.مالحظة صور  35

 كتابة تقرير عن الموضوع بعد زيارة ميدانية. 36

 اعطاء واجب كتابي. 37

كتابة تقارير عن الموضوع بالرجوع الى شبكة االنترنت  38
 بشكل فردي او تعاوني 

 كل مشروعات عملية صغيرة .اقتراح انشطة على ش 39

 القيام بتجريب عملي لبرامج او طرق جديدة  41

 انشطة واسئلة تتطلب حل المتناقضات. 41

انشطة او اسئلة تتطلب التدريب الذاتي )انشاء ايميل ، تنفيذ  42
 اوامر ، حل مسألة ما ، تنصيب 

 برنامج ، ربط جهاز ..الخ(

  
  
  
  

ي
يك

ام
ين
لد

 ا
: ً

عا
اب
ر

 
 

 
 

االستكشاف 
واالبداع واالبتكار 
 وتحليل المعلومات

 صوغ اسئلة )ماذا يحدث ... اذا كان ....( 43

اقتراح طرق جديدة الداء مهمة ما )انشاء ، تصميم ، ربط  44
).... 

 انشطة تتطلب التصميم واالبتكار. 45

 اعطاء انشطة جمعية. 46

 كتابة تقرير حول الموضوع. 47

 طبيق المهام في مواقف جديدة.ت 48

انشطة تتطلب قيام الطلبة بالمشاركة في تدريس بعضهم  49
 البعض.

 طلب قصة عن الموضوع لسردها شفويا. 51

 انشطة تتطلب االستكتشاف بالمحاولة والخطأ. 51

 اجراء تعديالت او تحسينات على طريقة ما او حل ما. 52
 

 البحث واالستكشاف الذاتي .انشطة واسئلة تتطلب  53
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حة رقم النكشاط او السؤال
صف

ال
يف 

صن
الت

 

 المعيار النمط
سل 

سل
ت

كشر
مؤ

ال
 

 المؤكشــــــــــــــــــر

حاول تشغيل برنامج 
word  بطريقة
 اخرى

72  
 (1نشاط)

 ديناميكي
 
 
 
 
 

 منطقي 

استكشاف 
وابداع 
وابتكار 
وتحليل 
 المعلومات

 
توظيف 
 ماتم تعلمه

 
44 
 
 
 
 

32 

اقتراح طرق جديدة 
 الداء مهمة ما

 
 
 

أسئلة وتمرينات 
يتوجب حلها بعد 

 تعلم الخبرة 
  
 

 منطقي    
 
 
 

 تحليلي 

توظيف   
 ماتم تعلمه

 
 

ايجاد 
الحقائق 
 والمفاهيم

39 
 
 
 
 

22 

القيام بتجريب 
عملي لبرامج    

 وطرق جديدة 
 
 

انشطة تستدعي 
التفاعل مع 
 الحاسوب
 
 

كيف يمكن فتح 
باستخدام  القوائم

 لوحة المفاتيح؟

 منطقي  (2نشاط) 73
 
 

 منطقي
 
 

توظيف   
 ماتم تعلمه

 
توظيف   

 ماتم تعلمه
 

29 
 
 

41 
 
 

صوم أسئلة 
 )كيف(

 
أنشطة واسئلة 
تتطلب التدريب 

 الذاتي

 (9ملحق )

 موذج التحليلإن
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 تحليلي

 
 
 

 تحليلي
 
 
 

 
ايجاد 
الحقائق 
 والمفاهيم 

 
ايجاد 
الحقائق 
 والمفاهيم

 
19 
 
 
 

22 

 
تجريب اعتماد 

رى تؤدي طرق اخ
 المهمة نفسها 

 
انشطة تستدعي 
التفاعل مع 

 الحاسوب

 
استخدم اشرطة 
التمرير لعرض 

الصفحة الثانية من 
 المستند المفتوح

 
74 

 
 (3نشاط)

 
 منطقي 

 
 
 

 منطقي
 
 

 تحليلي

 
توظيف   

 ماتم تعلمه 
 
   
توظيف  

 ماتم تعلمه
 
ايجاد     

الحقائق 
 والمفاهيم 

 
41 
 
 
 

32 
 
 
 

22 
 

 
ئلة أنشطة واس

تتطلب التدريب 
 الذاتي

 
أسئلة وتمرينات 
يتوجب حلها بعد 

 تعلم الخبرة 
 

انشطة تستدعي 
التفاعل مع 

 الحاسوب
 

 
استخدم الرموز 

لتغير  و  
 اتجاع النص

 
75 

 
 (4نشاط)

 
 منطقي

 
 

 منطقي
 

 
توظيف   

 ماتم تعلمه
 
توظيف   

 ماتم تعلمه

 
41 
 
 

39 
 

 
أنشطة واسئلة 
تتطلب التدريب 

 الذاتي
تجريب عملي 

 لطرق جديدة 
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 تحليلي

 
 
 

 تحليلي
 
 
 

 حتخيلي

 
ايجاد   
الحقائق 
 والمفاهيم
 

ايجاد   
الحقائق 
 والمفاهيم
  

اثارة اهتمام 
 المتعلم

 
19 
 
 
 

22 
 
 
 

12 

 
تجريب اعتماد 
طرق اخرى تؤدي 

 المهمة نفسها 
 

التفاعل مع جهاز 
 الحاسوب 

 
 

استخدام االشكال 
 والرسوم 

 
 
 

ثالثة  اعد كتابة اول
اسطر مع العنوان 
لموضوع نظم 
التشغيل الموجود في 
الفصل الثالث من 

 كتاب الحاسوب

 
75 

 
 (5نشاط)

 
 منطقي

 
 
 

 تحليلي  

 
توظيف   

 ماتم تعلمه 
 
 

ايجاد 
الحقائق 
 والمفاهيم

 
41 
 
 
 

22 

 
انشطة تتطلب 

 التدريب الذاتي 
 
 

انشطة تستدعي 
التفاعل مع برامج 

 الحاسوب
 
 

اختر االجابة 
الصحيحة لكل مما 

 يأتي :

توظيف  منطقي  (1سؤال) 103
 ماتم تعلمه 

اكمال تمرين  30
)اختيار من 

 متعدد(
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صل بخطوط بين 
العبارات الواقعة في 
جهة اليمين وما 
يناسبها من جهة 

 اليسار

  
 

 منطقي ( 2سؤال) 104
 
 

 منطقي
 
 

 تخيلي 
 
 
 
 
 

توظيف   
 ماتم تعلمه

 
توظيف   

 ماتم تعلمه
 

ة اهتمام اثار 
المتعلم 
بموضوع 
 الدرس

30   
 
 

34 
 
 

12 

اكمال تمرين 
 )مطابقة(

 
مالحظة صور 
واالجابة عن اسئلة 

 تخصها 
استخدام االشكال 

 والرسوم 

امال الفرا ات االتية 
 بما يناسبها :

 

 

 منطقي (3سؤال) 104
 
 

 منطقي
 
 
 

 تخيلي 
 
 

 

توظيف   
 ماتم تعلمه

 
توظيف   

 ماتم تعلمه
 ام اثارة اهتم

 
المتعلم 

بموضوع 
 الدرس

 

30 
 
 

34 
 
 
 

12 

 

اكمال تمرين 
 )مطابقة(

 
مالحظة صور 
واالجابة عن اسئلة 

 تخصها 
 

استخدام االشكال 
 والرسوم

(  ضع عالمة)
امام العبارة 
الصحيحة وعالمة  

توظيف  منطقي (4سؤال) 105
 ماتم تعلمه 

ت اسئلة للمعلوما 33
المباشرة في 

 الفصل 
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( امام  الخاطئة ×)
 لكل مما ياتي: 

 
 
 

ماهي الصفحات 
التي سوف تطبع 
عند كتابة االتي في 

من  pageخيارات 
 نافذة الطباعة : 

 
 

 
105 

 
 
 
 

 
 (5سؤال)

 
 منطقي

 
توظيف  

 ماتم تعلمه

 
33 
 

 
اسئلة للمعلومات 
المباشرة في 

 الفصل
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 (10ملحق )         

 قائمة تفريغ نتائج التحليل

 اراتعدد التكر التقديرات
فئات 
 التحليل

تسلسل 
فئات 
 التحليل

غير  النمط
 متضمن

 متضمن
غير 

 متضمن
 متضمن
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 operating systemنظام التكشغيل 

 

 ( 11ملحق )                                        

 االوليةدليل المدرس  بالصورة 

 كتاب الحاسوب للصف االول المتوسط

 الفصل الثالث
 

 الغراض السلوكية :ا

 جعل الطالب بعد دراسة الفصل  قادرًا على  أن: :أواًل: المجال المعرفي 

 نظام التشغيل ومكوناته.يحدد العالقة بين مستخدم الحاسوب و  .1
  windowsوشاشة نظام الـ  Dosيميز بين شاشة نظام الـ    .2
 ( صفحات عن تاريخ نشأة الحاسوب.5يكتب تقريرًا اليزيد عن ) .3
 بين برامج التحكم وبرامج الخدمات.يفرق  .4
 يسمي اشكال واجهات انظمة التشغيل . .5
 يقترح طرق اخرى لفتح الملفات والمجلدات. .6
 start       turn offيقترح طرق اخرى ال الق الحاسوب  ير طريقة  .7
 يذكر االيقونات الرئيسة على سطح المكتب . .8
 ( .يعطي مثااًل لالمتدادات )لم ترد في الكتاب المدرسي .9

 يميز بين وظائف ازرار الماوس . .10
 يستنتج عالقة الملف بالمجلد. .11
 يبوب الملفات وفقًا لخصائصها. .12
 يرتب النوافذ ترتيبا افقيًا او عموديًا او  قطريًا. .13
 . Restoreواالمر    Deleteيميز بين وظيفتي االمر  .14

 

 ثانياً: المجال المهاري: 
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 ى  أن:قادراً عل جعل الطالب بعد دراسة الفصل     

 .  يرسم مخطط العالقة بين مستخدم الحاسوب ونظام التشغيل والبرامج  .1
 يرسم االيقونات الرئيسة الخاصة بشاشة نظام التشغيل. .2
 يالحظ الفرق بين انظمة التشغيل وانظمة الخدمات . .3
 يبحث عبر االنترنت عن شكل واجهات االنظمة . .4
 مجلد.يبحث عبر االنترنت عن طرق اخرى لفتح الملف او ال .5
 يشير الى االيقونات الرئيسة على سطح المكتب . .6
 يرجع الملفات بعد حذفها . .7
 

 ثالثاً: المجال الوجداني: 

 تنمية الميول واالتجاهات وبعض القيم وأوجه التقدير االتية:      

 الحاسوب . بالتعامل مع جهاز يظهر الر بة  .1
 يهتم باالطالع على برامج جهاز الحاسوب. .2
 جهاز الحاسوب في الحياة العلمية والعملية.يستشعر اهمية  .3
 يتنافس مع زمالئه في اقتراح طرق جديدة او ايجاد الحلول. .4
 يقرأ في المصادر الثراء معلوماته عن التحكم بخصائص عناصر سطح المكتب. .5
 .Windowsيظهر استجابة للتفاعل مع نظام التشغيل  .6
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 استخدام االشكال والرسوم  - (1نشاط)
 فكير بشكل متتابعصوم اسئلة للت -
 اسئلة وانشطة تتطلب البحث واالستكشاف الذاتي -

 نظام التشغيل ومكونات الحاسوبأرسم مخطط سهمي يوضح العالقة بين 
    

 الجواب : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسئلة للمقارنة - (2نشاط  )

 الخريطة الذهنية والمعرفية اآلتية:اكمل 

 مستخدم الحاسبة 

 البرامج التطبيقية

 نظام التشغيل

  مكونات الحاسبة
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الجواب :

 

 

 

 

 

 

  

 ر حول الموضوعكتابة تقري -    (3نشاط  )

 ( صفحات عن تاريخ نشأة أنظمة التشغيل 5أكتب تقريرًا  اليزيد عن )

 برامج التحكم

تنظيم عملية 

تنفيذ وايقاف    

 البرامج
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الجواب  :

Windows                                       (4) 
        Linux                          (3) 

Apple Mac                                  (1) 
Ms-Dos                                 (2) 

 استخدام االشكال والرسوم وااللوان .  -     (4نكشاط  )

 انشطة واسئلة تتطلب البحث واالستكشاف الذاتي. -

 (اكمال تمرين معين )فرا ات ، مطابقة ، اختيار من متعدد  -
أحد افراد عائلتك طابق بين اسم نظام التشغيل وصورة  بمساعدة زمالئك أو

 واجهته

 صورة الواجهة نظام التشغيل

windows 

1-   

Linux 

2-  

Apple Mac 

3-  

Ms-Dos 

4-  
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 الجواب:    

 ( من القائمة المنسدلة.openننقر نقرة واحدة بزر الماوس االيمن ونختار االمر ) -
 ( من لوحة    المفاتيح.Enterننقر نقرة واحدة على االيقونة ثم نضغط على مفتاح ) -

 

 

 

  

 

 

 

 لجواب :ا 

 يح.( سوية من لوحة المفاتALT+ F4يمكن انهاء عمل جهاز الحاسوب بالنقر على مفتاحي  )  

 

 اقتراح طرق جديدة الداء مهمة ما.  - - (5نشاط  )
انشطة تتطلب البحث عبر االنترنت من خالل تحديد  -

 عناوين لها عالقة بالموضوع

 
و ( تستخدم باالستعانة بشبكة االنترنت ابحث عن طريقتين  يرطريقة )النقر المزد

 لفتح الملفات والمجلدات وااليقونات .

 (6نشاط  )
 

 ما. اقتراح طرق جديدة الداء مهمة -
 اعطاء انشطة جمعية. -
 انشطة تتطلب البحث عبر االنترنت -

 
تعاون مع زمالئك وابحث في شبكة االنترنت عن طرق اخرى ال الق الحاسوب  

 (start       turn off ير الطريقة )
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 -الجواب :
 قر على شريط المهام بزر الماوس االيمن ثم :نعم يمكن ذلك بالن        

 
 
 
 
 
 
 

 استخدام االشكال والرسوم وااللوان . - (7نشاط  )
صوم اسئلة للمعلومات المباشرة الواردة في  -

 الفصل.
 اعطاء انشطة جمعية  -

 زمالئك ممن يستهويهم الرسم واستخدامبمشاركة 
 االلوان إرسم االيقونات الرئيسة الخاصة بشاشة نظام الوندوز

 تكون وسيلة ايضاح لباقي لثم علقها في مختبر الحاسوب على لوحة  
 الطلبة.

 تطبيق المهام في مواقف جديدة - (8نشاط  )

 هل يمكن تغير مكان شريط المهام من أسفل الشاشة الى 
 االعلى ؟ ابحث عن االجابة مع احد زمالئك او افراد عائلتك

 ممن لديهم الخبرة بذلك.
 

Taskbar location          top  

 

 

تطبيق  -
المهام في 

مواقف 
 جديدة
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 ( 9نشاط  )

 

 الوصول الستنتاجات من قصة علمية قصيرة. -
 اكمال تمرين معين )فرا ات( -

 ضع االجراء او االمر المناسب الذي يستوجب على سارة اتباعه :

حيث انها ارادت اعادة تنسيق بعض الصور التي كانت تحتفظ بها في القرص 

( ، فقامت بــ...........جهاز الحاسوب ، وادخلت القرص في DVDمدمج )ال

( وبدأت باستعراض الصور ثم قررت ان تعيد DVD سواقة االقراص ،وفتحت الـ)

تنسيقها باستخدام احد البرامج الملحقة بالنظام ، فـــشغلت البرنامج من خالل 

 ت ببعض التنسيقات ........................ على ايقونته، فتم فتحه وقام

 ثم شعرت بالنعاس وقررت ترك الحاسبة لفترة بسيطة )اطفائه جزئيًا( فقامت 

 بالنقر على قائمة .......... واختارت االمر................ ثم 

 االمر...............

 

وبعد فترة من الراحة عادت وقامت بتشغيل جهاز الحاسوب عن طريق 

لوحة المفاتيح ، واتمت عملها ،فأنشأت مجلد جديد بأتباع  ................ من

 المسار ...................................................

 وحفظت الصور في المجلد وأطفأت الحاسبة بأتباع المسار :

................................ 

Stand by   

 تشغيل 

 النقر المزدوج  

Start   Turn off   

 النقر على اي مفتاح  

           New                  folder           باليمين  النقر 

Start          Turn off   
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 الجواب:

 

 

 

 

 

 التعلم. اعطاء امثلة عن موضوع - (10) نشاط 
 صوم اسئلة للمعلومات الواردة في الفصل. -

 بنفس االمتداد:أعط امثلة لملفات  من االمتدادات االتية ثم  ن نوع كل امتدادبي  
 

Bmp  /Exe / Doc /Xls  / Txt 

 المثـــــــــــــــــال  نوعه   االمتداد
Bmp صورة Rose.bmp 
Exe ملف تنفيذي Iraq.exe 
Doc  ملفword Computer.doc 
Xls  Excel Arabic.xls 
Txt ملف نصوص كتابية Fun.txt 

 (11نشاط  )
 

 صوم اسئلة للمقارنة ،ايجاد الفروق. -
 استخدام االشكال والرسوم. -
 صوم اسئلة للمعلومات المباشرة الواردة في الفصل -
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  الجواب :

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 الجواب : لملف يحفظ في المجلد ، ويمكن للمجلد ان يحتوي عدة ملفات وال يمكن العكس.

  

 حيث الوظيفة :من قارن بين زري الماوس االيمن وااليسر 

 

 (12نشاط  )
 

 قضية للعصف الذهني  -

  

أحمد يقول ان الملف يحفظ في المجلد ومحمد يقول ان المجلد يحفظ في الملف 
 ..مع من تتفق ؟؟

 (13نشاط  )
 

 تنتاجات من قصة علمية قصيرة.الوصول الس -
 صوم اسئلة )كيف؟( -
 تطبيق المهام في مواقف جديدة. -

 الزر االيمن

يستخدم الظهار خيارات 

 العنصر المحدد

 االيسرالزر 
 

 لتنفيذ المهام االتية :يستخدم 

 (الفالتاالتأشير / التحديد / السحب / )
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 الجواب : 
 (.by dateاليجاد  خر ملف تم تحميله عليها بترتيب الملفات وفقًا للتأريخ ) -
 (.by nameاليجاد ملف بأسم معين عليها بترتيب الملفات وفقًا للحروف االبجدية ) -

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 الجواب: 
 افقيًا  نعم يمكنه ذلك حيث يمكن عرض النافذتان اما عموديًا               او  

 -عن طريق اتباع المسار االتي :         

 

 
 
 
 

  

قامت مريم بتحميل ملفات  عدة من شبكة االنترنت على مدار اسبوع كامل ، 
كيف منها ماكان حجمه كبيرًا ومنها الصغير وكان كل ملف له اسمًا محددًا، 

 يمكنها االتي :
 ايجاد  خر ملف تم تحميله؟ -
 اد ملف بأسم معين؟ايج -

 الوصول الستنتاجات من قصة علمية قصيرة. - (14نشاط  )
 مواقف جديدة. تطبيق المهام في   -
  صوم اسئلة يتوجب حلها بعد تعلم الخبرة . -

  

أراد علي القراءة من نافذة ما وتلخيص محتواها في نافذة اخرى ضمن برنامج 
 كيف يمكن عرض النافذتين معًا؟، wordالطباعة 

وضع مؤشر الماوس 

على مكان فارغ في 

 شريط المهام 

ننقر بزر 

الماوس 

 االيمن

 عمودياً 
Tile windows 

vertical 

قائمة  تظهر

نختار منها احد 

 الخيارين

 افقياً 
Tile windows 

horizontal 
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الجواب  : 

  Deleteحذف   Restoreاسترجاع
اعادة استرجاع الملفات  -

محذوفة من سلة ال
 المهمالت

 (Deleteبعد االمر ) -

يستخدم لحذف الملفات  -
 والبرامج والمجلدات .

يسبق االمر  -
(Restore) 

 الوظيفة 
 

     أسبقية 

 التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

     -الجواب :

يمكنها استرجاع الملف بدال من اعادة تكوينه وتسميته وذلك لكسب الوقت بألذهاب الى سلة     
 ليمين على المجلد الذي تم حذفه ونختار االمر استرجاع. المهمالت ثم النقر با

 

   صوغ اسئلة للمقارنة. (15نشاط  )
  

( من حيث اسبقية   Restore( و )استرجاعDeleteقارن بين االمرين )حذف 
 .التنفيذ والوظيفة لكل منهما 

 (16نشاط  )
 
 

 تطبيق المهام في مواقف جديدة. -
 صوم أسئلة )ماذا؟( -

  

ب) تكوينه خالل االمتحان العملي للحاسوب قامت نور بحذف المجلد المطلو 
، وليس لديها الوقت الكافي العادة تكوينه  واعادة تسميته( عن طريق الخطأ

 وتسميته ،ماذا تقترح عليها العادة المكلف المحذوف؟
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 operating systemنظام التكشغيل 

 ( 12ملحق )            

 دليل المدرس  بالصورة النهائية

 كتاب الحاسوب للصف االول المتوسط

 الفصل الثالث
 

 

 االغراض السلوكية :

 أواًل: المجال المعرفي 

 جعل الطالب بعد دراسة الفصل  قادرًا على  أن:  

 نظام التشغيل ومكوناته.د العالقة بين مستخدم الحاسوب و يحد .1
  windowsوشاشة نظام الـ  Dosيميز بين شاشة نظام الـ    .2
 ( صفحات عن تاريخ نشأة الحاسوب.5يكتب تقريرًا اليزيد عن ) .3
 يفرق بين برامج التحكم وبرامج الخدمات. .4
 يسمي اشكال واجهات انظمة التشغيل . .5
 ملفات والمجلدات.يقترح طرق اخرى لفتح ال .6
 start       turn offيقترح طرق اخرى ال الق الحاسوب  ير طريقة  .7
 يذكر االيقونات الرئيسة على سطح المكتب . .8
 يعطي مثااًل لالمتدادات )لم ترد في الكتاب المدرسي( . .9

 يميز بين وظائف ازرار الماوس . .10
 يستنتج عالقة الملف بالمجلد. .11
 .يبوب الملفات وفقًا لخصائصها .12
 يرتب النوافذ ترتيبا افقيًا او عموديًا او  قطريًا. .13
 . Restoreواالمر    Deleteيميز بين وظيفتي االمر  .14

 



 130                   المــالحـــــق                                                       

 

 

 ثانياً: المجال المهاري: 

 قادراً على  أن: جعل الطالب بعد دراسة الفصل     

 .  يرسم مخطط العالقة بين مستخدم الحاسوب ونظام التشغيل والبرامج   .1
 الرئيسة الخاصة بشاشة نظام التشغيل.يرسم االيقونات   .2
 يالحظ الفرق بين انظمة التشغيل وانظمة الخدمات .  .3
 يبحث عبر االنترنت عن شكل واجهات االنظمة .  .4
 يبحث عبر االنترنت عن طرق اخرى لفتح الملف او المجلد.  .5
 يشير الى االيقونات الرئيسة على سطح المكتب .  .6
 يرجع الملفات بعد حذفها .   .7
 

 اً: المجال الوجداني: ثالث

 تنمية الميول واالتجاهات وبعض القيم وأوجه التقدير االتية:      

 الحاسوب . بالتعامل مع جهاز يظهر الر بة  .1
 يهتم باالطالع على برامج جهاز الحاسوب. .2
 يستشعر اهمية جهاز الحاسوب في الحياة العلمية والعملية. .3
 ايجاد الحلول. يتنافس مع زمالئه في اقتراح طرق جديدة او .4
 يقرأ في المصادر الثراء معلوماته عن التحكم بخصائص عناصر سطح المكتب. .5
 .Windowsيظهر استجابة للتفاعل مع نظام التشغيل  .6
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 (1نشاط  )
 نظام التشغيل ومكونات الحاسوبأرسم مخطط سهمي يوضح العالقة بين 

 الجواب :   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 (2نشاط  )

 ذهنية والمعرفية االتية:الخريطة الاكمل 

 مستخدم الحاسبة 

 البرامج التطبيقية

 نظام التشغيل

 مكونات الحاسبة 
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 الجواب :

 

 

 

 

  

 (3نشاط  )
 ( صفحات عن تاريخ نشأة أنظمة التشغيل 5أكتب تقريرًا  اليزيد عن )

 برامج التحكم

تنظيم عملية 

تنفيذ وايقاف    

 البرامج
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الجواب  :

Windows                   (4) 
        Linux       (3) 

Apple Mac               (1) 
Ms-Dos              (2) 

 

 (4نكشاط  )
بمساعدة زمالئك أو أحد افراد عائلتك طابق بين اسم نظام التشغيل وصورة 

 واجهته

 صورة الواجهة نظام التشغيل

windows 

5-   

Linux 

6-  

Apple Mac 

7-  

Ms-Dos 

8-  
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 الجواب:

 ( من القائمة المنسدلة.openننقر نقرة واحدة بزر الماوس االيمن ونختار االمر ) -
 ( من لوحة المفاتيح.Enterننقر نقرة واحدة على االيقونة ثم نضغط على مفتاح ) -

 

 

 

 

( سوية من لوحة ALT+ F4يمكن انهاء عمل جهاز الحاسوب بالنقر على مفتاحي  ) لجواب :ا
 المفاتيح.

 

 

 

 

 

 

 

 (5نشاط  )
طريقة )النقر المزدو (  باالستعانة بشبكة االنترنت ابحث عن طريقتين  ير

 ت وااليقونات .تستخدم لفتح الملفات والمجلدا

 (6نشاط  )
 

تعاون مع زمالئك وابحث في شبكة االنترنت عن طرق اخرى ال الق الحاسوب  
 (start       turn offير الطريقة ) 

 (7نشاط  )
 زمالئك ممن يستهويهم الرسم واستخدامبمشاركة 

 االلوان إرسم االيقونات الرئيسة الخاصة بشاشة نظام الوندوز
 لتكون وسيلة ايضاح لباقي قها في مختبر الحاسوب ثم علعلى لوحة  

  الطلبة.
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 -الجواب :

  بزر الماوس االيمن ثم :ذلك بالنقر على شريط المهام         

 (8نشاط  )
 هل يمكن تغير مكان شريط المهام من أسفل الشاشة الى 

 االعلى ؟ ابحث عن االجابة مع احد زمالئك او افراد عائلتك
 ممن لديهم الخبرة بذلك.

 
 

Taskbar location              top  
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 (9نشاط  )
 ضع االجراء او االمر المناسب الذي يستوجب على سارة اتباعه :

حيث انها ارادت اعادة تنسيق بعض الصور التي كانت تحتفظ بها في القرص 

( ، فقامت بــ...........جهاز الحاسوب ، وادخلت القرص في DVDالمدمج )

( وبدأت باستعراض الصور ثم قررت ان DVD سواقة االقراص ،وفتحت الـ)

تعيد تنسيقها باستخدام احد البرامج الملحقة بالنظام ، فـــشغلت البرنامج من خالل 

 ........................ على ايقونته، فتم فتحه وقامت ببعض التنسيقات 

ثم شعرت بالنعاس وقررت ترك الحاسبة لفترة بسيطة )اطفائه جزئيًا( فقامت 

 قر على قائمة .......... واختارت االمر................ ثم بالن

 االمر...............

وبعد فترة من الراحة عادت وقامت بتشغيل جهاز الحاسوب عن طريق 

................ من لوحة المفاتيح ، واتمت عملها ،فأنشأت مجلد جديد بأتباع 

 .................المسار ..................................

 وحفظت الصور في المجلد وأطفأت الحاسبة بأتباع المسار :

................................ 

Stand by   

 تشغيل 

 النقر المزدوج  

Start   Turn off   

 النقر على اي مفتاح  

           New                  folder                النقر باليمين 

Start          Turn off   
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 ب: الجوا
 

 

 

  

 (10نشاط  )
 بنفس االمتداد:أعط امثلة لملفات  من االمتدادات االتية ثم  ن نوع كل امتدادبي  
 

Bmp  /Exe / Doc /Xls  / Txt 

 المثـــــــــــــــــال  نوعه   االمتداد
Bmp صورة Rose.bmp 
Exe ملف تنفيذي Iraq.exe 
Doc  ملفword Computer.doc 
Xls  Excel Arabic.xls 
Txt ملف نصوص كتابية Fun.txt 
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  الجواب :

 

 

 

  
 

 

 

 

 الجواب :    االملف يحفظ في المجلد ، ويمكن للمجلد ان يحتوي عدة ملفات وال يمكن العكس.
 

 (11نشاط  )
 

 حيث الوظيفة :من قارن بين زري الماوس االيمن وااليسر 

 

 (12نشاط  )
 

  

أحمد يقول ان الملف يحفظ في المجلد ومحمد يقول ان المجلد يحفظ في الملف 
 ..مع من تتفق ؟؟

 الزر االيمن

يستخدم الظهار خيارات 

 العنصر المحدد

 االيسر الزر
 

 لتنفيذ المهام االتية :يستخدم 

 (الفالتاالتأشير / التحديد / السحب / )
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 الجواب : 
 (.by dateاليجاد  خر ملف تم تحميله عليها بترتيب الملفات وفقًا للتأريخ ) -
 (.by nameين عليها بترتيب الملفات وفقًا للحروف االبجدية )اليجاد ملف بأسم مع -

  

 (13نشاط  )
 
  

على مدار اسبوع كامل ، قامت مريم بتحميل ملفات  عدة من شبكة االنترنت 
كيف منها ماكان حجمه كبيرًا ومنها الصغير وكان كل ملف له اسمًا محددًا، 

 يمكنها التالي :
 ايجاد  خر ملف تم تحميله؟ -
 ايجاد ملف بأسم معين؟ -
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 الجواب:  
 او افقيًا               نعم يمكنه ذلك حيث يمكن عرض النافذتان اما عموديًا   

 -عن طريق اتباع المسار االتي :         

 

 
 
 
 
 
 

 الجواب : 

  Deleteحذف   Restoreاسترجاع
اعادة استرجاع الملفات  -

 من سلة المهمالتالمحذوفة 
 (Deleteبعد االمر ) -

يستخدم لحذف الملفات  -
 والبرامج والمجلدات .

 (Restoreيسبق االمر ) -

 الوظيفة 
 

 أسبقية التنفيذ

 (14نشاط  )
  

أراد علي القراءة من نافذة ما وتلخيص محتواها في نافذة اخرى ضمن برنامج 
 كيف يمكن عرض النافذتين معًا؟، wordالطباعة 

 (15نشاط  )
  

( من حيث اسبقية   Restore( و )استرجاعDeleteقارن بين االمرين )حذف 
 .التنفيذ والوظيفة لكل منهما 

وضع مؤشر الماوس 

على مكان فارغ في 

 شريط المهام 

ننقر بزر 

الماوس 

 االيمن

 عمودياً 
Tile windows 

vertical 

تظهر قائمة 

نختار منها احد 

 الخيارين

 افقياً 
Tile windows 

horizontal 
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     -الجواب :

يمكنها استرجاع الملف بدال من اعادة تكوينه وتسميته وذلك لكسب الوقت بألذهاب الى سلة    
 المهمالت ثم النقر باليمين على المجلد الذي تم حذفه ونختار االمر استرجاع. 

 

 

 (16نشاط  )
  

خالل االمتحان العملي للحاسوب قامت نور بحذف المجلد المطلوب) تكوينه 
في العادة تكوينه ، وليس لديها الوقت الكا واعادة تسميته( عن طريق الخطأ

 وتسميته ،ماذا تقترح عليها العادة المكلف المحذوف؟



  

 

Abstract 

The aim of the research as following:- 

1- Analysis of Computer books for middle school according to learning styles. 

2. Preparation Teacher's Guide of Computer intermediate school book 

according to learning styles. 

In order to verify the first research, we prepared the following questions:- - -

What learning styles that should be available in content of books Computer for 

intermediate school?  

-What learning styles are included in the content of books Computer for 

intermediate school? 

Research community identified (all computer books for middle phase 

represented first middle grade and second middle grade book) were selected 

(Questions and activities of two book Computer for middle phase) as sample 

for research and research methodology descriptive and analytical approach 

were relayed. The application of research represented in two phases: 

The first stage represented  to prepare analysis  list of computer book  content 

for the first and second medium  grades according to analysis in a form to 

format(4-MAT) for McCarthy four  styles (imaginative, analytical, logical, 

dynamic) The total list pointers (53) indicator and then verify ,its validity and 

reliability where reliability coefficient ranged  was (0.94) adopted the 

percentage of iterations as  means of statistical research. while The second 

phase consisted prepare a Teacher's Guide Questions and activities for the 

book Computer intermediate stage in a form to format (4-MAT) for  

McCarthy to learning styles into account the balance of the four styles in each 

chapter of two  Computer books  for middle school classes were defined 

general and specific objectives of the guide as well as identifying behavioral 

objectives for content Article three areas (knowledge, skills, emotional) for 

each chapter of the directory have been verified of its  goodness. 

The results of analysis:- 

 Disparity in the distribution of the four styles according to the model of 

format (4MAT) for McCarthy in the content of Computer book for 



  

 

intermediate school. The order of the four styles of two books was 

(logical, analytical, dynamic, imaginary) as descending order. 

 the general percentage to provide every style of learning styles in  two 

    computer books for middle  first grade was (58.96%, 23.11%, 12.74%, 

     5.19%) of the styles (logical, analytical, dynamic, imaginative) 

respectively.  

 The general  percentage to provide every style of learning styles in the 

Computer book for middle second grade average was (60.70%, 17.41%, 

15.92%, 5.97%) of the styles (logical, analytical, dynamic, imaginative), 

respectively The occurrences of the four styles in the book first grade 

average more than duplicates in the second grade. 

 Sovereignty logical style at all chapters of two computer book for the first 

and second medium grades, and receiving the first ranked in both books. 

 Scarcity of availability of some styles, for example, compared to other 

imaginative style in the second middle  book of the average won the last 

three chapters ranked in the proportions (zero%, 1.94%, 7.32%) as well as 

dynamic style was ranked in the last couple of  in the two chapters of the 

first grade average book The proportions (zero%, 1.67). 

The researcher recommendations:- 

- Need to develop content Computer books for middle school, according 

to McCarthy learning styles. 

- Provide a Teacher's Guide of Book Computer intermediate school. 
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