
 تقويم البرامج التعليمية

 

 :الثزنامج األول 

 

 

 :ثزمجية الالتعزيف ت

 جسى اإلَسبٌ:  اسى انجزيجُخ

 DIGITAL FUTURE &BETTERLEARNING: انُبشز 

 َىجذ ال: ربرَخ انُشز

 ال َىجذ فهٍ نكم رهًُذ وطبنت ويهزى:  انًسزىي انظفٍ

    XP      7  &VISTAوَُذوس: انًطهىة َىع َظبو انزشغُم 

 غُز يًكٍ: يكبَُخ انزؼبيم يغ شجكخ اإلَززَذ إ

 فٍ انفُذَى غُز يقجىل فٍ انُظىص ويقجىنخ  :سُبسخ انُسخ 

 



 

 : مزجع معاييز التقييم 

فىاس انشغهىل ، خبنذ انؼهجىٍَ ، نجًُ َبطز انذٍَ ، دػبء سؼبداد ، : رطجُقبد انزكُىنىججب فٍ انزؼهُى 

  و 9002

 

 التوفر العبارة المعٌار

 المعٌار األول

معلومات 

 أساسٌة عامة

 √ تتضمن المادة التعلٌمٌة المحوسبة وصفاً عاماً للمادة

 √ تحدٌد المتطلبات الخاصة للمادة التعلٌمٌة

 × تقدٌر الزمن الالزم الستكمال كل وحدة دراسٌة أو درس او موضوع

 √ البرمجٌة التعلٌمٌةتوفٌر دلٌل للمستخدم ٌقدم إرشادات حول كٌفٌة التعامل مع 

 √ إمكانٌة إجراء تعدٌالت على المحتوى التعلٌمً

 √ زودت المادة التعلٌمٌة بمعجم للمصطلحات الواردة فً المادة التعلٌمٌة

 √ مراعاة حقوق الطبع والنشر والملكٌة الفردٌة

 المعٌار الثانً

سهولة 

الوصول 

 واالستخدام

 √ أٌقونات تمكن المتعلم من التنقل بسهولةتحتوي المادة التعلٌمٌة على 

 √ تحدٌد وظٌفة كل أٌقونة بوضوح للمتعلم

تتوفر تروٌسة أو تذٌٌل للشاشات تحتوي معلومات إلرشاد المستخدم إلى كٌفٌة 

 استخدام المادة التعلٌمٌة

√ 

 √ ربط كل الشاشات والشاشة الالحقة وبداٌة الموضوع

 × تتٌح البرمجٌة للمستخدم التزامن باستخدام برمجٌات اخرى

 المعٌار الثالث

المحتوى 

 والتنظٌم

 √ تتوفر قائمة محتوٌات توضح الهٌكلٌة التً ركبت بها المادة التعلٌمٌة

المادة التعلٌمٌة مقسمة إلى فقرات مستقلة ومترابطة تناسب طبٌعة المادة 

 التعلٌمٌة والمتعلم

√ 

 √ كلمات ومصطلحات ورموز واختصارات محدودة وشائعة االستخداماستخدمت 

 √ الفقرات مختصرة والجمل قصٌرة ونمط الكتابة واضح ومباشر

 √ تم تحرٌر المادة من حٌث الصٌاغة واللغة والقواعد والدقة العلمٌة

 √ صٌاغة المحتوى التعلٌمً ال تنحاز لعرق أو جنس أو فئة دون األخرى

 لرابعالمعٌار ا

 التقوٌم

 × توفٌر تغذٌة راجعة فعالة لالستجابات الصحٌحة والخاطئة

 × ٌقدم تعزٌزاً إٌجابٌاً عن اإلجابة الصحٌحة و إرشادات مناسبة عند اإلجابة الخاطئة

 × تتضمن البرمجٌة عدة مستوٌات من الصعوبة والسهولة

 × هذه النتائجتزود البرمجٌة المعلم بسجل أداء الطلبة وإمكانٌة طباعة 

 × توفر أنشطة متنوعة تراعً الفروق الفردٌة

 

 



 

 

 :الثزنامج مميزات 

 إيكبَُخ انحفظ وانُسخ وانطجبػخ نهُظىص انكزبثُخ 

 إيكبَُخ انجحث ثطزَقخ سزَؼخ 

 رىفز كى يزُىع يٍ انظىر 

 وجىد أفالو ػذَذح ثبنظىد وانظىرح 

 فهزص َىفز انىقذ ػهً انًسزخذو أثُبء انجحث 

  رًكٍ انًسزخذو يٍ انزحكى ثبنجزَبيج ثىاسطخ إضبفخ أو حذف نهجؼض انؼُبوٍَ أو انظىر يؤشزاد

  أو األفالو

 

 :سلثيات الثزنامج 

 نى َخظض نفئخ ػًزَخ يؼُُخ 

  يغ انجزَبيج يٍ قجم انًزؼهىال َىجذ أَشطخ رفبػهُخ 

 أنىاٌ انشبشخ قبرًخ يًب َجهت انكآثه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 من مواقع إنجليزية

                                                       :الثزنامج الثاني  

 

 

 :ثزمجية الالتعزيف ت

 أنؼبة انضزة TimezAttack:  اسى انجزيجُخ

    XP      7  &VISTAوَُذوس: َظبو انزشغُم انًطهىة َىع 

  (انهؼجخراثظ ) اإلَززَذ: انُبشز 

 9002: ربرَخ انُشز

 سُه 29 – 9: انًسزىي انؼًزٌ 

 يًكٍ: يكبَُخ انزؼبيم يغ شجكخ اإلَززَذ إ

  نهًجبٌ فقظ يقجىل :سُبسخ انُسخ 

 Timez Attack  How to Play and How it Teaches  - YouTube2.flv :نهجزيجُخ  نشزح يقطغ فُذَى

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3DDownload%2Bteaching%2Bmultiplication%2Btable%26hl%3Dar%26safe%3Dactive%252&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://www.bigbrainz.com/index.php%3FPARTNER%3Dkrimsten&usg=ALkJrhiXdkftmrub_b-HpIqgDO0d7ukU-w
http://translate.google.com.sa/translate?hl=ar&sl=ar&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.multiplication.com%2F


 

 :صور من البرنامج  

                       

                                                                     

 :رأيي الشخصي في الثزمجية 

 :إَجبثُبد انجزَبيج 

  رسزهىٌ انفئخ انؼًزَخ انًذكىرح ورىاكت رغجبرهى 

  يٍ قجم أَهب يجذَخ ورسبػذ انطفم فٍ انزذرة ػهً انحفظ واالسزذكبر ثطزَقخ فزَذح نى أػهذهب

 وَىجذ يُهب نزؼهى انقسًخ 

 :سهجُبد انجزَبيج 

   هٍ ال رخضغ حزً نهحذ األدًَ يٍ انًؼبَُز ػُذ يطبثقزهب 

  هٍ فٍ انحقُقخ رذرة انطفم ػهً سزػخ انحفظ فقظ دوٌ شزح نًفهىو انضزة أو انقسًخ 

  َىجذ ثهب يىسُقً طبخجخ 



 

 تاللعة تزامج تفاعلية لتعلم جدول الضزب

 

 

 :التعزيف تالثزمجية 

 اغسم انسُبرح    car wash: اسى انجزيجُخ 

 (هُب راثظ انهؼجخ) اإلَززَذ: انُبشز 

 9002: ربرَخ انُشز

 سُه 29 – 9: انًسزىي انؼًزٌ 

 يًكٍ: إيكبَُخ انزؼبيم يغ شجكخ اإلَززَذ 

 يقجىل : سُبسخ انُسخ 

 

 

 :التعزيف تالثزمجية 

  Aquatic Speedway:  اسى انجزيجُخ

 يضًبر األحُبء انًبئُخ                  

 (هنا رابط اللعبة)اإلَززَذ : انُبشز 

 9002: ربرَخ انُشز

 سُه 29 – 9: انًسزىي انؼًزٌ 

 يًكٍ: ذ يكبَُخ انزؼبيم يغ شجكخ اإلَززَإ

  يقجىل :سُبسخ انُسخ 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=ar&tl=en&u=http://www.multiplication.com/flashgames/CarWash.htm&usg=ALkJrhj3X2yX7GUKXpbtbJ0jeWkuyEPL3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://www.multiplication.com/flashgames/aquaticspeedway.htm&usg=ALkJrhhlgyp7seV_1iXPGDC91vQJJQVF1Q
http://translate.google.com.sa/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=http%3A%2F%2Fwww.multiplication.com%2F&anno=2


 

 : هذا النوع من الثزمجياترأيي الشخصي في 

 :إَجبثُبد انجزَبيج 

  رسزهىٌ انفئخ انؼًزَخ انًذكىرح ورىاكت رغجبرهى 

 إيكبَُخ اخزُبر انجذول انًطهىة حفظه 

  أَهب يجذَخ ورسبػذ انطفم فٍ انزذرة ػهً انحفظ واالسزذكبر 

 ًًَكٍ انزحكى ثبنًىسُق 

 

 

 :سهجُبد انجزَبيج 

 

   هٍ ال رخضغ حزً نهحذ األدًَ يٍ انًؼبَُز ػُذ يطبثقزهب 

  هٍ فٍ انحقُقخ رذرة انطفم ػهً سزػخ انحفظ فقظ دوٌ شزح نًفهىو انضزة أو انقسًخ 

 

 


