
333

 أ. هحوذ السيذ شعباى                         الوهارات الالزهة إلستخذام الكوبيىتر اللىحى فى التذريس 

 المقدمة 
العالم اليوم ثورة تكنولوجية وعممية كبيرة أحدثت تغييرات ىائمة فى كل  يشيد

مجاالت الحياة مما أدى إلى ظيور العديد من المستحدثات التكنولوجيو الحديثو 
المتزايده بصفو مستمره مثل أجيزة الكمبيوتر الموحية الحديثة ، وشاشات الممس 

ولوجية، وتعد قضية تطوير التعميم من والسبوره الذكية وغيرىا من المستتحدثات التكن
االمور اليامة التى شغمت رجال التربية وجعمتيم يبحثون عن أفضل الطرق والوسائل 

 لمواجية ىذا التـطور.  
وفى الفترة االخيرة بدأ استخدام الحاسب فى عمميتى التعميم والتعمم فى الدول 

عن عدة وسائل فى وسيمة  المتقدمة والحاسب ليس وسيمة تعميمية فقط بل ىو عبارة
واحدة كونو يقوم بوظائف جديده يعجز عن تحقيقيا بأى أسموب آخر فيو يوفر بيئو 
تعميمية تفاعمية ذات اتجاىين ، ويعتبر الحاسب مدخال أو منيجا فى مجال تعميم 
وتعمم مختمف الموضوعات الدراسية ، ومع تطور أجيزة الحاسب ونظريات التعمم 

المدخل وأصبح ظاىرة ليا مدلوالتيا ومبرراتيا وآثارىا فى عمميتى  والتعميم تطور ىذا
      ( 1 )التعميم والتعمم
 العممية الثورة تمك المعاصر، العالم بيا يتسم التي التغيرات بين ومن

 وعمى المجاالت وفى كافة األصعدة، كل عمى نشيده الذي والتقدم التقني التكنولوجية،
 تعكس بحيث التكنولوجية، الثورة العممية ليذه تستجيب أن التربية عمى يجب ذلك

 المعاصرة يسمح لألجيال بشكل الثورة، ىذه عناصر وأنشطتيا ومقرراتيا برامجيا
 تمك الثورة تقنيات من التعميم يستفيد وأن يعيشونو، الذي العصر طبيعة مع بالتكيف

  . أىدافو وتحقيق وتسييل ميامو أنشطتو تفعيل في التكنولوجية
                                                

1-1
(: تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القرن الحادى 2001ابراىيم عبدالوكيل الفار )  

دار الفكر العربى ، القاىرة .والعشرين ، 



333 

  3036هجلة دراسات فى التعلين الجاهعى                                             العذد االرابع والثالثىى 

من الدراسات السابقة عمى أىمية تطوير مناىج تكنولوجيا  وقد اكدت العديد
        التعميم حتى تواكب الثوره المعرفية والتكنولوجيا المعاصره ففى دراسة قام بيا بارك

بعنوان إستخدام تكنولوجيا التعميم فى إعداد المدرسين لمقرن الحادى والعشرين  ( 1) 
لجدد عمى ميارات التعامل مع تكنولوجيا العصر وتعمم أوصى بتدريب المدرسين ا

 النشاطات واإلستراتيجيات التى تعمل عمى إثارة اىتمام الطالب . 
عالنات عبر شركة اإل تياعدأ لألجيزة الموحية إلستخداموضح مدى اوفى دراسة ت

بعنوان" لماذا الكمبيوترالموحى فى التعميم " حيث   ،AdMobاليواتف المحمولة
الكمبيوتر الموحي اجتذب قطاعا عريضا من المستخدمين  أشارت الدراسة إلى أن

  وخاصة فئة الشباب
 ومن ابرز نتائج الدراسة :

.يقضي عمى جيازه الموحي أكثر مما يجمس أمام التمفاز 3من كل  1.1
قل يوميا عمي % من المستيدفين بالدراسة يقضون ساعة واحدة عمي األ2.68

 .أجيزتيم الموحية
جيزة أ% من المستيدفين أقّروا بتناقص عدد ساعات جموسيم الي 3.77

 . الكمبيوتر المحمول والثابتة بعد إقتناء الكمبيوتر الموحي
        الدراسة االستكشافية :

قام الباحث بدراسة استكاشفية فى صورة مقابمة مقننو استيدفت التعرف عمى اراء عينة  
معممى التعميم االساسى بالمدارس التى طبقت فييا تجربة الكمبيوتر الموحى بمحافظة 

                                                
1

 Barker , B. O .(2003) : Using Instruction Technology in Preparation of 
Techers for The 21st Cuntury . paper presenred at the national conference on 

creating the the quality school ; 2nd Oklahoma City , Ok , March 25-27 
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القاىرة حول امتالكيم لميارات توظيف الكمبيوتر الموحى فى التدريس ، وتضمنت 
مفيوم الكمبيوتر الموحى ، انواعو ، :حوللتى تدور الدراسة مجموعة من االسئمة وا

أىميتة فى التعميم ، كيفية توظيفو فى مادة التخصص  ، مفيوم المعمم عن التوظيف 
واجراءاتو ىذا باالضافة لسؤال المعمم عن اشتراكو فى برامج تدريبيو تتعمق باستخدام 

الكمبيوتر الموحى من قبل ام ال  .
معمم لتخصصات متعددة ممن يعممون بمرحمة  20ة من تكونت عينة تمك الدراس

التعميم االساسى بمحافظة القاىرة فى المدراس التى طبقت بيا تجربة الكمبيوتر الموحى
 -لى االتى:إوقد جاءت نتائج الدراسة االستكشافية لتشير 

%( من افراد العينة غير مدربين وال يستطيعون استخدام الكمبيوتر 80نسبة ).1
مستوى العممية لم يحققو استفاده من ىذا الجياز الحديث  لرفعالموحى و 

التعميمية  .
عدم إمتالكيم لمميارات الالزمة إلستخدام الجياز فى التدريس وتوظيفو ليخدم .2

العممية التعميمية.
رغبة المعممين فى المشاركة والحصول عمى التدريب المعتمد عمى المحاكاة .3

االوساط التعميمية .لمسايرة التطور التقنى فى 
ىذه بو قمة وعى بعض أطراف العممية التعميمية بالدور الذي يمكن أن تقوم .4

األجيزة فى خدمة عمميتي التعميم التعمم، واعتقادىم أن الدعوة إلى ذلك ىي 
من اليوس بالتكنولوجيا، أو أنيا طريقة جديدة مبتكرة تيدف إلى ترويج  نوع

 ة .التكنولوجي
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من اإلىتمام بالمعمم حيث أنو العامل الرئيسي فى منظومة ولذلك كان البد 
التعميم باعتباره القوة الفاعمة لتوظيف المستحدثات التكنولوجية بالمؤسسات التعميمية 
بمشاركتو اإلدارة، األمر الذي جعل االىتمام بو مدخال من المداخل األساسية لتطوير 

كنولوجيا التعميم فى توظيف التعميم ولكن عمى الرغم من أىمية دور أخصائي ت
المستحدثات التكنولوجية فى العممية التعميمية إال أن ىذه األىمية ال يقابميا توظيف 
حقيقي لممستحدثات التكنولوجيا ويرجع ذلك إلى عدم تمكن المعممين من ميارات 

ويعد الكمبيوتر الموحى احد مستحدثات  استخدام تمك المستحدثات التكنولوجية ،
ومن ىنا  واستخدامًا فى مختمف المجاالت ، وجيا التى اصبحت أكثر انتشاراً التكنول

يأتي ىذا البحث لبناء برنامج تدريبى ينمى القدرة عمي التعامل مع أحد ىذه 
 .المستحدثات واستخداميا فى التدريس أال وىى " أجيزة الكمبيوتر الموحية  " 

 مشكمة البحث
ومن توصيات الندوات والمؤتمرات ،ومن  من خالل نتائج الدراسات السابقة ، 

نتائج الدراسة اإلستكشافية ،إتضح أىمية  تحديد ميارات استخدام أجيزة الكمبيوتر 
الموحية فى تحقيق أىداف التعميم المرجوة اذا استغمت امكانياتيا االستغالل االمثل مما 

ير عنو فى دفع الباحث إلى ضرورة إعداد البحث الحالى والذى تم صياغتو والتعب
  السؤال الرئيسى التالى :

ويتفرع من السؤال  ما ميارات استخدام الكمبيوتر الموحى فى التدريس ؟ 
 الرئيسى التساؤالت التالية :

 ما ميارات تشغيل الكمبيوتر الموحى واستخدامو ؟.1
 ؟ إعداد وتحضير الدروس من خالل الكمبيوتر الموحىما ميارات .2
 ؟توصيل الوسائل التعميمية المختمفة بالكمبيوتر الموحى ما ميارات .3
 ؟باستخدام الكمبيوتر الموحى   إعداد االختبارات اإللكترونيةما ميارات .4
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أىمية البحث
 مسايرة كل ماىو جديد وحديث في مجال التطوير التعميمي . .1
 إبراز دور الكمبيوتر الموحى فى العمميو التعميميو ..2
 الباحثين والمتخصصين لألىتمام بأجيزه الممس الموحيوفتح المجال أمام .3

 الحديثو ومحاولة االستفادة منيا فى زيادة الكفاءة فى مجاالت التعمم المختمفو
لفت نظر الميتمين بالتعميم الى أىمية تدريب المعممين عمى ميارات استخدام .4

 الكمبيوتر الموحى فى التدريس 
 أىداف البحث  

  . لممعممين استخدام الكمبيوتر الموحى فى التدريستحديد ميارات .1
 . بناء قائمة ميارات استخدام الكمبيوتر الموحى-1
 . ميارات المعممين فى استخدام الكمبيوتر الموحى فى التدريس قياس-2

 منيج البحث 
 -يعتمد البحث الحالى عمى المنيج :

 وتحميل البحوثالبحث الحالى لوصف المنيج الوصفى : ويستخدم ىذا المنيج فى 
 والدراسات السابقة فى استخدام الكمبيوتر الموحى فى التعميم .

الكمبيوتر  فى تنمية ميارات استخدام تفاعمىثر برنامج ى : لقياس أالمنيج التجريب
 لدى معممى مرحمة التعميم االساسى . الموحى

  جراءات البحثإ
الالزم توافرىا لدى معممى مرحمو  : إعداد قائمو بميارات استخدام الكمبيوتر الموحىأوالا 

 -التعميم االساسى من خالل الخطوات األتيو :
 -إعداد القائمة فى صورتيا األوليو فى ضوء ما يمى : - أ

 مراجعة الدراسات والبحوث السابقة ..1
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 أراء المتخصصين فى ىذا المجال ..2
 الخصائص العامو لممعممين  ..3
 س .مجاالت استخدام الكمبيوتر الموحى فى التدري.4
 تحميل الميارات المرتبطة بتطبيقات الكمبيوتر الموحى فى التدريس ..5

 ضبط القائمة بعرضيا عمى الخبراء والمحكمين . - ب
 وضع القائمة فى صورتيا النيائية بعد التعديل . -ج

 االطار النظرى لمبحث : الكمبيوتر الموحى والتعميم األساسى
 أوالا : الكمبيوتر الموحى :

 : الموحى الكمبيوتر مفيوم-1
ويجمع بين  (Touch Screen) ىو حاسوب لوحي تعمل شاشتو بالممس

ويمكن التعمم  (Mobile Phone) والياتف المحمول (Laptop) المحمول  الحاسوب
من خاللو عن طريق تنزيل تطبيقات تعميمية تسيل الحصول عمى المعمومات لكل من 

 1. المعمم والمتعمم في أي مكان وزمان

 
 ( يوضح الكمبيوتر الموحى2شكل رقم )

 

                                                
1
 الكمبيوتر الموحي واليواتف الذكية في . ( 2012 )محمد الحارثى  

//http://newlearning577.wordpress.com التعليم
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 إرسال البريد االلكترونى .-3
 متابعة أداء الطالب أثناء سير الدرس.-4

 الكمبيوتر الموحى فى التعميم .تحديات ومعوقات استخدام  -7
ىناك بعض التحديات والصعوبات التي تواجو استخدام الكمبيوتر الموحي واليواتف 

 أال وىى: الذكية في التعميم
نتاج  الحاجة إلى تأسيس بنية تحتية -1 ، تتضمن شبكات السمكية، أجيزة حديثة وا 

االنترنت، ومناىج إلكترونية برمجيات تعميمية، وتصميم مناىج إلكترونية تنشر عبر 
عداد المناىج الدراسية المناسبة    .غير معتمدة عمى اإلنترنت وتصميم وا 

الخاصة باألجيزة المحمولة  Small Screens  صغر حجم شاشات العرض -2
واليواتف الخموية تعيق من عمميات إظيار المعمومات ويقمل من كمية المعمومات التي 

الممكن التغمب عمى ذلك من خالل استخدام تقنية اإلسقاط يتم عرضيا، وان كان من 
الضوئي التي بدأت تنتشر مع معظم األجيزة المحمولة لعرض ىذه المعمومات في 

   .اليواء
كثرة الموديالت واختالفيا يؤدى إلى عدم األلفة السريعة مع األجيزة وخاصة مع  -3

ه األجيزة المتنقمة بسرعة ، وتغير سوق بيع ىذ اختالف أحجام الشاشات وأشكاليا
األجيزة التكنولوجية المتنقمة  مذىمة، مما يجعل األجيزة قديمة بشكل سريع، فسوق

عدم مجاراة ىذا التقدم يجعل األجيزة منتيية  كثير التحديث والتغيير ، ولذلك
 . Out-of date الصالحية 

 أىم التطبيقات التعميمية لمكمبيوتر الموحى -8
مختارة من تطبيقات الكمبيوتر الموحي التي يمكن استخداميا  فيما يأتي مجموعة

 1: في التعميم وىي
 

                                                
1

 http://www.new-educ.com/proteger-ipad#.VEULi_mUf6M 



 



 



333

 أ. هحوذ السيذ شعباى                         الوهارات الالزهة إلستخذام الكوبيىتر اللىحى فى التذريس 

الكمبيوتر الموحى  تطبيقات و اإللكتروني التعمم إدارة أنظمة -11
 الذكية واليواتف

تتيح األجيزة الموحية وأجيزة اليواتف الذكية استخدام نظام إدارة التعمم اإللكتروني مثل 
blackboard  وغيرىا من أنظمة إدارة التعمم بطريقة جذابة ومن أي مكان. وبذلك

يتسع نطاق بيئة التعميم والتفاعل خارج حدود الفصل الدراسى، وتمّكن المعممين 
والطالب من الدخول إلى بيئة التعميم اإللكتروني من خالل الكمبيوتر الموحى لمتفاعل 

ن بذلك حدود الزمان والمكان، وتتيح مع أنشطة المقرر بطريقة ميسرة وبسيطة، متخطي
التفاعل بين المعممين والطالب من خالل اإلجابة عمى تساؤالتيم وفتح المجال أماميم 

 1لمناقشة مواضيع جديدة والبحث في أمور تدعم الجانب التعميمي في المقرر. 
 ثانياا : التعميم االساسى 

  مفيوم التعميم األساسي -1
معا، إذ تحوي ىذه المرحمة التسع السنوات  واإلعدادية االبتدائية ىي المرحمة الدراسية
حق لمتمميذ االختيار بين بعد التعميم األساسي ي .التعميم الثانوي الدراسية التي تسبق
شعبة العموم  ،شعبة اآلداب  بشعبو المختمفة والتعميم الثانوي المدارس المينية

 2 .شعبة العموم التجريبية ،االقتصادية
ىناك العديد من التعريفات لمتعميم األساسي أحد ىذه  :تعريف آخر لمتعميم األساسي

المعارف والعموم التي تمتزم الدولة بنشرىا بين التعريفات "ىو القدر األساسي من 
 .شعبيا وىي تختمف في عدد السنين والمراحل من دولة الخري

                                                

( .استخدام الياتف المحمول فى التعميم والتدريب .مشاركة مقدمة 2010جمال الدىشان ) 1.1
كمية التربية –مومات واالتصاالت )جامعة الممك سعود إلى الندوة األولى فى تطبيقات تقنية المع

 . pdfقسم تقنيات التعميم  ممف

2
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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 أىمية التعميم االساسى  -2
طرفي العممية التعميمية ىما المعمم والطالب حيث أن كل منيما مرتبط باألخر وعمى 

وبما يحقق تطمعات قدر االىتمام بيما نحصل عمى النتائج المرجوة من التعميم 
المجتمع ومتطمباتو خاصة في ىذا العصر عصر المعرفة وتقدميا وجودتيا واقتصادىا 
وعصر التخصص في جميع المجاالت العممية والتربوية ، فالمعمم وسيمة لتحقيق 

 . أىداف المنيج وما يحتويو من خبرات خاصة بالطالب
 أىمية إعداد معممى مرحمة التعميم االساسى : -3
ع مستوى المعمم في ىذه المرحمة سوف يكون مقدمة ألصالح وتطوير جميع رف.1

 .المعممين في المراحل التالية ليا
االىتمام بمعمم المرحمة االبتدائية ينعكس عمى مكانة المعمم بيا ويمبي التخصص .2

 0العممي بيا أسوة بمراحل التعميم العام األخرى 
س لوكان اإلعداد خاصا بالمرحمة في ىذا اإلعداد توحيد لمصادر اإلعداد بعك.3

 التي تمييا فسوف يممي شعورا لدى المجتمع بعدم االىتمام بو .
فى ىذا اإلعداد اىتمام بأعداد معممي ىذه المرحمة االبتدائية مينيا وتربويا وتعميميا .4

كما يفتح أماميم الرقي الميني والوظيفي كما يعطييم فرصة إلكمال دراساتيم 
النوع من التعميم مماينعكس عمى تقدمو وتذليل كثير من الصعوبات العميا في ىذا 
 التي تقابمو .

فى ضوء ما سبق أمكن تحديد ميارات استخدام الكمبيوتر الموحى فى التدريس كما 
 يمى :
 : ميارات استخدام الكمبيوتر الموحى فى تدريس مادة دراسية - 11

  واستخداموميارات تشغيل جياز الكمبيوتر الموحى :  أ
 . ميارات فتح الجياز وتشغيل الشاشة -1
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 . ميارات استخدام نظام التشغيل -2
  تصفح اإلنترنت وتحميل التطبيقات والبرامج والصور من عمى الشبكة العنكبوتية -3
 استخدام الكمبيوتر الموحى فى تدريس مادة دراسية  -ب

 . إعداد وتحضير الدروس من خالل الكمبيوتر الموحى -1
 توصيل الوسائل التعميمية المختمفة بالكمبيوتر الموحى . -2

 إستخدام الكمبيوتر الموحى فى عممية تقويم الطالب .  -ج
 . من خالل الكمبيوتر الموحى إعداد اإلختبارات اإللكترونية.1
 ويندرج تحت كل مياراة من ىذه الميارات مجموعة من المياراة األساسية

( ميارة . 61الميارات فى صورتيا األولية ) والفرعية حتى تكونت قائمة 
 (1ممحق )

 البحوث المقترحة :
 بحث مدى فاعمية استخدام الكمبيوتر الموحى فى التحصيل المعرفى واكتساب

 الميارات العممية المختمفة.
 بحث أثر التفاعل بين استخدام الكمبيوتر الموحى فى التدريس واالنماط المعرفية

 لممتعممين .
 معوقات استخدام الكمبيوتر الموحى فى منظومة التعميم الجامعى وتدريب بحث

 المعممين .
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 ممحق رقم واحد
 الميارات قائمة

 الميارة م
 درجة األىمية

غير  ميم جدا ميم
 ميم

 :تشغيل جياز الكمبيوتر الموحى واستخدامو  ات: ميار أوالا 
  ميارات فتح الجياز وتشغيل الشاشة 1
    يفتح المعمم الجياز ويضئ الشاشة . 1-1
    يستخدم شاشة الممس الخاصة بالجياز  1-2
    يستخدم لوحة المفاتيح المدمجة بالجياز . 1-3

يستخدم األزرار الموجودة بالكمبيوتر  1-4
 كال حسب وظيفتو .الموحى 

   

1-5 
يوصل شاحن الطاقة فى المكان 

 المخصص بالجياز
   

1 -6 
يثبت بطاقة الذاكرة فى المكاكن 

 المخصص لذلك
   

    . يغمق شاشة الجياز 1-7
    فى مستوى الصوت .المعمم يتحكم  1-8

شاشة  مستوى سطوعفى   المعمم يتحكم 1-9
     الجياز

    . نظام التشغيلميارات استخدام  2
    بالجياز . يستخدم شاشة الممس 2-1
    يستعرض مكونات الشاشة الرئيسية 2-2
    يستخدم خيارات الشاشة الرئيسية . 2-3
    يفتح شاشة التطبيقات . 2-4
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2-5 
يفتح المعمم تطبيق من التطبيقات 

 . المتاحة عمى الكمبيوتر الموحى
   

    إلى الخمفية . التطبيقالمعمم يرسل  2-6
    يعيد التطبيق لموضع السابق . 2-7
    التطبيق . المعمم يغمق 2-8
    يكبر ويصغر حجم صوره . 2-9
    مجمد جديد .المعمم  ينشئ  2-10
    مجمد . المعمم  يحذف 2-11
    اسم مجمد . المعمم يغير 2-12
    يبحث عن تطبيق أو ممف . 2-13
    التطبيقات .أحد يمغى تثبيت  14- 2
    يقوم بحذف أحد التطبيقات . 15- 2
    فى الجياز  الجديدة شعاراتاإل لوحةيستعرض  2-16
    يستخدم لوحة االشعارات . 2-17
    عدادات السريعة .يفتح المعمم اإل 2-18
    .يستخدم لوحة المفاتيح المدمجة بالجياز  2-19
    ممفاتى . يستخدم تطبيق 2-20
    يعرض االطار المتعدد . 2-21
    يضيف ويزيل الحساب الخاص بو . 2-22
    يمتقط صوره باستخدام الكمبيوتر الموحى 2-23
    يسجل مقطع فيديو 2-24

2-25 
 أخرى بأجيزة يوصل الكمبيوتر الموحى

 بإستخدام البموتوث
   

    بالكمبيوتر الموحى البموتوث أجيزة إقران يمغى 2-26
    يقوم بتحديث نظام التشغيل . 2-27



330 

  3036هجلة دراسات فى التعلين الجاهعى                                             العذد االرابع والثالثىى 

    يضبط االعدادت العامو 2-28

2-29 
 يغمق جياز الكمبيوتر الموحى 

Power Off. 
   

2-30 
تشغيمو  ويعيدالكمبيوتر الموحى  يغمق

 (Restartفى نفس الوقت )
   

تصفح اإلنترنت وتحميل التطبيقات والبرامج  3
    .والصور من عمى الشبكة العنكبوتية 

3-1 
عمى  خدمة اإلنترنت يوصل المعمم

 الكمبيوتر الموحى .
   

    مستعرض اإلنترنت. يفتح المعمم 3-2

فى  االلكترونى عنوان الموقع يكتب 3-3
 المكان المخصص لذلك.

   

    فى أحد محركات البحث. يبحث 3-4

3 – 5 
 إلىصورة من عمى اإلنترنت  يحفظ

 الكمبيوتر الموحى .
   

3 – 6 
يستطيع تحميل بعض التطبيقات 

 التعميمية من المتجر .
   

3 – 7 
المواقع االلكترونية التى  يستعرض

تحتوى عمى مادة عممية تفاعمية 
 "Phetلمطالب مثل موقع فيت "

   

3 - 8 
المعمم البريد اإللكترونى فى يستخدم 

ستقبال الرسائل والتواصل مع  إرسال وا 
 أفراد العممية التعميمية .

   

غير  ميم جدا ميم الميارة م
 ميم

 ثانيا استخدام الكمبيوتر الموحى فى تدريس مادة دراسية
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إعداد وتحضير الدروس من خالل الكمبيوتر  4
 الموحى .

   

من  Everything Explainتطبيق  ُيحمل 4-1
 المتجر الخاص بنظام التشغيل لمكمبيوتر الموحى .

   

من  Everything Explainشغل تطبيق يفتح و ي 4-2
 عمى الكمبيوتر الموحى.

   

4-3 
أدوات ومكونات الشاشة االفتتاحيىة   يميز بين

 . Everything Explainلتطبيق 
   

4-4 
يستطيع إستخدام كل أداه من أدوات التطبيق كاًل حسب 

    .وظيفتو 

4-5 
المعمم درس تفاعمى عمى الكمبيوتر الموحى  ُيعد

 . Everything Explainباستخدام تطبيق 
   

    أجيزة أخرى .ُيشارك المعمم الدرس التفاعمى مع  5-5

توصيل الوسائل التعميمية المختمفة بالكمبيوتر  5
 الموحى 

   

يسستطيع المعمم توصيل الكمبيوتر الموحى بالسبورة  5-1
     التفاعمية

يجيد المعمم عرض الدرس باستخدام جياز عرض  2- 5
 البيانات ) داتا شو( .

   

    يوصل الكمبيوتر الموحى بشاشة تمفزيونية . 5-3
    إستخدام الكمبيوتر الموحى فى عممية تقويم الطالب . اا ثالث
    االختبارات اإللكترونية .إعداد  6

الخاص   Scorative المعمم تطبيق  ُيحمل 6-1
 بالمعمم من المتجر الخاص بنظام التشغيل .

   

من عمى الكمبيوتر  Scorative Teacherيقوم بتشغيل تطبيق  
    الموحى
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    يصمم المعمم اختبار قصير باستخدام الجياز . 6-2

إعداد إختبار إختيار من متعدد عمى الكمبيوتر يقوم المعمم ب 6-3
    الموحى 

    كمل الفراغات .أيصمم المعمم اختبار  6-4
    .الطالب الموحيةيشارك المعمم االختبار مع أجيزة  6-5
    . التقرير الخاص بإحدى االختباراتيستعرض  6-6


