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ـــة ػػػيمث ػػػ  4هقذه الحاسػػػقم كػػػ  لاكػػػة  خػػػؿ  إذ؛ ةة التطبيقػػػال التلوقلق يػػػة الح يثػػػؿ الحاسػػػقم  م 
؛ كهػػػق يسػػػتخ ـ كػػػ  المؤسسػػػال الت اويػػػة قكػػػ  البوػػػقؾ قالػػػ قا و ال امػػػة قالم ػػػاو  م ػػػاال الحيػػػا 

 قتشاه  آثاوه ك  الموزؿ مف خالؿ كقاتيو الماء قالهاتؼ قغيوهػا، ،قملاتم البوي  قالسياحة قالسفو
 سػػهلة إي؛ػػاح قسػػيلة كهػػقبشػػلؿ قا؛ػػ ؛  قالت ليميػػة التوبقيػػة ال مليػػة الحاسػػقم كػػ قت ػػاظـ  قو 

 ل لػـ الطلبػة ت لػـ أف   لمػا قممتػ ، مشػقؽ بأسػلقم الم لقمػة قتقػ يـ  وقسهـ كهـ ك  الطلبة تساع 
 ال  ػػػو بم طيػػػال خػػػذيفآ كػػػاعليف بوػػػا  ليلقوػػػقا المسػػػتقبلية ال لميػػػة حيػػػاتهـ كػػػ  يفيػػػ هـ الحاسػػػقم
 قتقػػػ ـ تغيػػػوال مػػػف حػػػقلهـ يػػػ قو عمػػػا بم ػػػزؿ ي يشػػػقف ا كهػػػـ، كيػػػ  التلوقلػػػق   التقػػػ ـ قمفػػػو ال
 .ها ؿ تلوقلق  

  لػل موػ      ام  م  تقويال مت ػ ملاوية استخا  وها الحاسقم ق قك  الت  ي  ملاوال المت اإل ف  إ
متسلسػػؿ قكػػؽ أسػػاليم الػػت لـ  جكػػ  بووػػام التتلممملالتت ال وظامػػات ت ليميػػات متلػػامالت يامل ػػف المػػت لـ مػػف 

مػ  إملاويػة  جالذات  المبوم ة حيث يقكو الحاسػقم كو ػات للتفاعػؿ اإلي ػاب  بػيف المػت لـ قالبووػام
المػت لـ، باإل؛ػاكة لتقػ يـ الت زيػز قالتغذيػة الوا  ػة الفقويػة قالتقػقيـ   الموا  ة ك  أي  ق ل يحتا ػ

 قو الحاسػقم    ػؿفلهػا  كػ  المسػتقبؿ إذ لػـ ت وػات ، قعلي  كإف  الم اوس لف ت ػ  ملاالبوا   قالوها  
 ك  تحقيؽ أه اكها التوبقية قالت ليمية.

            ال لػػـ لهػػذا لمػػا م اوسػػها كػػ  ت ليميػػة لمػػا   الحاسػػقم بإ خػػاؿ ال ػػالـ  قؿ مػػف اللثيػػو لقػػ   امػػل
لمػػا يتمتػػ  بػػ  الحاسػػقم مػػف  قوظػػوات  ، ا ػػومال  بقا  ػػ الطالػػم تػػوبط أهميػػة مػػف (عمتتملالسوبتت  )

قلػػػذلؾ أ ػػػب  مػػػف ال؛ػػػوقوي إعػػػ ا  التلميػػػذ  كػػػ  غيػػػوه مػػػف التقويػػػال الت ليميػػػة، مميػػػزال ا تق ػػػ 
امػؿ مػػ  الحاسػػقم قبوام ػ  المختلفػػة قذلػػؾ مػػف علػػا الت  قالطالػم قالم لػػـ قتػػ ويبهـ وظويػات قعمليػػات 

 (.Computer Literacyأ ؿ بلقغ التوقو الحاسقب  )

خػػاؿ إ اؿ  ػػ  مكػػز  ميػػ  قم ا ػػال وبيػػة السػػقوية بخطػػقال  ال مهقويػػة  كػػالتوبيػػة  هػػذا ق امػػل قزاو 
خلػل  أ  قكساس  قحتا الموحلة الثاوقية، ءات مف موحلة الت ليـ األ اوس قذلؾ ب لا المإالحاسقم 

 وهايػة قحتػا الخػامس ؼمػف ال ػ ءات  بػ  يولالممم متو ل اتلاتوتجلكن ل ل  أطلقل عليها اسـ  ما
بذلؾ ااست ابة لمتغيوال ال  و قتطقيو الت ليـ قتح يث  بشلؿ ي؛ػمف  ؛ محاقلةت الثاوقية الموحلة

  تحقيؽ األه اؼ الت ليمية قالتوبقية.
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أف مػف  الملن رلسوبت ييو لللشخص  ا ب   :  (Computer Literacy)لالتنور احلاسوتي -1 
   قالت  ه : ،يتمت  ب    مف السمال

 لتطقو  هاز الحاسقم.ي وؼ المواحؿ المتتاب ة  .1
ـ   .2  بالملقوال الما ية ل هاز الحاسقم لوظاـ ل  م خالل قعمليال قمخو ال. يل
 . قتحلـ ق قف ااعتما  علا اآلخويفبثقة  قملحقات  يشغؿ  هاز الحاسقم .3
 يقاوف بيف أ هز  الحاسقم قأوقع  المختلفة. .4
 حقات .يق ـ الو يحة ال لمية ال حيحة لغيوه عو  شواء  هاز حاسقم قمل .5
 يستخ ـ الحاسقم ك  م اؿ عمل  بمهاو  قلفاء  عالية. .6
 يهتـ بالبوامج ال  ي   قال ي   ك  م اؿ الحاسقم. .7
 ي وؼ م اال استخ اـ الحاسقم ك  حيات  الخا ة قك  م تم  .  .8
يلـ بلغة قاحػ   علػا األ ػؿ مػف لغػال الحاسػقم البوم يػة قم ػاؿ اسػتخ اـ هػذه اللغػة مثػؿ لغػة  .9

 (.Visual Basic)الفي قاؿ بيسؾ 
 بتيلعػف بووػامج  المثقفلسوب ييو ليح   البووامج المواسم أل اء غوض ما؛ كمثالت لق سألل  .11

يات عػف قلػق سػألل المثقػؼ حاسػقب ،(PowerPoint ػ  يوشػ ؾ إلػا بووػامج )  لتق يـ محا؛و ، كإو ػ
 (، قلػػقSPSS Or Excelبحػػث علمػػ ، كإو ػػ  سيوشػػ ؾ إلػػا بووػػامج) البووػػامج إل ػػواء إح ػػا ي

، (Authorwareسػػألت  عػػػف بووػػامج احتواكػػػ  لتقػػػ يـ محا؛ػػو  تفاعليػػػة، كسيوشػػ ؾ إلػػػا بووػػػامج )
 (342ص.،3002)سالـ قسوايا،قهلذا كإو   يستطي  تح ي  البووامج المواسم ألي غوض.

يملػػػف للوقػػػاط ال شػػػو السػػػابقة أف تلػػػقف بوػػػق ات كػػػ  اسػػػتباوة تسػػػتخ ـ لتح يػػػ  وسػػػبة الطلبػػػة المثقفػػػيف 
 الطلبػة/الم لميف مػف الوقػاط ال شػوتملػيف  -كػ  القا ػ  - قؿ ما   الحاسقم التوبقيتحا .حاسقبيات 

قتمليػػوهـ مػػف اسػػتخ اـ الحاسػػقم كػػ  م ػػاؿ عملهػػـ توػػقيو م لميوػػا حاسػػقبيات السػػابقة قذلػػؾ بق ػػ  
 لم لميف ك  م اوس المستقبؿ. 

 بػؿ  قذلؾ مػف( 1613استخ مل للمة حاسقم ألقؿ مو  ك  عاـ ) :جولة يف تاريخ احلاسوب -2
قلاوػل هػذه ل،(يسبتي ن ينل  لتكليت لكلويتول)الرجتوللالتل(ريلشوردليريت ل يت ) اللاتم اإلولليزي

. هػػػذا قي ػػػ    عػػػالـ األ هػػػز  التقويػػػةعلػػػا البشػػػو الػػػذيف ي ػػػوقف الحسػػػابال ا الللمػػػة تطلػػػؽ علػػػا 
 Difference)ل آلػػة الفػػوقؽ( أبػػق الحاسػػقم حيػػث عػػ   لشتتورلليويتتو الويا؛ػػيال اإلولليػػزي )
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Engine  قذلؾ لقوهػا تقػـق ب مليػال  ،أقؿ حاسقم ك  التاويخ (2211عومل)( الت  اختوعها ك
 اإل خاؿ قالم ال ة قاإلخواج )الطباعة( تمامات لما يف ؿ حاسقم اليقـ. 

 حيػػػث  ػػػمـ ()ك رنتتتوردلسيتتت  أمػػػا أقؿ حاسػػػقم  ابػػػؿ للبوم ػػػة، كقػػػ  اختػػػوع مػػػف  بػػػؿ األلمػػػاو  
( حػػيف لػػاف ي مػػؿ كػػ  م ػػو  للقوابػػؿ 2392ل-ل2391خػػالؿ عػػام  ) هػػذا الحاسػػقم (سيتت  )

 .اإلوسيابية ك  أثواء  يا   )هتلو( أللماويا

كميتتفلقأحػػ  طػػالم ال واسػػال ال ليػػا  (John Atanasoff)جتت نلنلنوبتت فلاختػػوع البوقكيسػػقو 
 التطػػػقيو حتػػػا عػػػاـ ( ققا ػػػال7422حاسػػػقم و مػػػ  كػػػ  عػػػاـ ) أقؿ (Cliff Berry)لييتتتر 

، (7422قكػػ  عػػاـ ) ،(Iowa State University)األميوليػػة إيتت ال( قذلػػؾ كػػ   ام ػػة7493)
 مختوع اآللة الحاسبة الو مية.  (نلنوب ف)لسم ق 

ل(John Mauchly & J. Presper Eckert)ل جت نلمت كم  إيكيتر  يربتييراختػوع هػذا ق 
 ىتت لسوبتت  لمتتنلل(ENIACسوبتت  ل) ياواكػػ   ام ػػة بوسػػلف

( 7492بػ أا ال مػؿ علػا هػذا الحاسػقم كػ  عػػاـ) ؛الجيتللاو ل
(. قيحتػػػػؿ هػػػػذا الحاسػػػػقم 7491  لػػػػـ يلتمػػػػؿ حتػػػػا عػػػػاـ)قللو ػػػػ

 (00قيػزف حػقال  ) ات موب ػ ات (  ػ م18000مساحة تق و بحقال  )
تػػاب  ال المػػاف أبحاثهمػػا كطػػقوا حاسػػقبات آخػػو  ؛؛ قعػػ   هػػذا الحاسػػقم مػػف حقاسػػيم ال يػػؿ األقؿطوػػات 

  (.Univacأطلقا علي  اسـ يقوفاؾ)

، قيشػغؿ ح ػـ (، قلاف هذا الحاسقم ميلاويليات 1944ك  عاـ) أقؿ حاسقم ح يث)نيكن(لاختوع 
الػػذي  (س)ىنتتر لإدا ردلر يرلتتأمػػا أقؿ  هػػاز حاسػػقب   ػػغيو، كقػػ  طػػقو مػػف  بػػؿ ،  ػػالة لبيػػو 

 (Wikipedia.org). (1975قذلؾ ك  عاـ )لالسوب  لالشخا يطلؽ علي  أبق 

(، قالم طا هق 1-0و م  لم ال ة الم طيال قيت امؿ م  تشفيو ثوا   )هق  هاز : احلاسوب -3
ـ  يخزوهػػا  ؛أي م لقمػػة أق عو ػػو أق حػػ ث أق حا ثػػة يسػػتقبؿ الحاسػػقم الم طيػػال لمػػ خالل، ثػػ

ـ  ي ال ها قيوتج ك  الوهاية المخو ال.  (70، ص.3000)أبق يقوس،  اخليات قمف ث

Mauchly 
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مها البووامج مبأو    هاز إللتوقو  يستقبؿ الم لقمال قالبياوال الت  ي  السوب  لاللري  ي و ؼ 
قكقػػات لم مقعػػة ت ليمػػال قأقامػػو قبػػوامج تشػػغيؿ يحػػ  ها المبػػومج للح ػػقؿ علػػا بووػػامج ت ليمػػ  
ـ  يقػػػػقـ الحاسػػػػقم ب ػػػػوض هػػػػذا البووػػػػامج علػػػػا المت لمػػػػيف كػػػػ   ػػػػقو  كو يػػػػة أق  ػػػػقو   هػػػػا ؼ ثػػػػ

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؼ الموشػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  .                          م مقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيو  بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػوض تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ م مق 
 (339، ص.3002)سالـ قسوايا،

 –الػػذقالو  -لقحػػة المفػػاتي  -مػػف ملقوػػال ما يػػة قهػػ  األ هػػز  الما يػػة: الفػػأو   يتلػػقف الحاسػػقم
ل الم الج، لما يتلقف الحاسقم مف ملقوال بوم يػة قالبوم يػال هػ  الت ليمػا –القوص ال لم 
 اسقم طويقة عمل . الت  ت و ؼ الح

 ( 70، ص.3000)أبق يقوس،: تق   أوقاع ع ي   للبوامج: أنواع الرباهج احلاسوتية -4

 4تػتحلـ بملقوػال قا يملػف تغييوهػا؛  و  الحاسػقمات؛ػبط هػذه البػوامج مػف م ػ يرامجلنبوبية
( قهػق اخت ػاو BIOSالحاسقم بشلؿ بسيط قمثاؿ عوهػا: الوظػاـ األساسػ  لا خػاؿ قاإلخػواج )

 . (Basic Input Output Systemللللمال اآلتية:)
 الحاسػقم بشػلؿ م قػ  مثػؿ يملف تغييوها بسهقل  قتتحلـ بملقوال : هذه البوامج ننظمةللشغيل

( قوظػػػػػاـ Windowsقمػػػػػف أمثلػػػػػة هػػػػػذه البػػػػػوامج وظػػػػػاـ ) ، ػػػػػة أمػػػػػو طباعػػػػػة مسػػػػػتو باإعطػػػػػاء الط
(Linux.) 
 يملف تغييو هذه البػوامج أي؛ػات بسػهقلة شػ ي   مثػؿ البػوامج الخ ميػة: مشػغالل  :يرامجللطييقية

البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوامج الملتبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                                                 – (JetAudio,mediaplaer) ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقل قالفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يق
(Word – PowerPoint - Excel) – بوامج الت ليمية مت     القسا ط.ال 

( قي مػؿ هػؤاء علػا اليترامجلاللطييقيتة)وقع الثالث مف البوامج الحاسقبية يولز التوبقيقف علا ال 
  .الت لم  –اإلكا   مف هذه البوامج قمحاقلة تطبيقها قتقظيفها ك  الم اؿ الت ليم  

 ااسػتخ اـ الف لػ  للحاسػقم كػ  الت لػيـ )الفػاو( أف  ق ػ  : أوجه استخذام احلاسوب يف التعلـين -5
(؛ إذ  ػاـ لػػؿ مػف )واث قأو ويسػقف قبويػػ ( 1191قبالتح يػ  كػػ  عػاـ ) ،مػ  ب ايػػة السػتيوال  ػ  بػ أ

 (.32، ص.2000)الفاو،ببوم ة ع   مف المقا  الت ليمية. 

لعدةلن جولتبلخداملالسوب  لي لاللمميم4لى ال ل جدل
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ل(لن جولابلخداملالسوب  لي لاللمميملعمىلالنس لاآلل Tylor4)لويم رفلان ل

الحاسػقم هوػا م لمػات  ػبقوات  : ي ػ   (Computer as A Tutorالسوبت  لكمممتملمتلمكنل) .1
 متملوات مف واحية الت ويم قالمواف.

ـا  ـا : ي ل ػ(Computer as A Tuteeالسوبت  لكمتلممملجيتد) .2 أشػياءت محػ     الحاسػقم   المػت ل
ـ  يقػػقـ الحاسػػقم بت لػػػيـ هػػذه األشػػياء للمت لمػػيف كيمػػػا ب ػػ  كػػ  مقا ػػػؼ  ،كيتقوهػػا الحاسػػقم قمػػف ثػػػ

 مختلفة.
يبػوز  قو الحاسػقم هوػا بشػلؿ لبيػو كػ  : (Computer as A Toolالسوبت  لك بتيمةل) .3

 ( 111ص.، 2000)الفاو،اإل او  الم وسية. 

لعمىلالنس لاآلل 4للاللمميملي لي رد)ني لي ن (لمجوت لابلخداملالسوب   ل
  يخ ػص التوبقيػقف مػا   متخ  ػة كػ  الحاسػقم لمػا هػق الحػاؿ السوب  لكمودةللملدري :

سػػػقوية التػػػ  تخ  ػػػها قزاو  التوبيػػػة كػػػ   (متتتودةللكن ل جيتتتولالممم متتتو ل اتلاتتتوت كػػػ  مػػػا   )
لل ػػفقؼ ااوتقاليػػة؛ لػػذلؾ لمػػا هػػق الحػػاؿ كػػ  مػػا   الحاسػػقم التوبػػقي التػػ  تخ  ػػها اللليػػال 

 التوبقية لطلبتها. 
 يسػػػتخ ـ الحاسػػػقم هوػػػا لالػػػة يقظفهػػػا الم لػػػـ أق المػػػت لـ كػػػ  عمليػػػة لسوبتتت  لك لتتتةللمميميتتتةا :

الت لػػيـ قالػػت لـ؛ لػػأف يقظػػؼ مػػ وس الويا؛ػػيال الحاسػػقم كػػ  تق؛ػػي  مفػػاهيـ الهو سػػة الفواغيػػة، 
قلأف يل أ م وس ال لقـ إلا الحاسقم لتق؛ي  ال قو  ال مقية ك   سـ اإلوساف؛ إف  ما يميز هذا 

هػػػق أف  الحاسػػػقم هػػػق قسػػػيلة لغايػػػة أخػػػو  هػػػ  الت لػػػيـ بيومػػػا كػػػ  الم ػػػاؿ السػػػابؽ يلػػػقف  ال اوػػػم
 . الحاسقم غاية ك  ذات 

 لػذلؾ كػ   ،يستخ ـ الحاسقم هوا ك  م اؿ اإل او  قطباعػة اللتػم الخدمو 4السوب  لللقديمل
 (20-34ص.ص ، 3000)أبق يقوس،لت ليمية قا  واء البحقث ال لمية.م اؿ إوتاج البوامج ا

لالسوب  ليبلخدملي لاللمميمليأسدلاوشكوللاآللية4ل(ايومل سمالؤه يرىل) لنن 
الحاسػػقم محػػؿ الم لػػـ؛ يتػػقلا الحاسػػقم لامػػؿ عمليػػة الت لػػيـ قالتػػ ويم  يحػػؿ   اللممتتيملالدتترد 4 -

 قالتققيـ.
   هذا الشلؿ لقسيلة ت ليمية مساع   للم لـ.كيستخ ـ الحاسقم  4ةلالسوب  اللمميمليمبوعد -
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تلقف الم لقمال مخزوة علا  هاز الحاسػقم، كيسػت يف  4و را للمممم مدي ادولماالسوب  ل -
 (713ص. ،3073قزمالؤه،  ياـ)بها الم لـ أق المت لـ عف الحا ة. 

( أوب ػة أسػاليم لتقػ يـ مػا   Ruthven)اثفػفو  حػ   :أسالية تقذين هادة احلاسوب يف املناهج  -6
 (344ص.، 3002)سالـ قسوايا،الحاسقم ك  الم اوس: 

 (نبتتم  لاتنداتتوللSeparation4)   تقػػ ـ مػػا   الحاسػػقم كػػ  هػػذا األسػػلقم لمػػا   مسػػتقلة
 لطلبة المواحؿ ااوتقالية ك  سقوية. لكن ل جيولالممم مو ل اتلاوت مودةلبذاتها مثؿ 

 (نبتتم  لاتنلشتتورلDisperation4ل)  تػػقزع مػػا   الحاسػػقم هوػػا كػػ  مختلػػؼ المػػقا  ال واسػػية؛
كػػ  تػ وج   ػػي   حػػقؿ الحاسػػقم لػأف تبػػوز أهميػػة الحاسػػقم كػ   وس مػػف  وقس القػػواء ، قلػػأف 

 مواهج اللغة ال وبية.
 (نبتتم  لاتنتتدمو لAbsorption4)  ػػزأ مػػا   يلػػقف الحاسػػقم  ػػزء مػػف مػػا    واسػػية لػػأف تا 

 ويا؛يال ق زء للحاسقم.الويا؛يال إلا  زأيف؛  زء مخ ص لل
 (نبم  لاتسلراقلPermeation4ل)   يستفا  ك  هذا األسػلقم مػف الحاسػقم كػ  تػ ويس مػقا

 مختلفة؛ لأف  يققـ الم وس بت ويس ما   ال لقـ بمساع   الحاسقم. 

يػزال ع يػ   اسػتخ اـ الحاسػقم كػ  ال مليػة تق ػ  م: يزات اسـتخذام احلاسـوب يف التعلـينه -7
 الت لمية، قل ؿ  أهمها:  –الت ليمية 

  يسهـ كػ  تحسػيف بي ػة الت لػيـ قيزيػ  مػف كاعليتػ  ألو ػ  يػقكو بي ػة ت ليميػة تفاعليػة يلػقف المػت لـ
 إي ابيات قك اات. اكيه
  سػػوعة الحاسػػقم ال اليػػة كػػ  ااسػػت ابة لت ليمػػال المػػت لـ قالتػػ  تسػػم  بالح ػػقؿ علػػا ت زيػػز

ـ الحاسػػػقم أي؛ػػػات عمػػػؿ المػػػت ل   ؛كػػػقوي ألوشػػػطت  كػػػ  أشػػػلاؿ مختلفػػػة ـ بشػػػلؿ مسػػػتمو قيقػػػ ـ يقػػػق 
 خطقال عال ية للمت لـ إف لـز األمو.

 ة المقػووال ال واسػية ممػا يتػي  مف زمف الػت لـ المسػتغوؽ كػ   واسػ يساع  الحاسقم ك  اإل الؿ
لتوميػػػة  ػػػ وال عقليػػػة  ـالفو ػػػة للمت لمػػػيف بمماوسػػػة عػػػ   مػػػف األوشػػػطة اإلثوا يػػػة التػػػ   ػػػ  تػػػ ك ه

 غقبة.مو 
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     الحاسقم أ ا  مف األ قال المساع   ك  تومية التفليو قمهاوات  ألو   يثيو  اك ية المت لميف  ي
 وحق مماوسة الوشاط التخيل  قذلؾ مف خالؿ بوامج المحالا .

  يساع  الحاسقم علا تطبيؽ تفويػ  الت لػيـ حيػث يملػف تقػ يـ الت لػيـ المال ػـ للػؿ مػت لـ حسػم
   الذاتية ك  الت ليـ. مستقاه ق  وات  قسوعت

 قموا بتهـ؛ كمثالت يملف  يفيتي  للم لـ مماوسة  قوه ال  ي  ك  التق ي  قاإلوشا  قم اقوة المت لم
 للم لـ أف يوش  المت لميف إلا بووامج مح   ل واسة مق؛قع م يف. 

   يػػػقكو للمت لمػػػيف كو ػػػات للت ويػػػم قالمغػػػامو   قف وهبػػػة أق خػػػقؼ أق خ ػػػؿ؛ ك وػػػ  الت امػػػؿ مػػػ
 األمو الذي يساع  ك  استلشاؼ آكاؽ   ي   قمتطقو .  ؛الحاسقم يتحوو المت لـ مف الخقؼ

   يستطي  الحاسقم تخزيف لـ ها ؿ مف الم لقمال قعو؛ها كػ  زمػف  ياسػ  إ؛ػاكة إلػا   وتػ
                ت ػػقيض الػػوقص كػػ  عػػ   قسػػا ط ت ليميػػة أخػػو  كهػػق بمثابػػة عػػ   أ هػػز  كػػ   هػػاز قاحػػ .  اعلػػ

  (.213-211، ص ص. 2003)سالـ قسوايا،
  يسػػاع  الحاسػػقم كػػ  اختبػػاو القػػ وال ال قليػػة للمت لمػػيف قزيا تهػػا، قيسػػم  لهػػـ بػػالتوليز علػػا

  قاوػػػػػػم مهمػػػػػػة مػػػػػػف الم ػػػػػػاوؼ قالمهػػػػػػاوال ت  ػػػػػػز الطوا ػػػػػػؽ التقلي يػػػػػػة عػػػػػػف اإلشػػػػػػاو  إليهػػػػػػا.

(Momcilovic,2018,p.72) 
  تحسػػػػيف عمليػػػػة ت لػػػػـ الطلبػػػػة قزيػػػػا   احتفػػػػػاظهـ  يسػػػػاع  اسػػػػتخ اـ الحاسػػػػقم كػػػػ  الت لػػػػيـ كػػػػ

 (Dabas,2018,p.572) .بالم لقمال قزيا   مهاوال الطلبة
  ي ابيػػة وحػػق المػػقا  التػػ  يوقوهػػا  ػػ بة قم قػػ   مثػػؿ الويا؛ػػيال اإلتوميػػة ات اهػػال المت لمػػيف
 األخو . مقا  الت ليمي ةقال
  السأـ قالملؿ بيف المت لميف.ثاو  قالتشقيؽ؛ األمو الذي  يقلؿ وسبة اإليقكو عو و 
 و  علػػػا عػػػوض الم لقمػػػال بال ػػػقل قال ػػػقو  قالحولػػػة قالومػػػقذج قالوسػػػـ ممػػػا يػػػقكو خبػػػو   القػػػ

 (712ص. ،3073قزمالؤه،  ياـ)؛ؿ مف الطويقة التقلي ية. كللطالم أ
ل
ل
ل
ل
ل
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