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الرقمي
10

25مناذج من ا�صتمارات التقييم
57املالحق

58م�صطلحات دليل معايري اإنتاج املحتوى التعليمي الرقمي
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روؤية وز�رة �لرتبية و�لتعليم

ر�سالة وز�رة �لرتبية و�لتعليم

والإبداع،  والإتقان  التميز  يحقق  مبا  باجلودة،  ميتاز  تعليمي  لنظام  نوعي  تطوير  حتقيق  اإىل  ال�صعي 
العربي  والنتماء  واحل�صاري  الإن�صاين  والتفاعل  احلنيف  الإ�صالمي  الدين  وقيم  ثوابت  من  منبثقًا 
ململكة البحرين ود�صتورها، ومبا يحقق متطلبات التنمية امل�صتدامة املن�صجمة مع امل�صتويات العاملية.

اإتاحة الفر�س التعليمية لكل فرد لتنمية ا�صتعداداته وقدراته ومهاراته من خالل و�صع اخلطط التطويرية 
وتنفيذها وتقوميها، مبا يحقق متطلبات اجلودة ال�صاملة لالرتقاء بنوعية التعليم وفاعليته وفق امل�صتويات 
العاملية وما ن�س عليه قانون التعليم وقانون التعليم العايل وقانون التعليم اخلا�س يف مملكة البحرين.
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�ملقدمة

التعلم  فى  املعيارية  اأهمية  عن  كثرياً  الإلكرتونى  بالتعلم  املهتمون  يتحدث 

وميكن  متميز.  اإلكرتونى  تعلم  اإنتاج  فى  اأهمية  من  للمعيارية  ملا  وذلك  الإلكرتونى، 

الرقمي  التعليمي  املحتوى  اإنتاج  عند  العتبار  يف  واأخذها  املعايري  بهذه  ال�صتعانة 

التحديد  لأهمية  ونظراً  والتقنية.  الرتبوية  وجودته  كفائته  ل�صمان  وتقييمه، 

الرقمي،  التعليمي  للمحتوى  الوطني  الإنتاج  بعملية  وربطها  املعايري،  لتلك  الدقيق 

الرتبوية  املجالت  يف  الرقمي  التعليمي  املحتوى  اإنتاج  معايري  دليل  باإعداد  قمنا 

وخ�صائ�س  املحتوى،  بخ�صائ�س  متعلقة  جمالت  وهي  املحتوى،  واإدارة  والتقنية 

الرقمي. التعليمي  املحتوى  ت�صغيل  وخ�صائ�س  املعلم،  وخ�صائ�س  الطالب، 

3

قائمة معايري �ملحتوى �لتعليمي �لرقمي

جمالت معايري املحتوى التعليمي الرقمي

امل�صتويات املعيارية ملجالت معايري املحتوى التعليمي 

الرقمي

املوؤ�رشات املعيارية للم�صتويات املعيارية ملجالت معايري 

املحتوى التعليمي الرقمي
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جمالت معايري املحتوى التعليمي الرقمي

املجال الرتبوي للمحتوى 
التعليمي الرقمي

املجال الفني والتقني 
للمحتوى التعليمي الرقمي

جمال اإدارة
املحتوى التعليمي الرقمي

5جماالت معايري املحتوى التعليمي الرقمي

1. حتديد الأهداف العامة للمحتوى التعليمي الرقمي و�صياغتها.
2. حتديد الأهداف التعليمية للمحتوى التعليمي الرقمي و�صياغتها.

3. حتديد املحتوى التعليمي الرقمي وحتليله.
4. حتديد احتياجات املتعلمني للمحتوى التعليمي الرقمي وحتليلها.

5. حتديد اأن�صطة التعلم للمحتوى التعليمي الرقمي.
6. حتديد م�صادر التعلم للمحتوى التعليمي الرقمي.

7. حتديد وتنويع تقدمي التغذية الراجعة للمحتوى التعليمي الرقمي.
8. حتديد وتنويع اأ�صاليب واأدوات التقييم والتقومي للمحتوى التعليمي الرقمي.

9. حتديد اإ�صرتاتيجيات التدري�س للمحتوى التعليمي الرقمي.
10. حتديد امل�صداقية و املرجعية للمحتوى التعليمي الرقمي.

11. حتديد املو�صوعية للمحتوى التعليمي الرقمي.

اأوًل : املجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقمي

�مل�ستويات �ملعيارية ملجاالت معايري �ملحتوى �لتعليمي �لرقمي:
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1. حتديد طرق تقدمي املحتوى التعليمي الرقمي.
2. ت�صميم واجهة املحتوى التعليمي الرقمي وتن�صيقها.

3. ت�صميم عنا�رش الو�صائط املتعددة للمحتوى التعليمي الرقمي.
4. حتديد الألوان يف املحتوى التعليمي الرقمي.
5. حتديد التنقل يف املحتوى التعليمي الرقمي.

6. حتديد الروابط للمحتوى التعليمي الرقمي.
7. حتديد موا�صفات �صا�صات العر�س يف املحتوى التعليمي الرقمي.

8. حتديد اأ�صاليب التفاعل يف املحتوى التعليمي الرقمي.

 ثانيًا : املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقمي

1. توفري الدعم التكنولوجي للمحتوى التعليمي الرقمي.
2. حتديد دور املوؤ�ص�صات التعليمية يف ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي.

3. توفري امل�صاعدة والتوجيه للمحتوى التعليمي الرقمي.
4. توفري احلماية للمحتوى التعليمي الرقمي.

5. حتديد تكلفة  املحتوى التعليمي الرقمي.

ثالثًا : جمال اإدارة املحتوى التعليمي الرقمي

7امل�ستويات املعيارية ملجاالت معايري املحتوى التعليمي الرقمي

1( حتديد الأهداف العامة للمحتوى التعليمي الرقمي و�صياغتها
اأن ُيحدد م�صمم املحتوى الأهداف العامة من البداية.   1-1

اأن تتنا�صب الأهداف العامة مع عنوان املحتوى.   2-1
اأن تتنا�صب الأهداف العامة مع عدد وحدات املحتوى.   3-1

اأن ُتالئم الأهداف العامة اأهداف التعلم.   4-1
1-5   اأن ُتالئم الأهداف العامة للمحتوى التعليمي الرقمي اأهداف املوؤ�ص�صة التعليمية التابعة 

لها.
اأن ُتلبي الأهداف العامة حاجات املتعلم.   6-1

اأن ُتالئم الأهداف العامة روؤية وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.   7-1

2( حتديد الأهداف التعليمية للمحتوى التعليمي الرقمي و�صياغتها
اأن ُيحدد م�صمم املحتوى الأهداف التعليمية.   1-2

اأن ت�صمل الأهداف التعليمية جميع اأجزاء املحتوى التعليمي الرقمي.   2-2
اأن ُترتب الأهداف التعليمية تبعًا لرتتيب مو�صوعات املحتوى التعليمي الرقمي.   3-2

اأن ُتذكر الأهداف التعليمية يف بداية كل حمتوى تعليمي.   4-2
اأن ُتراعي الأهداف التعليمية طبيعة املحتوى.   5-2

اأن تكون الأهداف التعليمية ملو�صوع املحتوى وا�صحة ودقيقة.   6-2
اأن تتميز الأهداف التعليمية بعدم التكرار يف الدر�س الواحد �صمن املحتوى التعليمي    7-2

الرقمي.
اأن ُت�صاغ الأهداف التعليمية �صياغة �صلوكية �صحيحة ووا�صحة وحمددة.   8-2

اأن تقي�س الأهداف التعليمية م�صتويات معرفية ومهارية ووجدانية خمتلفة.   9-2

اأوًل : املجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقمي

�ملوؤ�سر�ت �ملعيارية للم�ستويات �ملعيارية ملجاالت معايري �ملحتوى 

�لتعليمي �لرقمي:
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1. حتديد طرق تقدمي املحتوى التعليمي الرقمي.
2. ت�صميم واجهة املحتوى التعليمي الرقمي وتن�صيقها.

3. ت�صميم عنا�رش الو�صائط املتعددة للمحتوى التعليمي الرقمي.
4. حتديد الألوان يف املحتوى التعليمي الرقمي.
5. حتديد التنقل يف املحتوى التعليمي الرقمي.

6. حتديد الروابط للمحتوى التعليمي الرقمي.
7. حتديد موا�صفات �صا�صات العر�س يف املحتوى التعليمي الرقمي.

8. حتديد اأ�صاليب التفاعل يف املحتوى التعليمي الرقمي.

 ثانيًا : املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقمي

1. توفري الدعم التكنولوجي للمحتوى التعليمي الرقمي.
2. حتديد دور املوؤ�ص�صات التعليمية يف ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي.

3. توفري امل�صاعدة والتوجيه للمحتوى التعليمي الرقمي.
4. توفري احلماية للمحتوى التعليمي الرقمي.

5. حتديد تكلفة  املحتوى التعليمي الرقمي.

ثالثًا : جمال اإدارة املحتوى التعليمي الرقمي

7امل�ستويات املعيارية ملجاالت معايري املحتوى التعليمي الرقمي

1( حتديد الأهداف العامة للمحتوى التعليمي الرقمي و�صياغتها
اأن ُيحدد م�صمم املحتوى الأهداف العامة من البداية.   1-1

اأن تتنا�صب الأهداف العامة مع عنوان املحتوى.   2-1
اأن تتنا�صب الأهداف العامة مع عدد وحدات املحتوى.   3-1

اأن ُتالئم الأهداف العامة اأهداف التعلم.   4-1
1-5   اأن ُتالئم الأهداف العامة للمحتوى التعليمي الرقمي اأهداف املوؤ�ص�صة التعليمية التابعة 

لها.
اأن ُتلبي الأهداف العامة حاجات املتعلم.   6-1

اأن ُتالئم الأهداف العامة روؤية وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.   7-1

2( حتديد الأهداف التعليمية للمحتوى التعليمي الرقمي و�صياغتها
اأن ُيحدد م�صمم املحتوى الأهداف التعليمية.   1-2

اأن ت�صمل الأهداف التعليمية جميع اأجزاء املحتوى التعليمي الرقمي.   2-2
اأن ُترتب الأهداف التعليمية تبعًا لرتتيب مو�صوعات املحتوى التعليمي الرقمي.   3-2

اأن ُتذكر الأهداف التعليمية يف بداية كل حمتوى تعليمي.   4-2
اأن ُتراعي الأهداف التعليمية طبيعة املحتوى.   5-2

اأن تكون الأهداف التعليمية ملو�صوع املحتوى وا�صحة ودقيقة.   6-2
اأن تتميز الأهداف التعليمية بعدم التكرار يف الدر�س الواحد �صمن املحتوى التعليمي    7-2

الرقمي.
اأن ُت�صاغ الأهداف التعليمية �صياغة �صلوكية �صحيحة ووا�صحة وحمددة.   8-2

اأن تقي�س الأهداف التعليمية م�صتويات معرفية ومهارية ووجدانية خمتلفة.   9-2

اأوًل : املجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقمي

�ملوؤ�سر�ت �ملعيارية للم�ستويات �ملعيارية ملجاالت معايري �ملحتوى 

�لتعليمي �لرقمي:
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اأن ُتنمي الأهداف التعليمية مهارات التفكري العليا.   10-2
اأن ُتراعي الأهداف التعليمية خ�صائ�س املتعلمني وخرباتهم.   11-2

اأن ت�صف الأهداف التعليمية النتائج املتوقعة من املتعلم عند درا�صته       12-2
املحتوى التعليمي الرقمي.  

اأن يكون الهدف التعليمي قاباًل للقيا�س واملالحظة.   13-2
اأن يقي�س الهدف التعليمي ناجتًا واحداً للتعلم.   14-2

اأن ي�صف الهدف التعليمي فكرة واحدة فقط.   15-2
اأن يكون الهدف التعليمي قاباًل للقيا�س.  16-2

3( حتديد املحتوى التعليمي الرقمي وحتليله
اأن ُيغطي املحتوى التعليمي الرقمي جميع اأهدافه.   1-3

اأن يتنا�صب املحتوى التعليمي الرقمي مع الأهداف التعليمية.   2-3
اأن جُتزاأ املادة التعليمية اإىل فقرات ق�صرية مرتابطة حتقق اأهداف التعلم.   3-3

اأن يتجنب ت�صابه العناوين والوحدات املطبقة يف املحتوى التعليمي الرقمي.   4-3
اأن ُيتجنب التكرار واجلزئيات غري املهمة يف املحتوى التعليمي الرقمي.   5-3

اأن ُيراعى التنظيم والت�صل�صل املنطقي للمحتوى التعليمي الرقمي.   6-3
اأن تخلو مادة املحتوى التعليمي الرقمي من الأخطاء العلمية.   7-3
اأن تخلو مادة املحتوى التعليمي الرقمي من الأخطاء اللغوية.   8-3

3-9   اأن تكون املو�صوعات واملعلومات التي يت�صمنها املحتوى التعليمي الرقمي حديثة 
ومعا�رشة.

اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على م�صادر متنوعة للمو�صوع.   10-3
اأن تكون القراءات الإثرائية مرتبطة باملو�صوع.   11-3

اأن ُت�صيف القراءات الإثرائية للمتعلم معلومات جديدة.   12-3
اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على قامو�س للم�صطلحات يعني املتعلم.   13-3

9املوؤ�شرات املعيارية للمحتوى التعليمي الرقمي

4( حتديد حاجات املتعلمني للمحتوى التعليمي الرقمي وحتليلها
اأن تتمركز عملية التعلم حول املتعلم.   1-4

اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على مهام تعلم متنوعة ومنا�صبة للمتعلم.    2-4
اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي الفروق الفردية بني املتعلمني.   3-4

اأن ُت�صاغ املحتويات �صياغة متنا�صبة مل�صتوى املتعلمني من حيث قدراتهم      4-4
واإمكانياتهم الفردية.  

اأن ُيدعم املحتوى التعليمي الرقمي اخلربات ال�صابقة للمتعلمني.   5-4
اأن يرتبط حمتوى املادة التعليمية ببيئة املتعلم.   6-4

اأن ُيحدد املحتوى التعليمي الرقمي متطلبات التعلم القبلية للمو�صوع.    7-4
اأن يراعى املحتوى التعليمي الرقمي متطلبات ذوي احلاجات اخلا�صة.    8-4

5( حتديد اأن�صطة التعلم للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن ترتبط الأن�صطة بالأهداف املراد حتقيقها.   1-5

اأن تت�صف الأن�صطة بدقة ال�صياغة العلمية لها.   2-5
اأن يكون الن�صاط من داخل �صياق املحتوى التعليمي الرقمي.   3-5

اأن تت�صم الأن�صطة بالواقعية واملالءمة.   4-5
اأن ُتوفر اأن�صطة اإثرائية مرتبطة باملحتوى التعليمي الرقمي.   5-5

اأن ُتوفر اأن�صطة عالجية مرتبطة باملحتوى التعليمي الرقمي.   6-5
اأن تت�صم الأن�صطة التفاعلية بالو�صوح والب�صاطة.   7-5

اأن تتنا�صب الأن�صطة التعليمية مع خ�صائ�س املتعلمني وخرباتهم.   8-5
اأن ُت�صهم الأن�صطة التعليمية يف تفاعل املتعلمني مع املحتوى التعليمي الرقمي.   9-5

ع الأن�صطة التعليمية امل�صتعملة يف املحتوى التعليمي الرقمي ل�صتثارة دافعية  5-10   اأن ُتنوَّ
املتعلمني.

اأن ُتوفر تعليمات وا�صحة لالأن�صطة التعليمية املقدمة للمتعلمني.   11-5
اأن تتمركز الأن�صطة حول ما ي�صتطيع اأن يقوم به املتعلمون.   12-5

اأن ُتعر�س الأن�صطة بطريقة ت�صجع على التعلم التعاوين.   13-5
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اأن ُتنمي الأهداف التعليمية مهارات التفكري العليا.   10-2
اأن ُتراعي الأهداف التعليمية خ�صائ�س املتعلمني وخرباتهم.   11-2

اأن ت�صف الأهداف التعليمية النتائج املتوقعة من املتعلم عند درا�صته       12-2
املحتوى التعليمي الرقمي.  

اأن يكون الهدف التعليمي قاباًل للقيا�س واملالحظة.   13-2
اأن يقي�س الهدف التعليمي ناجتًا واحداً للتعلم.   14-2

اأن ي�صف الهدف التعليمي فكرة واحدة فقط.   15-2
اأن يكون الهدف التعليمي قاباًل للقيا�س.  16-2

3( حتديد املحتوى التعليمي الرقمي وحتليله
اأن ُيغطي املحتوى التعليمي الرقمي جميع اأهدافه.   1-3

اأن يتنا�صب املحتوى التعليمي الرقمي مع الأهداف التعليمية.   2-3
اأن جُتزاأ املادة التعليمية اإىل فقرات ق�صرية مرتابطة حتقق اأهداف التعلم.   3-3

اأن يتجنب ت�صابه العناوين والوحدات املطبقة يف املحتوى التعليمي الرقمي.   4-3
اأن ُيتجنب التكرار واجلزئيات غري املهمة يف املحتوى التعليمي الرقمي.   5-3

اأن ُيراعى التنظيم والت�صل�صل املنطقي للمحتوى التعليمي الرقمي.   6-3
اأن تخلو مادة املحتوى التعليمي الرقمي من الأخطاء العلمية.   7-3
اأن تخلو مادة املحتوى التعليمي الرقمي من الأخطاء اللغوية.   8-3

3-9   اأن تكون املو�صوعات واملعلومات التي يت�صمنها املحتوى التعليمي الرقمي حديثة 
ومعا�رشة.

اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على م�صادر متنوعة للمو�صوع.   10-3
اأن تكون القراءات الإثرائية مرتبطة باملو�صوع.   11-3

اأن ُت�صيف القراءات الإثرائية للمتعلم معلومات جديدة.   12-3
اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على قامو�س للم�صطلحات يعني املتعلم.   13-3

9املوؤ�شرات املعيارية للمحتوى التعليمي الرقمي

4( حتديد حاجات املتعلمني للمحتوى التعليمي الرقمي وحتليلها
اأن تتمركز عملية التعلم حول املتعلم.   1-4

اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على مهام تعلم متنوعة ومنا�صبة للمتعلم.    2-4
اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي الفروق الفردية بني املتعلمني.   3-4

اأن ُت�صاغ املحتويات �صياغة متنا�صبة مل�صتوى املتعلمني من حيث قدراتهم      4-4
واإمكانياتهم الفردية.  

اأن ُيدعم املحتوى التعليمي الرقمي اخلربات ال�صابقة للمتعلمني.   5-4
اأن يرتبط حمتوى املادة التعليمية ببيئة املتعلم.   6-4

اأن ُيحدد املحتوى التعليمي الرقمي متطلبات التعلم القبلية للمو�صوع.    7-4
اأن يراعى املحتوى التعليمي الرقمي متطلبات ذوي احلاجات اخلا�صة.    8-4

5( حتديد اأن�صطة التعلم للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن ترتبط الأن�صطة بالأهداف املراد حتقيقها.   1-5

اأن تت�صف الأن�صطة بدقة ال�صياغة العلمية لها.   2-5
اأن يكون الن�صاط من داخل �صياق املحتوى التعليمي الرقمي.   3-5

اأن تت�صم الأن�صطة بالواقعية واملالءمة.   4-5
اأن ُتوفر اأن�صطة اإثرائية مرتبطة باملحتوى التعليمي الرقمي.   5-5

اأن ُتوفر اأن�صطة عالجية مرتبطة باملحتوى التعليمي الرقمي.   6-5
اأن تت�صم الأن�صطة التفاعلية بالو�صوح والب�صاطة.   7-5

اأن تتنا�صب الأن�صطة التعليمية مع خ�صائ�س املتعلمني وخرباتهم.   8-5
اأن ُت�صهم الأن�صطة التعليمية يف تفاعل املتعلمني مع املحتوى التعليمي الرقمي.   9-5

ع الأن�صطة التعليمية امل�صتعملة يف املحتوى التعليمي الرقمي ل�صتثارة دافعية  5-10   اأن ُتنوَّ
املتعلمني.

اأن ُتوفر تعليمات وا�صحة لالأن�صطة التعليمية املقدمة للمتعلمني.   11-5
اأن تتمركز الأن�صطة حول ما ي�صتطيع اأن يقوم به املتعلمون.   12-5

اأن ُتعر�س الأن�صطة بطريقة ت�صجع على التعلم التعاوين.   13-5
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6( حتديد م�صادر التعلم للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن تكون م�صادر التعلم الرقمي املرفقة منا�صبة ملو�صوعات املحتوى العلمي.  1-6

اأن تكون املواد وم�صادر التعلم الرقمي املرفقة منا�صبة مل�صتويات املتعلم.  2-6
اأن تكون املواد وامل�صادر التعليمية الرقمية وا�صحة وحديثة.  3-6

املوثوق بها واملتاحة  الرقمية  التعلم  الرقمي م�صادر  التعليمي  6-4  اأن يوظف املحتوى 
.)Internet( على  ال�صبكة العنكبوتية

7( حتديد التغذية الراجعة للمحتوى التعليمي الرقمي وتنويع تقدميها
اأن ُتقدم التغذية الراجعة الفورية املنا�صبة ل�صتجابات املتعلم.   1-7

اأن يتوقف نوع التغذية الراجعة وم�صتواها على طبيعة ا�صتجابة املتعلم.   2-7
اأن يتنوع اأ�صلوب تقدمي التغذية الراجعة للمتعلمني.   3-7

8( حتديد اأ�صاليب التقييم واأدواته والتقومي للمحتوى التعليمي الرقمي وتنويعها
اأن يرتبط التقومي ارتباطًا وثيقًا بالأهداف التعليمية.   1-8

اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على اختبار قبلي يحدد م�صتوى املتعلمني.   2-8
حتقيق  مدى  توؤكد  بنائية  اختبارات  على  الرقمي  التعليمي  املحتوى  ي�صتمل  8-3   اأن 

املتعلمني لالأهداف التعليمية.
اأن تكون الأ�صئلة متنوعة و�صاملة للمحتوى التعليمي الرقمي.   4-8

اأن ُت�صاغ الأ�صئلة �صوغًا وا�صحًا يفهمه املتعلم.    5-8
اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على اختبارات مو�صوعية ذاتية الت�صحيح.    6-8

اأن يكون هناك اإجابة واحدة �صحيحة لكل �صوؤال.   7-8
اأن ُيوفر املحتوى التعليمي الرقمي الفر�صة للمتعلمني ملراجعة الإجابة قبل تاأكيدها.    8-8

اأن ُيوفر املحتوى التعليمي الرقمي التغذية الراجعة يف اأثناء الختبارات البنائية.   9-8
اأن ُيوفر املحتوى التعليمي الرقمي تعزيزاً لإجابات املتعلمني.   10-8

8-11   اأن يكون التقومي م�صتمراً ومتالزمًا مع عملية التعليم والتعلم يف املحتوى التعليمي 
الرقمي.

اأن تقي�س الختبارات النهائية مدى حتقيق املتعلمني لالأهداف التعليمية.   12-8

11املوؤ�شرات املعيارية للمحتوى التعليمي الرقمي

10( حتديد امل�صداقية واملرجعية للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن ُيحدد ا�صم الهيئة اأو املوؤ�ص�صة التعليمية املقدمة للمحتوى التعليمي الرقمي.   1-10

اأن ُتذكر اأ�صماء املراجع اأو امل�صادر التي ا�صُتعملت يف بناء املحتوى التعليمي الرقمي.   2-10
اأن ُتراعى حقوق الطبع والن�رش وامللكية الفكرية للمحتوى التعليمي الرقمي.   3-10

اأن ُي�صري املحتوى التعليمي الرقمي اإىل مواعيد حتديثه الدورية.   4-10
اأن ُي�صري املحتوى التعليمي الرقمي اإىل و�صالت اأخرى يف املو�صوع الدرا�صي.   5-10

اأن ُيحدد املحتوى التعليمي الرقمي فريق اإنتاج العمل.   6-10

11( حتديد املو�صوعية للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي عدم وجود تع�صب ديني اأو جن�صي اأوعرقي.   1-11

اأن يخلو املحتوى التعليمي الرقمي من الإعالنات اخلارجية غري اخلا�صة به.   2-11
تظهر  و�صعارات  ورموز  �صور  اإدراج  عدم  الرقمي  التعليمي  املحتوى  ُيراعي  11-3   اأن 

النتماءات.

9(  حتديد اإ�صرتاتيجيات التدري�س للمحتوى التعليمي الرقمي
النظم  تطوير  اأنظمة  مناذج  اأحد  على  الرقمي  التعليمي  املحتوى  ت�صميم  يعتمد  9-1   اأن 

.)Internet( التعليمية عرب  ال�صبكة العنكبوتية
9-2  اأن ُي�صمم املحتوى التعليمي الرقمي بطريقة توفر بيئة تعلم ودية واآمنة للمتعلمني.

9-3  اأن يعتمد املحتوى التعليمي الرقمي على اإ�صرتاتيجيات تعلم متنوعة.
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6( حتديد م�صادر التعلم للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن تكون م�صادر التعلم الرقمي املرفقة منا�صبة ملو�صوعات املحتوى العلمي.  1-6

اأن تكون املواد وم�صادر التعلم الرقمي املرفقة منا�صبة مل�صتويات املتعلم.  2-6
اأن تكون املواد وامل�صادر التعليمية الرقمية وا�صحة وحديثة.  3-6

املوثوق بها واملتاحة  الرقمية  التعلم  الرقمي م�صادر  التعليمي  6-4  اأن يوظف املحتوى 
.)Internet( على  ال�صبكة العنكبوتية

7( حتديد التغذية الراجعة للمحتوى التعليمي الرقمي وتنويع تقدميها
اأن ُتقدم التغذية الراجعة الفورية املنا�صبة ل�صتجابات املتعلم.   1-7

اأن يتوقف نوع التغذية الراجعة وم�صتواها على طبيعة ا�صتجابة املتعلم.   2-7
اأن يتنوع اأ�صلوب تقدمي التغذية الراجعة للمتعلمني.   3-7

8( حتديد اأ�صاليب التقييم واأدواته والتقومي للمحتوى التعليمي الرقمي وتنويعها
اأن يرتبط التقومي ارتباطًا وثيقًا بالأهداف التعليمية.   1-8

اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على اختبار قبلي يحدد م�صتوى املتعلمني.   2-8
حتقيق  مدى  توؤكد  بنائية  اختبارات  على  الرقمي  التعليمي  املحتوى  ي�صتمل  8-3   اأن 

املتعلمني لالأهداف التعليمية.
اأن تكون الأ�صئلة متنوعة و�صاملة للمحتوى التعليمي الرقمي.   4-8

اأن ُت�صاغ الأ�صئلة �صوغًا وا�صحًا يفهمه املتعلم.    5-8
اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على اختبارات مو�صوعية ذاتية الت�صحيح.    6-8

اأن يكون هناك اإجابة واحدة �صحيحة لكل �صوؤال.   7-8
اأن ُيوفر املحتوى التعليمي الرقمي الفر�صة للمتعلمني ملراجعة الإجابة قبل تاأكيدها.    8-8

اأن ُيوفر املحتوى التعليمي الرقمي التغذية الراجعة يف اأثناء الختبارات البنائية.   9-8
اأن ُيوفر املحتوى التعليمي الرقمي تعزيزاً لإجابات املتعلمني.   10-8

8-11   اأن يكون التقومي م�صتمراً ومتالزمًا مع عملية التعليم والتعلم يف املحتوى التعليمي 
الرقمي.

اأن تقي�س الختبارات النهائية مدى حتقيق املتعلمني لالأهداف التعليمية.   12-8

11املوؤ�شرات املعيارية للمحتوى التعليمي الرقمي

10( حتديد امل�صداقية واملرجعية للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن ُيحدد ا�صم الهيئة اأو املوؤ�ص�صة التعليمية املقدمة للمحتوى التعليمي الرقمي.   1-10

اأن ُتذكر اأ�صماء املراجع اأو امل�صادر التي ا�صُتعملت يف بناء املحتوى التعليمي الرقمي.   2-10
اأن ُتراعى حقوق الطبع والن�رش وامللكية الفكرية للمحتوى التعليمي الرقمي.   3-10

اأن ُي�صري املحتوى التعليمي الرقمي اإىل مواعيد حتديثه الدورية.   4-10
اأن ُي�صري املحتوى التعليمي الرقمي اإىل و�صالت اأخرى يف املو�صوع الدرا�صي.   5-10

اأن ُيحدد املحتوى التعليمي الرقمي فريق اإنتاج العمل.   6-10

11( حتديد املو�صوعية للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي عدم وجود تع�صب ديني اأو جن�صي اأوعرقي.   1-11

اأن يخلو املحتوى التعليمي الرقمي من الإعالنات اخلارجية غري اخلا�صة به.   2-11
تظهر  و�صعارات  ورموز  �صور  اإدراج  عدم  الرقمي  التعليمي  املحتوى  ُيراعي  11-3   اأن 

النتماءات.

9(  حتديد اإ�صرتاتيجيات التدري�س للمحتوى التعليمي الرقمي
النظم  تطوير  اأنظمة  مناذج  اأحد  على  الرقمي  التعليمي  املحتوى  ت�صميم  يعتمد  9-1   اأن 

.)Internet( التعليمية عرب  ال�صبكة العنكبوتية
9-2  اأن ُي�صمم املحتوى التعليمي الرقمي بطريقة توفر بيئة تعلم ودية واآمنة للمتعلمني.

9-3  اأن يعتمد املحتوى التعليمي الرقمي على اإ�صرتاتيجيات تعلم متنوعة.
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1( حتديد طرق تقدمي املحتوى التعليمي الرقمي
اأن يبداأ عر�س املحتوى التعليمي الرقمي مبقدمة منا�صبة للمو�صوع �صاملة كل اأجزائه.   1-1

اأن ُتعر�س املقدمة باأكرث من و�صيلة تعليمية.   2-1
م املحتوى التعليمي الرقمي اإىل عناوين رئي�صة وعناوين فرعية. اأن ُيق�صَّ   3-1

اأن ُيعر�س املحتوى التعليمي الرقمي عر�صًا يثري دافعية املتعلم نحو التعلم.   4-1
اأن ُتعر�س الروابط الإثرائية عر�صًا منظمًا يف نافذة جديدة.   5-1

اأن تكون العناوين الرئي�صة خمت�رشة ومعربة.   6-1
اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي ت�صل�صل عر�س املحتوى التعليمي.   7-1

اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي عر�س املحتوى التعليمي عر�صًا مرتابطًا.   8-1
اأن ُيوفر الوقت الكايف للمتعلم ليعطي ا�صتجابته.   9-1

اأن ُيتيح املحتوى التعليمي الرقمي حرية خروج املتعلم يف اأي وقت.   10-1
ع مهارات التفكري الإبداعي وتنميها. اأن ُيعر�س املحتوى التعليمي الرقمي عر�صًا ي�صجِّ   11-1

اأن ُيعر�س املحتوى التعليمي الرقمي بطريقة ت�صجع على التعلم التعاوين.   12-1
1-13   اأن ُيعر�س املحتوى التعليمي الرقمي عر�صًا ي�صاعد على انتقال اأثر التعلم اإىل مواقف 

اأخرى.
اأن ُي�صاحب املحتوى التعليمي الرقمي دليل ا�صتعمال اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك.    14-1

ثانيًا : املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقمي

2( ت�صميم واجهة املحتوى التعليمي الرقمي وتن�صيقها
2-1   اأن ُيراعى يف ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي توفر الو�صالت الأ�صا�صية يف الهام�س  

العلوي اأو ال�صفلي لواجهته.
اأن يرتكز املحتوى يف منت�صف الواجهة مراعيًا التوازن.   2-2

اأن تو�صع العناوين الرئي�صة يف املكان املنا�صب ح�صب لغة املحتوى.   3-2
اأن ُيراعى عدم ازدحام واجهة املحتوى التعليمي الرقمي باملحتوى.   4-2

اأن ُيراعى يف تن�صيق املحتوى التعليمي الرقمي ترك م�صافات منتظمة بني و�صالته.   5-2
اأن ُيراعى يف ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي ثبات الت�صميم والتن�صيق.   6-2

اأن يتجنب الت�صميم ا�صتعمال القوائم املن�صدلة يف املحتوى التعليمي الرقمي.   7-2
الن�صق  ذات  اخللفيات  ا�صتعمال  الرقمي  التعليمي  املحتوى  ت�صميم  يف  يتجنب  2-8   اأن 

ال�صبكي والر�صومات قدر الإمكان.
اأن يتوافر قوائم رئي�صة وفرعية يف املحتوى التعليمي الرقمي.   9-2

13املوؤ�شرات املعيارية للمحتوى التعليمي الرقمي

3( ت�صميم عنا�رش الو�صائط املتعددة للمحتوى التعليمي الرقمي
: )Text(  معايري الن�صو�س   1-3

3-1-1     اأن ُت�صتعمل ثالثة اأنواع من اخلطوط على الأكرث داخل املحتوى التعليمي الرقمي.
3-1-2     اأن تكون الن�صو�س �صحيحة لغوًيا.

3-1-3     اأن تكون الن�صو�س �صحيحة اإمالئًيا.
3-1-4     اأن ُيتجنب الإفراط يف ت�صكيل الن�صو�س.

3-1-5     اأن ُت�صتعمل يف الكتابة اأنواع خطوط ماألوفة ومقروءة مبا يتنا�صب مع الفئة العمرية.
3-1-6     اأن ُتراعى الفروق بني اأحجام العناوين الرئي�صة والفرعية واملنت.

3-1-7     اأن يتباين لون اخلط  عن لون اخللفية.
3-1-8     اأن ُترتك م�صافات مقبولة بني ال�صطور.

3-1-9     اأن تكون العناوين ق�صرية ومعربة.
3-1-10   اأن تكون الفقرات ق�صرية ومعربة.

3-1-11   اأن ُيراعى ا�صتعمال عالمات الرتقيم يف الكتابة ا�صتعماًل �صحيحًا.
3-1-12   اأن تكون امل�صافة بني الفقرات اأكرب من املوجودة بني ال�صطور.

3-1-13   اأن ُيراعى تن�صيق الن�س ح�صب اللغة.
 : Images   معايري ال�صور الفوتوغرافية   2-3

3-2-1       اأن يكون الهدف من ال�صورة الفوتوغرافية وا�صحًا لدى املتعلم.
3-2-2       اأن ُتعرب ال�صورة الفوتوغرافية عن م�صمون املحتوى التعليمي. 

3-2-3        اأن تتنا�صب م�صاحة حماذاة ال�صورة الفوتوغرافية مع بقية عنا�رش املحتوى التعليمي 
الرقمي.

3-2-4       اأن تكون ال�صورة الفوتوغرافية ب�صيطة. 
3-2-5       اأن تراعى ال�صورة الفوتوغرافية الن�صبة والتنا�صب بني عنا�رشها.

3-2-6       اأن ُت�صتعمل ال�صورة الفوتوغرافية املاألوفة. 
3-2-7       اأن ُت�صتعمل الألوان الواقعية  يف ال�صورة الفوتوغرافية.

3-2-8       اأن ُيراعى عدم املبالغة يف ا�صتعمال ال�صور الفوتوغرافية.
3-2-9       اأن ُتتاح خا�صية تكبري ال�صورة الفوتوغرافية عند احلاجة.

3-2-10     اأن ُتتاح خا�صية طباعة ال�صورة الفوتوغرافية عند احلاجة.
3-2-11     اأن ُيدرج مقيا�س لل�صورة الفوتوغرافية عند احلاجة.

3-2-12      اأن ُتراعى حقوق الن�رش لل�صور الفوتوغرافية.
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1( حتديد طرق تقدمي املحتوى التعليمي الرقمي
اأن يبداأ عر�س املحتوى التعليمي الرقمي مبقدمة منا�صبة للمو�صوع �صاملة كل اأجزائه.   1-1

اأن ُتعر�س املقدمة باأكرث من و�صيلة تعليمية.   2-1
م املحتوى التعليمي الرقمي اإىل عناوين رئي�صة وعناوين فرعية. اأن ُيق�صَّ   3-1

اأن ُيعر�س املحتوى التعليمي الرقمي عر�صًا يثري دافعية املتعلم نحو التعلم.   4-1
اأن ُتعر�س الروابط الإثرائية عر�صًا منظمًا يف نافذة جديدة.   5-1

اأن تكون العناوين الرئي�صة خمت�رشة ومعربة.   6-1
اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي ت�صل�صل عر�س املحتوى التعليمي.   7-1

اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي عر�س املحتوى التعليمي عر�صًا مرتابطًا.   8-1
اأن ُيوفر الوقت الكايف للمتعلم ليعطي ا�صتجابته.   9-1

اأن ُيتيح املحتوى التعليمي الرقمي حرية خروج املتعلم يف اأي وقت.   10-1
ع مهارات التفكري الإبداعي وتنميها. اأن ُيعر�س املحتوى التعليمي الرقمي عر�صًا ي�صجِّ   11-1

اأن ُيعر�س املحتوى التعليمي الرقمي بطريقة ت�صجع على التعلم التعاوين.   12-1
1-13   اأن ُيعر�س املحتوى التعليمي الرقمي عر�صًا ي�صاعد على انتقال اأثر التعلم اإىل مواقف 

اأخرى.
اأن ُي�صاحب املحتوى التعليمي الرقمي دليل ا�صتعمال اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك.    14-1

ثانيًا : املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقمي

2( ت�صميم واجهة املحتوى التعليمي الرقمي وتن�صيقها
2-1   اأن ُيراعى يف ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي توفر الو�صالت الأ�صا�صية يف الهام�س  

العلوي اأو ال�صفلي لواجهته.
اأن يرتكز املحتوى يف منت�صف الواجهة مراعيًا التوازن.   2-2

اأن تو�صع العناوين الرئي�صة يف املكان املنا�صب ح�صب لغة املحتوى.   3-2
اأن ُيراعى عدم ازدحام واجهة املحتوى التعليمي الرقمي باملحتوى.   4-2

اأن ُيراعى يف تن�صيق املحتوى التعليمي الرقمي ترك م�صافات منتظمة بني و�صالته.   5-2
اأن ُيراعى يف ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي ثبات الت�صميم والتن�صيق.   6-2

اأن يتجنب الت�صميم ا�صتعمال القوائم املن�صدلة يف املحتوى التعليمي الرقمي.   7-2
الن�صق  ذات  اخللفيات  ا�صتعمال  الرقمي  التعليمي  املحتوى  ت�صميم  يف  يتجنب  2-8   اأن 

ال�صبكي والر�صومات قدر الإمكان.
اأن يتوافر قوائم رئي�صة وفرعية يف املحتوى التعليمي الرقمي.   9-2

13املوؤ�شرات املعيارية للمحتوى التعليمي الرقمي

3( ت�صميم عنا�رش الو�صائط املتعددة للمحتوى التعليمي الرقمي
: )Text(  معايري الن�صو�س   1-3

3-1-1     اأن ُت�صتعمل ثالثة اأنواع من اخلطوط على الأكرث داخل املحتوى التعليمي الرقمي.
3-1-2     اأن تكون الن�صو�س �صحيحة لغوًيا.

3-1-3     اأن تكون الن�صو�س �صحيحة اإمالئًيا.
3-1-4     اأن ُيتجنب الإفراط يف ت�صكيل الن�صو�س.

3-1-5     اأن ُت�صتعمل يف الكتابة اأنواع خطوط ماألوفة ومقروءة مبا يتنا�صب مع الفئة العمرية.
3-1-6     اأن ُتراعى الفروق بني اأحجام العناوين الرئي�صة والفرعية واملنت.

3-1-7     اأن يتباين لون اخلط  عن لون اخللفية.
3-1-8     اأن ُترتك م�صافات مقبولة بني ال�صطور.

3-1-9     اأن تكون العناوين ق�صرية ومعربة.
3-1-10   اأن تكون الفقرات ق�صرية ومعربة.

3-1-11   اأن ُيراعى ا�صتعمال عالمات الرتقيم يف الكتابة ا�صتعماًل �صحيحًا.
3-1-12   اأن تكون امل�صافة بني الفقرات اأكرب من املوجودة بني ال�صطور.

3-1-13   اأن ُيراعى تن�صيق الن�س ح�صب اللغة.
 : Images   معايري ال�صور الفوتوغرافية   2-3

3-2-1       اأن يكون الهدف من ال�صورة الفوتوغرافية وا�صحًا لدى املتعلم.
3-2-2       اأن ُتعرب ال�صورة الفوتوغرافية عن م�صمون املحتوى التعليمي. 

3-2-3        اأن تتنا�صب م�صاحة حماذاة ال�صورة الفوتوغرافية مع بقية عنا�رش املحتوى التعليمي 
الرقمي.

3-2-4       اأن تكون ال�صورة الفوتوغرافية ب�صيطة. 
3-2-5       اأن تراعى ال�صورة الفوتوغرافية الن�صبة والتنا�صب بني عنا�رشها.

3-2-6       اأن ُت�صتعمل ال�صورة الفوتوغرافية املاألوفة. 
3-2-7       اأن ُت�صتعمل الألوان الواقعية  يف ال�صورة الفوتوغرافية.

3-2-8       اأن ُيراعى عدم املبالغة يف ا�صتعمال ال�صور الفوتوغرافية.
3-2-9       اأن ُتتاح خا�صية تكبري ال�صورة الفوتوغرافية عند احلاجة.

3-2-10     اأن ُتتاح خا�صية طباعة ال�صورة الفوتوغرافية عند احلاجة.
3-2-11     اأن ُيدرج مقيا�س لل�صورة الفوتوغرافية عند احلاجة.

3-2-12      اأن ُتراعى حقوق الن�رش لل�صور الفوتوغرافية.
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: Graphics معايري الر�صومات الثابتة   3-3
3-3-1      اأن يكون الهدف من الر�صم الثابت وا�صحًا لدى املتعلم.

3-3-2      اأن ُيعرب الر�صم الثابت عن م�صمون املحتوى التعليمي للمحتوى التعليمي الرقمي.
التعليمي  املحتوى  عنا�رش  بقية  مع  الثابت  الر�صم  حماذاة  م�صاحة  تتنا�صب  3-3-3     اأن 

الرقمي.
3-3-4      اأن يكون الر�صم الثابت ب�صيطًا.

3-3-5      اأن يراعى الر�صم الثابت الن�صبة والتنا�صب بني عنا�رشه.
3-3-6      اأن ُي�صتعمل الر�صم الثابت املاألوف.

3-3-7      اأن ُي�صتعمل الر�صم  الثابت املرتبط باملو�صوع.
3-3-8      اأن ُت�صتعمل الألوان الواقعية  يف الر�صومات الثابتة.

3-3-9      اأن ُيراعي عدم املبالغة يف ا�صتعمال الر�صوم الثابتة.
3-3-10   اأن ُتتاح خا�صية تكبري الر�صم الثابت عند احلاجة.

3-3-11   اأن ُتتاح خا�صية طباعة الر�صم الثابت عند احلاجة.
3-3-12    اأن ُيدرج مقيا�س للر�صم الثابت عند احلاجة.

3-3-13    اأن ُتراعى حقوق الن�رش للر�صم الثابت.

 : Animated Graphics معايري الر�صوم املتحركة   4-3
3-4-1      اأن حُتقق الر�صوم املتحركة الهدف املطلوب منها.

3-4-2      اأن يكون الر�صم املتحرك وا�صحًا وب�صيطًا قدر الإمكان.
3-4-3      اأن ُتراعى الن�صبة والتنا�صب بني م�صاحة الر�صم املتحرك وم�صاحة ال�صا�صة.

3-4-4      اأن ُيراعى ا�صتعمال الر�صوم املتحركة ذات اجلودة العالية مب�صاحة تخزينية قليلة.
3-4-5      اأن ُتثري الر�صوم املتحركة انتباه املتعلم نحو ال�صكل وامل�صمون.

3-4-6      اأن ُت�صتعمل ال�صيغ القيا�صية مللفات الر�صوم املتحركة.
3-4-7      اأن ُتراعى الر�صوم املتحركة الن�صبة والتنا�صب بني عنا�رشها.

3-4-8      اأن ُتعرب الر�صوم املتحركة عن م�صمون حمتوى املادة التعليمية. 
3-4-9      اأن ُتراعى اإمكانية التحكم يف احلركة من قبل املتعلم.

3-4-10   اأن ُتراعى حقوق الن�رش للر�صومات املتحركة.

15املوؤ�شرات املعيارية للمحتوى التعليمي الرقمي

:Sound  معايري ال�صوت   6-3
3-6-1     اأن يتنا�صب ال�صوت مع الأهداف و املحتوى التعليمي.

3-6-2     اأن ُيتاح للمتعلم اإمكانية التحكم يف ال�صوت.
3-6-3     اأن ُي�صتعمل ال�صدى مع ال�صوت اإن دعت احلاجة.

3-6-4     اأن يتنا�صب ال�صوت امل�صتعمل مع الوظيفة التي يوؤديها.
3-6-5     اأن يختلف �صوت التعزيز ال�صلبي عن التعزيز الإيجابي.

3-6-6     اأن ُت�صتعمل ال�صيغ القيا�صية يف ملفات ال�صوت املتعارف عليها.
3-6-7     اأن ُيراعى توفري برامج ت�صغيل ملفات ال�صوت)ذاتية التحميل والتثبيت اإن اأمكن(.

3-6-8     اأن يتزامن ال�صوت مع عنا�رش املحتوى التعليمي الرقمي.
3-6-9     اأن ُتراعى حقوق الن�رش لل�صوت.

:Video معايري الفيديو   5-3
للمحتوى  املو�صوعة  التعلم  اأهداف  من  حمدد  بهدف  الفيديو  مقطع  يرتبط  اأن       1-5-3

التعليمي الرقمي.
3-5-2     اأن ُت�صتعمل ال�صيغ القيا�صية مللفات الفيديو املتعارف عليها.

3-5-3     اأن ُيتاح عر�س ملفات الفيديو يف نافذة م�صتقلة.
3-5-4     اأن ُيراعى و�صوح الفيديو وجودته.

3-5-5     اأّل تزيد مدة عر�س الفيديو عن 3 دقائق حداً.
3-5-6     اأن ُيتاح للمتعلم التحكم يف عر�س الفيديو من خالل �رشيط حتكم .

اإذا لزم الأمر لتاأثريات تعليمية  اإل   ، 3-5-7     اأن ُت�صتعمل ال�رشعة الطبيعية لعر�س الفيديو 
خا�صة مق�صودة.

3-5-8     اأن يتوفر زر اخلروج يف نافذة الفيديو.
3-5-9     اأن ُيراعى توفري برامج ت�صغيل ملفات الفيديو)ذاتية التحميل والتثبيت اإن اأمكن(.

3-5-10   اأن يتجنب ا�صتخدام املر�صحات اللونية.
3-5-11   اأن ُتراعى حقوق الن�رش ملقطع الفيديو.
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: Graphics معايري الر�صومات الثابتة   3-3
3-3-1      اأن يكون الهدف من الر�صم الثابت وا�صحًا لدى املتعلم.

3-3-2      اأن ُيعرب الر�صم الثابت عن م�صمون املحتوى التعليمي للمحتوى التعليمي الرقمي.
التعليمي  املحتوى  عنا�رش  بقية  مع  الثابت  الر�صم  حماذاة  م�صاحة  تتنا�صب  3-3-3     اأن 

الرقمي.
3-3-4      اأن يكون الر�صم الثابت ب�صيطًا.

3-3-5      اأن يراعى الر�صم الثابت الن�صبة والتنا�صب بني عنا�رشه.
3-3-6      اأن ُي�صتعمل الر�صم الثابت املاألوف.

3-3-7      اأن ُي�صتعمل الر�صم  الثابت املرتبط باملو�صوع.
3-3-8      اأن ُت�صتعمل الألوان الواقعية  يف الر�صومات الثابتة.

3-3-9      اأن ُيراعي عدم املبالغة يف ا�صتعمال الر�صوم الثابتة.
3-3-10   اأن ُتتاح خا�صية تكبري الر�صم الثابت عند احلاجة.

3-3-11   اأن ُتتاح خا�صية طباعة الر�صم الثابت عند احلاجة.
3-3-12    اأن ُيدرج مقيا�س للر�صم الثابت عند احلاجة.

3-3-13    اأن ُتراعى حقوق الن�رش للر�صم الثابت.

 : Animated Graphics معايري الر�صوم املتحركة   4-3
3-4-1      اأن حُتقق الر�صوم املتحركة الهدف املطلوب منها.

3-4-2      اأن يكون الر�صم املتحرك وا�صحًا وب�صيطًا قدر الإمكان.
3-4-3      اأن ُتراعى الن�صبة والتنا�صب بني م�صاحة الر�صم املتحرك وم�صاحة ال�صا�صة.

3-4-4      اأن ُيراعى ا�صتعمال الر�صوم املتحركة ذات اجلودة العالية مب�صاحة تخزينية قليلة.
3-4-5      اأن ُتثري الر�صوم املتحركة انتباه املتعلم نحو ال�صكل وامل�صمون.

3-4-6      اأن ُت�صتعمل ال�صيغ القيا�صية مللفات الر�صوم املتحركة.
3-4-7      اأن ُتراعى الر�صوم املتحركة الن�صبة والتنا�صب بني عنا�رشها.

3-4-8      اأن ُتعرب الر�صوم املتحركة عن م�صمون حمتوى املادة التعليمية. 
3-4-9      اأن ُتراعى اإمكانية التحكم يف احلركة من قبل املتعلم.

3-4-10   اأن ُتراعى حقوق الن�رش للر�صومات املتحركة.

15املوؤ�شرات املعيارية للمحتوى التعليمي الرقمي

:Sound  معايري ال�صوت   6-3
3-6-1     اأن يتنا�صب ال�صوت مع الأهداف و املحتوى التعليمي.

3-6-2     اأن ُيتاح للمتعلم اإمكانية التحكم يف ال�صوت.
3-6-3     اأن ُي�صتعمل ال�صدى مع ال�صوت اإن دعت احلاجة.

3-6-4     اأن يتنا�صب ال�صوت امل�صتعمل مع الوظيفة التي يوؤديها.
3-6-5     اأن يختلف �صوت التعزيز ال�صلبي عن التعزيز الإيجابي.

3-6-6     اأن ُت�صتعمل ال�صيغ القيا�صية يف ملفات ال�صوت املتعارف عليها.
3-6-7     اأن ُيراعى توفري برامج ت�صغيل ملفات ال�صوت)ذاتية التحميل والتثبيت اإن اأمكن(.

3-6-8     اأن يتزامن ال�صوت مع عنا�رش املحتوى التعليمي الرقمي.
3-6-9     اأن ُتراعى حقوق الن�رش لل�صوت.

:Video معايري الفيديو   5-3
للمحتوى  املو�صوعة  التعلم  اأهداف  من  حمدد  بهدف  الفيديو  مقطع  يرتبط  اأن       1-5-3

التعليمي الرقمي.
3-5-2     اأن ُت�صتعمل ال�صيغ القيا�صية مللفات الفيديو املتعارف عليها.

3-5-3     اأن ُيتاح عر�س ملفات الفيديو يف نافذة م�صتقلة.
3-5-4     اأن ُيراعى و�صوح الفيديو وجودته.

3-5-5     اأّل تزيد مدة عر�س الفيديو عن 3 دقائق حداً.
3-5-6     اأن ُيتاح للمتعلم التحكم يف عر�س الفيديو من خالل �رشيط حتكم .

اإذا لزم الأمر لتاأثريات تعليمية  اإل   ، 3-5-7     اأن ُت�صتعمل ال�رشعة الطبيعية لعر�س الفيديو 
خا�صة مق�صودة.

3-5-8     اأن يتوفر زر اخلروج يف نافذة الفيديو.
3-5-9     اأن ُيراعى توفري برامج ت�صغيل ملفات الفيديو)ذاتية التحميل والتثبيت اإن اأمكن(.

3-5-10   اأن يتجنب ا�صتخدام املر�صحات اللونية.
3-5-11   اأن ُتراعى حقوق الن�رش ملقطع الفيديو.
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:Sound Effects   3-6-10 معايري املوؤثرات ال�صوتية
3-6-10-1      اأن ُي�صتعمل يف التغذية الراجعة موؤثران اأحدهما لالإجابة ال�صحيحة   

والآخر لالإجابة اخلاطئة.
3-6-10-2     اأن تكون �صدة املوؤثر ال�صوتي اأقل من �صدة �صوت التعليق امل�صاحب.

3-6-10-4     اأن ُيحقق املوؤثر ال�صوتي الهدف املطلوب منه.
3-6-10-5     اأن ُت�صتعمل موؤثرات �صوتية قريبة من الواقع.

3-6-10-6     اأن ُت�صتعمل املوؤثرات ال�صوتية كنوع من اأنواع التغذية الراجعة. 
3-6-10-7     اأن ُتراعى حقوق الن�رش للموؤثر ال�صوتي.

:Narration 3-6-11  معايري التعليق ال�صوتي
3-6-11-1     اأن حتقق ملفات التعليق ال�صوتي الهدف منها.

3-6-11-2     اأن تنا�صب �رشعة ال�صوت يف اأثناء التعليق الفروق الفردية بني املتعلمني.
3-6-11-3     اأن يتميز التعليق ال�صوتي ب�صالمة خمارج احلروف و�صحة نطق الألفاظ. 

3-6-11-4     اأن ُيراعى التنوع يف النربات ال�صوتية لت�صاعد املتعلم على النتباه.
3-6-11-5     اأن ُتراعى فرتات ال�صمت واحلديث يف التعليق ال�صوتي .

3-6-11-6     اأن ُتراعى حقوق الن�رش للتعليق ال�صوتي.

:Music 3-6-12 معايري املو�صيقى
3-6-12-1    اأن تتنا�صب املو�صيقى مع مو�صوع املحتوى التعليمي الرقمي . 

3-6-12-2    اأن تتوقف املو�صيقى عند ظهور ر�صالة هامة.
3-6-12-3    اأن ُيراعى عدم ا�صتعمال مقطوعات مو�صيقية م�صهورة منعًا لت�صتت النتباه.

3-6-12-4     اأن ُت�صتعمل خلفية مو�صيقية واحدة لربط عدد من ال�صور املتعاقبة التي تعالج 
مو�صوعًا واحداً.

3-6-12-5    اأن يراعى حقوق الن�رش للمو�صيقى.

17املوؤ�شرات املعيارية للمحتوى التعليمي الرقمي

4( حتديد الألوان يف املحتوى التعليمي الرقمي
اأن يتم الربط بني العنا�رش املت�صابهة با�صتعمال لون واحد .  1-4

اأن ُيراعى التباين بني الألوان املتجاورة.  2-4
اأن ُيراعى ا�صتعمال الألوان الطبيعية واملتعارف عليها.  3-4

اأن ُيراعى يف ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي عدم ا�صتعمال اأكرث من 4 األوان.  4-4
اأن يتجنب يف  املحتوى التعليمي الرقمي جتاور الألوان ال�صاخنة.  5-4

اأن ُيراعى اختيار الألوان على اأ�صا�س الهدف من ا�صتعمالها.  6-4
اأن ُيراعى ا�صتعمال الألوان يف التمييز بني العنا�رش املختلفة والعناوين.   7-4

اأن ُيراعى يف املحتوى التعليمي الرقمي ا�صتخدام اخللفيات ذات الألوان الباردة.  8-4

5( حتديد التنقل يف املحتوى التعليمي الرقمي
اأن ُي�صتعمل اأ�صلوب �صهل وب�صيط للتنقل يف املحتوى التعليمي الرقمي.  1-5

اأن ُتراعى �صهولة الدخول واخلروج من املحتوى التعليمي الرقمي واإليه.  2-5
اأن ُيراعى احتواء املحتوى التعليمي الرقمي على زر العودة اإىل الواجهة الرئي�صة.   3-5

اأن ُيراعى احتواء املحتوى التعليمي الرقمي على زر امل�صاعدة.   4-5
اأن ُيراعى ثبات مو�صع اأزرار التنقل داخل املحتوى التعليمي الرقمي.  5-5

اأن ُيراعى و�صوح وظيفة كل زر للمتعلم.  6-5
5-7  اأن ُيراعى وجود فهر�س حمتويات ي�صتعمل كارتباطات ت�صعبية ملو�صوعات   

املحتوى التعليمي الرقمي.
اأن ُيراعى ب�صاطة اأدوات التنقل ومالءمتها خل�صائ�س املتعلم.  8-5
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:Sound Effects   3-6-10 معايري املوؤثرات ال�صوتية
3-6-10-1      اأن ُي�صتعمل يف التغذية الراجعة موؤثران اأحدهما لالإجابة ال�صحيحة   

والآخر لالإجابة اخلاطئة.
3-6-10-2     اأن تكون �صدة املوؤثر ال�صوتي اأقل من �صدة �صوت التعليق امل�صاحب.

3-6-10-4     اأن ُيحقق املوؤثر ال�صوتي الهدف املطلوب منه.
3-6-10-5     اأن ُت�صتعمل موؤثرات �صوتية قريبة من الواقع.

3-6-10-6     اأن ُت�صتعمل املوؤثرات ال�صوتية كنوع من اأنواع التغذية الراجعة. 
3-6-10-7     اأن ُتراعى حقوق الن�رش للموؤثر ال�صوتي.

:Narration 3-6-11  معايري التعليق ال�صوتي
3-6-11-1     اأن حتقق ملفات التعليق ال�صوتي الهدف منها.

3-6-11-2     اأن تنا�صب �رشعة ال�صوت يف اأثناء التعليق الفروق الفردية بني املتعلمني.
3-6-11-3     اأن يتميز التعليق ال�صوتي ب�صالمة خمارج احلروف و�صحة نطق الألفاظ. 

3-6-11-4     اأن ُيراعى التنوع يف النربات ال�صوتية لت�صاعد املتعلم على النتباه.
3-6-11-5     اأن ُتراعى فرتات ال�صمت واحلديث يف التعليق ال�صوتي .

3-6-11-6     اأن ُتراعى حقوق الن�رش للتعليق ال�صوتي.

:Music 3-6-12 معايري املو�صيقى
3-6-12-1    اأن تتنا�صب املو�صيقى مع مو�صوع املحتوى التعليمي الرقمي . 

3-6-12-2    اأن تتوقف املو�صيقى عند ظهور ر�صالة هامة.
3-6-12-3    اأن ُيراعى عدم ا�صتعمال مقطوعات مو�صيقية م�صهورة منعًا لت�صتت النتباه.

3-6-12-4     اأن ُت�صتعمل خلفية مو�صيقية واحدة لربط عدد من ال�صور املتعاقبة التي تعالج 
مو�صوعًا واحداً.

3-6-12-5    اأن يراعى حقوق الن�رش للمو�صيقى.
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4( حتديد الألوان يف املحتوى التعليمي الرقمي
اأن يتم الربط بني العنا�رش املت�صابهة با�صتعمال لون واحد .  1-4

اأن ُيراعى التباين بني الألوان املتجاورة.  2-4
اأن ُيراعى ا�صتعمال الألوان الطبيعية واملتعارف عليها.  3-4

اأن ُيراعى يف ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي عدم ا�صتعمال اأكرث من 4 األوان.  4-4
اأن يتجنب يف  املحتوى التعليمي الرقمي جتاور الألوان ال�صاخنة.  5-4

اأن ُيراعى اختيار الألوان على اأ�صا�س الهدف من ا�صتعمالها.  6-4
اأن ُيراعى ا�صتعمال الألوان يف التمييز بني العنا�رش املختلفة والعناوين.   7-4

اأن ُيراعى يف املحتوى التعليمي الرقمي ا�صتخدام اخللفيات ذات الألوان الباردة.  8-4

5( حتديد التنقل يف املحتوى التعليمي الرقمي
اأن ُي�صتعمل اأ�صلوب �صهل وب�صيط للتنقل يف املحتوى التعليمي الرقمي.  1-5

اأن ُتراعى �صهولة الدخول واخلروج من املحتوى التعليمي الرقمي واإليه.  2-5
اأن ُيراعى احتواء املحتوى التعليمي الرقمي على زر العودة اإىل الواجهة الرئي�صة.   3-5

اأن ُيراعى احتواء املحتوى التعليمي الرقمي على زر امل�صاعدة.   4-5
اأن ُيراعى ثبات مو�صع اأزرار التنقل داخل املحتوى التعليمي الرقمي.  5-5

اأن ُيراعى و�صوح وظيفة كل زر للمتعلم.  6-5
5-7  اأن ُيراعى وجود فهر�س حمتويات ي�صتعمل كارتباطات ت�صعبية ملو�صوعات   

املحتوى التعليمي الرقمي.
اأن ُيراعى ب�صاطة اأدوات التنقل ومالءمتها خل�صائ�س املتعلم.  8-5
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6(  حتديد الروابط للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن ت�صتمل الروابط  على مواد اإثرائية.   1-6

اأن يتم متييز الرابط بلون خمتلف.   2-6
اأن يتم توفري حمركات البحث )Search Engine( اإن دعت احلاجة.   3-6

اأن يتم تغيري لون الرابط الذي مت ا�صتعماله من قبل.   4-6
اأن ُيراعى ا�صتعمال ال�صور اأو الر�صوم اأو الن�صو�س كروابط وو�صالت.   5-6

اأن تكون املعلومات يف موقع الرتباط �صحيحة ودقيقة علميًا ولغويًا.   6-6
اأن تغطي الروابط كافة جوانب حمتوى املادة التعليمية.   7-6

اأن ُيراعى التقليل من الروابط الت�صعبية يف مقطع اأو حمتوى ن�صي  واحد  ل�صمان      8-6
عدم الت�صتت.  

اأن ُيراعى فتح الروابط يف �صفحة م�صتقلة.   9-6

7( حتديد موا�صفات �صا�صات العر�س يف املحتوى التعليمي الرقمي 
اأن ُيراعى الثبات وحتقيق التزان يف ت�صميم ال�صا�صات.   1-7

اأن يتم اختيار مقا�صات واأحجام ثابتة يف عر�س عنا�رش املحتوى التعليمي الرقمي.   2-7
7-3   اأن ُيراعى وجود اإطار كامل يحيط ب�صا�صة العر�س.

اأن تبقى املعلومات على ال�صا�صة بعد كل ا�صتجابة، حتى يقرر املتعلم النتقال اإىل      4-7
ال�صا�صة اجلديدة.  

اأن يتم التدرج يف عر�س املحتويات العلمية يف ال�صا�صة.   5-7
اأن تت�صم عنا�رش املحتوى التعليمي الرقمي بالرتابط والتما�صك يف ال�صا�صة الواحدة.    6-7

اأن تعر�س املعلومات على ال�صا�صة بو�صوح وتدفق منطقي.   7-7
اأن توفر م�صاحات بي�صاء بالت�صميم اخلا�س بال�صا�صة لروؤية منا�صبة ووا�صحة      8-7

للمتعلم.  
اأن ُيراعى التقليل من ا�صتعمال اأ�رشطة التمرير )Scroll Bar( يف ال�صا�صة.   9-7
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8(  حتديد اأ�صاليب التفاعل يف املحتوى التعليمي الرقمي
اأن توفر فر�س التعلم التعاوين للمتعلمني من خالل اأدوات التفاعل املتاحة    1-8

باملحتوى التعليمي الرقمي.  
اأن ُي�صمح للمتعلم بالتنقل بني املو�صوعات التعليمية وفقًا لقدراته الفردية.   2-8

اأن ُتعطي الفر�صة للمتعلم بالتوا�صل مع املعلم عن طريق و�صائل التوا�صل الرقمية.   3-8
8-4   اأن يوفر املحتوى التعليمي الرقمي اأدوات التفاعل بني املتعلم واملعلم وبني 

املتعلمني مع بع�صهم بع�صًا داخل كل مو�صوع.
اأن يبداأ املحتوى التعليمي الرقمي بعبارات ودية ترحب مبجموعات التعلم.   5-8

8-6   اأن ُيحدد زمن ال�صتجابة يف اأثناء املناق�صات التفاعلية يف املحتوى التعليمي 
الرقمي.

اأن ُيتاح اأمناط خمتلفة من التفاعل بني املتعلمني واملحتوى التعليمي الرقمي.    7-8
اأن يتم التحكم يف معدل التفاعل مع عر�س املعلومات طبقًا ل�رشعة املتعلم.   8-8

1( توفري الدعم التكنولوجي للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن تتوفر اأدوات الدعم التكنولوجي لتحقيق اأهداف املحتوى التعليمي الرقمي.   1-1

اأن ت�صتعمل الربامج الداعمة الب�صيطة ال�صهلة للمتعلمني.   2-1
اأن ُتراعي اأدوات الدعم التكنولوجي امل�صتعملة توفري وقت املتعلمني.   3-1

اأن يتم تدريب املتعلمني على اأنظمة التكنولوجيا امل�صتعملة يف التعلم.   4-1
اأن يخ�ص�س وقت كاف لتطوير املحتوى التعليمي الرقمي.   5-1

ثالثًا : جمال اإدارة املحتوى التعليمي الرقمي
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6(  حتديد الروابط للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن ت�صتمل الروابط  على مواد اإثرائية.   1-6

اأن يتم متييز الرابط بلون خمتلف.   2-6
اأن يتم توفري حمركات البحث )Search Engine( اإن دعت احلاجة.   3-6

اأن يتم تغيري لون الرابط الذي مت ا�صتعماله من قبل.   4-6
اأن ُيراعى ا�صتعمال ال�صور اأو الر�صوم اأو الن�صو�س كروابط وو�صالت.   5-6

اأن تكون املعلومات يف موقع الرتباط �صحيحة ودقيقة علميًا ولغويًا.   6-6
اأن تغطي الروابط كافة جوانب حمتوى املادة التعليمية.   7-6

اأن ُيراعى التقليل من الروابط الت�صعبية يف مقطع اأو حمتوى ن�صي  واحد  ل�صمان      8-6
عدم الت�صتت.  

اأن ُيراعى فتح الروابط يف �صفحة م�صتقلة.   9-6

7( حتديد موا�صفات �صا�صات العر�س يف املحتوى التعليمي الرقمي 
اأن ُيراعى الثبات وحتقيق التزان يف ت�صميم ال�صا�صات.   1-7

اأن يتم اختيار مقا�صات واأحجام ثابتة يف عر�س عنا�رش املحتوى التعليمي الرقمي.   2-7
7-3   اأن ُيراعى وجود اإطار كامل يحيط ب�صا�صة العر�س.

اأن تبقى املعلومات على ال�صا�صة بعد كل ا�صتجابة، حتى يقرر املتعلم النتقال اإىل      4-7
ال�صا�صة اجلديدة.  

اأن يتم التدرج يف عر�س املحتويات العلمية يف ال�صا�صة.   5-7
اأن تت�صم عنا�رش املحتوى التعليمي الرقمي بالرتابط والتما�صك يف ال�صا�صة الواحدة.    6-7

اأن تعر�س املعلومات على ال�صا�صة بو�صوح وتدفق منطقي.   7-7
اأن توفر م�صاحات بي�صاء بالت�صميم اخلا�س بال�صا�صة لروؤية منا�صبة ووا�صحة      8-7

للمتعلم.  
اأن ُيراعى التقليل من ا�صتعمال اأ�رشطة التمرير )Scroll Bar( يف ال�صا�صة.   9-7
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8(  حتديد اأ�صاليب التفاعل يف املحتوى التعليمي الرقمي
اأن توفر فر�س التعلم التعاوين للمتعلمني من خالل اأدوات التفاعل املتاحة    1-8

باملحتوى التعليمي الرقمي.  
اأن ُي�صمح للمتعلم بالتنقل بني املو�صوعات التعليمية وفقًا لقدراته الفردية.   2-8

اأن ُتعطي الفر�صة للمتعلم بالتوا�صل مع املعلم عن طريق و�صائل التوا�صل الرقمية.   3-8
8-4   اأن يوفر املحتوى التعليمي الرقمي اأدوات التفاعل بني املتعلم واملعلم وبني 

املتعلمني مع بع�صهم بع�صًا داخل كل مو�صوع.
اأن يبداأ املحتوى التعليمي الرقمي بعبارات ودية ترحب مبجموعات التعلم.   5-8
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الرقمي.

اأن ُيتاح اأمناط خمتلفة من التفاعل بني املتعلمني واملحتوى التعليمي الرقمي.    7-8
اأن يتم التحكم يف معدل التفاعل مع عر�س املعلومات طبقًا ل�رشعة املتعلم.   8-8

1( توفري الدعم التكنولوجي للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن تتوفر اأدوات الدعم التكنولوجي لتحقيق اأهداف املحتوى التعليمي الرقمي.   1-1

اأن ت�صتعمل الربامج الداعمة الب�صيطة ال�صهلة للمتعلمني.   2-1
اأن ُتراعي اأدوات الدعم التكنولوجي امل�صتعملة توفري وقت املتعلمني.   3-1

اأن يتم تدريب املتعلمني على اأنظمة التكنولوجيا امل�صتعملة يف التعلم.   4-1
اأن يخ�ص�س وقت كاف لتطوير املحتوى التعليمي الرقمي.   5-1

ثالثًا : جمال اإدارة املحتوى التعليمي الرقمي
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2( حتديد دور املوؤ�ص�صات التعليمية يف توظيف املحتوى التعليمي الرقمي
اأن تنمي املوؤ�ص�صات التعليمية مهارات املعلمني ل�صتعمال املحتوى التعليمي الرقمي.   1-2
اأن تنمي املوؤ�ص�صات التعليمية مهارات املتعلمني ل�صتعمال املحتوى التعليمي الرقمي.   2-2
اأن توظف املوؤ�ص�صات التعليمية م�صادر املعرفة املختلفة مبراكز م�صادر التعلم لدعم     3-2

عمليتي التعليم والتعلم.  
اأن تتنا�صب الف�صول واملعامل وغرف الأن�صطة مع اأعداد املتعلمني وخ�صائ�صهم      4-2

لتوظيف املحتوى التعليمي الرقمي.  
اأن توفر املوؤ�ص�صات التعليمية القاعات املجهزة باحلوا�صيب ذات املوا�صفات احلديثة     5-2

لتحقيق نواجت التعلم من توظيف املحتوى التعليمي الرقمي.  
اأن تفعل املوؤ�ص�صات التعليمية ا�صتعمال قاعات التعليم والتعلم الرقمي.   6-2

   )Internet( 2-7   اأن توفر املوؤ�ص�صات التعليمية �رشعات منا�صبة لل�صبكة العنكبوتية
ميكن من خاللها ا�صتعمال املحتوى التعليمي الرقمي بنجاح. 

3( توفري امل�صاعدة والتوجيه للمحتوى التعليمي الرقمي
ح التعليمات والإر�صادات للمتعلمني. اأن ُتو�صَّ   1-3

اأن تكون عبارات امل�صاعدة والإر�صاد وا�صحة.   2-3
اأن ت�صتمر عملية امل�صاعدة والإر�صاد يف جميع اأجزاء املحتوى التعليمي الرقمي.   3-3
اأن يظهر للمتعلم تلميحًا ن�صيًا اأو �صوتيًا اأو ر�صوميًا عند حدوث خطاأ اأو حتذير.   4-3

اأن يو�صح للمتعلم اخلطاأ الذي وقع فيه وكيفية التغلب عليه.   5-3
ر ال�صتجابة لت�صاوؤلت املتعلمني حول اأي جزء من املحتوى التعليمي الرقمي. اأن ُتوفَّ   6-3
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5( حتديد تكلفة املحتوى التعليمي الرقمي
5-1   اأن ُيراعى الو�صول اإىل الروابط  التي يت�صمنها املحتوى التعليمي الرقمي جمانًا قدر 

الإمكان.
اأن ُيراعى عدم املغالة يف التكلفة املادية لإنتاج املحتوى التعليمي الرقمي.   2-5

.)Internet( اأن ُتراعى اإمكانية حتميل م�صادر ومراجع جمانية عرب ال�صبكة العنكبوتية   3-5
)OER( اأن ُتراعى اإمكانية حتميل م�صادر ومراجع تعليمية مفتوحة امل�صدر   4-5

4( احلماية للمحتوى التعليمي الرقمي
اأن ُيحدد ا�صم امل�صتعمل )User Name( وكلمة املرور )Password( اخلا�صة      1-4

باملعلم، مع توفري خوا�س خا�صة به اإن دعت احلاجة.  
اأن يو�صح للم�صتعمل ال�صالحيات املتاحة له للتعامل مع املحتوى.   2-4

اأن ُيحدد ا�صم امل�صتعمل )User Name( وكلمة املرور )Password( للمتعلم      3-4
ليتحقق من �صخ�صيته لدرا�صة املحتوى التعليمي الرقمي اإن دعت احلاجة.  

اأن توفر برامج حلماية امللفات من الفريو�صات.   4-4
اأن توفر درجة كافية من احلماية للمحتويات.   5-4

اأن يتم التاأكد من اأن الروابط ل ت�صبب م�صكالت لنظام الت�صغيل اأو املت�صفح امل�صتعمل.   6-4
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�لتعليمي  �ملحتوى  معايري  ��ستمار�ت  مناذج 

�لرقمي

رقمي  تعليمي  حمتوى  لتقييم  تف�صيلية    ا�صتمارة 
واإنتاجه

  ا�صتمارة تقييم امل�صتويات املعيارية ملجالت املحتوى 
التعليمي الرقمي واإنتاجها

23

��ستمارة تف�سيلية لتقييم حمتوى تعليمي رقمي و�إنتاجه

ل يتوافقيتوافق اإلى حد مايتوافقاملجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقميالرقم

حتديد الأهداف العامة للمحتوى التعليمي الرقمي و�صياغتها1

اأن ُيحدد م�صمم املحتوى الأهداف العامة من البداية.1-1

اأن تتنا�صب الأهداف العامة مع عنوان املحتوى.2-1

اأن تتنا�صب الأهداف العامة مع عدد وحدات املحتوى.3-1

جهة النتاج:ا�صم املنتج:

ا�صم املعد:نوع املنتج:

وظيفته:متطلبات الت�صغيل:

درجات التقييم:

ال يتوافق = 0يتوافق اإىل حد ما = 1يتوافق = 2

اأوًل: املجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقمي:
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ل يتوافقيتوافق اإلى حد مايتوافقاملجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقميالرقم

اأن ُتالئم الأهداف العامة اأهداف التعلم.4-1

 اأن ُتالئم الأهداف العامة للمحتوى التعليمي الرقمي اأهداف املوؤ�ص�صة 5-1
التعليمية التابعة لها. 

اأن ُتلبي الأهداف العامة حاجات املتعلم. 6-1

اأن ُتالئم الأهداف العامة روؤية وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين. 7-1

حتديد الأهداف التعليمية للمحتوى التعليمي الرقمي و�صياغتها2

اأن ُيحدد م�صمم املحتوى الأهداف التعليمية للمحتوى التعليمي الرقمي.1-2

اأن ت�صمل الأهداف التعليمية جميع اأجزاء املحتوى التعليمي الرقمي.2-2

اأن ُترتب الأهداف التعليمية تبعًا لرتتيب مو�صوعات املحتوى التعليمي 3-2
الرقمي.

اأن ُتذكر الأهداف التعليمية يف بداية كل حمتوى تعليمي.4-2

اأن ُتراعي الأهداف التعليمية طبيعة املحتوى.5-2

اأن تكون الأهداف التعليمية ملو�صوع املحتوى وا�صحة ودقيقة.6-2

اأن تتميز الأهداف التعليمية بعدم التكرار يف الدر�س الواحد �صمن 7-2
املحتوى التعليمي الرقمي.

25��صتمارة تف�صيلية لتقييم و�إنتاج حمتوى تعليمي رقمي

ل يتوافقيتوافق اإلى حد مايتوافقاملجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقميالرقم

اأن ُت�صاغ الأهداف التعليمية �صياغة �صلوكية �صحيحة ووا�صحة 8-2
وحمددة.

اأن تقي�س الأهداف التعليمية م�صتويات معرفية ومهارية ووجدانية 9-2
خمتلفة.

اأن ُتنمي الأهداف التعليمية مهارات التفكري العليا.10-2

اأن ُتراعي الأهداف التعليمية خ�صائ�س املتعلمني وخرباتهم.11-2

اأن ت�صف الأهداف التعليمية النتائج املتوقعة من املتعلم عند درا�صته 12-2
املحتوى التعليمي الرقمي.

اأن يكون الهدف التعليمي قاباًل للقيا�س واملالحظة.13-2

اأن يقي�س الهدف التعليمي ناجتًا واحداً للتعلم.14-2

اأن ي�صف الهدف التعليمي فكرة واحدة فقط.15-2

حتديد املحتوى التعليمي الرقمي وحتليله3

اأن ُيغطي املحتوى التعليمي الرقمي جميع اأهدافه.1-3

اأن يتنا�صب املحتوى التعليمي الرقمي مع الأهداف التعليمية.2-3

اأن جُتزاأ املادة التعليمية اإىل فقرات ق�صرية مرتابطة حتقق اأهداف 3-3
التعلم.
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ل يتوافقيتوافق اإلى حد مايتوافقاملجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقميالرقم

اأن يتجنب ت�صابه العناوين والوحدات املطبقة يف املحتوى التعليمي 4-3
الرقمي.

اأن ُيتجنب التكرار واجلزئيات غري املهمة يف املحتوى التعليمي الرقمي.5-3

اأن ُيراعى التنظيم والت�صل�صل املنطقي للمحتوى التعليمي الرقمي.6-3

اأن تخلو مادة املحتوى التعليمي الرقمي من الأخطاء العلمية. 7-3

 اأن تخلو مادة املحتوى التعليمي الرقمي من الأخطاء اللغوية. 8-3

اأن تكون املعلومات التي يت�صمنها املحتوى التعليمي الرقمي حديثة 9-3
ومعا�رشة.

اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على م�صادر متنوعة للمو�صوع.10-3

اأن تكون القراءات الإثرائية مرتبطة باملو�صوع.11-3

اأن ُت�صيف القراءات الإثرائية للمتعلم معلومات جديدة.12-3

اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على قامو�س للم�صطلحات يعني 13-3
املتعلم.

حتديد حاجات املتعلمني للمحتوى التعليمي الرقمي وحتليلها4

اأن تتمركز عملية التعلم حول املتعلم.1-4

27��صتمارة تف�صيلية لتقييم و�إنتاج حمتوى تعليمي رقمي

ل يتوافقيتوافق اإلى حد مايتوافقاملجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقميالرقم

اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على مهام تعلم متنوعة ومنا�صبة 2-4
للمتعلم. 

 اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي الفروق الفردية بني املتعلمني. 3-4

اأن ُت�صاغ املحتويات �صياغة متنا�صبة مل�صتوى املتعلمني من حيث 4-4
قدراتهم  واإمكانياتهم  الفردية. 

اأن يدعم املحتوى التعليمي الرقمي اخلربات ال�صابقة للمتعلمني.5-4

اأن يرتبط حمتوى املادة التعليمية ببيئة املتعلم.6-4

اأن ُيحدد املحتوى التعليمي الرقمي متطلبات التعلم القبلية للمو�صوع. 7-4

اأن يراعي املحتوى التعليمي الرقمي متطلبات ذوي احلاجات اخلا�صة. 8-4

حتديد اأن�صطة التعلم للمحتوى التعليمي الرقمي5

اأن ترتبط الأن�صطة بالأهداف املراد حتقيقها.1-5

اأن تت�صف الأن�صطة بدقة ال�صياغة العلمية لها.2-5

اأن يكون الن�صاط من داخل �صياق املحتوى التعليمي الرقمي.3-5

اأن تت�صم الأن�صطة بالواقعية واملالءمة.4-5
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27��صتمارة تف�صيلية لتقييم و�إنتاج حمتوى تعليمي رقمي

ل يتوافقيتوافق اإلى حد مايتوافقاملجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
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ل يتوافقيتوافق اإلى حد مايتوافقاملجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقميالرقم

اأن ُتوفر اأن�صطة اإثرائية مرتبطة باملحتوى التعليمي الرقمي.5-5

اأن ُتوفر اأن�صطة عالجية مرتبطة باملحتوى التعليمي الرقمي.6-5

اأن تت�صم الأن�صطة التفاعلية بالو�صوح والب�صاطة.7-5

اأن تتنا�صب الأن�صطة مع خ�صائ�س املتعلمني وخرباتهم.8-5

اأن ُت�صهم الأن�صطة يف تفاعل املتعلمني مع املحتوى التعليمي الرقمي.9-5

ع الأن�صطة امل�صتعملة يف املحتوى التعليمي الرقمي ل�صتثارة 10-5 اأن ُتنوَّ
دافعية املتعلمني.

اأن ُتوفر تعليمات وا�صحة لالأن�صطة املقدمة للمتعلمني.11-5

اأن تتمركز الأن�صطة حول ما ي�صتطيع اأن يقوم به املتعلمون.12-5

اأن ُتعر�س الأن�صطة بطريقة ت�صجع على التعلم التعاوين.13-5

حتديد م�صادر التعلم للمحتوى التعليمي الرقمي6

اأن تكون م�صادر التعلم الرقمي املرفقة منا�صبة ملو�صوعات املحتوى 1-6
العلمي.

اأن تكون املواد وم�صادر التعلم الرقمي املرفقة منا�صبة مل�صتويات 2-6
املتعلم.

29��صتمارة تف�صيلية لتقييم و�إنتاج حمتوى تعليمي رقمي

ل يتوافقيتوافق اإلى حد مايتوافقاملجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقميالرقم

اأن تكون املواد وامل�صادر التعليمية الرقمية وا�صحة وحديثة.3-6

اأن يوظف املحتوى التعليمي الرقمي م�صادر التعلم الرقمية املوثوق 4-6
.)Internet( بها واملتاحة على ال�صبكة العنكبوتية

حتديد التغذية الراجعة للمحتوى التعليمي الرقمي وتنويع تقدميها7

اأن ُتقدم التغذية الراجعة الفورية املنا�صبة ل�صتجابات املتعلم.1-7

اأن يتوقف نوع التغذية الراجعة وم�صتواها على طبيعة ا�صتجابة املتعلم.2-7

اأن يتنوع اأ�صلوب تقدمي التغذية الراجعة للمتعلمني.3-7

حتديد اأ�صاليب التقييم واأدواته والتقومي للمحتوى التعليمي الرقمي وتنويعها8

اأن يرتبط التقومي ارتباطًا وثيقًا بالأهداف التعليمية.1-8

اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على اختبار قبلي يحدد م�صتوى 2-8
املتعلمني.

اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على اختبارات بنائية توؤكد مدى 3-8
حتقيق املتعلمني لالأهداف التعليمية.

اأن تكون الأ�صئلة متنوعة و�صاملة للمحتوى التعليمي الرقمي.4-8

اأن ُت�صاغ الأ�صئلة �صوغًا وا�صحًا يفهمه املتعلم.5-8
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ل يتوافقيتوافق اإلى حد مايتوافقاملجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقميالرقم

اأن ي�صتمل املحتوى التعليمي الرقمي على اختبارات مو�صوعية ذاتية 6-8
الت�صحيح. 

اأن يكون هناك اإجابة واحدة �صحيحة لكل �صوؤال.7-8

اأن ُيوفر املحتوى التعليمي الرقمي الفر�صة للمتعلمني ملراجعة الإجابة 8-8
قبل تاأكيدها. 

اأن ُيوفر املحتوى التعليمي الرقمي التغذية الراجعة يف اأثناء الختبارات 9-8
البنائية.

اأن ُيوفر املحتوى التعليمي الرقمي تعزيزاً لإجابات املتعلمني.10-8

اأن يكون التقومي م�صتمراً ومتالزمًا مع عملية التعليم والتعلم يف 11-8
املحتوى التعليمي الرقمي.

اأن تقي�س الختبارات النهائية مدى حتقيق املتعلمني لالأهداف 12-8
التعليمية. 

حتديد اإ�صرتاتيجيات التدري�س للمحتوى التعليمي الرقمي9

اأن يعتمد ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي على اأحد مناذج اأنظمة 1-9
.)Internet( تطوير النظم التعليمية عرب ال�صبكة العنكبوتية

اأن ُي�صمم املحتوى التعليمي الرقمي بطريقة توفر بيئة تعلم ودية واآمنة 2-9
للمتعلمني.

اأن يعتمد املحتوى التعليمي الرقمي على اإ�صرتاتيجيات تعلُّم متنوعة.3-9

حتديد امل�صداقية و املرجعية للمحتوى التعليمي الرقمي10

31��صتمارة تف�صيلية لتقييم و�إنتاج حمتوى تعليمي رقمي

ل يتوافقيتوافق اإلى حد مايتوافقاملجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقميالرقم

اأن ُيحدد ا�صم الهيئة اأو املوؤ�ص�صة التعليمية املقدمة للمحتوى التعليمي 1-10
الرقمي.

اأن ُتذكر اأ�صماء املراجع اأو امل�صادر التي ا�صتخدمت يف بناء املحتوى 2-10
التعليمي الرقمي.

اأن ُتراعى حقوق الطبع والن�رش وامللكية الفكرية للمحتوى التعليمي 3-10
الرقمي.

اأن ُي�صري املحتوى التعليمي الرقمي اإىل مواعيد حتديثه الدورية.4-10

اأن ُي�صري املحتوى التعليمي الرقمي اإىل و�صالت اأخرى يف املو�صوع 5-10
الدرا�صي.

اأن ُيحدد املحتوى التعليمي الرقمي فريق اإنتاج العمل.6-10

حتديد املو�صوعية للمحتوى التعليمي الرقمي11

اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي عدم وجود تع�صب ديني اأو جن�صي 1-11
اأو عرقي.

اأن يخلو املحتوى التعليمي الرقمي من الإعالنات اخلارجية غري 2-11
اخلا�صة به.

اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي عدم اإدراج �صور ورموز و�صعارات 3-11
تظهر النتماءات.
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

حتديد طرق تقدمي املحتوى التعليمي الرقمي1

اأن يبداأ عر�س املحتوى التعليمي الرقمي مبقدمة منا�صبة للمو�صوع 1-1
�صاملة كل اأجزائه.

اأن ُتعر�س املقدمة باأكرث من و�صيلة تعليمية.2-1

م املحتوى التعليمي الرقمي اإىل عناوين رئي�صة وعناوين فرعية. 3-1 اأن ُيق�صَّ

اأن ُيعر�س املحتوى التعليمي الرقمي عر�صًا يثري دافعية املتعلم نحو 4-1
التعلم. 

اأن ُتعر�س الروابط الإثرائية عر�صًا منظمًا يف نافذة جديدة. 5-1

اأن تكون العناوين الرئي�صة خمت�رشة ومعربة.6-1

اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي ت�صل�صل عر�س املحتوى التعليمي.7-1

اأن ُيراعي املحتوى التعليمي الرقمي عر�س املحتوى التعليمي عر�صًا 8-1
مرتابطًا. 

اأن ُيوفر الوقت الكايف للمتعلم ليعطي ا�صتجابته.9-1

ثانيًا: املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقمي:

33��صتمارة تف�صيلية لتقييم و�إنتاج حمتوى تعليمي رقمي

يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن ُيتيح املحتوى التعليمي الرقمي حرية خروج املتعلم يف اأي وقت.10-1

ع مهارات التفكري 11-1 اأن ُيعر�س املحتوى التعليمي الرقمي عر�صًا ي�صجِّ
الإبداعي وتنميها. 

اأن ُيعر�س املحتوى التعليمي الرقمي بطريقة ت�صجع على التعلم 12-1
التعاوين. 

اأن ُيعر�س املحتوى التعليمي الرقمي عر�صًا ي�صاعد على انتقال اأثر 13-1
التعلم اإىل مواقف اأخرى. 

اأن ُي�صاحب املحتوى التعليمي الرقمي دليل ا�صتعمال اإن دعت احلاجة 14-1
اإىل ذلك. 

ت�صميم واجهة املحتوى التعليمي الرقمي وتن�صيقها2

اأن ُيراعى يف ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي توفر الو�صالت 1-2
الأ�صا�صية يف الهام�س العلوي اأو ال�صفلي  لواجهته. 

اأن يرتكز املحتوى يف منت�صف الواجهة مراعيًا التوازن.2-2

اأن تو�صع العناوين الرئي�صة يف املكان املنا�صب ح�صب لغة املحتوى.3-2

اأن ُيراعى عدم ازدحام واجهة املحتوى التعليمي الرقمي باملحتوى.4-2

اأن ُيراعى يف تن�صيق املحتوى التعليمي الرقمي ترك م�صافات منتظمة 5-2
بني و�صالته.

اأن ُيراعى يف ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي ثبات الت�صميم 6-2
والتن�صيق.
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

حتديد طرق تقدمي املحتوى التعليمي الرقمي1

اأن يبداأ عر�س املحتوى التعليمي الرقمي مبقدمة منا�صبة للمو�صوع 1-1
�صاملة كل اأجزائه.
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اأن تكون العناوين الرئي�صة خمت�رشة ومعربة.6-1
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ثانيًا: املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقمي:
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يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن يتجنب الت�صميم ا�صتخدام القوائم املن�صدلة يف املحتوى التعليمي 7-2
الرقمي.

اأن يتجنب يف ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي ا�صتخدام اخللفيات 8-2
ذات الن�صق ال�صبكي والر�صومات قدر الإمكان.

اأن يتوافر قوائم رئي�صة وفرعية يف املحتوى التعليمي الرقمي.9-2

ت�صميم عنا�رش الو�صائط املتعددة للمحتوى التعليمي الرقمي3

1-3)Text(  معايري الن�صو�س

اأن ُت�صتعمل ثالثة اأنواع من اخلطوط على الأكرث داخل املحتوى 1-1-3
التعليمي الرقمي.

اأن تكون الن�صو�س �صحيحة لغويًا.2-1-3

اأن تكون الن�صو�س �صحيحة اإمالئيًا.3-1-3

اأن ُيتجنب الإفراط يف ت�صكيل الن�صو�س.4-1-3

اأن ُت�صتعمل يف الكتابة اأنواع خطوط ماألوفة ومقروءة مبا يتنا�صب مع 5-1-3
الفئة العمرية.

اأن ُتراعى الفروق بني اأحجام العناوين الرئي�صة والفرعية واملنت.6-1-3

اأن يتباين لون اخلط عن لون اخللفية.7-1-3
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن ُترتك م�صافات مقبولة بني ال�صطور.8-1-3

اأن تكون العناوين ق�صرية ومعربة.9-1-3

اأن تكون الفقرات ق�صرية ومعربة.10-1-3

اأن ُيراعى ا�صتعمال عالمات الرتقيم يف الكتابة ا�صتعماًل �صحيحًا.11-1-3

اأن تكون امل�صافة بني الفقرات اأكرب من املوجودة بني ال�صطور.12-1-3

اأن ُيراعى تن�صيق الن�س ح�صب اللغة.13-1-3

2-3Images  معايري ال�صور الفوتوغرافية

اأن يكون الهدف من ال�صورة الفوتوغرافية وا�صحًا لدى املتعلم.1-2-3

اأن ُتعرب ال�صورة الفوتوغرافية عن م�صمون املحتوى التعليمي. 2-2-3

اأن تتنا�صب م�صاحة حماذاة ال�صورة الفوتوغرافية مع بقية عنا�رش 3-2-3
املحتوى التعليمي الرقمي.

اأن تكون ال�صورة الفوتوغرافية ب�صيطة. 4-2-3

اأن تراعى ال�صورة الفوتوغرافية الن�صبة والتنا�صب بني عنا�رشها.5-2-3
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن ُت�صتعمل ال�صورة الفوتوغرافية املاألوفة. 6-2-3

اأن ُت�صتعمل الألوان الواقعية  يف ال�صورة الفوتوغرافية.7-2-3

اأن ُيراعى عدم املبالغة يف ا�صتعمال ال�صور الفوتوغرافية.8-2-3

اأن ُتتاح خا�صية تكبري ال�صورة الفوتوغرافية عند احلاجة.9-2-3

اأن ُتتاح خا�صية طباعة ال�صورة الفوتوغرافية عند احلاجة.10-2-3

اأن ُيدرج مقيا�س لل�صورة الفوتوغرافية عند احلاجة.11-2-3

اأن ُتراعى حقوق الن�رش لل�صورة الفوتوغرافية.12-2-3

3-3Graphics معايري الر�صومات الثابتة

اأن يكون الهدف من الر�صم الثابت وا�صحًا لدى املتعلم.1-3-3

اأن ُيعرب الر�صم الثابت عن م�صمون املحتوى التعليمي للمحتوى 2-3-3
التعليمي الرقمي.

اأن تتنا�صب م�صاحة حماذاة الر�صم الثابت مع بقية عنا�رش املحتوى 3-3-3
التعليمي الرقمي.

اأن يكون الر�صم الثابت ب�صيطًا.4-3-3
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن يراعي الر�صم الثابت الن�صبة والتنا�صب بني عنا�رشه.5-3-3

اأن ُي�صتعمل الر�صم الثابت املاألوف.6-3-3

اأن ُي�صتعمل الر�صم  الثابت املرتبط باملو�صوع.7-3-3

اأن ُت�صتعمل الألوان الواقعية  يف الر�صومات الثابتة.8-3-3

اأن ُيراعى عدم املبالغة يف ا�صتعمال الر�صوم الثابتة.9-3-3

اأن ُتتاح خا�صية تكبري الر�صم الثابت عند احلاجة.10-3-3

اأن ُتتاح خا�صية طباعة الر�صم الثابت عند احلاجة.11-3-3

اأن ُيدرج مقيا�س للر�صم الثابت عند احلاجة.12-3-3

اأن ُتراعى حقوق الن�رش للر�صم الثابت.13-3-3

4-3Animated Graphics   معايري الر�صوم املتحركة

اأن حُتقق الر�صوم املتحركة الهدف املطلوب منها.1-4-3

اأن يكون الر�صم املتحرك وا�صحًا وب�صيطًا قدر الإمكان.2-4-3
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن ُتراعى الن�صبة والتنا�صب بني م�صاحة الر�صم املتحرك وم�صاحة 3-4-3
ال�صا�صة.

اأن ُيراعى ا�صتعمال الر�صوم املتحركة ذات اجلودة العالية مب�صاحة 4-4-3
تخزينية قليلة.

اأن ُتثري الر�صوم املتحركة انتباه املتعلم نحو ال�صكل وامل�صمون.5-4-3

اأن ُت�صتعمل ال�صيغ القيا�صية مللفات الر�صوم املتحركة.6-4-3

اأن ُتراعى الر�صوم املتحركة الن�صبة والتنا�صب بني عنا�رشها.7-4-3

اأن ُتعرب الر�صوم املتحركة عن م�صمون حمتوى املادة التعليمية. 8-4-3

اأن ُتراعى اإمكانية التحكم يف احلركة من قبل املتعلم.9-4-3

اأن ُتراعى حقوق الن�رش للر�صومات املتحركة.10-4-3

5-3Video معايري الفيديو

اأن يرتبط مقطع الفيديو بهدف حمدد من اأهداف التعلم املو�صوعة 1-5-3
للمحتوى التعليمي الرقمي.

اأن ُت�صتعمل ال�صيغ القيا�صية مللفات الفيديو املتعارف عليها.2-5-3

اأن ُيتاح عر�س ملفات الفيديو يف نافذة م�صتقلة.3-5-3

39��صتمارة تف�صيلية لتقييم و�إنتاج حمتوى تعليمي رقمي

يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن ُيراعى و�صوح الفيديو وجودته.4-5-3

اأّل تزيد مدة عر�س الفيديو عن 3 دقائق حداً.5-5-3

اأن ُيتاح للمتعلم التحكم يف عر�س الفيديو من خالل �رشيط حتكم .6-5-3

اأن ُت�صتعمل ال�رشعة الطبيعية لعر�س الفيديو ، اإل اإذا لزم الأمر  وجود 7-5-3
تاأثريات تعليمية خا�صة مق�صودة.

اأن يتوفر زر اخلروج يف نافذة الفيديو.8-5-3

اأن ُيراعى توفري برامج ت�صغيل ملفات الفيديو )ذاتية التحميل والتثبيت 9-5-3
اإن اأمكن(.

اأن يتجنب ا�صتعمال املر�صحات اللونية.10-5-3

اأن ُتراعى حقوق الن�رش ملقطع الفيديو.11-5-3

6-3Sound  معايري ال�صوت

اأن يتنا�صب ال�صوت مع الأهداف و املحتوى التعليمي.1-6-3

اأن ُيتاح للمتعلم اإمكانية التحكم يف ال�صوت.2-6-3

اأن ُي�صتعمل ال�صدى مع ال�صوت اإن دعت احلاجة.3-6-3
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن يتنا�صب ال�صوت امل�صتعمل مع الوظيفة التي يوؤديها.4-6-3

اأن يختلف �صوت التعزيز ال�صلبي عن التعزيز الإيجابي.5-6-3

اأن ُت�صتعمل ال�صيغ القيا�صية يف ملفات ال�صوت املتعارف عليها.6-6-3

اأن ُيراعى توفري برامج ت�صغيل ملفات ال�صوت )ذاتية التحميل والتثبيت 7-6-3
اإن اأمكن(.

اأن يتزامن ال�صوت مع عنا�رش املحتوى التعليمي الرقمي.8-6-3

اأن ُتراعى حقوق الن�رش لل�صوت.9-6-3

7-3Sound Effects   معايري املوؤثرات ال�صوتية

 اأن ُي�صتعمل يف التغذية الراجعة موؤثران اأحدهما لالإجابة ال�صحيحة 1-7-3
والآخر لالإجابة اخلاطئة.

اأن تكون �صدة املوؤثر ال�صوتي اأقل من �صدة �صوت التعليق امل�صاحب.2-7-3

اأن ُيحقق املوؤثر ال�صوتي الهدف املطلوب منه.3-7-3

اأن ُت�صتعمل موؤثرات �صوتية قريبة من الواقع.4-7-3

اأن ُت�صتعمل املوؤثرات ال�صوتية كنوع من اأنواع التغذية الراجعة. 5-7-3

41��صتمارة تف�صيلية لتقييم و�إنتاج حمتوى تعليمي رقمي

يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن ُتراعى حقوق الن�رش للموؤثر ال�صوتي.6-7-3

8-3Narration معايري التعليق ال�صوتي

اأن حتقق ملفات التعليق ال�صوتي الهدف منها.1-8-3

اأن تنا�صب �رشعة ال�صوت يف اأثناء التعليق الفروق الفردية بني 2-8-3
املتعلمني.

اأن يتميز التعليق ال�صوتي ب�صالمة خمارج احلروف و�صحة نطق 3-8-3
الألفاظ. 

 اأن ُيراعى التنوع يف النربات ال�صوتية لت�صاعد املتعلم على النتباه.4-8-3

اأن ُتراعى فرتات ال�صمت واحلديث يف التعليق ال�صوتي .5-8-3

اأن ُتراعى حقوق الن�رش للتعليق ال�صوتي.6-8-3

9-3Music معايري املو�صيقى

اأن تتنا�صب املو�صيقى مع مو�صوع املحتوى التعليمي الرقمي . 1-9-3

اأن تتوقف املو�صيقى عند ظهور ر�صالة هامة.2-9-3

اأن ُيراعى عدم ا�صتعمال مقطوعات مو�صيقية م�صهورة منعًا لت�صتت 3-9-3
النتباه.
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن ُت�صتعمل خلفية مو�صيقية واحدة لربط عدد من ال�صور املتعاقبة التي 4-9-3
تعالج مو�صوعًا واحداً.

اأن ُتراعى حقوق الن�رش للمو�صيقى.5-9-3

حتديد الألوان يف املحتوى التعليمي الرقمي4

اأن يتم الربط بني العنا�رش املت�صابهة با�صتعمال لون واحد .1-4

اأن ُيراعى التباين بني الألوان املتجاورة.2-4

اأن ُيراعى ا�صتعمال الألوان الطبيعية واملتعارف عليها.3-4

اأن ُيراعى يف ت�صميم املحتوى التعليمي الرقمي عدم ا�صتعمال اأكرث من 4-4
4 األوان.

اأن يتجنب يف  املحتوى التعليمي الرقمي جتاور الألوان ال�صاخنة.5-4

اأن ُيراعى اختيار الألوان على اأ�صا�س الهدف من ا�صتعمالها.6-4

اأن ُيراعى ا�صتعمال الألوان يف التمييز بني العنا�رش املختلفة 7-4
والعناوين. 

اأن ُيراعى يف املحتوى التعليمي الرقمي ا�صتعمال اخللفيات ذات الألوان 8-4
الباردة.

حتديد التنقل يف املحتوى التعليمي الرقمي5

43��صتمارة تف�صيلية لتقييم و�إنتاج حمتوى تعليمي رقمي

يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن ُي�صتعمل اأ�صلوب �صهل وب�صيط للتنقل يف املحتوى التعليمي الرقمي.1-5

اأن ُتراعى �صهولة الدخول واخلروج من املحتوى التعليمي الرقمي واإليه.2-5

اأن ُيراعى احتواء املحتوى التعليمي الرقمي على زر العودة اإىل الواجهة 3-5
الرئي�صة. 

اأن ُيراعى احتواء املحتوى التعليمي الرقمي على زر امل�صاعدة. 4-5

اأن ُيراعى ثبات مو�صع اأزرار التنقل داخل املحتوى التعليمي الرقمي.5-5

اأن ُيراعى و�صوح وظيفة كل زر للمتعلم.6-5

اأن ُيراعى وجود فهر�س حمتويات ُي�صتعمل كارتباطات ت�صعبية 7-5
ملو�صوعات املحتوى التعليمي الرقمي.

اأن ُيراعى ب�صاطة اأدوات التنقل ومالءمتها خل�صائ�س املتعلم.8-5

حتديد الروابط للمحتوى التعليمي الرقمي6

اأن ت�صتمل الروابط  على مواد اإثرائية.1-6

اأن يتم متييز الرابط بلون خمتلف.2-6

اأن يتم توفري حمركات البحث )Search Engine( اإن دعت احلاجة.3-6
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن يتم تغيري لون الرابط الذي مت ا�صتعماله من قبل.4-6

اأن ُيراعى ا�صتعمال ال�صور اأو الر�صوم اأو الن�صو�س كروابط وو�صالت.5-6

اأن تكون املعلومات يف موقع الرتباط �صحيحة ودقيقة علميًا ولغويًا.6-6

اأن تغطي الروابط كافة جوانب حمتوى املادة التعليمية.7-6

اأن ُيراعى التقليل من الروابط الت�صعبية يف مقطع اأو حمتوى ن�صي  واحد  8-6
ل�صمان عدم الت�صتت.

اأن ُيراعى فتح الروابط يف �صفحة م�صتقلة.9-6

حتديد موا�صفات �صا�صات العر�س يف املحتوى التعليمي الرقمي 7

اأن ُيراعى الثبات وحتقيق التزان يف ت�صميم ال�صا�صات.1-7

املحتوى 2-7 عنا�رش  عر�س  يف  ثابتة  واأحجام  مقا�صات  اختيار  يتم  اأن 
التعليمي الرقمي.

 اأن ُيراعى وجود اإطار كامل يحيط ب�صا�صة العر�س.3-7

اأن تبقى املعلومات على ال�صا�صة بعد كل ا�صتجابة حتى يقرر املتعلم 4-7
النتقال اإىل ال�صا�صة اجلديدة.

اأن يتم التدرج يف عر�س املحتويات العلمية يف ال�صا�صة.5-7

اأن تت�صم عنا�رش املحتوى التعليمي الرقمي بالرتابط والتما�صك يف 6-7
ال�صا�صة الواحدة. 
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن تعر�س املعلومات على ال�صا�صة بو�صوح وتدفق منطقي.7-7

اأن توفر م�صاحات بي�صاء بالت�صميم اخلا�س بال�صا�صة لروؤية منا�صبة 8-7
ووا�صحة للمتعلم.

اأن ُيراعى التقليل من ا�صتعمال اأ�رشطة التمرير )Scroll Bar( يف ال�صا�صة.9-7

حتديد اأ�صاليب التفاعل يف املحتوى التعليمي الرقمي8

اأن توفر فر�س التعلم التعاوين للمتعلمني من خالل اأدوات التفاعل 1-8
املتاحة باملحتوى التعليمي الرقمي.

اأن ُي�صمح للمتعلم بالتنقل بني املو�صوعات التعليمية وفقا لقدراته 2-8
الفردية.

اأن ُتعطي الفر�صة للمتعلم بالتوا�صل مع املعلم عن طريق و�صائل 3-8
التوا�صل الرقمية.

اأن يوفر املحتوى التعليمي الرقمي اأدوات التفاعل بني املتعلم واملعلم 4-8
وبني املتعلمني مع بع�صهم بع�صًا داخل كل مو�صوع.

اأن يبداأ املحتوى التعليمي الرقمي بعبارات ودية ترحب مبجموعات 5-8
التعلم.

اأن ُيحدد زمن ال�صتجابة يف اأثناء املناق�صات التفاعلية يف املحتوى 6-8
التعليمي الرقمي.

اأن ُتتاح اأمناط خمتلفة من التفاعل بني املتعلمني واملحتوى التعليمي 7-8
الرقمي. 

اأن يتم التحكم يف معدل التفاعل مع عر�س املعلومات طبقا ل�رشعة 8-8
املتعلم.
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن يتم تغيري لون الرابط الذي مت ا�صتعماله من قبل.4-6

اأن ُيراعى ا�صتعمال ال�صور اأو الر�صوم اأو الن�صو�س كروابط وو�صالت.5-6

اأن تكون املعلومات يف موقع الرتباط �صحيحة ودقيقة علميًا ولغويًا.6-6

اأن تغطي الروابط كافة جوانب حمتوى املادة التعليمية.7-6

اأن ُيراعى التقليل من الروابط الت�صعبية يف مقطع اأو حمتوى ن�صي  واحد  8-6
ل�صمان عدم الت�صتت.

اأن ُيراعى فتح الروابط يف �صفحة م�صتقلة.9-6

حتديد موا�صفات �صا�صات العر�س يف املحتوى التعليمي الرقمي 7

اأن ُيراعى الثبات وحتقيق التزان يف ت�صميم ال�صا�صات.1-7

املحتوى 2-7 عنا�رش  عر�س  يف  ثابتة  واأحجام  مقا�صات  اختيار  يتم  اأن 
التعليمي الرقمي.

 اأن ُيراعى وجود اإطار كامل يحيط ب�صا�صة العر�س.3-7

اأن تبقى املعلومات على ال�صا�صة بعد كل ا�صتجابة حتى يقرر املتعلم 4-7
النتقال اإىل ال�صا�صة اجلديدة.

اأن يتم التدرج يف عر�س املحتويات العلمية يف ال�صا�صة.5-7

اأن تت�صم عنا�رش املحتوى التعليمي الرقمي بالرتابط والتما�صك يف 6-7
ال�صا�صة الواحدة. 
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يتوافق املجال الفني والتقني للمحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

اأن تعر�س املعلومات على ال�صا�صة بو�صوح وتدفق منطقي.7-7

اأن توفر م�صاحات بي�صاء بالت�صميم اخلا�س بال�صا�صة لروؤية منا�صبة 8-7
ووا�صحة للمتعلم.

اأن ُيراعى التقليل من ا�صتعمال اأ�رشطة التمرير )Scroll Bar( يف ال�صا�صة.9-7

حتديد اأ�صاليب التفاعل يف املحتوى التعليمي الرقمي8

اأن توفر فر�س التعلم التعاوين للمتعلمني من خالل اأدوات التفاعل 1-8
املتاحة باملحتوى التعليمي الرقمي.

اأن ُي�صمح للمتعلم بالتنقل بني املو�صوعات التعليمية وفقا لقدراته 2-8
الفردية.

اأن ُتعطي الفر�صة للمتعلم بالتوا�صل مع املعلم عن طريق و�صائل 3-8
التوا�صل الرقمية.

اأن يوفر املحتوى التعليمي الرقمي اأدوات التفاعل بني املتعلم واملعلم 4-8
وبني املتعلمني مع بع�صهم بع�صًا داخل كل مو�صوع.

اأن يبداأ املحتوى التعليمي الرقمي بعبارات ودية ترحب مبجموعات 5-8
التعلم.

اأن ُيحدد زمن ال�صتجابة يف اأثناء املناق�صات التفاعلية يف املحتوى 6-8
التعليمي الرقمي.

اأن ُتتاح اأمناط خمتلفة من التفاعل بني املتعلمني واملحتوى التعليمي 7-8
الرقمي. 

اأن يتم التحكم يف معدل التفاعل مع عر�س املعلومات طبقا ل�رشعة 8-8
املتعلم.
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يتوافقجمال اإدارة املحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

توفري الدعم التكنولوجي للمحتوى التعليمي الرقمي1

اأن تتوفر اأدوات الدعم التكنولوجي لتحقيق اأهداف املحتوى التعليمي 1-1
الرقمي.

اأن ُت�صتعمل الربامج الداعمة الب�صيطة ال�صهلة للمتعلمني.2-1

اأن ُتراعي اأدوات الدعم التكنولوجي امل�صتعملة توفري وقت املتعلمني.3-1

اأن يتم تدريب املتعلمني على اأنظمة التكنولوجيا امل�صتعملة يف التعلم.4-1

اأن يخ�ص�س وقت كاف لتطوير املحتوى التعليمي الرقمي.5-1

حتديد دور املوؤ�ص�صات التعليمية يف توظيف املحتوى التعليمي الرقمي2

اأن تنمي املوؤ�ص�صات التعليمية مهارات املعلمني ل�صتعمال املحتوى 1-2
التعليمي الرقمي.

اأن تنمي املوؤ�ص�صات التعليمية مهارات املتعلمني ل�صتعمال املحتوى 2-2
التعليمي الرقمي.

اأن توظف املوؤ�ص�صات التعليمية م�صادر املعرفة املختلفة مبراكز 3-2
م�صادر التعلم لدعم عمليتي التعليم والتعلم.

اأن تتنا�صب الف�صول واملعامل وغرف الأن�صطة مع اأعداد املتعلمني 4-2
وخ�صائ�صهم لتوظيف املحتوى التعليمي الرقمي.

ثالثًا: جمال اإدارة املحتوى التعليمي الرقمي:
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يتوافقجمال اإدارة املحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

5-2
ذات  باحلوا�صيب  املجهزة  القاعات  التعليمية  املوؤ�ص�صات  توفر  اأن 
املوا�صفات احلديثة لتحقيق نواجت التعلم من توظيف املحتوى التعليمي 

الرقمي.

اأن تفعل املوؤ�ص�صات التعليمية ا�صتعمال قاعات التعليم والتعلم الرقمي.6-2

7-2
العنكبوتية  لل�صبكة  منا�صبة  �رشعات  التعليمية  املوؤ�ص�صات  توفر  اأن 
الرقمي  التعليمي  املحتوى  ا�صتعمال  خاللها  من  ميكن   )Internet(

بنجاح. 

توفري امل�صاعدة والتوجيه للمحتوى التعليمي الرقمي3

ح التعليمات والإر�صادات للمتعلمني.1-3 اأن ُتو�صَّ

اأن تكون عبارات امل�صاعدة والإر�صاد وا�صحة.2-3

اأن ت�صتمر عملية امل�صاعدة والإر�صاد يف جميع اأجزاء املحتوى التعليمي 3-3
الرقمي.

اأن يظهر للمتعلم تلميحًا ن�صيًا اأو �صوتيًا اأو ر�صوميًا عند حدوث خطاأ اأو 4-3
حتذير.

اأن يو�صح للمتعلم اخلطاأ الذي وقع فيه وكيفية التغلب عليه.5-3

ر ال�صتجابة لت�صاوؤلت املتعلمني حول اأي جزء من املحتوى 6-3 اأن ُتوفَّ
التعليمي الرقمي.

توفري احلماية للمحتوى التعليمي الرقمي4
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يتوافقجمال اإدارة املحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

توفري الدعم التكنولوجي للمحتوى التعليمي الرقمي1

اأن تتوفر اأدوات الدعم التكنولوجي لتحقيق اأهداف املحتوى التعليمي 1-1
الرقمي.

اأن ُت�صتعمل الربامج الداعمة الب�صيطة ال�صهلة للمتعلمني.2-1

اأن ُتراعي اأدوات الدعم التكنولوجي امل�صتعملة توفري وقت املتعلمني.3-1

اأن يتم تدريب املتعلمني على اأنظمة التكنولوجيا امل�صتعملة يف التعلم.4-1

اأن يخ�ص�س وقت كاف لتطوير املحتوى التعليمي الرقمي.5-1

حتديد دور املوؤ�ص�صات التعليمية يف توظيف املحتوى التعليمي الرقمي2

اأن تنمي املوؤ�ص�صات التعليمية مهارات املعلمني ل�صتعمال املحتوى 1-2
التعليمي الرقمي.

اأن تنمي املوؤ�ص�صات التعليمية مهارات املتعلمني ل�صتعمال املحتوى 2-2
التعليمي الرقمي.

اأن توظف املوؤ�ص�صات التعليمية م�صادر املعرفة املختلفة مبراكز 3-2
م�صادر التعلم لدعم عمليتي التعليم والتعلم.

اأن تتنا�صب الف�صول واملعامل وغرف الأن�صطة مع اأعداد املتعلمني 4-2
وخ�صائ�صهم لتوظيف املحتوى التعليمي الرقمي.

ثالثًا: جمال اإدارة املحتوى التعليمي الرقمي:
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يتوافقجمال اإدارة املحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

5-2
ذات  باحلوا�صيب  املجهزة  القاعات  التعليمية  املوؤ�ص�صات  توفر  اأن 
املوا�صفات احلديثة لتحقيق نواجت التعلم من توظيف املحتوى التعليمي 

الرقمي.

اأن تفعل املوؤ�ص�صات التعليمية ا�صتعمال قاعات التعليم والتعلم الرقمي.6-2

7-2
العنكبوتية  لل�صبكة  منا�صبة  �رشعات  التعليمية  املوؤ�ص�صات  توفر  اأن 
الرقمي  التعليمي  املحتوى  ا�صتعمال  خاللها  من  ميكن   )Internet(

بنجاح. 

توفري امل�صاعدة والتوجيه للمحتوى التعليمي الرقمي3

ح التعليمات والإر�صادات للمتعلمني.1-3 اأن ُتو�صَّ

اأن تكون عبارات امل�صاعدة والإر�صاد وا�صحة.2-3

اأن ت�صتمر عملية امل�صاعدة والإر�صاد يف جميع اأجزاء املحتوى التعليمي 3-3
الرقمي.

اأن يظهر للمتعلم تلميحًا ن�صيًا اأو �صوتيًا اأو ر�صوميًا عند حدوث خطاأ اأو 4-3
حتذير.

اأن يو�صح للمتعلم اخلطاأ الذي وقع فيه وكيفية التغلب عليه.5-3

ر ال�صتجابة لت�صاوؤلت املتعلمني حول اأي جزء من املحتوى 6-3 اأن ُتوفَّ
التعليمي الرقمي.

توفري احلماية للمحتوى التعليمي الرقمي4
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يتوافقجمال اإدارة املحتوى التعليمي الرقميالرقم
يتوافق اإلى حد 

ما
ل يتوافق

1-4 )Password( وكلمة املرور )User Name( اأن ُيحدد ا�صم امل�صتعمل
اخلا�صة باملعلم مع توفري خوا�س خا�صة به اإن دعت احلاجة.

اأن يو�صح للم�صتعمل ال�صالحيات املتاحة له للتعامل مع املحتوى.2-4

3-4
 )Password( وكلمة املرور )User Name( اأن ُيحدد ا�صم امل�صتعمل

للمتعلم ليتحقق من �صخ�صيته لدرا�صة املحتوى التعليمي الرقمي اإن 
دعت احلاجة.

اأن توفر برامج حلماية امللفات من الفريو�صات.4-4

اأن توفر درجة كافية من احلماية للمحتويات.5-4

اأن يتم التاأكد من اأن الروابط ل ت�صبب م�صكالت لنظام الت�صغيل اأو 6-4
املت�صفح امل�صتعمل.

حتديد تكلفة املحتوى التعليمي الرقمي5

اأن ُيراعى الو�صول اإىل الروابط  التي يت�صمنها املحتوى التعليمي 1-5
الرقمي جمانًا قدر الإمكان.

التعليمي 2-5 املحتوى  لإنتاج  املادية  التكلفة  يف  املغالة  عدم  ُيراعى  اأن 
الرقمي.

اأن ُتراعى اإمكانية حتميل م�صادر ومراجع جمانية عرب ال�صبكة العنكبوتية 3-5
.)Internet(

امل�صدر 4-5 مفتوحة  تعليمية  ومراجع  م�صادر  حتميل  اإمكانية  ُتراعى  اأن 
)OER(

49��صتمارة تف�صيلية لتقييم و�إنتاج حمتوى تعليمي رقمي

مالحظات

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

الوظيفةا�صم املقّيم
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يتوافقجمال اإدارة املحتوى التعليمي الرقميالرقم
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ما
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املت�صفح امل�صتعمل.

حتديد تكلفة املحتوى التعليمي الرقمي5

اأن ُيراعى الو�صول اإىل الروابط  التي يت�صمنها املحتوى التعليمي 1-5
الرقمي جمانًا قدر الإمكان.

التعليمي 2-5 املحتوى  لإنتاج  املادية  التكلفة  يف  املغالة  عدم  ُيراعى  اأن 
الرقمي.

اأن ُتراعى اإمكانية حتميل م�صادر ومراجع جمانية عرب ال�صبكة العنكبوتية 3-5
.)Internet(

امل�صدر 4-5 مفتوحة  تعليمية  ومراجع  م�صادر  حتميل  اإمكانية  ُتراعى  اأن 
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49��صتمارة تف�صيلية لتقييم و�إنتاج حمتوى تعليمي رقمي

مالحظات
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------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

الوظيفةا�صم املقّيم



50

��ستمارة تقييم و�إنتاج �مل�ستويات �ملعيارية ملجاالت �ملحتوى �لتعليمي �لرقمي

مل يتممتاملعيار
املجال الرتبوي للمحتوى التعليمي الرقمي

حتديد الأهداف العامة للمحتوى التعليمي الرقمي و�صياغتها
حتديد الأهداف التعليمية للمحتوى التعليمي الرقمي و�صياغتها

حتديد املحتوى التعليمي الرقمي وحتليله
حتديد حاجات املتعلمني للمحتوى التعليمي الرقمي وحتليلها

حتديد اأن�صطة التعلم للمحتوى التعليمي الرقمي
حتديد م�صادر التعلم للمحتوى التعليمي الرقمي

حتديد التغذية الراجعة للمحتوى التعليمي الرقمي وتنويع 
تقدميها

حتديد اأ�صاليب التقييم واأدواته والتقومي للمحتوى التعليمي 
الرقمي وتنويعها
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وظيفته:
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التعريفامل�صطلحالرقم

املحتوى التعليمي 1
الرقمي

ومرئية  مقروءة  م�صادر  واإتاحة  التعليمي  املحتوى  معلومات  عر�س 
وم�صموعة رقمية للمتعلم تدعم العملية التعليمية التعّلمية.

و�صف النتائج التعليمية املتوقع حتقيقها لدى املتعلم.الأهداف العامة2

الأهداف التعليمية اأو 3
ال�صلوكية اأو اخلا�صة

التعلم  نواجت  لتو�صيح  بدقة  حتدد  الأمد،  ق�صرية  عمومية،  اأقل  اأهداف 
املرجوة بالفعل من درا�صة مو�صوع معني، ولذلك تو�صع يف �صياقتها على 
ي�رشح،  يعدد،  يذكر،   ( مثل  وتقوميه  وقيا�صه  مالحظته  ميكن  �صلوك  �صكل 

يقارن، يف�رش، يرتب، ي�صف، الخ

التعلم4

نتيجة  املتعلمني  �صلوك  يف  تظهر  التي  ال�صلوكية  التغريات  من  جمموعة 
املعريف  اأدائهم  قيا�س  طريق  عن  عليها  وي�صتدل  معينة،  بخربة  مرورهم 
والنف�صي واحلركي والوجداين، وهو مفهوم فر�صي ي�صتدل عليه من خالل 

نتائج عملية التعلم، وهو الناجت الفعلي لعملية التعليم.

التعليم5
عملية مق�صودة اأو غري مق�صودة خمططة اأو غري خمططة تتم داخل املدر�صة 
اأو غريه بق�صد  اأي وقت، ويقوم بها املعلم  اأو  اأو خارجها يف وقت حمدد 

م�صاعدة الفرد على التعلم.

م�سطلحات دليل معايري �إنتاج �ملحتوى �لتعليمي �لرقمي
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م�صتويات معرفية 6
ومهارية ووجدانية

يق�صد بامل�صتويات:  الأهداف املعرفية، املهارية، الوجدانية.
والتفكري يف كيفية تطبيقها  املعرفة وفهمها  اكت�صاب  املعرفية:  الأهداف 
هذا  ويت�صمن  العليا.  التقوميية  العمليات  ي�صمل  كما  وتركيبها،  وحتليلها 

اجلانب: التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقومي
التي تعرب  الأهداف  )النف�صحركية(: وي�صمل هذا اجلانب  الأهداف املهارية 
عن املهارات اليدوية واملهارات احلركية كال�صباحة والرمي والقدرة على 
التعامل مع الأدوات والأجهزة وا�صتعمالها كا�صتعمال الكمبيوتر وت�صميم 

الأجهزة . 
اأي اأن املهارة هي القدرة على القيام باأداء معني يتطلب التنا�صق احلركي 

النف�صي والع�صبي بدقة و�رشعة ويف وقت حمدد من دون اأخطاء.
اجلوانب  عن  تعرب  التي  الأهداف  اجلانب  هذا  ي�صمل  الوجدانية:  الأهداف 
اأو رف�صهم ل�صيء  اأو العاطفية التي تت�صل بدرجة قبول الأفراد  الوجدانية 
ما وتت�صمن الأهداف الوجدانية الجتاهات والقيم وامليول والهتمامات 

واأوجه التقدير.

مهارات التفكري العليا7

عمليات عقلية حمددة منار�صها ون�صتعملها عن ق�صد يف معاجلة املعلومات 
املعلومات،  تذكر  بني  ترتاوح  متنوعة  تربوية  اأهداف  لتحقيق  والبيانات 
وو�صف الأ�صياء، وتدوين املالحظات،  والتنبوؤ بالأمور، وت�صنيف الأ�صياء، 

وتقييم الدليل، وحل امل�صكالت، والو�صول اىل ا�صتنتاجات.

م�صطلحات دليل معايري املحتوى التعليمي الرقمي
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م�صادر التعلم8

واخلرائط  كال�صبورات  املدر�صي  الكتاب  غري  اإليها  يرجع  التي  امل�صادر 
وطوابع   ، البيانية  والر�صوم  والإح�صاءات  وال�صور  الأر�صية  والكرات 
الربيد والنماذج، والعينات وال�رشائح والأقالم والدوريات، وبرامج الإذاعة 
مع  وتتالءم  املدر�صي،  الكتاب  مع  تتكامل  اأن  فيها  وي�صرتط  والتلفزيون، 
اإثراء  يف  وت�صاهم  عليها،  احل�صول  يف  ي�صاركون  الذين  التالميذ  م�صتوى 

العملية التعليمية وتنمية املهارات املختلفة لديهم.

جمموع ما ميتلكه الفرد من معلومات ومهارات واجتاهات نتيجة مروره اخلربات ال�صابقة9
مبواقف �صابقة .

ال�صفات التي يتميز بها كل اإن�صان عن غريه من الأفراد �صواًء اأكانت تلك الفروق الفردية10
ال�صفة ج�صمية اأم يف �صلوكه الجتماعي. 

الأن�صطة التعليمية11

من  كّل  فيها  ي�صارك  التي  والهادفة  املخّططة  والن�صاطات  الأعمال  جملة 
واإثرائه  التعّلم  تعزيز  اأجل  من  وخارجه  ال�صّف  داخل  واملتعّلم  املعّلم 
واكت�صاب املهارات والقيم والجّتاهات الإيجابّية التي ت�صاعد يف حتقيق 

الأهداف الرتبوّية املتمّثلة يف النمّو ال�صامل واملتكامل للمتعّلم

العملية التي توؤدي اإىل تقوية وتدعيم ال�صلوك املرغوب فيه.التعزيز12

57م�صطلحات دليل معايري املحتوى التعليمي الرقمي

التعريفامل�صطلحالرقم

املوؤ�ص�صات التعليمية13

البيئات اأو الأو�صاط التي ُت�صاعد الإن�صان على النمو ال�صامل ملختلف جوانب 
�صخ�صيته ، والتفاعل مع من حوله من الكائنات ، والتكيف مع من ما حوله 
املجتمع  يف  واأهمها  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  هذه  اأبرز  ومن  مكونات.  من 
الإعالم  وو�صائل  امل�صجد  جانب  اإىل  الرفاق،  وجماعة  واملدر�صة  الأ�رشة 
توؤثر على  التي  املوؤ�ص�صات املختلفة  العمل ونحوها من  واأماكن  والأندية 

تربية الإن�صان �صواء اأكان ذلك التاأثري بطريقٍة ُمبا�رشٍة اأم غري مبا�رشة .

هي خربات تربوية تت�صم بالتنوع والعمق العلمي والفكري غالبًا ل تتوفر الربامج الإثرائية14
يف املنهج املدر�صي العام.

التعلم الذاتي15

التعليمية املتنوعة بدافع  الذي مير به املتعلم على املواقف  الأ�صلوب  هو 
ليكت�صب املعلومات واملهارات والجتاهات، وهو  من ذاته وتبعًا مليوله، 
ما يوؤدي اإىل انتقال حمور الهتمام من املعلم اإىل املتعلم ليقرر متى واأين 
عن  م�صوؤوًل  ي�صبح  ثم  يختار،  والبدائل  الو�صائل  واأي  ينتهي  ومتى  يبداأ 

تعلمه وعن النتائج والقرارات التي يتخذها.

غري اأن�صطة اإثرائية وعالجية16 درا�صية  ووحدات  تقليدية،  غري  تعليمية  باأن�صطة  املتعلمني  تزويد 
روتينية تهدف اإىل تكثيف معلوماتهم وتعميق خرباتهم العلمية.
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التفكري الناقد17

عملية تفكري مركبة عقالنية اأو منطقية، يتم فيها اإخ�صاع )فكرة ( اأو اأكرث 
للتحقق والتق�صي، وجمع الأدلة وال�صواهد والتحقق من �صحتها، واإقامتها 

مبو�صوعية وجترد، ومن ثم اإ�صدار حكم بقبول الفكرة من عدمه، اعتماداً 
على معايري اأو قيم معينة.

القدرة على التخيل او اخرتاع اأ�صياء جديدة عن طريق الدمج بني الأفكار التفكري الإبداعي18
وتعديلها اأو تغيريها.

التعلم التعاوين19
اأ�صلوب تعلم يتم فيه تق�صيم املتعلمني اإىل جمموعات �صغرية غري 

متجان�صة  ت�صم م�صتويات معرفية خمتلفة وتتعاون املجموعة الواحدة 
يف حتقيق هدف اأو اأهداف م�صرتكة.

املعلومات التي تقدم معرفة بالنتائج عقب اإجابة املتعلم، وقد تكون التغذية الراجعة20
تعزيزية اأو تف�صريية اأو ت�صحيحية اأو اإعالمية.

الختبار القبلي21
البدء يف تدري�س مو�صوع جديد، وهو يركز عادة على  تقومي املتعلم عند 
للتعلم،  الالزمة  واملهارات  املعلومات  لديه  املتعلم  اأن  من  للتاأكد  اأ�صئلة 

وقيا�س مدى متكنه من تلك املعلومات واملهارات .
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الختبار البنائي22
عملية منظمة تتم يف اأثناء تكون املعلومة خالل عملية التدري�س ، تهدف 
اإىل ت�صحيح م�صار العملية الرتبوية للمتعلم والتحقق من فهمه للمعلومة 

التي مر بها وبيان مدى تقدمه نحو الهدف املن�صود.

اختبارات مو�صوعية 23
ذاتية الت�صحيح

ت�صحيحها  لأن  املو�صوعية،  وت�صمى  املحددة  الإجابات  ذات  الختبارات 
م�صتقل عن احلكم الذاتي للم�صحح، مثل: حتيز امل�صحح وحماباته واأهوائه 
ال�صخ�صية وانفعالته وحالته النف�صية واجل�صمية، واأي�صًا ب�صبب حتررها من 

العوامل الذاتية كونها حتتوي على جواب واحد �صحيح فقط وحمدد �صلفًا .

اإ�صرتاتيجيات التدري�س24
خطوات اإجرائية منتظمة ومت�صل�صلة بحيث تكون �صاملة ومرنة ومراعية 

لطبيعة املتعلمني، والتي متثل الواقع احلقيقي ملا يحدث داخل ال�صف من 
ا�صتغالل لإمكانات متاحة، لتحقيق خمرجات تعليمية مرغوب فيها.

مناذج اأنظمة تطوير 25
النظم التعليمية

عملية ت�صميم املحتوى التعليمي وتطويره لي�صاعد على رفع الكفاءة 
والفعالية واكت�صاب املعارف اأو املهارات للمتعلمني. 

الأ�صاليب واخلطط التي يتبعها املدر�س للو�صول اإىل اأهداف التعلم.اإ�صرتاتيجيات التعليم26
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اإ�صرتاتيجيات التعلم27
اأفعال حمددة يقوم بها املتعلم جلعل عملية التعلم اأ�صهل واأ�رشع واأكرث 
متعة وفاعلية، وهي التي جتعله متعلمًا ذاتيًا وقادراً على توظيف ما 

تعلمه يف مواقف جديدة.

قنوات ات�صالية توؤدي اإىل تفاعل بني طرفني من خالل ر�صالة معينة اأو و�صائل التوا�صل الرقمي28
فكرة، اأو خربة، اأو اأي م�صمون ات�صايل اآخر.

قدرة الأدوات امل�صتعملة يف البحث على قيا�س ما و�صعت لقيا�صه.امل�صداقية 29
درجة موثوقية املحتوى التعليمي الرقمي و�صحة م�صادره. 

املوارد التي و�صعت لت�صت�صار اأو لريجع اإليها ب�صاأن معلومة اأو معلومات املرجعية 30
معينة ا�صتجابة مل�صكلة اأو موقف يتطلب تلك املعلومات.

امللكية الفكرية31
القواعد القانونية املقررة حلماية الإبداع الفكري املفرغ �صمن م�صنفات 
مدركة )امللكية الفنية والأدبية(، اأو حماية العنا�رش املعنوية للم�رشوعات 

ال�صناعية والتجارية )امللكية ال�صناعية(.
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احليادية التامة بعيداً عن الأهواء والعواطف ال�صخ�صية  بنظرة منطقية املو�صوعية 32
وعلمية

عن�رش من عنا�رش النظام التعليمي ال�صامل ت�صعى اإىل حتقيق اأهداف الو�صائل التعليمية33
تعليمية حمددة.

عنا�رش يف املحتوى التعليمي الرقمي تقود اإىل ق�صم اآخر يف املحتوى الروابط الإثرائية34
نف�صه، اأو تقود اإىل حمتوى اآخر، اأو اإىل ق�صم معني يف حمتوى اآخر.

واجهة املحتوى 35
التعليمي الرقمي

اجلزء من املحتوى التعليمي الرقمي الذي نراه على ال�صا�صة، وهو ما 
ي�صتجيب لتفاعل امل�صتعمل مع عنا�رش املحتوى املختلفة.

عن�رش يف واجهة املحتوى التعليمي الرقمي، والذي ي�صمح للم�صتعمل القوائم املن�صدلة 36
اأن يختار قيمة واحدة من قائمة.

الو�صائط املتعددة37
عبارة عن دمج بني احلا�صوب والو�صائل التعليمية لإنتاج بيئة 

تفاعلية حتتوي على برجميات ال�صوت وال�صورة والفيديو وترتبط 
فيما بينها ارتباطًا ت�صعبيًا.
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هو ن�س املو�صوع التعليمي التعّلمي.املنت38

عالمات ورموز متفق عليها تو�صع يف الن�س املكتوب بهدف تنظيمه عالمات الرتقيم39
وتي�صري قراآته وفهمه.

ال�صور الفوتوغرافية40
هي اأي �صورة ميكن احل�صول عليها من خالل تقنيات الت�صوير 

الفوتوغرايف )ال�صوئي(، والتي ميكن اخت�صارها يف مفردتني هما: �صوء 
و�صطح يتح�ص�س له.

الر�صوم الثابتة 41

اأجل  من  ت�صميمها  مت  التي   ، الب�رشية  اخلطية  والرموز  املر�صومة  املواد 
والتي  علمي،  باأ�صلوب  عنها  والتعبري  وتف�صريها  املعلومات  تلخي�س 
خ�صو�صًا   ، والتعلم  التعليم  عملية  يف  توظف  تعليمية  كو�صائل  ت�صتعمل 
كمو�صوعات   ، فقط  اللفظية  باللغة  فهمها  ي�صعب  التي  املو�صوعات  تلك 
التو�صيحية  والر�صوم  البيانية  الر�صوم  اأنواعها  ومن  واجلغرافيا،  العلوم 

واملل�صقات وامل�صورات واخلرائط.

مترير �صورة من خالل عملية تعالج كل جزء من تكوينها، للح�صول على املر�صحات اللونية42
تاأثري معني.

63م�صطلحات دليل معايري املحتوى التعليمي الرقمي

التعريفامل�صطلحالرقم

احلروف بعد النقطة الأخرية يف ا�صم امللف. ت�صتعمل يف متييز اأنواع ال�صيغ القيا�صية 43
امللفات و�صيغتها الداخلية والربامج التي تقوم بفتحها اأو ت�صغيلها.

الن�صبة بني مقيا�س �صكل واقعي ومقيا�س الر�صمة التي متثله.مقيا�س الر�صم44

عر�س �رشيع لتتابع من ال�صور ثنائية البعد اأو ال�صور ثالثية الأبعاد الر�صوم املتحركة45
لإيجاد اإيحاء باحلركة.

املحاكاة46
طريقة اأو اأ�صلوب تعليمي ي�صتعمله املعلم عادة لتقريب الطلبة اإىل 

العامل الواقعي الذي ي�صعب توفريه للمتعلمني ب�صبب التكلفة اأو املوارد 
الب�رشية واملادية.

هي اأ�صوات م�صطنعة ت�صاف لتعزيز املحتوى التعليمي الرقمي.املوؤثرات ال�صوتية47

الألوان احلارة48

الألوان احلارة هي الألوان املح�صورة يف دائرة الألوان بني اللون 
الأحمر الذي هو اأ�صد الألوان حرارة وبني الأ�صفر املخ�رش. وت�صتخدم 
الألوان ال�صارخة عادًة لإظهار البتهاج. اأو ت�صتعمل لتو�صيل �صعور 

الغ�صب ، الكره ، احلقد.
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التغيري املرغوب فيه املتوقع حدوثه يف �صلوك املتعلم ، والذي ميكن تقوميه الأهداف ال�صلوكية49
بعد مرور املتعلم بخربة تعليمية معينة.

القيم الدينية وال�صلوكية50

املعايري واملبادئ اّلتي ن�صتعملها للحكم على الأ�صياء اأو الأ�صخا�س اأو 
الأفكار اأو املواقف باأّنها �صّيئة وغري مرغوب فيها اأو ح�صنة ومرغوب فيها، 

اأو باأّنها يف موقع بني هذين الّنقي�صني. وُيعّرف علماء الجتماع القيم باأّنها 
�صفة لل�ّصيء جتعله ذا اأهّمّية بالّن�صبة اإىل الفرد اأو اجلماعة، وهي القرار اأو 
احلكم اّلذي ُي�صدره ال�ّصخ�س نتيجة لتفاعله مع جماعته وفق ال�ّصلوكّيات 

املعيارّية يف املجتمع اّلذي يعي�س فيه

الألوان ال�صاخنة51
الألوان ال�صاخنة ت�صتمل على الألوان ال�صفراء واحلمراء والربتقالية، وقد 

�صميت بالألوان ال�صاخنة اأو الدافئة لأنها تذكرنا باألوان النار وال�صم�س والدم، 
وجميعها م�صادر للدفء.

الألوان الباردة52
ت�صتمل على اللون الأزرق والنيلي والقريبة من الألوان الزرقاء كالأخ�رش 

املزرق والبنف�صجي املزرق والبنف�صجي، وقد �صميت بالألوان الباردة لأنها 
تتفق مع لون ال�صماء واملاء والثلج، وهما مبعث الربودة.

ال�رشيط اجلانبي الذي ت�صاهده على ي�صار ال�صا�صة اأو ميينها اأو اأ�صفلها، والذي �رشيط التمرير53
حترك من خالله ال�صا�صة من الأعلى اإىل الأ�صفل اأو من اليمني اإىل الي�صار. 

65م�صطلحات دليل معايري املحتوى التعليمي الرقمي

التعريفامل�صطلحالرقم

الرقمي، اأدوات التفاعل54 التعليمي  املحتوى  بناء  عملية  يف  الأ�صا�صية  املكونات  من 
وتوفر الت�صال والتفاعل بني املعلم واملتعلم واملحتوى التعليمي.

التعليم الرقمي55

للمتعلمني  التدريبية  اأو  التعليمية  الربامج  لتقدمي  تعليمية  منظومة 
املعلومات  تقنية  با�صتعمال  مكان  اأي  ويف  وقت  اأي  يف  املتدربني  اأو 
التفاعلية لتوفري بيئة تعليمية / تعلمية تفاعلية متعددة  والت�صالت 

امل�صادر .

منوذج متحقق اأو مت�صور ملا ينبغي اأن يكون عليه ال�صيء، وهو عبارة املعايري56
عن مقيا�س يقا�س به غريه للحكم والتقييم.

نظام الت�صغيل57

جمموعة من الربجميات الأ�صا�صية التي تقوم باإدارة جهاز احلا�صب 
وتتحكم يف كافة الربامج والتطبيقات لتي�رش هذه الربجميات على 

امل�صتعمل ال�صتفادة من الأجهزة التي يتكون منها احلا�صب وامللحقات 
التابعة له.
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املت�صفح58

وامللفات  وال�صور  الن�صو�س  ا�صتعرا�س  للم�صتعمل  يتيح  حا�صوبي  برنامج 
الغالب  يف  تكون  املحتويات  وهذه  املختلفة،  الأخرى  املحتويات  وبع�س 
خمزنة يف مزود ويب، وتعر�س على �صكل �صفحة يف موقع على �صبكة الويب 
اأو يف �صبكات حملية الن�صو�س وال�صور يف �صفحات املوقع ميكن اأن حتوي 

روابط ل�صفحات اأخرى يف املوقع نف�صه اأو يف مواقع اأخرى. 

نواجت التعلم59

كل ما يتوقع اأن يكت�صبه املتعلم من املعارف واملهارات والجتاهات والقيم 
وفق معايري قيا�صيه حمددة، اإ�صافة اإىل ما خططت املوؤ�ص�صة واملعلم لإك�صابه 
اأو  اأدائه يف نهاية درا�صة مقرر درا�صي  املتعلمني، ويكون املتعلم قادراً على 

برنامج تعليمي حمدد .

67

�صوء  على  اإلكرتونية  مقررات  اإىل  الدرا�صية  املقررات  وحتويل  بناء  ها�صم:  العظيم  عبد  م�صطفى  -  زينب 
معايري اجلودة ال�صاملة، ر�صالة ماج�صتري، كلية الرتبية، جامعة بنها، 2010م.

-  حممـد عبـد الـرازق عـو�س �صمه: اأثــر التفاعل بني مدخلني لت�صميم املقـررات الإلكرتونية عرب الإنتـرنت 
وبع�س الأ�صاليب املعرفيـة على التح�صيـل وتنمية مهارات  التفكري العليا لدى طالب الدبلوم اخلا�صة يف 

الرتبية، كلية البنات لالآداب والعلوم والرتبية، جامعة عني �صم�س، 2009م.

ق�صم  طالب  لدى  التح�صيل  تنمية  يف  الإلكرتونية  للمقررات  الذكي  التعاوين  الإلكرتوين  التعلم  -  فعالية 
تكنولوجيا التعليم بكليات الرتبية النوعية، ر�صالة دكتوراة، كلية الرتبية، جامعة عني �صم�س، 2008م.

الذكي يف تنمية مهارات الربجمة لدى  الإلكرتونية  أحمد احل�صيني حممد: فاعلية مولد املقررات  -  حممد 
الرتبية، جامعة عني �صم�س،  – درا�صة جتريبية، ر�صالة دكتوراة، كلية  الآيل  طالب �صعبة معلم احلا�صب 

2009م.

-  املعهد الوطني للمعايري والتكنولوجيا )ني�صت(، املعروف بني عام 1901 وعام 1988 باملكتب الوطني 
للمعايري.

- Mission, Vision and Core Competencies. National Institute of 
Standards and Technology. Retrieved on August 13, 2009.

- "NIST budget, planning and economic analysis". National Institute of 
Standards and Technology. August 2, 2006. 

- "NIST budget, planning and economic analysis". National Institute of 
Standards and Technology. May 29, 2009. 

م�سادر دليل معايري �إنتاج �ملحتوى �لتعليمي �لرقمي

م�صادر دليل معايري اإنتاج املحتوى التعليمي الرقمي
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