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 ملخص
يهدف هذا البحث إىل بناء مقياس لتقومي منهج الرياضيات احملوسب على  بىب ا ارتنتنىومت بن بنىاء 

املقياس مبا يتناسب مع طبيعا منهج الرياضياتمت ب التحقق مى  دىد و بابا ىو ب ابليتىو للت،بيىقمت ب نلى  مى  

الرياضىىىىيات احملوسىىىىب علىىىى  بىىىىب ا خىىىىإلج ارت ابىىىىا علىىىى  سىىىى:اج البحىىىىث الىىىىر ي   مىىىىا معىىىىاي   قىىىىومي مىىىىنهج 

 ( معيارًامت  وزعو عل  أحد عشر جمااًل.151ارتنتنو؟ ب  د بلغ عدد املعاي  يف املقياس )

بدلىىىو النتىىىا ج علىىىى  أت املقيىىىاس يتيتىىىىع بدر ىىىا عاليىىىىا مىىى  الغىىىىد مت ب بدر ىىىا ابىىىىات مقبولىىىا بل ىىىىو 

حم ًيىىىا. ب ىىىد خلىىى  (مت عىىىرض املقيىىىاس علىى  أربعىىى  Kendalls tau-b( علىى  معىىىادج  نىىىداج )7887)

الباحىىث إىل جميوعىىا مىى  التودىىيات مىى  أبرزهىىا  اسىىتصدات املقيىىاس يف دىىور و النها يىىا لتقىىومي موا ىىع التعلىىي  

يف مىادة الرياضىىيات. بإ ىراء  عىديإلت ب غىىويبات على  مىنهج الرياضىىيات احملوسىب على  بىىب ا  ارتل ىتبي

يف التغىيي مت بزنىابج  لبيىا املت،لبىات الى   ارتنتنو حبيث يعزز نقاط القوةمت بي ،ى  نقىاط الفىعا بالىنق 

ال،ىىىر  للودىىىوج إىل مو ىىىع  أففىىى زنتا هىىىا ال،لبىىىا. باالسىىىتلادة مىىى  البحىىىث افىىىا مت بنلىىى  للو ىىىوف علىىى  

  عليي   توافر فيو املعاي  التبويا بالتغييييا باللنيا اجليدة.

 حملىسبلتقىيم منهج الرياضيات ا مقياسبناء 

 على شبكة اإلنرتنث
 إعداد

 . محمد يوسف أبو ريا                                         د. خالد حلمي خشان    د
     جامعة اإلسراء الخاصة                                               جامعة حائل
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  تبيمت بمنهج الرياضيات احملوسب.  املقايي  باملعاي مت بالتقوميمت بموا ع التعلي  ارتلالكلمات الدالة

 املقذمة

 ات لظهور ارتنتنو أار  ب  عل  املناهج الدراسيامت بنل  م  خإلج  يات طىوا    ربويىا بحاسىوبيامت 

بحمللىى  نظىى  بتىىنليا منىىاهج خادىىا مىىزبدة بالت نولو يىىا افاسىىوبيامت بمدعيىىا بشىى  أدىىناف امل ىىاعدات علىى  

للىىىوت بافر ىىىا لت ىىىدارشس علىىى  الشىىىب امت بصىىىذا املنىىىاهج خغىىىا   منهىىىا  الىىىتعل مت ب قنيىىىات الغىىىوت بالغىىىورةمت با

الت امىىىى  يف عنادىىىىرهامت بمراعىىىىاة الت ل ىىىى  املن،قىىىى  يف  ىىىىنليا حمتواهىىىىامت ب ن ىىىىيقها فنيًىىىىامت مبىىىىا يراعىىىى  اجلوانىىىىب 

املت املىىا لشصغىىيا املىىتعل  املتلاعىى  معهىىامت مىى  حيىىث مراعايىىا للعيىىر العقلىى  بمرحلىىا التعلىىي مت بمن،قيىىا عىىرض 

يىىىا للت،ىىىور العيلىىى  العىىىامل  يف املوضىىىوعات الىىى  يىىىت  عرضىىىهامت بارتضىىىافا إىل اهتيامهىىىا اتىىىول ب ىىىذل  مراعاحمل

 باألنش،ا الإلمنهجيا م  خارج ما  قرا بزارة التبيا بالتعلي .

امت بإاىراء املعلومىات نات يىيالعلييا مث  إعداد األحباث العل دتنح بب ا ارتنتنو م تصدميها اللا دة

( إىل غىىزارة املعلومىىات الىى   قىىدمها بىىب ا King, 2004التصغىى  األ ىىادشن مت فقىىد أبىىار  ىىنج )العإل ىىا ب

 ارتنتنو بسهولا استصدامهامت ببنهنا   تق،ب امل تصدم مت ب  تنار عل  اهتياماي .

( أت بىىىب ا ارتنتنىىىو عامليىىامت ب قىىىوت بو يلتهىىىا Murphy-Judy, 1997 ىىود) )-ن ىىرت مىىى يف

عىىىىدًدا متناميًىىىىا مىىىى  املوا ىىىىع املغىىىىييا خغيًغىىىىا للىىىىتعل مت بي: ىىىىد )زيىىىىاداتمت بخىىىى مت  بل ىىىىات متعىىىىددةمت بأت هنىىىىا 

( أهنا  قدت خدمايا باستيرار ل   م ىتصدميها يف  افىا االىاالت بةادىا يف االىاج ارتعإلمى مت حيىث 3772

 ي رت بب ا ارتنتنو خدمات اال غاج ب افا أب الو بن   الت اليا.
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موا ها  فيا مهيا أال به   زبيد النشء بثقافىا عامليىا دت ىنه  مى  ل    ت،يع امل:س ات التعليييا 

ه  املعادىىىىر بالتعىىىىايش معىىىىو بموا هىىىىا ملفىىىىا العلييىىىىامت ب عيىىىىنه  علىىىى  فهىىىى  عىىىىامإلحقىىىىا التزايىىىىد امل ىىىىتير يف املعر 

مشىى إل ومت دبت  ،ىىىوير م ىىتير ملناهجهىىىا مبىىا يوا ىىىب الت يىى ات العلييىىىا املتإلحقىىامت بمل ىىىايرة االنلجىىار املعىىىريف 

ل ىىا د يف هىىذا العغىىرمت  ىىات البىىد مىى    يىى  حمتويىىات املقىىررات الدراسىىيا علىى  فىىتات  غىى ةمت ب انىىو معفىىلا ا

أمىىا يف النظىىات التعلييىى  اجلديىىد فهىىذا م ىىنلا حملولىىا دتاًمىىامت  يوا ههىىا القىىا يوت علىى  النظىىات التعلييىى  القىىدميمت

تىىىب املتاحىىىامت إضىىىافا إىل املعلومىىىات غىىى  مو ىىىودة بال  اتحيىىىث زنغىىى  ال،ىىىإلب علىىى  معلومىىىات مىىى  بىىىب 

 (.3772التحديث اللور) بامل تير لتل  املعلومات )اللارمت 

م  ضي  أهداف مشربع املبادرة األردنيا  غيي  منهج الرياضيات ب ،ويرا ب،ريقا فعالىا بمتقدمىا 

ب عيييو للغىلوف مى  ريىاض األطلىاج بحى  الثىاي الثىانو). برنىر)  ،ىوير حمتىول الرياضىيات بالتعىابت بى  

مت بمعهىد سي ى و التعلييى مت ببزارة التبيىا بالتعلىي  األردنيىامت ببىر ا رببي ىوت Sisco و العامليا  بر ا سي

العربيىا على  ارتنتنىومت بغىس بوسىا    رياضىيات إل ىتبي  لىاعل  بالل ىا لوضىع مىنهج  Rubiconاألردنيا 

يىق بىب ا ارتنتنىو  يىادة  عليييىا ارتيفاح ال يعيا بالبغريا. ب د ن   لييو إل تبنًيا الستصدامو عى  طر 

)أ) أت ي ىىىتصدت املعلىىى  الت نولو يىىىا افديثىىىا مل ىىىاعد و يف بىىىرح الىىىدرس يف  Blendedإل تبنيىىىا خمتل،ىىىا 

يف   Discovery Schools االست شىىىافياالغىىىا( يف حىىىوا  ما ىىىا مدرسىىىا ضىىىي  مشىىىربع املىىىدارس 

عىىاي  ملنىىاهج الرياضىىيات يف العىىا . عيىىات. لقىىد ن بضىىع مىىنهج الرياضىىيات لليىىدارس علىى  أسىىاس أففىى  امل

بيو ا التغيي  اجلديد لليناهج النظريات التعليييا افديثا  التعلي  االستدال  بالتعلي  التشىار   دىدف 

حتقيق م تويات عاليا م  املعرفا باملهارة يف الرياضيات بارت باج عل  التعل . بي ع  املنهج اجلديىد بشى   
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ب يف  ،بيىىىق الرياضىىىيات علىىى  ن،ىىىا  باسىىىع يف افىىىاالت العلييىىىا يف املواضىىىيع خىىىاص لتقويىىىا مهىىىارات ال،ىىىإل

 األخرل باألبضاع املصتللامت ان،إل ًا م  إدرا  أذنيو هذا املهارات مل تقب  األردت  ا تغاد معريف.

ب ىىىد ن اختيىىىار األردت خىىىإلج اال تيىىىاع غىىى  العىىىاد) للينتىىىدل اال تغىىىاد) العىىىامل  الىىىذ) عقىىىد يف 

 جىزء مىى  رؤيىا األردت مل ىىتقب  التعلىي  بالىى  هى  علىى  سىل  األبلويىىات باألهىداف لبنىىاء   3772بدايىا عىىات 

ا تغىىىاد معىىىريفمت للي ىىىاعدة يف إعىىىداد بىىىباب رباد لليشىىىار ا يف  ،ىىىاع اال غىىىاالت باملعلوما يىىىا. بمىىى  أ ىىى  

 لإل تغاد املعريف. e-readinessحتقيق هذا األهدافمت ن إطإل  مبادرة 

حنىو اال تغىاد  ملبادرة التبويا األردنيا  نًبا إىل  نب مع مشربع الت،ىوير التبىو)بم  املقرر أت     ا

املعىىريف. بعلىى  الىىرغ  مىى  أت الفنىىاجم  منلغىىإلت عىى  بعفىىهيا إال أهنيىىا مت ىىافإلت إىل حىىد مىىا مىى  حيىىث أت 

دنونً ىا للبلىدات  يهىدف إىل ارتسىراع يف عيليىا الت،ىوير التبويىا يف األردت لي ىوت االست شافيا املدارسمشربع 

 العربيا األخرل.

  اارتل تبي لتحقيق األهداف اآل يلقد ن  غيي  منهج الرياضيات 

 زبيىىىىىد ال،ىىىىىإلب باملهىىىىىارات اللعشالىىىىىا ليغىىىىىبحوا نابىىىىى،  يف اال تغىىىىىاد املعىىىىىريف يف سىىىىىو  العيىىىىى  يف  -أ 

 امل تقب .

  وف  فرص التنييا املهنيامت بالتعلي  امل تير لليعلي . -ب 

  علىىى  الرياضىىىيات بشىىى   أففىىى  دمىىىا يىىى:د) إىل بنىىىاء التل ىىى  املتعيىىىقمت بحتليىىى  إبىىىرا  ال،ىىىإلب يف -ج 

 املعفإلتمت بح  املش إلتمت ب ،بيق املعلومات عيلًيامت ب نييا مهارات التشار .

 للي اعدة عل  ارتنتاج بالت،بيق يف امل تقب . األخرل ارتل تبنيادتهيد ال،ريق ألنظيا املناهج  -د 
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هج بالتعابت مىع معهىد سي ى و للتعلىي  ببزارة التبيىا بالتعلىي  األردنيىامت بارتضىافا لقد ن  ،وير مغلوفا املنا

إىل جلنىىىا عليىىىا م ونىىىا مىىى  خىىىفاء يف  علىىىي  مىىىادة الرياضىىىيات يف العىىىا . بيعيىىى    ىىىا بعشىىىربت مىىى  مدرسىىى  

  بارتعىىإلت مىى  الرياضىىيات املشىىرف  بخىىفاء املنىىاهج يىىًدا بيىىد مىىع فريىىق مىى  ال لىىاءات اللنيىىا املوهوبىىا يف التغىىيي

 .Rubiconبر ا رببي وت 

لقىىد ن بضىىىع أ ثىىر مىىى  أللىىى  خ،ىىا درس للرياضىىىيات مىى  م ىىىتول ريىىىاض األطلىىاج بحىىى  الغىىىا 

الثاي عشر. ب بدأ عيليا الت،وير بت ليا خب  يف املوضوع بنحد الوا بىات على  أسىاس مغىلوفا املنىاهج. 

ب إ هارهىا يف خ،ىا الىدرس. بيعىد سل ىلا بزنتو)    موضوع عل  عدد م  األهىداف ب ال ايىات الى  رنى

مىىىىى  إ ىىىىىراءات ضىىىىىيات اجلىىىىىودةمت يقىىىىىوت املغىىىىىي  التعلييىىىىى  بت،ىىىىىوير اللوحىىىىىات ارتيفىىىىىاحيا رتغىىىىىراض الت،ىىىىىوير 

ارتعإلم مت بم  مث يقوت املغي  اللس باملفمج بت،ىوير العنادىر ارتعإلميىا الى  دتىر عىف سل ىلا مى  عيليىات 

الثقافىىا باملوضىىوع بارتضىىافا إىل ا  ىىا ها مىىع أهىىداف مغىىلوفا ضىىيات اجلىىودة للتن ىىد مىى  مإلءمتهىىا للعيىىر ب 

النهىا   على  مغىادر إل تبنيىامت بامتىدادات ب قيييىات بأسى لا  املنىاهج. ب شىتي  خ،ىا الىدرس يف بى لها 

إرباديا ببا بات منزليامت ببسا   إعإلت  لاعليىا يىت  اسىتصدامها أانىاء التىدري  لتزبيىد املعلى  مبغىادر مر يىا 

 ردة بالغعبا.لليواضيع اال

هذا ب د ن  دريب مدرس  الرياضيات للغلوف م  األبج بح  الثاي عشىرمت  جىزء مى  املشىربع 

املت امىىى  علىىى  اسىىىتعياج الت نولو يىىىامت بطرا ىىىق التىىىدري  اجلديىىىدة يف الرياضىىىياتمت ب ودىىىي  املىىىواد التعليييىىىا 

 ارتل تبنيا بغي ا خمتل،امت ب ذل  إدارة الغا للت،بيق يف املدارس.

 Math'se-curriculumنهج الرياضيات ارتل تبي م
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(  ىىىا   علىىى  حتليىىى  معىىىاي  3772إت مىىىنهج الرياضىىىيات يف املبىىىادرة التبويىىىا األردنيىىىا )بزارة التبيىىىا بالتعلىىىي مت 

 العلوت الرياضيا املقدت م  هي ات متصغغا م  خمتلا أر اء العا  بمنها 

 معاي  الرياضيات األردنيا. (1

 لغلوف م  رياض األطلاج بح  الثاي عشر يف سن افورة.منهج الرياضيات ل (3

 لوريا الدبليا.امنهج الرياضيات للب  (2

 معاي  الرياضيات ال نديا. (2

 اجتاهات دراسات العلوت بالرياضيات الدبليا. (5

 معاي  العلوت العدديا يف امليل ا املتحدة. (6

 .Achieveإربادات  (7

 االل  الوطس األمري  . بمبادئ معاي  (8

 .ما ري  للرياضيات معاي  (9

 معاي  منهج الرياضيات يف باليا أريزبنا. (17

 باليا م يإلند-معاي  منهج الرياضيات يف مقاطعا مونت ير) (11

  اربالينا الشياليا  معاي  مناهج الرياضيات يف باليا (13

 عاي  مناهج الرياضيات يف باليا  اليلورنيا. (12

 التعليي  يف الرياضيات.   الوطس رتطار  قيي  التحغي يلتقي (12
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ب د استلادت املبادرة التبويا األردنيا م  خفات اللجنا املشرفا العليا امل ونا م  علياء الرياضيات بالتبوي  

 األمري يا.بالواليات املتحدة يف الرياضيات يف األردت بامليل ا املتحدة 

فف  األف ار املعتيدة دبليا. بيت وت بنتيجا لذل  فإت منهج املبادرة التبويا األردنيا يع   أ 

املنهج م  ستا جماالت ه  املعرفا العدديامت باجلف مت باصندسامت بحتلي  البياناتمت باملن،ق بالت ام  بالتلاض  

 بال  جتيع امللاهي  األساسيا يف الرياضيات م  رياض األطلاج ح  الغا الثاي عشر.

ات بش   مت ل   ب غاعد) مع املنهج حبيث  توافق بن  ر يب امللاهي  األساسيا يف الرياضي 

 هذا االاالت ال تا مع  ل  االاالت املعتيدة م   ب  أبساط  علي  الرياضيات الدبليا.

 الذراسات السابقة
ملا  ات هدف البحث بناء مقياس لتقومي منهج الرياضيات احمل وب عل  بب ا ارتنتنو بنل  يف ضوء 

بالتغيي  اللس صذا املناهجمت فقد ن إ راء دراسا م حيا لبعض  وا   بمعاي   مت،لبات التقومي التبو)

  قومي املناهج التعليييا احمل وبا عل  بب ا ارتنتنو.

املعلي    (NCTM)حذرت اجليعيا الرياضيا ملدرس  الرياضيات يف الواليات املتحدة األمري يا  

يييا املتوفرةمت بات عليه  االهتيات باختيار الفامج املناسبا ألهداف بأبلياء األمور م  م با اختيار الفامج التعل

املنهج بدال م  إخفاع أهداف املنهج بالبنيا األساسيا للفامج التعليييا املتوفرة مت فيهيا  غيي  أب اختيار 

نل  ير ع  مو ع  عليي  عل  بب ا ارتنتنو يعتف م  أه  الغعوبات ال   وا و التبوي  باملعلي مت بلع 

انتباهه  إىل خدمات  ةإىل  ثرة املوا ع الدعا يا بالتجاريا ال   قدت برامج  عليييامت بنل  جلذب الزبار بإاار 

دعا يا بجتاريا أخرل مت ب د  نبو املتصغغوت يف التبيا بالتعلي  م  خإلج امل:دترات بالبحوث التبويا صذا 
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ملقتحات بالتوديات املليدةمت ببضعوا عددا  ب ا م   وا   ( مت ب دموا املقايي  با3771األمر ) اللهدمت 

 املعاي مت ن رد بعفا منها.

 القوائم العربية - أ
 (0222قائمة ) الهابس والكندري،  -1

 أاارة هذا الدراسا عدة نقاط عند التص،يط لتغيي  بحدة  عليييا عف ارتنتنو  يا يل  
  ه  األهداف مر ب،ا باملنهج؟ 
  األهدافمت باستصدات ال،را ق التقليديا أت ال،را ق افديثا؟ه  شن   حتقيق هذا 
  ال  ي تصدمها ال،لبا لتحقق م  فه  الوحدة؟ األنش،اما 
 ما دبر املعل  يف هذا الوحدة؟ 
 ما األسلوب األمث  للتقومي؟ 
  ه   و د   ذيا را عا(Feedback) ؟ 
  يامت باجل ييا لل،لبا؟ما م تول احملتول الدراس ؟ به  راع  القدرات العقليامت بالنل 

  ذل  مراعاة النظر بع  االعتبار إىل األمور التاليا عند  غيي  بحدة  عليييا عف ارتنتنو  
  مراعاة ب اطا  غيي  بابا العرض بعدت استصدات(Scroll). 
 .ر  م افات خاليا  افيا ب  اللقرات  
 .جتز ا املادة إىل فقرات  غ ة 
 مت بافر ا معا إنا استدع  األمر نل .مزج النغوصمت بالرسوتمت بالغوت 
   إبراز النغوص بش   باضحمت جلذب انتباا املتعل مت بنل  مب اعدة العديد م  األساليب ال

مت أب بضع الن  يف إطار مت (Blink). أب الن  املومض  (Italic)يقدمها افاسوب  الن  املا  
 "أب ارتبارة إليو مت أب استصدات نظات " لوت اخللليا الع   

  عدت الت يز عل  الغور باملنا ر اجلذابا؛ ل   ال ينغرف اهتيات ال،الب إىل هذا األمر ب ر  املادة
بأحجات اخل،وط امل تصدما باستصدامها بش    (Fonts)العلييامت بارت إلج م  عدد البن،ات 

 ب يل .
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  اتمت بعإلمات الربط ب  عنادر املادة املعربضامت بنل  ع  طريق ربط الرسوت بالنغوصمت  امل:بر
 التنويومت بنل  لتوضيح العإل ا ب  م ونات الرس مت   تابا أمساء احملابر باملنحنيات البيانيا.

 .عدت ارتطالا يف التلادي  الد يقا لليادة العلييا 
   نظرا لبطء التحيي(Loading)   فإنو ينغح بتجز ا املادة إىل مللات مت ب   ملا ال يزيد ع
 (  يلو بايو.67)
   ثار م  التوديإلت عدت ارت (Link)  .خارج الفنامج 
   أت ي وت هنا    ذيا را عا( Feed back)  .للفنامج 
 (022قائمة ) الموسى،  -0

أبارت هذا القا يا إىل بعض األس لا ال  ينب   عل  املعل  أب ال،الب أت يث ها  ب  استصدات 
 املو ع التعليي   يا يل  

   يا لليجتيع؟ه  املو ع يناسب اللل لا التبو 
 ه  شن    ش يلو ب هولا جلييع ال،إلب؟ 
 ه   ناسب حمتويات املو ع مجيع م تويات ال،إلب؟ 
 ه  يزيد م  دافعيا التعلي  بيقدت   ذيا را عا لليحتول؟ 

 يا شن   التن د م  أت املو ع شنتل  القدرة عل   قدمي الدع  التعليي  ال ايف الذ) زنقق أهداف 
اف الدرس ه  احمل  الر ي  الذ) شن   التعرف م  خإللو عل   لاءة الدرسمت ببذل  فإت أهد

الفنامج م  الناحيا التعليييامت بشن   طرح بعض األس لا بش   إ را   للتعرف عل  مدل  وفر 
 هذا ال لاءة 

 ه  أهداف املو ع  تيش  مع أهداف املوضوع حم  الدراسا؟ 
 بمت بم  املعلوت إىل االهوجمت بم  العات إىل ه    ل   املوضوعات الدراسيا م  ال ه  إىل الغع

 اخلاصمت بم  املن،لق إىل املقيدمت بم  احمل وس إىل االرد؟
 ه  احملتول العلي  ي ه  استيعابومت بسنلو م  العبارات ال امفا؟ 
 ه  األس لا ب األ وبا  تن د م  حتقيق الدرس ألهدافو؟ 
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لتعليييا عل  التن د م  ان،با  معاي  االختيار هذا بعض األس لا ال    اعد امل تليد م  املوا ع ا
بالتغيي  عل  املو ع املصتار أب املغي مت مع أنو يغعب إرناد مو ع  ن،بق عليو     ل  املعاي مت 

 بل   يت  اختيار أن بها إت ب د.
 (0220قائمة )نصرو،  -3

 ن رت القا يا املعاي  التاليا لتقومي املوا ع عل  ارتنتنو  
 غلحا بالغور بالرسوت املتحر ا دما يب،ئ حتييلها.عدت م ء ال 
 .حتديث احملتول 
 .التن د م  دإلحيا الربابط 
 .يقدت املو ع خدمات مث  الفيد ارتل تبي 
 .الت ل   املن،ق  لليحتويات 
 تعدت استصدات الغور  صلليا. 
 .جتنب استصدات عدد  ب  م  األلوات 
   ط.ال ي تصدت أ ثر م  اإلاا أنواع م  اخل،و 
 (0224ن، قائمة )عبد السميع وآخري -4

 مشلو القا يا معاي   غيي  با ها التلاع .
  معايير تربوية - أ

 .مراعاة الب اطا 
 .ا زات العنادر 
 .مراعاة املر ز البغر) لشابا افاسوب 
 . مراعاة التغيي  املن،ق  لعنادر با ها التلاع 
 ل .جتنب ارتسراف يف الزخارف باألب اج ال    بب  شتو املتع 
 .مراعاة اجتاا  راءة الل ا حيث رنب أت ي وت العنغر األبج أعل  شن  الشابا بالن با لل ا العربيا 

 المعايير الفنية إلعداد واجهة التفاعل:
  و يا استصدات األلوات يف الفنامجمت حيث رنب مراعاة األيت  
 .جتنب استصدات األلوات الغارخا 
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 الر ياح هو اللوت األسود يليو األخفر مث األمحر باألدلر أما أفف  األلوات للشابا بداللا مقياس ا
 األزر  فهو أ   ار ياحا.

 احملافظا عل  التباي  اللوي( Color Contrast)   حيث ال يلف  استصدات اللوت األدلر مع
 اللوت األبيض باللوت البس القان مع األسود.

 . و يا اللوت رتبراز العنادر املهيا بالعنابي  
 عاة الغد  اللوي مث  استصدات اللوت األزر  للتعب  ع  امل ،حات املا يامت باألدلر للداللا مرا

 عل  الغحراء.
  ال،يليا لأللوات حيث  عف بعض األلوات ع  جميوعا م  التنا ات مث  استصدات  التنا ات و يا

  الفبدة بإع،اء إح اس اللوت األمحر للداللا عل  افرارة أب ال رعا ب اللوت األزر  للداللا عل
 العيليات العقليابامل احات الواسعا  البحر بال ياء باللوت األدلر حيث لو  نا  عل   نشيط 

 ب ذب االنتباا.
 استخدام الرسومات والصور الثابتة: -ج

 إت  و يا الرسوت بالغور ير  ز عل  اآليت  
 املي ربس وبيا يفل  الوا عيا عل   استصدات الغور اللو وغرافيا لليجرات بال وا ب أب العينات

 احملتول التعليي .
  تصدت الغور اللو وغرافيا لتحلي  بعض املهارات افر يا ملا  تيتع بو م  خاديا جتييد الوا ع  

Froze. 
 .جتنب اللق،ات غ  املنلوفا أب الزبايا اخلاط ا للتغوير 
 .مراعاة معيار الب اطا يف اختيار الغور بالرسومات 
  الرسومات اخل،يا غ  املظللا يف   تصدت 

 .الرموز االردة مث  عإلمات التحذير 
 .رس  خرا ط التدفق بالرسوت اصندسيا 
 .الرسوت املوضحا لبعض العإل ات املن،قيا ب  موضوع التعل  مث   ر يب الذرة 
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 عرض النصوص المكتوبة -د
عل  امل تصدت أاناء  لاعلو مع الن  امل توب هو    ما زنتويو ارتطار م  بيانات م توبامت  عرض 

 الفنامجمت بلذل   فإت دياغا النغوص  ر  ز عل  املعاي  اآل يا 
 . حتتو) الشابا عل  أ    در م  الن 
 .الت يز عل  اللقرات املهيا 
 .استصدات اللقرات املصتغرة بالب ي،ا 
 .اجليع ب  النغوص بالغور مث  حالا الرسوت البيانيا 
 وط حتو الن مت بنل  للتييز ب  س،ور بفقرات الن  بخادا يف برامج استصدات األلوات باخل،

 مرحلا ال،لولا املب رة باملتوس،ا.
  فهو  13بداللا سرعا القراءة باالر ياحمت أما بنط  12ببنط  18أن ب م احا للحرف ه  بنط

 سنا. 13ي تصدت لألفراد الذي   زيد أعياره  ع  
  شن   طباعا الن  دما يوفرCopy Hard .للي تصدت شن نو مرا عتها يف أ) ب و 

 توظيف الصوت: -ـه
 رنب أت سنفع الغوت للفوابط اآل يا  

  . عدت ارتسراف يف امل:ارات الغو يا ح  ال يتشتو املتعل 
 .أت ير بط الغوت بالو يلا املغاحب صامت معفا عنها 
 وت. في  حت يات الغوت داخ  با ها التلاع  للتح   يف عرض أب إيقاف الغ 
  رنب أت يت ام  الغوت مع العنادر املر يا يف با ها التلاع  مث  الن  أب الرسوت أب الغور مت بال

 ها.ني تصدت م تقإل ع
 .الغوت لو القدرة عل   ذب االنتباامت بلذل  رنب استصدامو للت يز عل   وانب معينا 

 .رنب أت ي وت الغوت باضًحا غ  مشوا بعيوب الت جي  أب ددل الغوت 

 لإل ابىىىىا   تغىىىىار علىىىى  دىىىىو   فقىىىىط عنىىىىد اسىىىىتصدات الغىىىىوت للتعزيىىىىز؛ إحىىىىداذنا للتعزيىىىىز ارترنىىىىا اال
 الغحيحا باآلخر للتعزيز ال ليب لإل ابا اخلاط ا.
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 توظيف الرسوم المتحركة: -و 

  ىىىتصدت الرسىىىوت املتحر ىىىا للتعبىىى  عىىى  حر ىىىا خادىىىا مىىىع امللىىىاهي  االىىىردة الىىى  ال شن ىىى  دتثيلهىىىا يف 

عىىى   للتعبىىى  شىىىد االنتبىىىاا بخادىىىا لألطلىىىاج يف املراحىىى  التعليييىىىا األبىلمت ب ىىىذل   الوا ىىىعمت ب ىىىذل  فهىىى 

بحتىىىر  النجىىىوت  الشىىىواطئموا ىىىا حتىىىدث علىىى  مىىىدل زمىىىس باسىىىع يغىىىعب   ىىىجيلها بالليىىىديو مثىىى     ىىى  

 باألفإل مت بلذل  رنب مراعاة اآليت 

 تول بمدل  ر يبو. عقيد أب سهولا احململتحر ا يف با ها التلاع  ملدل مإلءما حج  الرسوت ا 

  يلفىى  أت يغىىاحب الرسىىوت املتحر ىىا  عليىىق دىىويتمت يشىىرح مىىا رنىىر) يف الرسىىوت مىى  خ،ىىوات أب

 م ونات.

 . جتنب التعقيد يف الرس  املتحر 

 . وافر إم انيا عرض الرسوت املتحر ا أب إيقافها يف أ) مرحلا  بًعا لتح   املتعل  

 توظيف عروض الفيديو: -ز 

عليييىىىىا رت هىىىىار املهىىىىارات باألحىىىىداث الىىىى  حتتىىىىاج إىل حر ىىىىا مىىىىع  ىىىىوافر   ىىىىتصدت لق،ىىىىات الليىىىىديو الت

،بيعى  بواسى،ا   نولو يىىا التغىوير افديثىامت أب  غىويرها يف بى   درامىى  الإم انيىا  غىويرها بشى   

 مث  إعادة  غوير األحداث التارسنيا لتقريب الوا ع م  نه  املتعل .

 يي  داخ  الفنامج فه  أما املعاي  املر ب،ا باستصدات الليديو التعل

  لليوضوع األدل . خاطئدما ي:د) إىل فه  للتغوير جتنب التغوير م  زبايا غ  منلوفا 
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  مىىى  امللفىىى  أت يغىىىاحب لق،ىىىات الليىىىديو دىىىوت املوضىىىوع التعلييىىى  إت ب ىىىد مىىىع مراعىىىاة أت

 يتياب  الغوت مع الغورة.

 أ ثر م  مرة إنا لزت األمر. يديوالل يف إيقاف بإعادة عرض مشهد  مراعاة إم انيا حت   املتعل 

  افىىىرص علىىى  أت ي ىىىوت حجىىى  نافىىىذة الليىىىديو مإل ًيىىىامت برنىىىب أت زنقىىىق دىىىورة باضىىىحا بحر ىىىا

 ب   . 167x137طبيعيامت بأت افج  املناسب هو 

 (0225قائمة )خطاب والجبالي،  .4

 مشلو القا يا املعاي  التاليا لتقومي املوا ع التعليييا 

 ذنيا إىل أعل  شن  الشابا.بضع املعلومات األ ثر أ 

 .التقلي  م  التلادي  بالعنابي  اللرعيا يف الغلحا الر ي ا 

 .بضع الشعارات بالقوا   بالغلات يف أما   اابتا 

 .استصدات بدلا )العودة إىل أعل ( يف هنايا الغلحات ال،ويلا 

 ( ييا الربابط/ الودإلت ح ب املفيوت باج  URL.اخلاص بالغلحا ) 

 الغلحات الر ي ا.   ب ود امل احا البيفاء عل قلي  مالت 

 .بناء املفيوت م  خإلج دلحات متغلا 

 .الغلحات املودولا رنب أت   وت اإلاًا أب أ   ضي  املو ع 

 .) يعرف زا رب املو ع أي  ه  )أي  يتوا دبت يف مو ع 

 .زا رب املو ع  ادربت عل  الر وع إىل نق،ا البدايا 



 332 

 .الن  سه  القراءة 

   أ زاء النغوص بواس،ا م احات بيفاء. لغي 

 .قع أ زاء الن  يف الوسطمت بحماطا حبابيا ي رلمت بحابيا شنىنمت بمق يا إىل أعيدة  

 .تصدت أنواع افربف العاديا أب افج  الشا ع استعيالو   

  للحاسىوب الشصغىى   17أدى ر حجى  للحىربف رنىب أت ي ىوت(PC أب )13 (Macintosh )

 .2" "أب متوس،ا أب

 اج حج   ب  م  افربف يف املوا ع ال  ختاطب األطلاج الغ ار ب بار ال  .استعي 

 .ي تصدت نوع باحد م  البنوط لتوضيح االجتاهات بالتجواجمت ببنط آخر لليفيوت 

 املو ع.  ال ي تصدت أ ثر م  نوع  يف البنوط ضي  نل 

    بدب ب نهنا انللتو م  للافا(.جتنب أنواع افربف نات األب اج )امللونا ال   ظهر بختتل مت بال 

   دىىىا دىىىلحات اصىىىواة مثىىى  عىىىدادات الىىىزبارمت بالقىىىوا    دتتلىىىئحتابىىى  ال ليشىىىات )بهىىى  امل ونىىىات الىىى

( بالغىور املتحر ىامت بالغىلحات اخلاليىا Java script Scrolling Textاملنزلقىا   )

 )حتو ارتنشاء( ب ذل   نا ات ارتخلاء عند االنتقاج م  دلحا إىل أخرل.

 ا( لغلحا آمنا للتغلحUse Friendly.) 

   حتييلها.  ب،ئعدت حشو الغلحا ب ث  م  امل ونات ال 

 .  عدت حشو الغلحا ب ث  م  اللإلش باجلافا أبليو باأل تيا ا 

 .املو ع متصغ  بنب هدفمت بنب مفيوت ب ودة عاليا 
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 ا.عدت حشو املو ع بعشرات الربابط غ  املليدةمت بال  ال دتو لليو ع بغل 

 .إع،اء نبذة ع  املو عمت بمانا يقدت للزبارمت بما اخل،وط العريفا لو 

 .ال جتع  املو ع ن صا م  مو ع آخر ح  ال يلقد مغدا يتو 

  املواضيع. ن ر املغادر يف حاج نق 

 القوائم األجنبية -ب 

 (Alastair, 1997) معايير أالستير .1

  نابلو هذا القا يا املعاي  اآل يا 
 ( االاجScope.) 

 ا( ال  اعBreadth.) 

 ( العيقDepth.) 

  الزم (Time .) 

 ( الغي اFormat.) 

 ( احملتولContent.) 

 ( ال ياجCompleteness.) 

 ( املغادرSources.) 

 ( الد اAccuracy.) 

 ( ال ل،ا أب املر عياAuthority.) 

 ( افداااCurrency.) 

 ( التلردUniqueness.) 

 ( الربابطLinks.) 

 ( ال تاباWriting.) 

 غي ( ي  الرسوتGraphic Design.) 

 ( اصدفPurpose.) 

 ( الل ا امل تهدفاAudience.) 
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 ( املرا عاتReviews.) 

 ( االستصداتWorkability.) 
 ( بديا امل تصدتUser Friendliness.) 
 ( حا ات افاسوبComputer Needs.) 
 ( البحثSearching.) 
 ( التغلحBrows ability.) 

 ( التلاعلياInteractivity.) 
 ( الربطConnectivity.) 
 ( ال للاCoast.) 

 
 (Braun, 1998) قائمة براون .3

  نابلو هذا القا يا احملابر اآل يا 
 الموقع والمحتوى: أفكار -أ 

 .اصدف 

 .التلادي  الداعيا 

 .الل ا امل تهدفا 

 .املشربع يتفي  بيً ا  ديًدا 

 .د ا املعلومات 

 :واألفكارالكتابة وتنظيم المعلومات  -ب 

 ربع.مقدما املش 

 .نظي  التلادي  الداعيا  

 .نوعيا ال تابا 

 .االنتقاالت 

 .التجوج 
 .الربابط مع املوا ع األخرل 
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 اللغة واالصطالحات: -ج 

 .اللقرات 

 .القواعد 

 . الت ي 

 .التهج ا 

 .افا ا إىل املرا عا 

 الهيئة الخارجية والتقديم -د 

 .فعاليا  غيي  املوضوع بن يلو 

 مت اخللليامت الن .األلوات 

  العنادر الرسوميا األخرل.األيقونات ب 

 .مغادر الوسا ط املتعددة 

 األداء التقني -ه 

 .نزي  الغلحات بلاعليا  

 .عي  الربابط 

 .عي  مغادر الوسا ط املتعددة 

 التقويم -و

 .استا يجيات التقومي 

 .القييا ال ليا لليو ع 

 (Liu, 2001) قائمة ليو .2

  نابلو اإلاا حمابر لتقومي مقرر عل  بب ا ارتنتنو به  
 (Content  )المحتوى -أ 

 .املت،لب املر ز) للي تصدت 

 .املواد التعليييا املناسبا 

 . ال،ريقا املناسبا للتعلي 

 .م تول دعوبا املواد 
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 .نظي  املواد التعليييا  

 (User Interface) واجهة المستخدم -ب 

 .سإلسا العيليا 

 .نظي  دلحا ارتنتنو  

 . وافر أدبات التعل  

 . التغيي  التلاعل 

 الوسا ط املتعددة.  نا ات 

 (Pedagogy) أصول التدريس -ج
 . بضوح موضوع التعل 

 . التحلي  اجليد للي تصدم 

 التبويا. املبادئ 

 .غيي  التقومي  

 . قومي نتا ج التعل  
 (Maclachlan, 2002 A) قائمة مكالشالن  -2

  قديرات دلي  سايف لتغيي  املوا ع عل  الشب ا 
 زء األبج معلومات حوج املو ع م  حيثاجل حو) فينو القا يا  زأي  

 ( اس  املو عSite Title.) 

 ( املوضوعSubject.) 

 ( عنوات املو عURL.) 

 الفئة المستهدفة (Audience.) 

 ( م،ور املو عWebsite Developer.) 

 املعاي  اآل يا  حو)أما اجلزء الثاي فقد 
 (Speed) السرعة -أ 

 حتي  الغلحا الر ي يا بلاعليا.
 (Home Page)لرئيسية الصفحة ا -ب 
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 الغلحا الر ي ا  ذابا ب  ر النظر.
   (.اخلفورًا مب ات ب ود  )عنوات باضحمت الودامت التعليق عل  الغورمت  ارتخبارشن ن 

 .يو د فهرسمت  دبج حمتويات أب م:بر باضح آخر حملتويات املو ع 

 .راع  املو ع/املزبد حمددات بوضوح 

  املزبد متاحا.املعلومات/ال،ريقا لإل غاج مع الراع / 

  أب  اريخ إنشاء املو ع سه  حتديدا. الن صا اريخ 

 (Ease of Navigation) سهولة التصفح -ج 

 ت،يع امل تصدت أت يتجوج ب هولا خإلج املو ع.ي  

 .االجتاهات الستصدات املو ع متاحا عند الفربرة 

 .االجتاهات باضحا بسهلا التتبع 

 ناسبا بنات  دبل.الربابط مع الغلحات األخرل خإلج املو ع م 
 .)الربابط اخلار يا بالداخليا  عي  بش   مناسب )ال  و د هنايات  اطعامت ال  و د ربابط خاط امت إخل 

 (Use of Multimedia) استخدام الوسائط المتعددة -د 

 .ختدت    الغور باملللات ال يعيا بالبغريا غرًضا باضًحا 

 .فل  الغورمت بافر اتمت باملق،وعات ال يعيا م اذنات مهيا إىل املو ع  

 (Browser Compatibility) توافق المستعرض -ه 

 بشىى   مت ىىاب  مىىع خمتلىىا امل تعرضىىات مثىى  نيت ىى يب  املو ىع فعىىاج Netscape  إ  ىىبلورربانتنىىو 
Explorer. 

 (Content Presentation) تقديم المحتوى -ب 

  جلع  املو ع م تحًقا للزيارة. افيا   معلومات توافر 

 .املعلومات معنونا بمنظيا بوضوح 

  بن يلوي تصدت نل  التغيي  با  ا  خإلج املو ع. 

 .)سهولا افغوج عل  املعلومات )لي  أ ثر م  اإلث نقراتمت عل  سبي  املثاج 

 .الربابط منظيا بش    يد عل  ب    وا  مت بسه  استصدامها 
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 (Currency)الحداثة  -ز 

 ريخ املرا عا النها يا بش   باضح.يوضح  ا 

 .ل   املادة القدشنا  

 ( االستلادة م  املعلومات ارتضافياAvailability of Further Information.) 

 غاج بالشص  أب عنوانو لإل غاج فييا بعد.يزبد الرابط النشط لإل  

 .الربابط متاحا مع موا ع أخرل مليدة 
 "مت يع،  هذا املو ع  قدير  ل   اآليت اعتياًدا عل  جميوع إ ابات "نع " ب"ال

 )   ( مغي  بش    يدمت بسه  االستصدات.
 )   ( زنتاج التغيي  إىل  ،وير ب عدي مت بل   املو ع  اب  لإلستصدات.

 )   ( املو ع مغي  بش   س ء بدعب االستصدات.
 (Mclachlan, 2002 B) قائمة ماكالشالن .5

 ل  الشب ا ع سايف لتقومي احملتول  قديرات دلي 
  فينو القا يا  زأي   األبج احتول عل  

 .اس  املو ع 

 .املوضوع 

  عنوات املو عURL. 

 الل و امل تهدفا 

 .اصدف م  ا تشاف هذا املو ع 

 .مإلحظات حوج استصدامات دم نا صذا املو عمت بعنابي  موا ع نات  دبل مر ب،ا بو 

  ا معاي   قومي حمتول الشب حو)أما اجلزء الثاي فقد 
 (First Lookالنظرة األولى )

 .ي ت،يع امل تصدت أت يقرر ب رعا احملتول الر ي   لليو ع 

 .ي ت،يع امل تصدت أت يقرر الل ا امل تهدفا لليو ع 

 (Information Providers) مزود المعلومات -ب 

 .م:لا املادة عل  املو ع حمدد بوضوح 
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 .املعلومات حوج امل:لا املتاحا 

 ع،اةمت فإت امل:لا يبدب م:هإًل لتقدمي املعلومات حوج هذا املوضوع. بًعا لليعلومات امل 

 .راع  املو ع حمدد بوضوح 

  الشص  املراد اال غاج بو أب افغوج عل  عنوانو متىاح حى  ي ىت،يع امل ىتصدت أت ي،ىرح أسى لا أب
 يتن د م  دحا املعلومات.

 .(Information Currency)حداثة المعلومات  -ج
 ا مو ودمت ب ذل  التاريخ األخ  لليرا عا. اريخ أخر مرا ع 

 .اريخ أخر مرا عا مناسب لليادة  

 .يعدج احملتول باستيرار 

 . الربابط مع املوا ع األخرل حديثا ب عي  بش   متق 

 (Information Quality)نوعيا املعلومات -د
  أب إخبىار)مت أب مو ىع اصدف م  املو ع باضىح   إمىا أنىو جتىار) مت أب لليتعىا ب الت ىليامت أب معلومىايتمت

 بصغ .

 .زنقق احملتول اصدف املقغود بلعاليا 

 عل  سبي  املثاج(." يبدب احملتول  امإل ) ال يو د إبارات " حتو ارتنشاء 

 .حمتول هذا املو ع منظ  بش    يد 

 . املعلومات يف هذا املو ع سهلا الله 

 مل تهدفا.يقدت هذا املو ع معلومات  افيا متعلقا حبا ات بأهداف الل ا ا 

 .احملتول خاج م  التحيزمت أب أت التحيز سه  ا تشافو 

 .هذا املو ع شند بالتلاعليا ال   زيد م   ييتو 

 .بدب املعلومات د يقا ب ا يا عل  املعرفا ال ابقا للي تصدت باملوضوع  يد ال،رح  

 .املعلومات مت قا بمتناغيا مع معلومات ببيها يف مغادر أخرل 

 ج ا دحيحا. واعد الغرف بالته 

 .Further Informationمعلومات أخرى  -ه 

 .هنا  ربابط مع موا ع أخرل متعلقا حبا ات بأهداف الل ا امل تهدفا 
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 .حمتويات املوا ع املر ب،ا  ييا بمناسبا فا ات بأهداف الل ا امل تهدفا 

تول املو ع  اعتياًدا عل  جميوع ارت ابات "نع " أب "ال"مت باملإلحظات    مت فإنو سوف ي وت معدج حم
  التا  

 )   ( مو ع مليد  ًدا فا ات الل ا امل تهدفا م  املعلومات.
 )   ( ي تحق ارتبارة إليو  ير ع م تقبل .

 )   ( ال ي تحق الر وع إليو.
 (Schultz, 2002جامعة فرجينيا )-أدوات تقويم الشبكة -6

 تتضمن قائمة تقويم المواقع على الشبكة ما يلي:
 عنوات املو ع (URL) 

 )(اصدف ) عليي مت معلومايتمت منا شا/ منتدل للينا رةمت متعا ب  ليامت  عابي/ جتار 

 .الل ا امل تهدفا 

 .)املعلومات املزبدة )أ ثر م   ا يا مغادر/ ربابط 

 .الربابط إىل املغادر املزبدة 

 .ربابط صا بدا أب ملصغات 

 .الربابط  يدة 

 .حالا حقو  ال،بع باملل يا 

 لومات.احملتول/ املع 

 .الد ا 

 .عدت التحيز 

 .افدااا 

  .)زم  التحيي  )سريعمت ب، ء 
 .اب  للبحث  
  بامل اف تاجلوا ز. 
  : ج الشب ا.ب معلومات اال غاج مب 
 .النحو ب غحيح األخ،اء ارتمإل يا 
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 .التغيي / املظاهر التقنيا 
 .العنابي  املليدة/ العنابي  اللرعيا 
 . بضوح العنابي 
 . التنظي  املن،ق 
 الثابو املت ق.التغيي   
 .خيارات ال،باعا 
 . خيارات الن 
 بالرسوماتمت بالليديومت بالغوت. االستصدات املناسب للغور 
 .االجتاا حنو حتيي  برامج  ،بيقيا الستصدات دميزات الشب ا 
 .التجوج 
 .سهولا افر ا خإلج الغلحات 
  اخلربجخيارات. 
 .عي  الربابط 
 البحث. إم انيات 
 .املإلمح التلاعليا 
 املوحدة للشب ا ،وط ارترباديااخل. 

 (0220وزارة التربية والتعليم،  )التعليم للمستقبل بدعم من ميكروسوفت Intel-قائمة برنامج -7
  يم مصادر اإلنترنت البنود اآلتيةييشمل نموذج تق

  العنوات اخلاص مبو ع الويبURL. 

 .اس  مو ع الويب 

  ؟ه  ي تصدت م   ب  ال،إلب أب املعلي  أب آخري 

 ما غرض أب هدف هذا املو ع؟ 

 ما اس  امل:س ا أب الشص  الذ)  ات بإنشاء هذا املو ع؟ 

 ه  لديه  حتيز داخل  صذا املعلومات؟ 

  ال  ن االستشهاد دا لليعلومات املعربضا؟ األخرلما املرا ع 
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 ما أنواع امل:س ات األخرل ال   ر بط دذا املو ع؟ 

 لديو أبرا  اعتياد دافا لعرض هذا املعلومات؟م  معد هذا الغلحا؟ به  هذا الشص   

  ه  هنا  بسيلا لتقدمي مإلحظات عل  مو ع الويب؟ برتنشاء ا غاج متبادج مع امل:لا أب مدير
 مو ع بيب؟

 ما مدل  دت املادة املو ودة عل  مو ع الويب؟ 

 دا  يا شن   استصدات هذا املو ع يف بحد  ؟ 

 د  ؟ه  هذا املو ع  يد لت تصدمو يف بح 

 (Susan Beck, 2004قائمة بيك ) -8
 بوضع معاي   قومي مغادر املعلومات غ  بب ا ارتنتنو بنل  م  حيث   امو سوزات بي 

 (Accuracyالدقة: ) -أ 

 ه  املعلومات مواو ا بخاليا م  األخ،اء؟ 

 ه  يو د حمرر أب بص  ما يد ق أب يلح  املعلومات؟ 

  ا؟أ) بص  ي ت،يع نشر ما يشاء عل  الشب 

   عل  النقيض م  املغادر امل،بوعامت فإت مغادر الشب ا نادرًا ما ي وت صا حمرربت أب باحثوت ع
 افقيقا أب مد قوت.

 .حالًيا ال  و د معاي  عل  الشب ا لفيات د ا املعلومات 

 (Authorityمسؤولية الموقع ) -ب 

 م  م:لا الغلحا؟ به  ب  شعو؟ 

 ه  امل:لا م:ه ؟ خب ؟ 

  الغلحا؟م  الراع  صذا 

 ه  الراع  نب مسعا طيبا؟ بإىل أ) مدل؟ 

  حوج امل:لا أب الراع ؟ املعلوماته  يو د رابط إىل 

  مغدرها؟ إىل الراع مت ه  هنا  طريقا لتقرير أدلها أبإبارة إنا    تفي  الغلحا  و يًعا أب 

 .احبث ع  غرض هامش  أب عنوات رأس  يظهر مدل مغدر الغلحا 

 انظر إىل عنوات املو ع http://www.fbi.gov 
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 انظر إىل اس  االاج إنا  ات أحد ه:الءnet, .edu, .com, .ac.uk, .org. 

 .ي ت،يع أ) بص  نشر ما يريدا عل  الشب ا 

 .م  الغعب يف أغلب األحيات حتديد م:لا الغلحا عل  بب ا ارتنتنو 

 .عل  الرغ  م  ب ود التو يع عل  الغلحامت فإت امل:هإلت ال  ع،  عادة 

 يشار عادة إىل راع  الغلحا. ال 

 (Objectivityالموضوعية ) -ج
  م  التحيز؟ أدىنه   ظهر املعلومات حًدا 

 ه  دييو الغلحا ددف نبذبا الرأ)؟ 

 ه   فينو الغلحا أيا إعإلنات؟ 

 (Currencyالحداثة ) -د
  لغلحا؟له  ب ِضع  اريخ 

 إنا  ات األمر  ذل مت م  ن  عديلها آخر مرة؟ 

 ا بعفها أب حتر و؟يا الربابطمت ه  انتهو دإلحما مدل حداا 

 .واريخ التنقيح أب النشر لي و متوفرة عل  الدبات  

  مت فلرمبا ي وت لو معات  خمتللامت عل  سبي  املثاج خالتاريإنا ن  زبيد 

 .د يش  إىل  اريخ  تابا املادة ألبج مرة  

 .د يش  إىل  اريخ بضع املادة عل  الشب ا ألبج مرة  

  إىل  اريخ مرا عا املادة آلخر مرة. د يش  

 (Coverageالتغطية ) -هـ
 ما املواضيع ال  دتو   ،يتها؟ 

 ما الذ)  قدمو هذا الغلحا بلي  مو وًدا يف م ات آخر؟ 

 ما  ييتو الذا يا؟ 

 ما عيق هذا املادة؟ 
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 (0224قائمة )جايس وهولمز،  -9
ف ارتنتنومت به   الوضوحمت بالثباتمت  ع علتغيي  ال   قوت عليها املواا مبادئ نابلو الدراسا 

 بالتباي مت بالب اطامت بالبنيامت بالتو يد.
منها التغيي  فه  امل احامت بالتن يقمت بالرس مت باألرضيامت باخلطمت  يتنلاأما بالن با للعنادر ال  

 بالش  مت بالنيونجمت بالنقشمت باللوت.
 نو م  حيث ب ذل   نابلو الدراسا معاي   قومي املوا ع عف ارتنت 

 اخل،وط بالنغوص. .1

 أحجات املللات بزم  التحيي . .3

 بنيا املو ع. .2

 التغيي . .2

 املنحىن التغييي  العات لغاحب املو ع. .5

 األلوات. .6

 نظات التجي  باالر باطات. .7

 الرسومات بالغور. .8

 التلاعليا. .9

 الغوت بالليديو. .17

 والتعليق عل   وا   معاي   قومي املناهج احملوسبا عل  بب ا ارتنتن
 باستعراض  وا   معاي   قومي املوا ع التعليييامت خنل  اآل يا 

 ابت و معظ  القوا   عل  احملابر التاليا 
 ( اس  املو عSite Title.) 

 ( املوضوعSubject.) 

 ( عنوات املو عURL.) 

 ( اصدفPurpose.) 

 ( احملتولContent.) 

 ( الل ا امل تهدفاAudience.) 
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  ذيا را عا  (Feedback.) 
 ا( ستصدات الوسا ط املتعددةUse of Multimedia.) 
 ( الد اAccuracy.) 
 ( املغادرSources.) 
 ( غيي  الرسوت Graphic Design.) 
 ( التلاعلياInteractivity.) 
 ( افداااCurrency.) 
 ( التغلحNavigation.) 

 مشكلة البحث 
ي  املواد الدراسيا املصتللامت بابات  نبع مش لا هذا البحث م  فاعليا موا ع التعل  ارتل تبي يف  عل

متعددةمت منها  سرعا  العتباراتفعاليتها يف حت    علي  هذا املوادمت ب عل  ال،لبا منها بش   أفف مت بنل  

األب اج  ب ودافغوج عل  املعلومامت بموا با حدااا املعلوماتمت ب نوع عيليات التعل  باستا يجيا ومت ب 

ات الغوت بالغورة بافر ا باللوت. ل   مقايي   قيي  موا ع التعل  بالغور بالرسوماتمت ب ود مث  

يف مادة الرياضيات احملوسب عل  بب ا ارتنتنومت ي تويف حم ات الغد  بالثبات باملوضوعيامت  ارتل تبي

 للحا ا إىل نل  يف  ،وير  علي  منهج الرياضيات.

 هذف البحث وسؤاله
نهج الرياضيات احملوسب عل  بب ا ارتنتنو بالتحقق م  إىل بناء مقياس لتقومي م البحثيهدف 

 دد و بابا و ب ابليتو للت،بيق عل  املوا ع ارتل تبنيامت برنيب ع  ال :اج  الر ي  اآليت 

 ما معاي   قومي منهج الرياضيات احملوسب عل  بب ا ارتنتنو؟
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 أهمية البحث
ملتزما لوزارة التبيا بالتعلي مت حيث سصرت صا  إت حوسبا املناهج التعليييا عل  بب ا ارتنتنو خ،وة 

 وادر بإم انيات ماديا ببشريامت بمع نل  فإنو بعد مربر سنوات عل   دري  حمتول هذا املناهجمت يظهر 

بعض نقاط  وة بمواط  ضعامت حيث رنب  عزيز نقاط القوةمت بعإلج م ام  الفعا  بلذل   انو 

ملت ام  ب  ارتنتنو بعيلي  التعلي  بالتعل  يلرز منظوما  ربويا افا ا إىل  قومي هذا املناهج. فالدمج ا

بالعيليا التعليييامت ب و يا هذا التقنيا ملغلحا ال،البمت ب  ص ها ب ،ويعها لتغبح  االر قاءيدف إىل 

ره  إبارة املتعل . بم  هنا  اء هذا البحث ليبحث يف  قومي منهج الرياضيات احملوسب عل  بب ا 

 . ب تيث  أذنيا البحث يف اجلوانب اآل يا ارتنتنو

 يف مادة الرياضيات. ارتل تبيإسهامو يف  عزيز التو يا األمث  ملوا ع التعل  

 زبيدا م،ور) موا ع التعل  ارتل تبي يف مادة الرياضيات بنقاط القوة بالفعا يف عيله  لتح    ل  

 رها.املوا ع بفًقا لليعاي  ال  يعي  البحث عل   ،وي

مداده  بإيف  قومي املناهج احملوسبامت  األردنيال  يف بزارة التبيا بالتعلي  ب  د ي اعد هذا البحث امل : 

 بحمابلا  لاديها بحلهامت بعل   ،ويرها م   افا املناح .  اعده  عل   لي  ال لبيات  ال باملعارف 

اء  قيي  منظ  ببام  ملوا ع التعل   قدشنو دليإًل مل تصدم  التعل  ارتل تبيمت إن شن نه  م  إ ر 

 استناًدا إىل هذا املعاي . ارتل تبي

 التعريفات اإلجرائية:
  بب ا حواسيب عامليا  ربط ب  آالف الشب ات الغ  ة يف نظات يتنلا م  مزبدات شبكة اإلنترنت

(Servers دع  م تندات نات  ن يق خاص. ب عرف إ را ًيا  )مت التعل برامج  بسيط حيو) لتقدمي بنهنا
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بنشر التعلي  لعدد  ب  م  املتعلي مت بإ احا املعرفا م  خإلج إزالا حوا ز الزمات بامل اتمت مدعًيا 

 بالوسا ط املتعددةمت بمتييزًا باملربنا بالتلاعليا.

ع   اسىتصدات ارتنتنىو بربىط   نولو يىا ارتنتنىو يف  ،ىوير  ىدري  مىادة الرياضىيات ب وزيىالتعليم اإللكترونـي

 مغادر التعل  فيها.

هىىو األداة الىى   ىىات الباحىىث ببنا هىىا لتقىىومي مىىنهج الرياضىىيات احملوسىىب علىى  بىىب ا ارتنتنىىو  مقيــاس التقــويم:

ب يىىا ال شىىا عىى  عوامىى  القىىوة بالفىىعا فيهىىامت يف ضىىوء االىىاالت الىى  حىىددها الباحىىث باملعىىاي  اللرعيىىا الىى  

 مت ددف  ،ويرها.( معيارًا151 ندرج حتو    ف ا بامل ونا م  )

عيليا نق  منهاج الرياضيات املقىرر مى  بزارة التبيىا ب التعلىي  مى  مىواد  تابيىا  منهج الرياضيات المحوسب:

بر يىىا إىل إل تبنيىىا عغىىريا مت،ىىورة   ىىتصدت  قنيىىا افاسىىوبمت ببسىىا   متعىىددة الوسىىا طمت حبيىىث  وا ىىب هىىذا 

  حا ات املتعلي مت ب راع  اللرب  اللرديا بينه .املناهج املت،ورة عغر املعلوما يا بارتنتنو. ب ليب

 حمذدات البحث:
 تحدد الدراسا افاليا يف ا تغار البحث عل   ،وير مقياس لتقومي مىنهج الرياضىيات احملوسىب على  

بىىىب ا ارتنتنىىىومت دمىىىا زنىىىوج دبت اسىىىتصدامو علىىى  مىىىواد دراسىىىيا أخىىىرل.  ىىىذل  ا تغىىىرت عيليىىىا التقىىىومي علىىى  

 للسمت بنل  يف االاالت إ  مشلتها أداة البحث.اجلانب التبو) با

 منهج البحث
حىىىثمت فقىىىىد ن هج املناسىىىب لتحقيىىىق أهىىىداف هىىىذا الباسىىىتصدت الباحىىىث املىىىنهج التحليلىىى مت بهىىىو املىىىن

تلادة منهىىىىىا مبىىىىىا يتناسىىىىىب مىىىىىع مىىىىىادة سىىىىىاسىىىىىتعراض الدراسىىىىىات ال ىىىىىابقا يف جمىىىىىاج  قيىىىىىي  الىىىىىتعل  ارتل ىىىىىتبي باال
 بالتن د م  دد و بابا و.الرياضياتمت ببناء املقياس 
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 إجراءات البحث:
 ا بع الباحث اخل،وات التاليا يف إعداد املقياس 

  حتديد املعاي  ال   ش   يف جميوعها مقياًسا لتقومي منهج الرياضىيات احملوسىب على  بىب ا الخطوة األولى

 أحدارتنتنومت ب د دتو االستعانا ببعض الدراسات ال ابقامت بن  ق ي  املقياس إىل 

 (.1عشر جمااًل.  يا هو مب  يف اجلدبج )

 كتابة فقرات ) معايير( المقياس الخطوة الثانية:

ن جتييع عدد مى  املعىاي  الى   تعلىق ب ى  جمىاج مى  االىاالت مى  خىإلج مىا ي ىي   شى ي  جميىع اللقىرات 

عىىىاي  العىىىات منهىىىا الىىى  لليقيىىىاسمت بنلىىى  باالسىىىتلادة مىىى  املعىىىاي  الىىى   فىىىينتها الدراسىىىات ال ىىىابقا بخادىىىا امل

 ( معيارًا بناءا عل  نل .187 غلح جلييع املوادمت بدتو دياغا )

 الخطوة الثالثة: استخراج صدق المقياس

 للتن د م  دد  املقياس  ات الباحث بارت راءات اآل يا 

عىىىىرض املقيىىىىاس علىىىى  أربعىىىى  حم ًيىىىىا مىىىى  اختغادىىىىات خمتللىىىىا  مشىىىىرف  متصغغىىىى  يف مىىىىادة  -1
عليىى  رياضىىيات مىى  الىىذي  ي ىىتصدموت افاسىىوب يف  علىىييه مت بمتصغغىى  يف الرياضىىياتمت بم

التعلىي مت بمتصغغىى  يف التعلىي  ارتل ىىتبيمت بمفجمىى  يف جمىاج الىىتعل  ارتل ىتبيمت بأعفىىاء هي ىىا 
 ىدري  يف اجلامعىات متصغغى  يف جمىىاج منىاهج بطىر   ىىدري  الرياضىيات بصى  اهتيامىىات يف 

 ه  اف   عل  اللقرات ) املعاي ( م  حيث التعل  ارتل تبيمت بطلب من

 .مشوج القا يا ب لايا املعاي  يف    جماج 

 .حذف اللقرات غ  الفربريا 

 . أيا ا تاحات إضافيا عل  هذا املعاي 

 .نق  بعض املعاي  م  حمور إىل آخر 
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 .عدي  الغياغا بعض اللقرات لت وت ملهوما بباضحا  

  الذ) ينتي  إليو. ار باط املعيار باحملور الر ي 

% م  احمل ي مت باستبعدت بقيىا اللقىرات 77احت اب اللقرات ال  ن اال لا  عليها م   ب   -3
 ( معيارًا.151ال  نالو ن ًبا أ   م  نل مت ببذل  ن  قلي  عدد فقرات املقياس إىل )

 ( يوضح عدد اللقرات يف    جماج م  االاالت.1باجلدبج )
 ت في كل مجال من المجاالتعدد الفقرا: (1الجدول )

 عدد اللقرات االاج الر  
 17 األهداف 1
 12 اجلف )املت  ات باملعادالت( 3
 15 بنود عاما 2
 5 العدد بالعيليات 2
 7 القياس 5
 18 الن  6
 9 األلوات 7
 12 التقومي 8
 12 الوسا ط املتعددة 9
 27  غيي  دلحات املو ع 17
 7 اصندسا 11

 151 ال ليا األداة
 الخطوة الرابعة: استخراج ثبات المقياس

 للتن د م  ابات املقياسمت  ات الباحث بارت راءات اآل يا 
حتلي  املو ع ارتل تبي ملنهج الرياضيات احملوسب عل  بب ا ارتنتنو بناًء على  املعىاي  الى  ن  .1

 اال لا  عليها م  احمل ي .

زنيلىىىىوت در ىىىىا املا  ىىىىت  يف منىىىىاهج بأسىىىىاليب  ىىىىدري    ىىىىات الباحىىىىث بتىىىىدريب اإلاىىىىا معليىىىى  .3
الرياضىىيات بزنيلىىوت بىىهادات متصغغىىا يف الىىتعل  ارتل ىىتبي )انتىى  التعلىىي  للي ىىتقب ( علىىى   
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 يليىىا القيىىات بعيليىىا  قىىومي املو ىىعمت بفىىق املعىىاي  الىى  ن اال لىىا  عليهىىا مىى  احمل يىى مت عىى  طريىىق 
 ا بش   منلرد.املاللردا ص  للقيات بعيليا التقومي    قومي عينا م  هذا املعاي  مًعامت مث  ر 

ح ىىىىاب معامىىىى  الثبىىىىات عىىىى  طريىىىىق معامىىىى  اال لىىىىا  بىىىى  املقىىىىوم  باسىىىىتصراج معامىىىى   نىىىىداج  .2
(Kendall>s tau-b بهو م  املعامإلت ال   غلح لليقايي  الر )ا بهو بي 

 
TXغاد).= عدد األزباج املر ب،ا عل  احملور ال يس بلي  عل  احملور ال 

Ty.عدد األزباج املر ب،ا عل  احملور الغاد) بلي  عل  احملور ال يس = 

P)عدد األزباج املر ب،ا )متلقا   = 

Q( .عدد األزباج غ  املر ب،ا   =Kendall and Jean, 1990) 

سىىتصدات ل ايىىا  قىىومي مىىنهج لإل( األمىىر الىىذ) يشىى  إىل أت املقيىىاس دىىا  0,87ب ىىد بلىىغ معامىى  اال لىىا  )

 لرياضيات احملوسب عل  بب ا ارتنتنو.ا

 الخطوة الخامسة: تحديد كيفية استخدام المقياس:

حتديىىىد  ىىىوافر املعيىىىار يف املو ىىىع املىىىراد  قيييىىىو أب عىىىدت  ىىىوافرامت بي ىىىوت نلىىى  مىىى  خىىىإلج  ق ىىىي  مقيىىىاس  أواًل:

 التقومي إىل جمال  ذنا 

 .متوفر  إنا  ات متوافرًا بش   باضح بحمدد 

 ا  ات غ  متوافر بش   باضح بحمدد.غ  متوافر  إن 

  لريغ النتا ج عل  األداء عل  ب   نقاطمت ب  وت عل  النحو اآليت  ثانًيا:
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 .عإلما( باحدة عل     معيار حتو خانا متوافر( 

 .دلر( عل     معيار حتو خانا غ  متوافر( 

 (.151-7االثًا  مجع العإلمات عل  املقياس     ال  رنب أت  تابح ب  )
 رابًعا   غنيا املو ع بناًء عل  جميوع عإلمات التقيي  بي وت نل  عل  النحو اآليت 

 ( عنىىد حغىىولو علىى  عإلمىىا )فيىىا فىىو (مت أ) بدر ىىا  ىىوافر فىىو   131يغىىنا املو ىىع علىى  أنىىو )دمتىىاز
(87.)% 

 ( أ) 137-76 ىىا إىل  عىىديإلتمت عنىىد حغىىولو علىى  عإلمىىا )ايغىىنا املو ىىع علىى  أنىىو مقبىىوجمت بحب
 %(.79-% 57افر )بدر ا  و 

   ( أ) بدر ىىا 76يغىىنا املو ىىع علىى  أنىىو ي ىىر مقبىىوج بضىىعيامت عنىىد حغىىولو علىى  عإلمىىا )أ ىى  مىى
 %(.57 وافر أ   م  )

بيف ضىىىىوء دالالت الغىىىىد  ب الثبىىىىات شن ىىىى  القىىىىوج إت مقيىىىىاس  قىىىىومي موا ىىىىع الىىىىتعل  ارتل ىىىىتبي يف مىىىىادة 

  اسىىىتصدامها لتقىىىومي لتىىى  املوا ىىىعمت ببالتىىىا  الرياضىىىيات يتيتىىىع ةغىىىا   سىىىي ومتيا جتعلىىىو أداة مواو ىىىا شن ىىى

التعىرف إىل مىىواط  القىىوة بالفىىعا يف هىىذا املوا ىىعمت بأت املقيىىاس  ىىد يليىىد يف اختىىان  ىىرارات  تعلىىق بت،ىىوير  لىى  

املوا ىىع. بمىى  دميىىزات هىىذا املقيىىاس أت  ىى  حمىىابرا  تناسىىب مىىع مىىادة الرياضىىياتمت ببر ىىوع الباحىىث إىل املعىىاي  

سات ال ابقامت باختيار املناسب منها بفق العنادر ال   ندرج حتو  ى  جمىاج مى  االىاالت ال   فينتها الدرا

الثإلاا ال   بناها البحث افا مت فإت مادة الرياضيات  شت  يف بعفها مع املىواد الدراسىيا األخىرلمت ببعفىها 

 اآلخر خاص مبادة الرياضيات.

 التىصيات:

 ديا مبا ينيت بناًء عل  نتا ج البحث فننو شن   التو 

 .استصدات املقياس يف دور و النها يا لتقومي موا ع التعل  ارتل تبي يف مادة الرياضيات 
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  إ ىىىراء  عىىىديإلت ب غىىىويبات علىىى  مىىىنهج الرياضىىىيات احملوسىىىب علىىى  بىىىب ا ارتنتنىىىو حبيىىىث يعىىىزز

 هىىا نقىىاط القىىوةمت بي ،ىى  نقىىاط الفىىعا بالىىنق  يف التغىىيي مت بزنىىابج  لبيىىا املت،لبىىات الىى  زنتا

 ال،لبا.

   الىىى  أ ريىىىو يف جمىىىاج  قىىىومي املوا ىىىع ارتل تبنيىىىامت بنلىىى   باألحبىىىاثاالسىىىتلادة مىىى  البحىىىث افىىىا

للو وف عل  أفف  ال،ر  للودوج إىل مو ع  عليي   توافر فيو املعاي  التبويا بالتغىييييا باللنيىا 

 اجليدة م  أ   حتقيق األهداف التبويا املر وة.
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 املراجع:

 و للشىىىب ات؛ أساسىىىيات  غىىىيي   ىىى( مىىىنهج أ ادشنيىىىا سي3772ا بهىىىوملزمت ال  ىىىندرا ) ىىىاي مت زينىىى 

مت ص 1الدلي  املىتي مت  رمجىا  مر ىز التعريىب بالفجمىامت بى بت  الىدار العربيىا للعلىوتمت ط –موا ع الوب 

 .317-377ص 

 (  غىىىىيي  دىىىىلحات ارتنتنىىىىو3775خ،ىىىىابمت عىىىىامر باجلبىىىىا مت رامىىىى  )Flash Mx 3772 مت

 .377-192مت ص ص 1تيع العر مت طعيات؛ م تبا اال

 ( اسىىىىتصدات بىىىب ا ارتنتنىىىىو ب نا هىىىىا علىىىى  نظىىىى  اال غىىىىاج 3772زيىىىاداتمت عىىىىادجمت بخىىىى مت مىىىىربات )

 .1775بمت ص  3مت عدد 19بارتعإلت يف األردتمت  امعا ال مو مت أحباث ال مو مت جملد 

 ( نولو يىىىا التعلىىىي  3772عبىىىد ال ىىىييعمت مغىىى،ل  بآخىىىربت   )– يىىىات؛ دار ملىىىاهي  ب ،بيقىىىاتمت ع

 .315-317مت ص ص 1الل رمت ط

 (  مو ىىىع الثقافىىىا افاسىىىوبيا باملعلوما يىىىا مىىى  التبيىىىا العلييىىىامت حبىىىث 1995اللىىىارمت إبىىىراهي  عبىىىد الو يىىى )

 أبري مت م تب التبيا العر  لدبج اخلليجمت  امعا البحري . 37-18مقدت يف 

 (  اسىىتصدات الشىىب ا العامليىىا لليعلومىىات 3771اللهىىدمت عبىىد ا )(Internet)  يف التىىدري  العىىات

ال عوديامت دراسا جتريبيا ضىي  سل ىلا يف املنىاهج بطىر   ىدري مت اجليعيىا املغىريا العربيا يف امليل ا 

 .66( مت ص 72لليناهج بطر   دري  مت عدد)
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 (  املىىىنهج ارتنتنىىى 377املوسىىى مت عبىىىد ا )-  دنىىىونج مقىىىتح لوضىىىع منىىىاهج التعلىىىي  يف امليل ىىىا العربيىىىا

ارتنتنىومت الريىاضمت اللقىاء ال ىنو) الثىام  للجيعيىا ال ىعوديا للعلىوت التبويىا بالنل ىيامت  ال عوديا عىف

 .193 -191ص ص 

 ( إنشىىىاء ب ،ىىىوير إدارة موا ىىىع ارتنتنىىىومت عيىىىات؛ دار دىىىلاءمت ط3773نغىىىرب مت م ىىىعود )مت ص ص 1

261- 275. 

  (  عليييىىىىىا عىىىىىف ( األسىىىىى  العلييىىىىىا لتغىىىىىيي  بحىىىىىدة  3777اصىىىىىاي مت عبىىىىىد ا  بال نىىىىىد)مت عبىىىىىد ا

 .199 -167مت ص ص 75االنتنومت ال ويومت االلا التبويامت عدد 

 (  برنامج التعلي  للي تقب  انت 3773بزارة التبيا بالتعلي )- .بدع  م  مي ربسوفو مت عيات 

  ( املبىىادرة التعليييىىا األردنيىىامت مىىنهج الرياضىىيات ارتل ىىتبيمت عيىىاتمت ص 3772بزارة التبيىىا بالتعلىىي )

7-9. 
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Abstract 

Establishing a Measure to Evaluate Web-based Math Curriculum 

 

Dr. Mohammad Yousef Abu Rayya  

University Hail 

 

Dr. Khaled Khashan  

AL Isra’e Private University 

 

This study aimed at developing a measure, by providing clear criteria, to 

evaluate web-based math curriculums. The main question of the study is 

What are the criteria to evaluate web-based math curriculum? 

The measure consists of (11) categories, The measure consisted of (151) 

indicators with a reliability coefficient of (0.87) by using (Kendall’s tau-b) 

coefficient. The validity was measured through a panel of (40) referees. 

Some implications and recommendations were suggested, some of which are 

to carry out some improvements and amendments on the web-based math 

curriculum, enhancing the strong points and diminishing the weak points, 

and short coming in the design. To make use of the current study and the 

similar studies conducted on evaluating educational web sites and the web-

based curricula on internet, in order to be able to search for the suitable 

educational sites with high educational and technical standards. 

 

Keywords: Measure& Criteria, Evaluate, e-Learning Sites, Web-based Math 

Curriculum. 
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