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وهو جهاز الكترونً قادر على استقبال البٌانات وتخزٌنها ومعالجتها واسترجاعها بناء على 

 تعلٌمات مكتوبة باحدى لغات البرمجة.

ٌعد الكومبٌوتر تقنٌة متطورة دخلت مٌادٌن الحٌاة المختلفة الهمٌتها الكبٌرة ومنها التعلٌم والتعلم 

وٌركز هنا على استخدام الحاسوب للمساعدة فً تقدٌم المواد التعلٌمٌة ومراقبة تقدم المتعلم 

) العملٌة  وبصورة تنسجم مع احتٌاجاته الفردٌة وهو ضرورة لتجد عن مفهوم التعلم الذاتً وهو

التً ٌحاول فٌها المتعلم ان ٌكتسب بنفسه المعارف والمهارات والقٌم عن طرٌق ممارسات 

ٌحددها البرنامج التعلٌمً باستخدام المواد واالجهزة والمواقف التعلٌمٌة( وكذلك نتٌجة لتطور 

برامج ومنها التعلٌم المبرمج واستخدام البرامج التعلٌمٌة والتً تتطلب اجهزة عرض تالئم تلك ال

الكومبٌوتر وٌتوفر من الحاسبات ) الكومبٌوتر( انواع متعددة بدءاً بالكومبٌوتر المعقد الذي ٌتسع 

لملٌارات العملٌات وٌعمل على انظمة ولغات مختلفة وانتهاء بالحاسوب الصغٌر الكومبٌوتر 

والطاقة  الشخصً والجٌب تعمل الحاسبات على مصدر طاقة كالبطارٌات والتٌار الكهربائً

 الشمسٌة.

 مميزات التعلم باستخدام الكومبيوتر

 تقنٌة حدٌثة تختصر الزمان والمكان وتوفر معلومات كبٌرة دقٌقة عن كل موضوع -1

 امكانٌة خزن واسترجاع المعلومات فً كل وقت. -2

 ٌمكن التعامل معه بصورة شخصٌة -3

 ومرئٌة. امكانٌة ربطه بالدوائر التلفزٌونٌة واالذاعة لتقدم مهارات مسموعة -4

 امكانٌة التعلم من خالل برامجه وعلى مستوٌات مختلفة  -5

االفادة منه فً عرض برامج مختلفة وامكانٌة توفٌر طبعات للمواد التعلٌمٌة من خالل  -6

 ربطه بجهاز للطبع واالستنساخ

 ٌوفر عروضاً مجسمة وملونة تسهل عملٌة ادراكهة ولمختلف الموضوعات -7

ومراجعتها على شاشة العرض وحذف الخطأ ومعالجته امكانٌة تصمٌم المعلومات  -8

 بسهولة قبل طبعها.

امكانٌة االطالع على احدث المعلومات فً دول العالم من خالل ربطه بشبكات االتصال  -9

 العالمٌة وعبر االقمار الصناعٌة ) االنترنت (.



 ٌزٌد من الدافعٌة واالنتباه والتركٌز والتشوٌق فً التعلم. -11

ذ والسرعة واختصار وقت التفاعل النشظ مع المعلومات وتنمٌة القدرة الدقة فً التنفٌ -11

 على التفكٌر المنطقً.

 

 محددات استخدام الكومبيوتر

 ٌحتاج الى خلفٌة جٌدة وعلمٌة ومهارة فً عملٌة التعامل معه -1

 ٌحتاج الى متخصصٌن فً عملٌات الصٌانة -2

 لتخرٌب" امكانٌة التاثٌر علٌه ومحو المعلومات " ادخال فٌروسات ا -3

 جهاز حساس ٌحتاج الى دقة فً التعامل وضرورة وضعه فً مكان خاص وثابت -4

ٌحتاج الى عملٌات معقدة فً عملٌة التعامل مع البرامج وتحوٌل انظمة التعامل حسب  -5

 محددات ومواصفات معٌنة كالنقل من االنظمة االجنبٌة الى العربٌة او اللغات االخرى

 مكونات الحاسبة

وهً التً تتمكن من االتصال بالحاسبة وتوجه  input unitمعلومات وحدة ادخال ال -1

 االوامر واعطاء المعلومات الالزمة لتصدر االجابة بشأنها وتشمل :

 وتعتبر وسٌلة االدخال الرئٌسٌة وهً تشبه االلة الطابعة keyboardلوحة المفاتٌح  - أ

 وامروتنفٌذ اال ندوز الدخالٌكثر استخدامها بوجود نظام و mouseالفأرة  - ب

  scannerالسكنر  - ت

 وحدة المعالجة المركزٌة وتتكون من وحدتٌن اساسٌتٌن : -2

 وحدة التحكم - أ

 وحدة الحساب والمنطق - ب

 وحدة االخراج وهً التً عن طرٌقها ٌتم اخراج المعلومات والنتائج من الحاسب وهً: -3

 شاشة العرض وهً لعرض البٌانات والمعلومات والنتائج من الحاسوب ومنها - أ

الملونة والملونة المطورة وتعتمد درجات وضوح الشاشٌة على عدد النقاط الرأسٌة 

 واالفقٌة فٌها وكلما زادت هذه النقاط زادت درجة وضوحها.

 الطابعات : وتستخدم للحصول على نسخة ورقٌة من النتائج - ب

 االستفادة من خامات البيئة في انتاج الوسائل التعليمية



ٌمٌة على المعدات واالجهزة االلكترونٌة المعقدة او المصنعة فً ال تقتصر الوسائل التعل

ً دوراً ٌفوق دور وسٌلة معقدة  المصانع بل ٌمكن ان تؤدي وسٌلة تعلٌمٌة بسٌطة مصنعة ٌدوٌا

ً وٌتمكن المعلم وتالمٌذه من االستفادة من الخامات  التركٌب متشعبة التفاصٌل مصنعة مٌكانٌكٌا

اكثرها فً وطننا العراق اذ تتنوع مصادر البٌئة فً شماله ووسطه الى المتٌسرة فً البٌئة. وما 

 جنوبه بمختلف انواع النباتات والحٌوانات والمصادر الطبٌعٌة.

واصبح من الواضح لدى التربوٌٌن ان خٌر تعلٌم ٌحدث عندما ٌقترن العمل الجدي مع اللعب . 

بهم وٌساعدهم على تطوٌر مدركاتهم  الن اللعب ٌتٌح للتالمٌذ بخاصة الصغار اكتشاف ما ٌحٌط

العقلٌة, واستثمار خٌالهم وتنمٌة وعٌهم تدرٌجٌاً عن طرٌق التعامل المباشر والحقٌقً مع المواد 

 المتوافرة فً البٌئة

والهمٌة االستفادة من خامات البٌئة نجد ان مناهجنا ومقرراتنا الدراسٌة قد اكدت علٌها وٌطلب 

هم عادة جمع مواد وعٌنات واوراق نباتٌة وازهاراً وصخوراً بغٌة من بعض المعلمٌن من تالمٌذ

االستفادة منها فً مواد مثل المعلومات الحٌاتٌة والجغرافٌة وغٌرها, وبغٌة تدرٌب قدراتهم على 

 اللمس والشم والذوق واستثمار حب االستطالع والفضول نحو التعامل مع االشٌاء.

ما ٌدخل فً المقررات الدراسٌة ٌبعث فً نفوس التالمٌذ ان صنع الدمى واالشكال او النماذج م

الغبطة وٌساعدهم على نمو قابلٌاتهم الجسمٌة والعقلٌة واالجتماعٌة وٌكسبهم مهارة التوافق 

 واالنسجام بٌن حركات الٌدٌن والعٌنٌن واحداث االرتباطات الالزمة فً الدماغ.

ً تن مً قابلٌة التذوق الفنً لدى االطفال وتغنً وقد لوحظ ان اللعبة او الوسٌلة المصنعة ٌدوٌا

ثروتهم اللغوٌة عن طرٌق تسمٌة بعض ما ٌستخدمونه من مواد خام والوان وتكسبهم عادات 

والعطاء واحترام عمل االخرٌن والعناٌة بممتلكاتهم. فضالً عن ان اجتماعٌة فً التعامل واالخذ 

ت, وقد تكون ممارسة االعمال البسٌطة العمل الٌدوي ٌمتص الكثٌر من االنفعاالت والمشاكسا

ومعالجة بعض االشكال فاتحة العمال اخرى اكثر تعقٌداً. هذا وٌكون لاللعاب والوسائل 

التعلٌمٌة التً ٌصنعها التالمٌذ بمساعدة معلمهم اهمٌة خاصة قد تفوق االهمٌة التً ٌعطٌها 

 التالمٌذ الى مثٌالتها الجاهزة والمصنعة فً المعامل.

التلمٌذ بالبٌئة واحتكاكه بها ودراستها عن كثب والمشاركة فً نشاطاتها ٌنبغً ان تكون  فاتصال

جزءاً او كال فً اطار ما ٌهدف الٌه المنهج بحٌث ٌصبح هذا االتصال وظٌفٌاً هادفاً فان خروج 

 التلمٌذ الى البٌئة ودخول البٌئة الى المدرسة ٌنطوي على فوائد عدٌدة من ابرزها:



 ذ اكثر اثارة وتشوٌقاً النها مرتبطة بالواقع الذي ٌعٌش فٌهجعل التلمٌ -1

اتاحة الفرصة للتالمٌذ للخروج من الجو المدرسً الرتٌب الذي ٌنحصر فً الجدول  -2

 االسبوعً والصف والكتاب المدرسً المقرر

ً ومن مصادرها, كما ٌقل اعتماد  -3 جعل التالمٌذ قادرٌن على اكتساب المعلومات ذاتٌا

 الحفظ واالستظهار. التالمٌذ على

التقلٌل من اعتماد التالمٌذ على الكلمة المكتوبة او المقروءة واٌجاد افاق جدٌدة ومتعددة  -4

 للتعلم .

جعل التالمٌذ قادرٌن على تلمس المشكالت الواقعٌة التً تعانً منها البٌئة المحلٌة  -5

 والتفكٌر فً اسالٌب معالجة هذه المشكالت

لٌقظة وتتبع مختلف المؤثرات التً تؤثر فً مجرى الحٌاة اتاحة الفرصة للتدرٌب على ا -6

 فً البٌئة

شعور التالمٌذ بمكانتهم الحقٌقٌة فً البٌئة وتأكٌد االنتماء الٌها مما ٌحفزهم على  -7

 المشاركة بفعالٌة وتطوٌرها.

جعل التالمٌذ اكثر تقدٌراً العمال العاملٌن فً البٌئة ومهنهم , االمر الذي ٌساعد على  -8

 اتجاهات نحو احترام العمل لدٌهم.تكوٌن 

اكتساب التالمٌذ المٌول واالتجاهات التً ٌصعب على المعلم اكسابهم اٌاها من خالل  -9

 التدرٌس القائم غالباً على التلقٌن

 

 

 

 

 

 

 

 


