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 البحث:ملخص 

ة الهاشمية بين الواقع والمأمول كتاب الطفل المدرسي في المرحلة االبتدائية في المملكة األردنيهدفت الدراسة إلى دراسة 

،فالكتاب المدرسي في جميع اشكاله  يعد من الركائز الرئيسية في رفع مستوى جودة  العملية التعليمية ،فهو االيناء الذي 

يجسد المادة التعليمية ،وهو المرشد للمعلم و المرجع األول للطالب ، ومع التطور العلمي والتكنولوجي في قتنا الحاضر 

ر الكتاب المدرسي من كتاب تقليدي )مطبوع( إلى كتاب إلكتروني )ثابت( ثم إلى كتاب إلكتروني )تفاعلي( ، حيث يعد تطو

الثابت الذي يعد نقلة نوعية من كتاب  المدرسي اإللكتروني التفاعلي النسخة أألحدث والمعاصره للكتاب اإللكترونيالكتاب 

إلكتروني ثابت بعمل على أجهزة الحاسب اآللي واإلجهزة اللوحية )التابلت ورقي مطبوع يمكن حملة باليد وقراءته إلى 

،الهواتف الذكية( ،فهدف هذا البحث إلى معالجة الكتب المدرسية الحالية فب المملكة األردنية الهاشمية  والرفع  من 

 مستواها لكي تواكب معطيات العصر التكنولوجية المتاحة .

 .تصميم الكتاب التفاعلي –تصميم الكتاب اإللكتروني –المدرسي الكتاب  المفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

The study aimed at studying the textbook of the primary school child in the Hashemite 

Kingdom of Jordan between reality and hope, as the textbook in all forms is one of the main 

pillars in raising the quality of the educational process, it is the one that embodies the teaching 

material, which is the guide for the teacher and The first reference to the student, and with the 

scientific and technological development in the present our current time the textbook evolved 

from a traditional book (printed) to an electronic book (fixed) and then to an e-book 

(interactive), where the interactive electronic textbook is the latest and contemporary version 

of the fixed e book that It is a quantum leap from a printed paper book that can be carried by 

hand and read to a fixed electronic work on computers and tablets (tablet, smartphones), the 

aim of this research is to address the current textbooks in the Hashemite Kingdom of Jordan 

and to raise their level to keep up with the data of the Times Available technology. 

Keywords: Textbook  – E-Book Design  – Interactive book Design. 
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 المقدمة:

الحضاره  الكثيرين، فكانتأخذ الكتاب مكانه عاليه عند جميع حظارات وشعوب العالم وكان على مر الزمان محط أهتمام 

انتقلت هذه الصناعه إلى اوروبا عن طريق الحضارة  الورق، ثمالتي ساهمت في صناعة  أقدم الحضاراتالصينيه من 

شجع  المكتبات، مماهناك مخزون كبير من العلم في  فأصبحظهور الورق بداء الكتاب والمؤلفون بالكتابه  االسالمية، فبعد

 تمرت بالضهور حتى وقتنا الحاضر. على القراءه والتعلم وبذلك ظهرت الكتب بأشكالها واحجامها المختلفه واس

نتيجه إلى االنفجار المعرفي الهائل والتطور  العصر،الذي شهده هذا  ،الحياةومع التطور المتسارع في شتى مجاالت 

تطور العلم والتيكنولوجيا الذي صاحبه تطور في أجهزة الحاسب اآللي المكتبية  الحياة، إلىالكبير في جميع مجاالت 

ساهمت هذه التقنيات بشكل كبير في إيجاد حلول  التعليم، حيثما ادى إلى ظهور تقنيات متطوره في مجال والمحموله م

 التعليم.إلكترونيه تزيد من عملية التفاعل في عملية 

 والقيم،المدرسي المرجع األساسي للطالب في عملية حصوله على المعرفة واكتساب المهارات واالتجاهات  ويعد الكتاب

تميز الكتاب  تطويره، حيثممن قاموا على  الكثير،الكتاب المدرسي اهتمام  والتيكنولوجي، لقيومع التطور العلمي 

التطـور الهائـل وفي هذا الزمان الذي صاحبه  انتشاره.رة عدده وسعت المدرسي عن باقي الكتب المنتشره بين الناس بكث

تطـور أسـلوب عـرض الكتـاب كغيـره مـن مصـادر التعليم األخرى حيث ظهر اسم جديد  المعلومـات،فـي تكنولوجيـا 

ـة كبيـرة فـي مجـال وهذا النوع من الكتب كـان قفزة نوعي (E-BOOK) للكتاب وهو ما يعرف باسم الكتـاب اإللكترونـي

بمقدور  أصبحالتعلـيم ممـا سـهل مـن عملية انتشار الكتب وقرائتها عبر أجهزة الحاسب والهواتف الذكيه وغيرها وبذلك 

 وقت.القارئ القراءه في أي 

 البحث:مشكلة 

 المدرسي.أهمية مؤائمة الشكل للمرحلة العمرية للطفل االردني التي يخاطبها الكتاب  -1

مشكلة البحث في ضرورة مواكبة العصر التي أصبحت ضرورة ملحة واساسية وهامة من خالل التطور تتضح  -2

لذا نأمل في التحول من الكتاب الورقي المطبوع إلى الكتاب اإللكتروني  –التكنولوجي واستخدام وسائط الميديا المتاحة 

 التفاعلي.الثابت كمرحلة يتغير منها إلى الكتاب اإللكتروني 

 تبع المصمم نظام واحد في المعالجة البصرية في كل اغلفة الكتب بالرغم من انها مرحلة واحدة.    الي -3

       التعليمية.اليتبع المصمم نظام شبكي واحد في تصميم معظم نماذج الكتب المدرسية بالرغم من انها نفي المرحلة  -4

 االهداف:

                                           األردني.ل تنمية وتطوير تصميم الكتب المدرسية الموجهه للطف -1

 العصر.مواكبة التطور التكنولوجي لمعطيات  -2

 .لى ربط الطفل بالكتاب اإللكترونيالتفاعلية تعمل ع -3

 .           وضع نظام للمعالجات تصميم الكتاب -4

 األردنية.كتب األطفال المدرسية  المكانية:الحدود 

  م. 2018-2014منذ عام  الزمانية:الحدود 

 والمأمول.كتاب الطفل بين الواقع  الموضوعية:الحدود 
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 البحث:فروض 

 أفضل.استخدام معايير التصميم االكاديميه يجعل الكتاب في مستوى  -1

 تفاعلية.وسائط الميديا تجعل الكتاب أكثر  -2

 للكتاب.استخدام معطيات العصر التكنولوجية يجعل الطفل أكثر استخداماً  -3

 البحث:محاور 

 األول:المحور 

 دراسة واقع كتاب الطفل المدرسي األردني من خالل الدراسه التحليلية التي تتبع المنهج الوصفي.

 الثاني:المحور 

يكأأون تفاعليأأاً تماشأأياً مأأع رو  العصأأر  وثانيأأاًا أنالمأأأمول بالنسأأبة لكتأأاب الطفأأل األردنأأي أن يكأأون اوالًا إلكترونأأي ثابأأت 

 المتاحة.ومعطيات التكنولوجيا 

 األول:المحور 

 دراسة واقع كتاب الطفل المدرسي األردني من خالل الدراسه التحليلية التي تتبع المنهج الوصفي.

 تمهيد:

في إيجاد بيئة  والطالب، ويسهميعتبر الكتاب المدرسي في إطار المفهوم الحديث إحدى وسائل االتصال المباشر بين المعلم 

حيث ُيعدُّ الكتاب المدرسي األداة  التعليمية،ليمية مليئة بالحيوية والتفاعل إذا تم إستخدامة مع أهداف المحتوى والوسائل تع

يعد ركيزة أساسية موجهة إلى جمهور الطلبة  التعليمية، كماالرئيسة في عملية التدريس والعنصر االساسي في العملية 

 مادة.ي الخاص بكل يجدون بين صفحاته البرنامج الدراس

هذا وإذا كان الهدف النهائي من التعليم المدرسي هو أن يتحول التلميذ من مرحلة االعتماد على غيره في كسب المعلومات 

إلى االعتماد على نفسه في ذلك فأن من أهم وسائله في االعتماد على النفس في تحصيل المعلومات هي قراءة الكتب 

تعريف الكتاب سيتناول هذا الفصل  للطالب. لذادر لالفادة بالنسبة والكتاب المدرسي هو أول مص منها،واالستفادة 

في تصميمه وإنتاجه وخطوات تصميمه  والعوامل المؤثرةالعملية التعليمية  وأهمية فيوعناصره المدرسي ومواصفاته 

 خصائصه.باالضافة إلى 

 :لغويا  تعريف الكتاب المدرسي 

                                                                                                                (195: ص19)ت ب  يكتُب كتابا وكتبا، جمعه ُكُتب"الكتاب هو" كل ما يكتب فيه من الفعل ك  

يعتــبر األداة الرئيــسية واألوليــة في العمليــة التربويــة، فهــو يحتــوي علــى المــادة التعليميــة بطريقـة منظمـة،  "

                                                    (218 : ص22)تـساعد الطالب علـى تـذكر تلـك المـادة أو الرجـوع إليهـا " 

 :أصطالحيا  درسي تعريف الكتاب الم

                                           كاالتياتتعدد تعريفات الكتاب المدرسي أصطالحياً 

التعليمية، ويوفر أعلى مستوى من الخبرات  المقرر،"من أهم المصادر التعليمية التي تمثل أكبر قدر من المنهج التربوي 

 (15: ص11)أداة مهمة من أدوات التعليم ويعتمد عليه المعلم في تنظيم تعليمه "  وهو

وأن يكون مصدراً  معين،دم في مستوى تعليمي به أن يستخ ومنظماً، يقصدهو أداة تعليمية تعالج موضوعا دراسيا محدداً "

 .(5: ص8)أساسياً للمادة الدراسية في برنامج معين" 
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" فهو ذلك الكتاب الذي يشتمل على مجموعة من المعلومات األساسية التي وضعت لتحقيق أهداف مخططة ومحددة مسبقاً 

ظم لتدريس مادة معينة في مقرر دراسي معين ولفترة شكل علمي من فيالمعلومات )معرفية، مهارية، وجدانية( وتقدم هذه 

 .(102: ص3)" زمنية محددة

"هو كتاب يؤلف وفقا لمقرر دراسي يحكمه العديد من المبادىء في اختيار المادة العلمية وتنظيمها وترابطها بشكل يسهل 

م في دراسة مادة أو مقرر معين طالب الفرق الدراسية وجميع مدرسيه ويستخدمه جميععلى الطالب إدراكها وفهمها هذا 

  .(29: ص16) وهو بذلك يساعد على تنظيم وتوحيد العملية التربوية "

 (262،263: ص22)مواصفات الكتاب المدرسي :

     التعليمية.يحقق أهداف البرامج  -1

    علمية.على حل المشكالت بطريقة  للمتعلمين، ويساعدُيكسب المهارة  -2

    المتعلمين.يواكب نظريات التعلم الحديث ويحّفز  -3

 .يراعي عادات وتقاليد بيئة الطالب -4

       للمتعلم.مع مقدار النضج العقلي  الطالب، ويتناسبيراعي الفروق الفردية بين  -5

     ووحداته.بين موضوعات الكتاب  ة، والتوازناللغ يراعي الجوانب اللغوية كسالمة -6

 القارئ.عود إليها ينتهي بقائمة من المراجع التي يستطيع أن ي -7

 (19: ص4)أهمية الكتاب المدرسي في العملية التعليمية :

مصدراً من مصادر  للتعليم، ويعديلعب الكتاب المدرسي دوراً كبيراً في العملية التعليمية التربوية فهو ركيزة أساسية  -

ينقل محتوى المنهج من نصوص وصور  الكتاب المدرسي الوسيلة التربوية التي تسمح للمعلم أن المنظمة، ويعتبرالتعليم 

 أومبسط.إلى أذهان الطلبة في مختلف األعمار بشكل محلل ومنظم 

 (42،43: ص9)وتعود أهمية الكتاب المدرسي في العملية التعليمية إلى :

   الدرس.يوفر الحقائق والمفاهيم االجتماعية التي تساعد المدرس على تحضير  -1

       والمعلم.احتواء الكتاب على قائمة المصادر والمراجع التي تفيد الطالب  -2

     الطالب.يعمل الكتاب المدرسي على تنمية مهارات القراءة لدى   -3

    الطالب.يعرض الكتاب المدرسي المعلومات بطريقة تناسب مع مستوى  -4

                                                                                                                                                                                             للمتعلمين.مجتمع يعتبر الكتاب المدرسي من المصادر الرئيسة في نقل ثقافة ال -5

          المراجعة.يعود إلى الكتاب للمذاكرة أو  يعتبر الكتاب المدرسي الصديق الحميم للطالب، فالطالب -6

 (64-61: ص10)مكونات الكتاب المدرسي :

      الكتاب:مقدمة  -1

فصوله، تعطي مقدمة الكتاب للدارس )الطالب أو المعلم( فكرة عامة عن األفكار األساسية التي تتضمنها وحدات الكتاب أو 

 الكتاب،واإلشارة إلى األهداف التعليمية التي ينبغي تحقيقها بعد االنتهاء من دراسة  للدارس،أهمية المادة التي تقدم  ومدى

  التعلم.باألضافة إلى احتواء مقدمة الكتاب على إرشادات تساعد المتعلم وتعمل على تهيئته في عملية 
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  التعليمية:األهداف  -2

فاألهداف العامة يمكن أن تحقق بعد دراسة الكتاب  خاصة،تتوزع أهداف الكتاب المدرسي بين أهداف عامة وأهداف 

 الوحدة، فتعتبراألهداف الخاصة فتكون خاصة بكل وحدة في الكتاب، ويمكن تحقيقها بعد االنتهاء من دراسة  كامالً، أما

                                                                                                 وعناصرة.ترجمة لمحتوى المنهج األهداف في الكتاب 

 (:الخبرات التعليمية للكتاب )المحتوى -3

ّد عملية تحديد المفاهيم األساسية للمادة  ألنها تحتاج إلى  فكرياً،تطلب جهداً العمليات غير السهلة فهي ت الدراسية، منُتع 

والتي يتم  التربوية،إلى تحديد المبادىء األساسية التي تقوم عليها الفلسفة  المجتمع. باألضافةتحليل المتعلمين واحتياجات 

                                                                           أساسها.بناء المناهج المدرسية على 

      والتدريبات:األنشطة التعليمية  -4

إن من أهّم العناصر في توفير تغذية راجعة للمتعلمين واكتشاف مدى قدرتهم على فهم الموضوع واأللمام بأه هأي  األنشأطة 

ون علأى والتدريبات الموجودة داخل الكتاب لذلك ينبغي أن تأخذ األنشطة والتدريبات حقها من المؤلفين وأن يحرص المؤلفأ

 الوحدة.التعليمية الخاصة بتلك  أن تستند األنشطة والتدريبات الموجودة في نهاية كل وحدة إلى األهداف

 (2،3: ص23) الشبكي:النظام 

،ويتوقف ذلك على مدى القدره على استخدام إن نجا  كثير من االعمال التصميمية يعتمد بشكل كبير على األنظمة الشبكية 

تلك األنظمة وانسجامها مع العناصر المستخدمة في الصفحات ، فاستعمال الشبكات يتطلب مرونة وقدرة للوصول إلى 

صفحات تحمل عنصراً واحداً ،فالنظام الشبكي يعتبر مساعده اثناء عملية التصميم وليس ضمان أن التصميم سوف يكون 

استعمال النظام الشبكي ، إلن النظام يعطي كثيراً من أشكال التصميم وكل مصمم يختار االسلوب الذي يناسبه  ناجح اذا تم

للتصميم الشخصي ،فيجب أن يكون المصمم على دراية بطريقة عمل الشبكة،فالشبكة تأخذ أشكاالً عدة يمكن أن تعرف 

 ر من االختيارات التيبوغرافية والوسائل البصرية .الهوامش أو أعمدة المتن ،وقد توافر نظام عمل متداخل لكثي

 الشبكي:تعريف النظام 

هو"مجموعه من الخطوط غير المطبوعه إلرشادات أعدها المصمم تستخدم لتنظيم الفراغ الذي ستحتله العناصر، 

 ".ولتوضيح مواقع تنسيق العناصر التيبوغرافية على الصفحه بدقة، وال تعتمد على نسب محددة مسبقاً 

هو "تخطيط يقسم المساحة إلى أجزاء ثم يملؤها بعبارات وصور ورسوم وغير ذلك من العناصر المستخدمة في المطبوع 

 والمطلوب ترتيبها داخل المساحة".

 الشبكي:الشكل والوظيفه للنظام 

فات المنتظمة للخطوط تعد الشبكة التقليدية األساس ألنظمة التصميم الحديثة حيث تعتمد هذه الشبكة على تراكب المسا

هذه الشبكة تستدعي الثبات وتكون القياسات األفقية  متماثلة،الطويلة والعرضية التي تؤدي إلى الحصول على مربعات 

 10إذا كان حجم الحرف  المثالاوالرأسية مبنية على فراغ السطر أي ارتفاع الحرف والفراغ بين السطور وعلى سبيل 

 بيكا. 1بنط أو  12لسطور فإن القياس األساسي هو بنط بين ا 2بنط مع مسافة 

 (73،74 : ص17) الشبكي:مراحل صياغة متطلبات المعلومات عند أستخدام النظام 

 األولى:المرحلة  -1

عند تصميم الكتب اإللكترونية على الشاشات الرقمية يجب على المصمم تأكيد الخصائص المعلوماتية للمحتوى باألضافة  -

إلى ابراز متطلبات اإلنتاج لمضمون الكتاب ومالءمته للعرض على الشاشة،واألخذ بعين االعتبار خواص المحتوى 
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بيعة استخدام األلوان والرسوم ،وعددها ،وجودتها، وخصائص المميزة له ،مثل تنوع المعلومات ،وأهمية كل جزء ،وط

العناصر المتحركة، ويجب على المصّمم أيضاً توقع المشاكل المحتملة التي من الممكن وقوعها عندما يتم وضع محتوى 

لمناطق المعلومات على شبكة التصميم مثل العناوين الرئيسية والسطور الطويلة أوالمتن والصور والرسوم ،وتحديد ا

 الفارغة أوالهوامش و نقص المحتوى في أحد األقسام .

 الثانية:المرحلة  -2

عدم التقليل  الشبكة، فيجبتقوم عليها  العريضة التييتم في هذه المرحلة وضع المادة بشكل متناسق مع بيان الخطوط  -

وإيجاد كل  التكوين،دون اإلضرار بمهمة  الشبكة هي اإلمداد بوحدة كلية عناصر، فمهمةمن أهمية ما تحتوية الشبكة من 

 التصميم.ما هو يعمل على الوحدة الكاملة دون إالساءة إلى قوة 

االعتبار، لتحقيق صورة موحدة للهوية البصرية في الكتاب اإللكتروني يجب أخذ األمور التالية بعين  -

 (75 : ص17) :وهي

 (:Color Specificationsمواصفات اللون ) -1

 تبرز بعض العناصر عند إنتاج سلسلة من الكتب . الكتاب، والتيدرجة اللون المستخدمة في تصميم جميع صفحات أي 

 (:Type Faceشكل الخط ) -2

بعض  الكتاب، وفييجب الحفاظ على حجم الخط أو مقاسة المستخدم ونوعه في العناصر المكررة في جميع عناصر  -

الحروف إلعطاء احساس بأهمية المعلومات داخل الصفحة الواحدة مع االستمرار  الكتب يتم اختيار مجموعة من أشكال

 الصفحات.كمبداء واحد في جميع 

 (:Logo Location)أوالشعار تحديد مكان ثابت للعناوين  -3

ن ثابت يقصد به أختيار مكان ثابت للعناوين الرئيسية والمستمرة ويشمل ذلك أرقام الصفحات باإلضافة إلى اختيارمكا -

 .دام على الغالف أو داخل الصفحاتللشعارفي حالة استخ

 ( :Clear Space And Size Requirementsمتطلبات ومساحات الفراغ الواضح وعالقتها بالحجم ) -4

العنصر األكثر بروزاً في التصميم البصري هذا، والحفاظ  الفراغ، ويعتبروتعني عالقة الشكل بالمساحة المحيطة من  -

حسابات مختلفة تعتمد على نسبة وطرق عمل الهوامش المختلفة  المختلفة، لهنسب األشكال ومساحات الفراغ  على

 للنص.المجاورة 

 (:Motionالحركة ) -5

التأأي يأأتم بهأأا العأأرض سأأواء كأأان نأأوع العأأرض صأأوراً أونصوصأأاً  وطريقأأة والسأأرعةيقصأأد بهأأا الحفأأاظ علأأى العأأرض  -

 الصفحات.متحركة في جميع 

 (66،67: ص12)العوامل المؤثرة في تصميم وإنتاج الكتاب المدرسي :

   التخطيط:موضوع تصميم الكتاب ونوع  -1

يجب أن يحصل المصمم على كل المعلومات الالزمة لكي يقوم  التخطيط؛ لذايختلف النشاط التصميمي باختالف نوع 

            قليلة.إنتاج كتاب ذي جودة عالية بُكلفٍة باستنتاج السمات الفنية واختيار المناسب منها ودراسة كيفية 

    زة:المميطبيعة الكتاب الشكلية وصفاتة  -2

 فقط.ُيقصد بطبيعة الكتاب الشكلّية احتواؤه على كتابة وزخارف وصور أوعلى كتابة 
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       استخدامة:الكتاب وطبيعة الغرض من  -3

وكونه أساسّياً في التدريس، وعدد حصصه  ب،الكتاعليها يعتمد الغرض من الكتاب على طبيعة المادة العلمية التي يحتوي 

                                                                            أكبرمن حصص سائر المواد األخرى.

    وبيئتهم:الطالب  نوعية -4

                                                                                  التالميذ.يجب على المصمم معرفة بيئة وعمر التالميذ الموجه إليهم الكتاب لكي يقدم تصميماً يستطيع أن يالئم قدرات 

 المطلوبة:عدد النسخ  -5

ى دراية بعدد النسخ المطلوبة وعدد الصفحات في الكتاب الواحد، يستطيع أن يحدد قيمة الُكلفة عندما يكون المصمم عل

تحديد عدد النسخ عن طريق حصر عدد التالميذ وعدد المدرسين والموجهين  الكتاب، ويستطيعاالقتصادية الالزمة لطباعة 

 الخ.ومكتبات المدارس واإلرشيف الخاص بالوزارة ..... 

   والتشطيب:طريقة الطبع  -6

                                                                               المطبوعة.يقوم المصمم بتحديد مواصفات تنفيذ الكتاب وتحديد طريقة الطبع بعد تحديد الكمية 

 (24،25: ص4)دوافع تطوير الكتاب المدرسي :

                         المجاالت.إتاحة الفرص أمام الطالب لتحفز النمو لديهم في جميع  -1

         منها.مساعدة الطالب على الربط بين المعلومات والتوصل إلى ما هو مهم وأساسي  -2

  الكتاب. العناية بإخراج الكتاب، وتسليط الضوء على حجم الغالف والفهرس والوسائل واالنشطة التي يتضمنها -3

                  التعليمية.االستفادة من نتائج األبحاث العلمية لالرتقاء بالعملية  -4

                                                                                                                                                                                                                       العصر.تزويد الطالب بالكمية الكافية من الخبرات لمواكبة متغيرات  -5

 (.61،62: ص16):خطوات تصميم الكتاب المدرسي

                                                                                          تصميمه.معرفة حجم الكتاب المراد  -1

            الكتاب.تحديد نوع الورق المستخدم في عملية طباعة  -2

 العمرية.تحديد الخامات المستخدمة في تجليد الكتاب حسب الفئة  -3

                      المدرسي.ع الكتاب تحديد طريقة طب -4

                                                                                                                                                                                                                           الكتاب.تحديد آلية توزيع العناصر الجرافيكية داخل تصميم صفحات  -5

 المدرسي:غالف الكتاب 

يعتبر الغالف أهم جزء في تصميم الكتاب ،ويأتي تصميم غالف الكتاب في مقدمة العناصر األساسية لنجاحه ، فالغالف 

وجه الكتاب الذي ينظر إليه القارئ ،وواجهة أي مهم جداً إذ إنه يحافظ على الكتاب ويحمية من ضياع صفحاته وهو يعد 

عمل مطبوع، فيعمل الغالف على جذب الشخص إلى العمل ويوضح محتوى ذلك العمل من كتابات وصور وأشكال أو 

رموز، وبذلك فهو يقوم بإيصال رسالة مبدئية للشخص عن مضمون العمل الذي بين يديه ويعد الغالف أيضاً اعالن للعمل 

 الجمهور إليه وتزيد أهّمّية الغالف عندما يكون الكتاب مقّدماً إلى صغار السن . و أداه لجذب

وعندما يكون الكتاب مقرراً دراسياً تزداد أهمية الغالف بشكل أكبر؛ إلن الطالب يجبر على أستخدامه لذا يجب علينا أن 

 جيد.نحبب الكتاب إلى الطلبة بتصميم غالفه بشكل 

المدرسي يجب مراعاة األسس العلمية لتصميمه وذلك باتباع نظام تصميمي واضح، حيث  وعند تصميم غالف الكتاب

ويوجد التصميم الذي يتم  بعض.يوجد التصميم المتماثل الذي يتم من خالله وضع العناصر التشكيليه والعناوين بعضها إلى 
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نظمة التصميمية يجب أن نقوم بحسابات نرغب في تحطيم هذه اال الجانبين. وعندمافيه وضع األشكال والعناوين في أحد 

بين الطالب والكتاب  عالقةدقيقه لكي النشوه الشكل العام أو نؤثر في حركة العين في تصميم الغالف ويكون ذلك بإيجاد 

 كامالً.المدرسي الذي سيبقى معه عاماً دراسياً 

 (.166 : ص21) منها:هناك عدة تعريفات للغالف نذكر 

ة العمل المطبوع الذي تكسبه الشكل الجديد ويجب أن يتالءم مع توجة المطبوع وهو يحمل الفكرة التي " واجهالغالف: هو

 “.لها واقع وحضور إعالني على وجة المطبوع 

"الورقة الخارجية سواء كانت من نفس نوع ورق الكتاب أو من غيره من  هو (:Book coverغالف الكتاب )

فهو الحامي والحافظ على الكتاب  شابه،)الكرتون(المكسو بالقماش أو الجلد أو البالستيك أو ما المواد كالورق المقوى 

 (.17 ا ص6) باإلضافة إلى التعبير عن مضمون الكتاب من خالل المعلومات الموجودة عليه "

 (210 : ص16) المدرسي:وظائف غالف الكتاب 

 .إتصاليهمن ناحية يعبر عن محتويات الكتاب من موضوعات وأكثرها قوه  -1

 طريق:عن يحقق جاذبية الكتاب ومضمونه  -2

                        العمرية.زيادة األلوان التي تجذب الطالب وذلك حسب المرحلة  -أ

 تعقيدات.أي  اليوجد بهتصميم مبسط  -ب  -ب

     قراءته.وضو  العنوان وسهولة  -ت

       للطالب.تلبية االحتياجات النفسيه  -3

  الكتاب.جذب انتباه الطالب، ودفعه إلى تناول  -4

 الكتاب.إثارة االنتباه إلى صورة  -5

 (210،211 : ص16) المدرسي:السمات الواجب توافرها في غالف الكتاب 

      الطالب.ديناميكية الكتاب التي تكفي لجذب انتباه  -1

 بساطة الغالف ومرونته.            -2

 .        أن يكون ذا لمسه جمالية جذابة  -3

                                                                                                                                                                       مفتعل.أن يخضع لتكوين مرتبط وغير  -4

 (.211: ص16) الكتاب:مراحل تصميم غالف 

        متوافقة.مرحلة فهم مضمون محتوى الكتاب والتعمق فيه فكرياً للوصول إلى حلول تشكيلية  -1

مرحلة تحليل النظم الجماليه القائمة على تصميم الغالف مع البحث عن نظم جمالية جديده، وتنقسم هذه المرحله إلى  -2

 همااجانبين 

 المساحه والفراغ.    الخط،اللون،  الشكل،وهو يتكون من  الشكلياالجانب  -أ

 المحتوى.ويكون عن طريق مواءمة تصميم الغالف طبيعة  الوظيفياالجانب  -ب
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 األردنية:بعض النماذج من الكتب المدرسية 

 التحليليه:الدراسات 

 الرياضيات.كتاب  األول:النموذج 

 

 الرياضيات:تحليل صفحتين داخليتين من كتاب 
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 :كتاب لغتنا العربية الثاني:النموذج 

 

 العربية:تحليل صفحتين داخليتين من كتاب لغتنا 
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 العلوم.كتاب  الثاني:النموذج 

 

 وم:العلتحليل صفحتين داخليتين من كتاب 
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 االنجليزية.كتاب اللغة  الرابع:النموذج 

 

 االنجليزية:تحليل صفحتين داخليتين من كتاب اللغة 
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 التحليلية:جدول الدراسات 

 التحليلية:جدول الدراسات  

 بيانات الكتاب ا الرقم

 .،لغتنا العربية ،العلوم ،اللغة االنجليزيةالرياضيات  اسم الكتاب ا (1)

 االبتدائية(.األّول _ الجزءاألول )المرحلة  الصف ا (2)

 مطبوع . نوع الكتاب  ا (3)

 عدد الصفحات ا (4)

، عدد صفحة (  71)عدد صفحات كتاب الرياضيات  

صفحة (، عدد صفحات  95صفحات كتاب لغتنا العربية )

عدد صفحات كتاب اللغة  ،صفحة ( 71كتاب العلوم )

 .صفحة ( 64االنجليزية )

 رقم الصفحة ا (5)

( ،العلوم 7+6،لغتنا العربية )( 39+38)كتاب الرياضيات 

داخلية  ( صفحات35+34( ،اللغة االنجليزية )32+33)

 مفرده .

 ( .A4)مقترباً من مقاس الـ  27,9*21 مقاس الصفحات ا (6)

 أوفست أربعة ألوان . طريقة الطباعة ا (7)

  ا أغلفة الكتب ااوالً   (8) 

 شعار الناشر ا 
 

التربية والتعليم بالمملكة األردنية تم وضع شعار وزارة 

الهاشمية في أعلى منتصف الغالف في النماذج الثالثه األولى 

 ( تم وضع الشعار في أعلى يمين الغالف.4وفي نموذج رقم )

 العنوان الرئيسي ا 

( كان نوع الفنط المستخدم في العنوان 1في النموذج رقم )

بدرجة ( Hacen Extender X4 Super Fit)الرئيسي 

( اما في نموذج 150مقاس ) ،الخلفيةلون بيضاء متباينه مع 

نوع الفنط المستخدم في العنوان الرئيسي ( فكان 2رقم )

(AF_Najed( بدرجة لون بنفسجي يحيطها خط .)Strok )

( اما في نموذج 100مقاس )، بلون أبيض يتباين مع الخلفية

لرئيسي نوع الفنط المستخدم في العنوان ا( كان 3رقم )

(AF_Najed ، بدرجة لون صفراء تتباين مع الخلفية )

نوع الفنط ( كان 4اما في نموذج رقم ) (225مقاس )

 Hacen Extender X4)المستخدم في العنوان الرئيسي 

Super Fit( مقاس ، )بدرجة لون خضراء مستمرة   (150

،تسهل عملية تباين العنوان الرئيسي مع  تتباين مع الخلفية

 ءتهابقه من عملية إدراكه أو قراة في جميع النماذج السالخلفي
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 الشكل الرئيس في 

 تصميم الغالف االماميا

( اعتمد تصميم الغالف على صورة 4،1في النموذجين رقم )

( فعتمد 3،2ملونة وبعض الكتابات ، اما في النموذجين )

 تصميم الغالف على منظرين طبيعيين .

 
 الشكل الرئيس في 

 الغالف الخلفي اتصميم 

 علىااحتوى الغالف الخلفي في جميع النماذج 

 امتداد لوني الغالف األمامي. -

 (.الباركود )لمعرفة عدد النسخ المطبوعة أو المخزنة -

 شعار المطبعة وعنوانها . -

 
المعالجات الجرافيكية للشكل المستخدمة 

  الكتب.في النماذج التحليلية لالغلفة 

امج المعالجات الجرافيكية )الفوتوشوب تم استخدام بر

 .في معالجة أغلفة الكتب واالليستريتور( 

 اللون المستخدم في الغالف ا 

 ا استخدم في تصميم الغالف العديد من األلوان وهي

)األحمر،األصفر،األخضر،البرتقالي،األزرق الفاتح ،األزرق 

 الغامق ،األبيض ،البنفسجي ( .

  الهيئة الشكلية للصفحات الداخلية ا ثانياًا (9)

 النظام الشبكي ا -أ  

يتضح أن مصمم الصفحات يستخدم يلتزم فيبعض النماذج  -

باستخدام النظام الشبكي في وضع عناصر الصفحات وال 

 اخرى.يلتزم في نماذج 

 النماذج.وضع النص على الشبكة في شكل افقي في جميع  -

جعل المصمم تفاوت في نسبة تصميم الهوامش في جميع  -

  بالنظام.النماذج دون االهتمام 

ثلت جميع نماذج الكتب احتواء  - صورة  غالفها علىم 

بط مضمون صفحاتها وبعضها يحتوي على ايقونات بينما ارت

 .بعناوين الدروس

اتفقت جميع النماذج في حركة األيقونات الموجوده في  -

ا  مع حركة العين التي تأخذ مساراً من جهة اليمين مضمونه

إلى اليسار كمسار قراءة اللغة ثم من اليسار إلى اليمين ثم من 

اليمين إلى اليسار وهكذا انتهاء بجهة اليسار في كلتا الصفحتين 

 الصفحة وعكس ذلك في نموذج اللغة االنجليزية .

 الهوامش ا -ب 
النسب بين الهوامش حيث يتضح في جميع النماذج إختالف  -

 أن المصمم هنا اليحترم نسب الهوامش  .

 الفراغ ا -جـ  

نالحظ في جميع النماذج أن المصمم قام باعداد عناصر  -

الصفحات على خلفية بيضاء ليتم ادراكها بسهولة وييسر نتيجة 

للتباين بين تلك العناصر )الرسوم أو الصور واالشكال الملونة 

 البيضاء .( مع الخلفية 

 االشكال )الصور(ا -دـ 

أختلفت االشكال والصور المستخدمة في جميع النماذج وذلك 

( 1وفقاً لمحتوى الصفحات حيث استخدم في النموذج رقم )

( فاستخدم شكل 2مجموعة من االيقنات اما في نموذج رقم )

( قام 3على هيئة عالمة تحمل رسمة رمزية وفي نموذج رقم )

( قام  أيضاً 4صور رئيسية وفي نموذج رقم ) باستخدام أربعة

 باستخدام أربعة صور رئيسية .

(10) 
   العناصر الشكلية لتصميم  لثاًاثا

 الصفحات الداخليةا
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 العنوان الرئيس في الصفحة ا -أ 
العنوان الرئيسي في  النماذج بوضعاتفق المصمم في جميع 

  الصفحة.أعلى منتصف 

 اللون ا -ب 

المصمم في النماذج الثالثه االخيراه على استخدام اتفق  -

األلوان االساسية فيها وهي )األحمر واألصفر واألزرق( 

باالضافه إلى بعض األلوان الثانوية وهي )البرتقالي 

واألخضر والبنفسجي( اما في النموذج األول فقد استخدم 

بعض األلوان الثانوية )البرتقالي واألزرق( في تصميم 

باالضافه إلى األلوان المحايده )األبيض واألسود( الصفحات 

في الكتابه حيث أن هذه األلوان تتناسب مع طبيعة المرحلة 

 العمرية للطفل في األردن .

 

 
 المعالجات الجرافيكيةا -جـ  

استخدم المصمم الرسوم المبسطة بدرجات لونية مستمره أو  -

النماذج ،  متدرجه دون تفاصيل كثيرة سهلة األدراك في جميع

وبتقنية تقترب من االلوان الجواش والوان الماء في نموذج 

 ( استخدم رسمة رمزية .2( اما في نموذج رقم )4،3،1رقم )

 رقم الصفحة ا -د 

تم وضع جميع ارقام الصفحات في النماذج الثالثه األولى  -

في يمين أسفل الصفحة والصفحة المقابلة يقع رقم الصفحة في 

 ( .4لصفحة وكان عكس ذلك في نموذج رقم )يسار أسفل ا

(11) 

ا مضمون الغالف ومضمون رابعاً 

مالءمة مدى الصفحات الداخلية و

 الغالف للمرحلة العمرية ا

 

 

مدى مالءمة العناصر التشكيلية  -أ

لتصميم الصفحات  الداخلية لمضمون 

 ومحتوى الكتاب ا

علمية في تحمل تصميم الصفحات في جميع النماذج  قيماً  -

 تعليم الطفل محتوى الدرس  .

 

مدى ارتباط العناصر المستخدمة  -ب

في تصميم الغالف مع مضمون 

 صفحات الكتاب ا

قام المصمم باعداد عناصر تصميم الصفحات على خلفية 

بيضاء ليتم ادراكها بسهولة وييسر نتيجة للتباين بين تلك 

 البيضاء.العناصرمن)رسوم وصور واشكال ملونة( مع الخلفية

 
 مالءمة الغالف للمرحلة  -جـ 

 العمرية ا
 تالئم جميع اغلفة الكتب المرحلة العمرية الموجه لها الكتاب .

 

 الثاني:المحور 

يكلون تفاعليلا  تماشليا  ملع روع العصلر  وثانيلا : أنالمأمول بالنسبة لكتاب الطفلل األردنلي أن يكلون اوال : إلكترونلي ثابلت 

  المتاحة.التكنولوجيا ومعطيات 

 الثابت:اوال  الكتاب اإللكتروني 

 تمهيد:

 والقيم، حيثيعد الكتاب المدرسي مرجع الطالب األساسي في عملية حصولة على المعرفة واكتساب المهارات واالتجاهات 

 انتشارها.تتميز الكتب المدرسية عن باقي الكتب المنتشرة بين الناس بكثرة عددها وسعة 

أدى التطور العلمي والتكنولوجي الذي صاحبة تطور في أجهزة الحاسب اآللي المكتبية والمحمولة إلى ظهور تقنيات وقد 

متطورة كان لها األثر الكبير في عملية التحول من الكتاب التقليدي )المطبوع( إلى الكتاب اإللكتروني حيث يعّبر الكتاب 

فالكتاب اإللكتروني يحتوي على معلومات  الحاضر.حتلت العالم في وقتنا اإللكتروني عن مدى تطور التكنولوجيا التي ا
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موفرة للطالب تعرض بطريقة منظمة يستفاد منها في تطوير العملية التعليمية، حيث يعد الكتاب اإللكتروني أحد مصادر 

 الحالي.التعلم الرقمي في وقتنا 

دمة في الكتاب اإللكتروني دور كبير في عملية بروز الكتاب وباإلضافة إلى ما سبق ذكره فقد كان للبرمجيات المستخ

أثبتت التجارب  حسياً، حيثوانتشاره وتصميمة بشكل متميز، فبرمجيات الصوت والصور وغيرها تعطي الكتاب طابعاً 

المعلومات أن التعليم القائم على الخبرات الحسية أفضل من التعليم اللفظي الذي يعتمد على الحفظ والتلقين في إيصال 

 والمعاني.

 اإللكتروني:تعريف الكتاب 

 يلي:هناك تعريفات كثيرة للكتاب اإللكتروني نذكر منها ما  -

 منها:هنالك عدة تعاريف للكتاب اإللكتروني نذكر 

تجري قراءته على جهاز رقمي خاص أوحاسوب شخصي  مطبوع،هو "وسيط رقمي مكافئ لمحتوى كتاب ورقي  -1

 (27ا ص15) أوجهاز محمول "

أو هو المادة المقروءة  الرقمي،هو تحويل للكتاب الورقي إلى الشكل  الرقمي، أوهو " عباره عن نص في الشكل  -2

الرقميه أو هو الصوره ذات المعرفات المحددة التي يمكن عن طريقها عرض وصفات البيانات على شاشات الحاسب 

 (.61: ص1) الشخصي واألجهزة المحموله المكثفة "

  لكتروني:اإلالكتاب  نشأة

اكتشفت في مجال تقنيات  (64،65: ص2) التيبعد الحرب العالمية الثانية كان الكتاب اإللكتروني من أبرز االبتكارات 

النشر وقد سبق المرحلة التي ظهر فيها الكتاب اإللكتروني العديد من المحاوالت التي شكلت األساس النظري والتجريبي 

 اإللكتروني.للظهور الكتاب 

 (34،35 : ص7) :(Project Gutenbergمشروع غوتنبرغ )

، يقوم على تحويل وتخزين ونشر األعمال الثقافية 1971عام هو عبارة عن مشروع تطوعي قام بتأسيسة) مايكل هارت( 

ّد هذا المشروع أقدم مكتبة إلكترونية  بشكل رقمي ،وهو من أول المشاريع التي تبنت فكرة الكتاب اإللكتروني ، و ُيع 

ة أمهات موجودة ،فكانت فكرة مايكل هارت في جعل كل من يمتلك جهاز حاسب آلي موصوالً بالشبكه قادراً على قراء

الكتب وأصول المعرفة اإلنسانيه وهذا المشروع يوفر في وقتنا الحاضر االف الكتب الرقمية من أعمال مشاهير الكتاب 

والمفكرين على مر العصور التي اليشملها قوانين حماية الملكية الفكرية ،فيوضح ما للكتاب اإللكتروني من دور في نشر 

 على المعلومات . الثقافات بين الشعوب وتسهيل الحصول

 (152: ص14) اإللكتروني:أهمية الكتاب 

 يليا فيماتكمن أهمية الكتال اإللكتروني 

                                                                                        مكان.سهولة االستخدام حيث أن الطالب يستطيع استخدامه في أي وقت وأي  -1

        وقت.كتاب للطالب في أي توافر ال -2

 استطاعة الطالب استعماله دون أن يكون هنالك قاعات تدريس خاصة.  -3

  المنزل.يستطيع الطالب استخدام الكتاب اإللكتروني من  المدرسة، إذعدم ضرورة توفر أجهزة حاسب في  -4

   بينهم.يما يتميز الكتاب اإللكتروني في عملية التفاعل بين الطالب والمعلم، والطالب ف -5
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 (18 : ص13) منها:وهناك عوامل عدة تبين أهمية الكتاب اإللكتروني نذكر 

  والطالب.العمل على رفع مستوى التعاون بين المعلم  -1

والمحتوى، وواجهة  يوفر الكتاب اإللكتروني بيئة تفاعلية مما يؤدي إلى زيادة التفاعل بين المتعلم وزمالئة، والمتعلم -2

 .بالكتاب.التفاعل الخاصة 

      يريدها.فالمتعلم يتعلم في أي وقت يريده وفي الطريقة التي  التعليم،يعطي الكتاب اإللكتروني مرونة في عملية  -3

 الذاتي.يعمل الكتاب اإللكتروني على تحويل الطالب من التعلم بطريقة التلقين إلى التعلم عن طريق التوجية  -4

 (40 : ص7) اإللكتروني:أنواع الكتاب 

مما ينعكس على أسس نشأة الكتاب  الكتب،هناك نوعان من الكتاب اإللكتروني تم تصنيفهما على أساس التفاعلية داخل تلك 

  إلكترونياً.فهل الكتاب هو نسخة إلكترونية للكتاب التقليدي المطبوع أم أّنه صّمم في األصل ليكون كتاباً  اإللكتروني،

 هما:وهذان النوعان 

 (:الكتاب اإللكتروني التفاعلي )الديناميكي -1

 Textالذي يأتم عرضأه علأى الشاشأة يشأمل أي وثيقأة نّصأية ) الكترونّياً، فالنصهذا النوع صمم من األساس ليكون كتاباً 

Documents ج عأدد كبيأر مأن روابأط ويتمتع هذا النوع بغزارة كبيرة فأي المعلومأات عأن طريأق إدرا تخزينها،( يمكن

 ببعض.( وفهم نظامه حيث يسمح بالربط بين الوثائق والملفات اإللكترونية بين بعضها Hyper Textالنص الفعال )

 (:الكتاب اإللكتروني الإلتفاعلي )االستاتيكي -2

على إصدارات  يحتوي حيث والمحتوى،هو كتاب إلكتروني طبق األصل عن الكتاب الورقي من ناحية الشكل والتصميم 

 وحديثاً.دور النشر من جميع أنواع الكتب التي صدرت سابقاً 

 التفاعلي:ثانيا : الكتاب اإللكتروني 

 د:تمهي

التطور  والقيم، ومعيعد الكتاب المدرسي المرجع األساسي للطالب في تحصيل المعرفة واكتساب المهارات واالتجاهات 

تم تطوير الكتاب من  الكتاب، حيثممن قاموا على تطوير  الكثير،الكتاب المدرسي اهتمام  والتيكنولوجي، لقيالعلمي 

لمطابق للكتاب الورقي من ناحية الشكل والتصميم والمحتوى، ثم تّطور )االستاتيكي( وهو الكتاب ا إلى إلكترونيورقي 

  (.الكتاب المدرسي اإللكتروني إلى كتاب مدرسي تفاعلي )ديناميكي

 التفاعلي:تعريف الكتاب اإللكتروني 

ي كل وتحتو الورقي،هو"كتاب يتكون من عدة صفحات مجسمة يمكن للطالب تقليبها واستعراضها بشكل يشبه الكتاب 

مقاطع فيديو(، ويمكن للطالب التفاعل مع  رسومات،صور، ، نص، أصواتصفحة على مجموعة من الوسائط المتعددة )

، واالستماع الى اإلصوات طع الفيديوومقامن الصور  عدد كبيرالوسائط المتعددة في كل صفحة من خالل مشاهدة 

لتعليقات والمالحظات على هوامش الكتاب التفاعلي المحوسب يمكن للمستخدم إضافة ا بالموضوع، كماالمخزنة المرتبطة 

 (152: ص14) في حال اتصال جهاز القراءة بشبكة اإلنترنت. "

 (40،41 : ص5) التفاعلي:مزايا الكتاب اإللكتروني 

   المحسوس.تقديم الكتاب التفاعلي المعلومات بطريقة تشبة التفاعل  -1

         اللوحي.إمكانية الوصول إلى محتويات الكتاب باستخدام الحاسب المكتبي أو المحمول أو  -2

        المختلفة.سهولة نقله وتحميله بين األجهزة  -3

 الصوت(.  الفيديو، الصور، مقاطعاحتواؤه على الوسائط المتعددة ) -4
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   المعلومات.ربط الكتاب مع المراجع العلمية التي تؤخذ منها  -5

                                                                                                                                                                                                      الكتاب.استخدام األقالم اإللكترونية مع إمكانية التعليق على النص أثناء عرض  -6

 (41 : ص5) التفاعلي:عيوب الكتاب اإللكتروني 

                                              اإللكتروني.ارتفاع تكلفة أجهزة قراءة الكتاب  التكلفةا -1

                                                                                    صدمها.تعرض األجهزة القارئة للكتب اإللكترونية للتلف في حال سقوطها أو  التحملا -2

 أخرى.من خالل برمجيات الكتب يمكن مراقبة من يستعمل الكتاب وعدد مرات نقله على أجهزة  الخصوصيةاانتهاك  -3

  للقراءة.عدم القدرة على قراءة الكتاب إال عند وجود الجهاز المخصص  -4

       قديمة.التغيرات التكنولوجية تجعل من قارئات الكتب الحديثة بعد فترة  -5

 القراءة.إرهاق وإجهاد العين بسبب األشعة المنبعثة من شاشة أجهزة  -6

 (46-5:44) التفاعلي:معايير تصميم وإنتاج الكتاب اإللكتروني 

 المحوسب:المعايير التربوية إلنتاج الكتاب التفاعلي  -

  المتعلمين.مراعاة الكتب لخصائص  - -1

 اب.الكتالتنويع في طرق التعليم المستخدمة في  -2

          للتفاعل.إعطاء الكتاب فرصة للمتعلم  -3

         الكتاب.التنوع في محتويات  -4

        المحوسب.وضو  األهداف التعليمية في الكتاب التفاعلي  -5

                                  .الحاليمواكبة محتوى الكتاب مستوى التطور  -6

       المتعلمين.موافقة محتويات الكتاب حاجات  -7

          المدرسي. توفير الكتاب التفاعلي المحوسب لمحتوى غير متوافر في الكتاب -8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تطابق الرموز والمصطلحات في الكتاب المدرسي التفاعلي مع ما ورد في الكتاب التقليدي .                                             -9

 المحوسب:المعايير التقنية إلنتاج الكتاب التفاعلي  -

                                المتوفرة.أن يعمل الكتاب على جميع أجهزة الحاسب  -1

                                  الكتاب.وجود كتيب إرشادي لتشغيل واستخدام  -2

                               وغيرها.خلّو الكتاب من األخطاء التقنية مثل مشاكل األصوات  -3

                                         الكتاب.ثبات نظام التصفح في جميع صفحات  -4

                               الكتاب.أن تالئم طريقة تصفح الكتاب الفئة العمرية الموجه لها  -5

                                                          الكتاب.وضع أدوات للتفاعل داخل  -6

                          تشغيله.إمكانية التحكم في إيقاف العرض مرحليا ثم  -7

 أن ُتسٍهم عناصرالتفاعل في زيادة فهم الطالب الفي التشويش عليهم.     -8

          الكتاب.أدوات التفاعل داخل الكتاب ُتسٍهم في فاعلية  -9

    الجذب.إستخدام األلوان في تصميم الكتاب لزيادة الفاعلية في    -10

       الكتاب.وضو  الخط المستخدم في الكتاب ومناسبته مستخدمي    -11

          جودته.ضغط الفيديو بشكل اليؤثر في    -12
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 (16-14:ص  18) التفاعلي:تصميم الكتاب اإللكتروني عناصر 

 النصوص .                                                                            -1

 الصوت .               -2

 الصور والرسوم .                                                                       -3

 والفيديو .                 الرسوم المتحركة -4

 .   (217اص 20)مساحة للتفاعل وتسجيل المالحظات  -5

 صفحات الكتاب )مساحة العرض( .                                                          -6

 واجهة التفاعل .      -7

 الروابط والوصالت .    -8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            عناصر الوسائط المتعددة .                                                                                                        -9

 مل التي تؤدي إلى تحقيق التفاعلية في الكتاب المدرسي :العوا

 من خالل الوسائط المتعددة .                                                                                                 جودة التصميم الجرافيكي والعرض البصري -1

 ع المادة العلمية والوسائط المتعددة .  إثارة انتباة الطالب للتفاعل بكفاءة وسهولة م -2

تصميم المحتوى العلمي بطريقة يبدو بها بسيطاً وسهالً من خالل استخدام نوع وحجم الخط المناسب الذي يساعد  -3

 الطالب على التفاعل معه .

 ة .( سن12-6تشمل الدراسة مرحلة التعليم االساسي والتي تعتمد على مرحلة الطفولة المتوسطة من عمر ) -

 نتائج الدراسة التحليلية :

 . 19.5x27.9يتراو  مقاس الكتاب المطبوع بين  -1

تقترب تقنية المعالجات الجرافيكية للبعض النماذج من تقنية ألوان الجواش نظراً النها مستخدمة بدرجات مستمرة وغير  -2

 متدرجة أو ظلية.

األلوان المائية بما تتميز بة من شفافية ومزج بصري وخفة تقترب تقنية المعالجات الجرافيكية للبعض النماذج من تقنية  -3

 في ثقل اللون ونسبتها قليلة .

 استخدام المصممين برامج الجرافيك مثل برنامج )الفوتوشوب واالليستريتور(. -4

الكتاب يخاطب أكثر من حاسة لدى الطفل نظراً لوجود أنشطة في الصفحات الداخلية للكتاب فالطفل يقرأ ويكتب  -5

 ع .ويسم

 النتائج العامة للبحث التي تشمل الدراسة النظرية والتحليلية :

 اوال  الدراسة النظرية :

واقع الكتاب المدرسي األردني المطبوع يشابة أي كتاب مطبوع في العالم العربي ،والدراسة تهدف إلى تحويله إلى  -1

 كتاب إلكتروني ثابت ثم كتاب إلكتروني تفاعلي .

 إلى إلكتروني مطلب مهم وملح في عصر الميديا .تحول الكتاب المطبوع  -2

 واقع الكتاب اإلردني هو واقع يبين واقع الكتاب المطبوع والدراسة تأمل إلى التحول إلى الكتاب الثابت ثم التفاعلي . -3

 يجب أن يتوافر في مصمم الكتاب المدرسي مجموعة من المقومات مثل ا -4

 الدراسة األكاديمية المتخصصة . -أ
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 اتجة عن الممارسة .الخبرة الن -ب

 التعرف على طفل طبيعة المرحلة سايكولوجياً وفسيلوجياً . -ت

 أن يتمتع المصمم بقدرات فنية عالية ومهارات خاصة بلغة الجرافيك . -ث

 ثانيا  النتائج التحليلية :

 يجب االلتزام بالنظام الشبكي عند تصميم الكتاب المدرسي . -1

 االلتزام بها في بعض عينات الدراسة التحليلية . يجب احترام الهوامش وااللتزام بها ،لعدم -2

 وضع عناصر الصفحات بحجم كبير مثل )النص ،الصور ( لكي تتناسب مع المرحلة العمرية الموجه لها الكتاب . -3

 

  المراجع:قائمة 

  العربية: الكتب

 ،السعودية. 2010الوطنية ،، مكتبة الملك فهد الكتاب اإللكتروني إنتاجة ونشره أحمد فايز أحمدا السيد ، -1

- alsyd ,'ahmad fayiz 'ahmad: alkitab al'iiliktruni 'iintajat wanashrah , maktabat almalik fahd 

alwataniat ,2010 ,alseudiat. 

الدارالمصرية ، الكتب اإللكترونية النشأة والتطور الخصائص واإلمكانات االستخدام واإلفادة رامى محمد عبودا داود ،  -2

 .               2008اللبنانية ،

- dawud , ramaa muhamad ebud: alkutub al'iiliktruniat alnash'at waltatawur alkhasayis 

wal'iimkanat alaistikhdam wal'iifadat , alddaralmsryat allubnaniat ,2008 .                      

 . 2013،، دار صفاءالمناهج وتحليل الكتب اصاحب الزويني، ضياء العرنوسي، حيدر حاتممجموعة مؤلفينا ابتسام   -3

- majmueat mualifin: aibtisam sahib alzuwini, dia' aleurnusi, haydar hatm : almanahij watahlil 

alkutubi, dar safa' ,2013 . 

 العلمية: الرسائل

 الماجستير:رسائل 

تقويم كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي في فلسطين وفق متطلبات إبراهيم محمد /إبراهيم التليني ا نهرو ، -4

(TIMSSرسالة ماجستير ، ) 2013بية ، الجامعة األسالمية ،كلية التر -،  قسم مناهج وطرق التدريس. 

- nhru ,'iibrahim muhamad /'iibrahim altalini : taqwim kitab alriyadiaat lilsafi alrrabie al'asasii 

fi filastin wfq mutatalabat (TIMSS) , risalat majstir, qism manahij waturuq altadris - kuliyat 

altarbiat , aljamieat al'aslamiat ,2013. 

في التكنلوجيا لدى طالب فعاليات كتاب تفاعلي محوسب في تنمية مهارت التفكير البصري  أحمد علي أبو ازايدة ، -5

 .2013غزة ، -، الجامعةاألسالمية  كلية التربية -،رسالة ماجستير، قسم المناهج الصف الخامس األساسي في غزة 

- zayidat ,'ahmad eali 'abu : faealiat kitab tafaeali muhawsib fi tanmiat maharat altafkir albasrii 

fi altiknlujiaa ladaa tullab alsafi alkhamis al'asasii fi ghazat ,rasalat majstir, qism almanahij - 

kuliyat altarbiat , aljametalaslamyt - ghazat ,2013. 

دراسة االسس الفنية والعلمية لتصميم غالف الكتاب المدرسي )للمستوى األول من ريم عمر شوقي سالما رضوان ،  -6

 .   2000ون التطبيقية ،جامعة حلوان، كلية الفن –ماجستير، قسم اإلعالن ،رسالة المرحلة االبتدائية(

- ridwan , rym eumar shawqiin salm: dirasat al'usus alfaniyat waleilmiat litasmim ghalaf 

alkitab almadrasii (llimustawaa al'awal min almarhalat alaibtidayiya),risalat majstyr, qism 

al'iielan - kuliyat alfunun altatbiqiat ,jamieatan hulwan, 2000 . 
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،  األسس التصميمية للكتاب اإللكتروني التعليمى كمدخل للجذب واإلثارة فى التعليم المعاصرسلمى يحيى محمدا جاد ،  -7

 .2014ربية الفنية ، جامعة حلوان ،كلية الت -رسالة ماجستير، قسم التصميمات الزخرفية 

- jad , sulmaa yahyaa mhmd: al'usus altsmymyt lilkitab al'iiliktrunii altaelimaa kamadkhal 

liljadhb wal'iitharat fa altaelim almueasir , risalat majstir, qism altasmimat alzakhrifiat - 

kuliyat altarbiat alfaniyat , jamieat hilwan ,2014. 

تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في المنهاج الفلسطيني )دراسة  شـاتي يونس اسـمية هـندي ،  -8

 .2009اسات العليا ،جامعة النجا  ،،رسالة ماجستير، كلية الدرنقدية(

handi , samiat shaati yunis : tahlil kutib altarbiat alwataniat lilmarhalat al'asasiat aldunya fi 

almunhaj alfilastinii (draasat niqdiat),risalat majstir, kuliyat aldirasat aleulya ,jamieat alnajah 

,2009. 

مستوى جودة الكتاب التاريخ المقرر على الصف التاسع األساسي من وجهة نظر ا صابرين اديب يونس، الغول -9

غزة  -الجامعة اإلسرمية  ،كلية التربية -سم المناهج رسالة ماجستير، ق ،مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظة غزة

،2010. 

- alghual , sabirayn adyb yunis : mustawaa jawdat alkitab alttarikh almuqarar ealaa alsafi 

alttasie al'asasii min wijhat nazar mushrifiin wamuelimi alttarikh fi muhafazat ghazat ,risalat 

majstyr, qism almanahij - kuliyat altarbiat ,aljamieat al'iisramiat - ghazat ,2010 . 

مستوى جودة كتاب اللغة العربية المقرر على تالميذ المرحلة الرابعة ابتدائي من وجهة نظر صبرينة ا ،  بشيري -10

كلية العلوم  -، قسم العلوم اإلجتماعية دراسة ميداينة بإبتدائيات مدينة بسكرة ، رسالة ماجستير – مشرفي ومعلمي المرحلة

 .2014محمد خضير بسكرة ،الجزائر، االنسانية واإلجتماعية ، جامعة

-bushyri , sabarinat : mustawaa jawdat kitab allughat alearabiat almuqarar ealaa talamidh 

almarhalat alrrabieat aibtidayiy min wijhat nazar mushrifiin wamuelimi almarhalat - dirasat 

maydaynat bi'iibtidayiyaat madinat biskirat , risalat majstir, qism aleulum al'iijtimaeiat - 

kuliyat aleulum al'iinsaniat wal'iijtimaeiat , jamieat muhamad khadir bisakrat ,aljazayr,2014. 

جديدة إلدارة منظومة تطوير الكتاب المدرسي المصري لتصميم وإنتاج كتاب آليات  ابراهيم عبدالعزيز ا ،عبدالعزيز -11

ن التطبيقية، جامعة حلوان كلية الفنو -،رسالة ماجستير، قسم الطباعة والنشروالتغليف  مطابق للمواصفات اليونسكو

،2013 . 

- eabdalezyz, 'iibrahim ebdalezyz : aliat jadidat li'iidarat manzumat tatwir alkitab almadrasii 

almisrii litasmim wa'iintaj kitab matabiq lilmuasafat alyunisku ,risalat majstyr, qism altibaeat 

walnisharualtaghlif - kuliyat alfunun altatbiqiati, jamieatan hulwan ,2013 . 

ف التعليمية في تصميم الكتاب المدرسي )التعليم دراسة العالقة بين القيم الجمالية واألهداعمرو ا الدمرداش ،  -12

التطبيقية ، جامعة حلوان ، كلية الفنون  -، رسالة ماجستير ،قسم اإلعالن  تخصص الزخرفة  واإلعالن( –الصناعي 

2005  . 

- aldamiridash , eamrw : dirasat alealaqat bayn alqiam aljamaliat wal'ahdaf altaelimiat fi 

tasmim alkitab almadrasii (altaelim alsinaeii - tukhasas alzakhrifat wal'iielan) , risalat majstir 

,qasm al'iielan - kuliyat alfunun altatbiqiat , jamieatan hulwan , 2005 . 

أثر استخدام الكتاب اإللكتروني في تنمية مهارات الجدولة اإللكترونية لتالميذ المرحلة  غندور عبد الرازق احسين،  -13

 .2013معهد الدراسات التربوية ،جامعة القاهرة ، –،رسالة ماجستير ،قسم تكنولوجيا التعليم اإلعدادية 
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- husayn, ghundur eabd alrazq : 'athar aistikhdam alkitab al'iiliktrunii fi tanmiat maharat 

aljudwlat al'iiliktruniat litalamidh almarhalat al'iiedadiat ,rasalat majstir ,qasm tuknulujiaa 

altaelim - maehad aldirasat altarbawiat ,jamieat alqahrt ,2013. 

بانتاج كتاب الكتروني تفاعلي تطوير انتاج الكتاب المدرسي على الحاسبات اللوحية مع التطبيق ا نيهال جمال هالل ،  -14

ن التطبيقية ، جامعة كلية الفنو -،رسالة ماجستير، قسم الطباعة والنشر والتغليف  لمادة العلوم للصف الثاني االعدادي

 . 2016حلوان ،

- hilal , nihal jamal : tatwir 'iintaj alkitab almadrasii ealaa alhasibat allawahiat mae altatbiq 

biaintaj kitab 'iiliktruni tafaeuliin limadat aleulum lilsafi alththani alaedadyi ,risalat majstyr, 

qism altibaeat walnashr waltaghlif - kuliyat alfunun altatbiqiat , jamieat hilwan ,2016 

اب اإللكتروني في التربية الفنية للمرحلة االعدادية  المواصفات الفنية و الجمالية للتصميم الكت هاني نبيل عبد االسالم،  -15

 .  2012جامعة حلوان ، -، كلية التربية النفية  ،رسالة ماجستير

- alsalamu, hani nabil eabd : almuasafat alfaniyat w aljamaliat liltasmim alkitab al'iiliktrunii fi 

altarbiat alfaniyat lilmarhalat alaiedadiat ,risalat majstir , kuliyat altarbiat alnafiat - jamieatan 

hulwan ,2012 . 

 الدكتوراه:رسائل 

منهجية تصميم وانتاج كتاب العلوم بمرحلة التعليم األساسي بالمدارس الحكومية نيفين عبدالعزيز محمود اصالح ،  -16

 -،رسالة دكتوراه ، قسم الطباعة والنشر والتغليف  بمصر(بمصر) دراسة مقارنة مع كتاب العلوم بمدارس اللغات العالمية 

 . 2004كلية الفنون التطبيقية ،جامعة حلوان ،

salih , nifin ebdaleziz mahmud :mnhjyt tasmim wa'iintaj kitab aleulum bimarhalat altaelim 

al'asasii bialmadaris alhukumiat bmsr( dirasat mqarnt mae kitab aleulum bimadaris allughat 

alealamiat bimsr) ,risalat dukturah , qism altibaeat walnashr waltaghlif - kuliyat alfunun 

altatbiqiat ,jamieatan hulwan ,2004 . 

كلية الفنون الجميلة ، جامعة  -، رسالة دكتوراه ،الدراسات العليا  تصميم الكتاب اإللكترونيااياسرعيد السيدندا،  -17

 .2006االسكندرية، 

- nada, yasreid alsyd::tismim alkitab al'iiliktruniu , risalatan dukturah ,aldirasat aleulya - 

kuliyat alfunun aljamilat , jamieat alaskndryt, 2006. 

تدريب الطالبة المعلمة على إعداد الكتاب اإللكتروني التفاعلى لتنمية بعض مجاالت محمد.  هبه عبد المنعمباشا ،  -18

كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة  -. رسالة دكتوراه ،قسم العلوم األساسية التعلم لألطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم 

 .      2018القاهرة ، 

- basha , habh eabd almuneim muhmad. tadrib altaalibat almuelamat ealaa 'iiedad alkitab 

al'iiliktrunii altfaela litanmiat bed majalat altaealum lil'atfal almueaqin eaqlia alqabilin 

liltaelam . risalat dukturah ,qasim aleulum al'asasiat - kuliyat altarbiat liltufulat almubakirati, 

jamieat alqahirat , 2018. 

 المنشوره:البحوث 

،مجلة الدراسات والبحوث  أهمية الكتاب المدرسي في العملية التربويةا حسان ، لوحيدي فوزيالجياللي ،  -19

 . 2014، جامعة الوادي، ديسمبر  90االجتماعية  ، العدد 

aljilaliu , hisan , luahidiin fawzi :ahamiat alkitab almadrasii fi aleamaliat altarbawiat ,majalat 

aldirasat walbuhwith alaijtimaeiat , aleadad 90 , jamieat alwadi, disambir 2014 . 
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على تنمية ( PDF / HTML) أثر اختالف تصميم واجهتي تفاعل الكتاب االلكترونيالعجرمي ، سامح جميل ا  -20

مجلة جامعة األقصى ) سلسلة العلوم  ،  التكنولوجيا بجامعة األقصىمهارات تصميم مواقع الويب التعليمية لدى طلبة قسم 

 .   2016اإلنسانية ( المجلد العشرين، العدد األول 

aleijramiu , samih jamil : 'athar aikhtilaf tasmim wajihatay tafaeul alkitab al'iiliktrunii (PDF / 

HTML )elaa tanmiat maharat tasmim mawaqie alwayb altaelimiat ladaa tlbt qism altiknulujia 

bijamieat al'aqsaa , majalat jamieat al'aqsaa ( silsilat aleulum al'iinsania ) almujalid aleishrin, 

aleadad al'awal 2016 

 .2007،47،العدد ،بحث ، المجلة االكاديمية  العالقات التصميمية في أغلفة الكتب العراقيةالجاسم، كاظم علي ا  -21

- aljasimu, kazim eali : alealaqat altsmymyt fi 'aghlifat alkutub aleiraqiat ,bahath , almajalat 

alakadymiat ,aleudd 2007,47. 

الديني أعمال المؤتمر العلمي الدولي ا التعليم ، دور الكتاب المدرسي في االرتقاء بالعملية التعليمية  ا البكوش، لطفي  -22

 -زليتن  2018الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية ،  -التصورات وآليات التطبيق  -النظامي األساسي والمتوسط في ليبيا 

 .ليبيا

- albkush, ltfy : dawr alkitab almadrasii fi alairtiqa' bialeamaliat altaelimiat , 'aemal almutamar 

aleilmii alduwalii : altaelim aldiyniu alnizamiu al'asasiu walmutawasit fi libia - altasawurat 

waliat altatbiq - aljamieat al'asmariat lileulum al'iislamiat , 2018 zulyatan - libia. 

،بحث ،قسم  استخدام األنظمة الشبكية ودورها في رفع جودة تصميم الكتابصالح، نفين عبد العزيز محمود ا  -23

 كلية الفنون التطبيقية ،جامعة حلوان . –الطباعة والنشر والتغليف 

- Saleh, Nevin abdel Aziz Mahmoud: astkhdam al anzima al shabakia w dorha fi rafee 

gawdet tasmem al ketab, bahs, qism, al tebaa w al nashr w al taghlif – kolit al fnon al tatbiqia , 

gamet helwan. 

     

  

 




