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Abstract 

 

Aim of the Study: This study aims to Identify the Effect of Using  

Computerized Simulation on Developing the Skills of Designing Logical 

Circuits in Technology among Ninth Graders in Gaza. 

 
Study Tool: The researcher has designed a cognitive test to measure cognitive 

skills and a note card to measure the performance skills. 

 

Study Sample: The study sample consisted of 71 students from Asaad 

Saftawi Elementary School "B" for Boys in the Directorate of Education - east 

of Gaza as a purposive sample and then divided into two groups, the control 

group (35) students and the other is the experimental group (36) students. 

 

Study Approach: The researcher used the descriptive approach and the 

experimental approach with the two groups. 

 

Results: 

- There are statistically significant differences at the level of significance 

(0.05= α) between the average level of the experimental group students 

and the control group in the cognitive test of the skills of designing logic 

circuits for the experimental group. 

- There are statistically significant differences at the level of significance 

(0.05= α) between the average level of the experimental group students 

and the control group  in the student performance note card in designing 

logic circuits  for the experimental group that studied using the computer 

simulations. 

 

Recommendations:  

In light of this, the study recommends that schools should adopt the 

computer simulation in teaching electrical and logic circuits with the need to 

adopt a simulation program in the Palestinian curriculum for the grades that 

include electrical or logical circuit design skills. 

 

Keywords: Computer Simulation, Skills, Designing Logic Circuits, Ninth 

Grade Students.  
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 اقتباس
 
 

 
  َعَملَُكْم ُ  َوقُِل اْعَملُىا فََسيََري َّللاه

  َوَرُسىلُهُ َواْلُمْؤِمىُىنَ 
[105]التكبة:  
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 ْاإِلىَدْاءُ 

إلىسكافقمبي

 .....رسول اهلل "محمد صمى اهلل عميو وسممإلىمعمـالناسالخير"

 إلىمفعممنيأف،أبنائو،إلىمفأفنىزىرةشبابوفيتربيةإلىرجؿالكفاح
أضاءإلىمف،رأسيعاليانافتخارانبوإلىمفرفعتيأصمدأماـأمكاجالبحرالثائرة
والدي الحبيبإليكَ  ...كمدلييدالمساعدةالطريؽنكرانفيسبيؿمبتغام

 دعكتيا كانت مف إلى كالتضحية، كالحب الحناف رمز إلى النابض، القمب إلى
مفرأتنيبقمبياقبؿعينييا،إلىمفىيأقربإليمف الصادقةسرنجاحي،إلى

أمي الغاليةكِ إلي...نفسي

 زوجتي...لحظة كؿ كشاركتني بخطكة خطكة الطريؽ معي شقت مف إلى

 جنان...تيكفمذةكبدمالغاليةينإلىبي

 بيـ يجرم مف إلى إخواني وأخواتي...عركقيكشارككنيأسعدالمحظات في حي

 أقاربي وذوييم ..... الخير لي كأحبكا بنجاحي يسعدكف مف إلى

 كمنابع ركاد إلى كحممة الفكر، ككرثة العطاء، األنبياء القرآف، أعضاء الييئة ...
التدريسية الكرام

 جميعالمجاالت في الباحثيفكالباحثاتكالعامميف جميع إلى.

 ىدي إلييم ىذا الجيد المتواضع، أُ 
 .إنو سميع مجيب سائاًل اهلل العمي القدير أن ينفع بو،
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 وتقديرٌ شكٌر 

الكفاؽ،كسقىأسرارأحبائوشرابنالذيذالمذاؽ،الحمدهللالذمزيفقمكبأكليائوبأنكار
قي الفريقيفكألـز اإلنساففيأمالدكاكيفكيتبكالفيأمِّ ـي ؿكاإلشفاؽ،فاليعم مكبالخائفيفالكجى

كالاعتراضعمىالممؾالخالؽ فعاقبفبعدًلو، كا  فإفسامحفبفضمو، .ييساؽ، ثـهللالحمد
.فقنيإلتماـىذاالبحثالمتكاضعكالذمهللثـالحمدهللالحمد

 مشرفي إلى كالتقدير الشكر بجزيؿ أتقدـ أف المقاـ ىذا في إنولمفدكاعيسركرم
 أثناءكالدراسة ىذه في كمساندة كعكف عطاء مف لي قدمو ما عمى عقل سعيد مجديالدكتكر

مراحؿإنجازىا.
جامعتيالغراءالجامعةاإلسالمية،كماكأتقدـبالشكركالتقديرإلىمنارةالعمـكنبراسو

لىجميعأساتذتيالكراـ لىعمادةالدراساتالعمياكعمادةكميةالتربيةكا   .كا 
 عمى بالمكافقة تكرميـ عمى الكراـ المناقشة لجنة أعضاء إلى الجزيؿ بالشكر كأتقدـ كما

:كىـ البحث ىذا عمى كالحكـالمناقشة
داخميان()مناقشانمنير سميمان حسنالدكتكر/
)مناقشانخارجيان(مصطفى عودة جويفلالدكتكر/

 مف لي قدمكه لما المحكميف لألستاذة تقديرم كعظيـ شكرم أقدـ أف أيضان سعدنيكيي
 دراسة.ال أدكاتكيـتح أثناء قيمة كتكجيياتنصائح

لكالدمٌك كالتقدير لحظالتحمٌالمذيفالشكر أكؿ الىلحظاتىافيحياتيكحكاللـوة
فيمدرسةيافاكالأنسىأحبابقمبيفيمديريةالتربيةكالتعميـشرؽغزةككذلؾزمالئي،فرح

كجميعالييئةالتدريسيةفييا.اسينماجد يالثانكيةلمبنيف،ممثمةبمديرىاالفاضؿاألستاذ/
كيطيبي بخالصًكما أتقدـ أف لي األستاذ/ إلى كالتقدير مديرعادل الجزارالشكر

كجميعالييئةالتدريسيةلمابذلكهمفجيدككقتمدرسةأسعدالصفطاكماألساسية"ب"لمبنيف
راسةفجزاىـاهللعناخيرالجزاء،كالأنسىذاؾالرجؿفيسبيؿمساعدتيفيتطبيؽىذهالد

.عادل الحوتالمعطاءالذمماادخرجيدانفيسبيؿمساعدتيإنواألستاذ/
 العمؿ ىذايرل أف في ـىسا مف كؿ إلى اإلمتنافكعظيـ الشكر بجزيؿ أتقدـ يرانكأخ

ِ َعلَْيهِ  (.النكر ْلُج َوإِلَْيِه أُوِيب َوَمب حَْىفِيقِي إَِّله بِبَّلله [88: كدى]حََىكه
 لباحثا
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 الفصل األول 
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة: 
ـياليشيدي جعؿىذاالعصرتكنكلكجيانىائالنانكتطكر،عمميانمتالحقانانالمعاصرتطكرعال

مياديفالشتىتفياالتغيراليائؿكالذمساىـفيإحداثكثيرمفبالتقدـالعمميكالتقنييتسـ
دممكنانيعيعنياببعيد،لذالـالتربكيةكليستقتصادية،االجتماعية،كالثقافية،كاإلمنياالمختمفة،

العممية بمرترؾ الحديثةاالتعميمية التكنكلكجيا ىذه تتناكؿ أف دكف المختمفة لمسايرةحميا
.ريعةفيىذاالعصرتالساالتطكر

العصر،حيثتتميزىذافيتقدـلمكسيمةكلكنياذاتيا،بحدىدفناليستفالتكنكلكجيا
يؤدمعادةاختراعفكؿالتطكيرككماأنيادائمةسمع،مفتقدموبمااقتحاميةطبيعةذاتبأنيا
منوالى أفضؿ كشكقواإلنسافلطمكحنتيجةاختراع أكثر لممعرفة ـ،2..4كأكثر)شحاتو،
ىذه.11ص المتعمقةالتيالتكنكلكجيا(، العالـ كتشغيؿصناعةمفبالحكاسيبيتحدثعنيا

عدادتكفرمفذلؾكمايتطمب متخصصةبرمجياتمفيمـزكماكالمادية،البشريةالكفاءاتكا 
الحياةمجاالتكافةفيالتطكرلتسايركالتعميـ،التربيةمجاؿلخدمةالمعرفةصنكؼفيكؿ
نماذاتيا،بحدالحاليعصرنايميزماالمدىشةكالتقنيةالعمميةالتطكراتليستاألخرل، كا 
.حياتنافيتأثيرىاكمدلحدكثيااستمراريةمعدؿ

مجاالتكأحدفالتربية العمـإليوتكصؿماكؿمفاالستفادةعمىتعمؿالحياةأىـ
لمكاجية قادركفإلعدادتربكيةمشكالتمفيعترضياماالحديث معالتكيؼعمىتالميذ

حياتيـ في التكنكلكجيا ىذه مف االستفادة مف كتمكينيـ بؿ العصر، ىذا كانجازات متغيرات
العمميةكالعممية.

فيذه أدتإلىصعكباتكتحدياتلمقائميفالعمميةكالتكنكلكجيةالسريعةالتطكراتلذا
يتكيؼأفيستطيعإنسانانيعدكاتربكية،ذلؾأنومنكطبيـأفالعمميةالتعميميةكالمناىجالعمى
ىذاالتعميـعفميدافبمعزؿتنمكأفليامكفييالالتربيةفإفكعميوالجديد،الكاقعىذامع

بناءًفيمباشربشكؿوساىـييباعتبارهالعامةالمصمحةتخدـالتيالمياديففياألىـالميداف
(.77ـ،ص2..4األمة)عسقكؿ،مستقبؿتحديدفيدكرهكلواألجياؿ

كالشؾأف لمكاكبة األمـ بكابة كالتعميـ حاضرالالتربية فيظؿأفمستقبالكبناء ؿ،
كليذاأىـابعادسياسةالدكؿ،التربيةكالتعميـباعتبارهعيدضبطبكصمتيانحكتياألنظاربدأت



3

إلىأفتأخذترتقيينصرؼنحكالتربيةكالتعميـفمامفأمةكالمجتمعاتنجدجؿاىتماـاألمـ
بيف إالدكرىا األمـ بالغانكقد اىتمامان التعميمية التربكية العممية جيكدىاأكلت كتكاتفت ،

(.4ـ،ص4.11)أبكماضي،مستكياتالجكدةفيمجاؿالتربيةكالتعميـلمكصكؿإلىأعمى

فيالتكنكلكجيةكالمستحدثاتالمختمفةلمصادراتكظيؼمفيبدأالتعميـتطكيرإف
البد لذلؾ التعميمية، التربكيةالعصرمستحدثاتكافةإدخاؿمفالعممية المؤسسات إلى

كتكظيفيا العمميةالمياراتكخاصةكالتكنكلكجية،الحياتيةالمياراتتنميةفيكالتعميمية،
حدعمىكالناميةالمتقدمةالدكؿتجاربمفكاالستفادةالتربكية،بالعمميةلمنيكضكاألدائية
لتكنكلكجيابتكظيفيااستطاعتبشرمماؿرأستمتمؾالتيالناميةالدكؿمففالعديدسكاء،

ـ،2..4المعمكمات)اسماعيؿ،صناعةفيالمتقدمةالدكؿتنافسأفالمعمكماتكاالتصاالت
(.1.2ص

تحتظؿك تترؾلـيعدمقبكالأفاالنفجارالمعرفيكالتطكرالمعمكماتيكالعمميىذا
التعميم لمعممية كالتخطيط كالتعمـ، عممياتالتعميـ لالرية كتكتنفيذىا مفاجاؿ بد كال لعشكائية،

تيجياتالتعمـارتكاسة،يالتعميميةالعممأىداؼعنيابثؽتنضحةاةكفإعدادمسبؽفيضكءفمس
قافيةمعينة،ثفيبيئةـ،كمتطمباتنمكىـتياةكقدرسيالنفـخصائصيبحسبمطالالمناسبةل

طبيعة ذات تعمـ التطكركظركؼ ىذا التعميـتكاكب تكنكلكجيا مفيكـ ظؿ كفي بركات،)،
(.4ـ،ص4.12

كال يكمانفالمتغيرات التالميذ يعيشيا التي بشكؿوتطكرات أثرت يـك عمىبعد مباشر
التعميمية العممية المعمـمفناقؿلممعرفةإلىمسدكرأصبحف، فيكيياعد التعمـ، صمـلعممية
طالبو،كيصؼليـمايناسبيـمفالمكادالتعميمية،كيرشدىـشخصمستكياتبيئةالتعمـ،كيي

األىداؼ تتحقؽ حتى المستحدثاتكيكجييـ لظيكر نتيجة المتعمـ دكر تغير كما المطمكبة،
ميالتقنية، يعد أصبحتمقيانفمـ بؿ الحكؿسمبيان، حكلو متمركزان التعمـ كأصبح ايجابيان، نشطان

بظيكر الدراسية المناىج تأثرت كما عناصرالمعمـ، التأثير ىذا كشمؿ التقنية المستحدثات
التدريسكاألنشطةكطرؽعرضياكأساليبتقكيمياالمنياجمفأىداؼكمحتكلكطرؽأساليب

سماعيؿ،شمى) (.441ـ،ص2..4،كا 

ف الفائدة،مفكبيرةدرجةعمىتعميميةكسيمةمنوتجعؿاليائمةبإمكانياتوالحاسكبكا 
القدرةىذهكمف كتقديـلمتفاىـالفرصكتكفيرالفردم،التعميـعمىاإلمكانيات: كالتدريب،

عمىيؤثركالكاضحكمممكس،بشكؿكالمياراتالمفاىيـكتكضيحنتائجيا،كتقييـات،اإلختبار
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المكضكعاتالعديدعرضيمكنوكماالدراسية،المادةطبيعة يستحيؿأكيصعبالتيمف
(..11ـ،ص2..4لممتعمـداخؿالغرفةالصفية)ربيع،التقميديةكاألساليببالكسائؿعرضيا

مستكلرفعفييساعدأنوىكالتعميـفيككسيمةالحاسكباستخداـميزاتأىـكمف
فالطمبة،تحصيؿ ااىتمامنايكفرتعميميةككسيمةاستخداموكا  قدراتوحسبطالببكؿخاصن

فالتعمـ،فيالتحكـعمىيساعدمماالعمميكمستكاهكاستعداداتو الحاسكبككسيمةاستخداـكا 
لياإجراءعمىكالتمريفالتدريبفييساعدتعميمية كالتيتككف كالمعقدة، العممياتالصعبة

 كالدكائر ييساعدالكيربائية،خطكرة تكضيحكما جكانبكتشخيصلمطمبة،المفاىيـعمى
الصكرةاستخداـمثؿغيرهدكفبياالحاسكبيتمتعالتياالمكاناتخالؿمفكعالجياالضعؼ
كييساعدالطمبةبيفكالتفاعؿكالحركةكالصكت مفيعانكفالذيفالطمبةتعميـفيكالبرنامج،
)العجمكني،التعمـنحككاتجاىاتيـفيتحصيميـايجابيتأثيرلوكيككفالتعمـ،فيصعكبات

(.22ـ،ص1..4

التطكر عصر في الميمة الدراسية المكاد مف التكنكلكجيا مادة أف الباحث كيرل
كاالنفجارالمعرفي،كالتيلياارتباطكثيؽبيذاالتطكركالتقدـالعممي،كربماىذااالرتباطجعميا

 األكثر المكاد طبيعةمف مف بو تتميز كلما األخرل، الدراسية المكاد مف غيرىا مف صعكبة
المعرفيكالتيتحتاجإلىأفتيطبؽ التطكركاالنفجار عمىمكاكبة فيتركيزىا تتمثؿ تربكية
كتيقدـبشكؿييحاكيالكاقعبعيدعفالمجردات.كبذلؾييصبحتعممياأكثرقبكالنعندالمتعمميف

أفيدرؾفيجميعالمراحؿأل المتعمـ يستطيعبيا عمىأشياءمحسكسة كانتتعتمد كمما نو
حقيقةالمعرفةالتكنكلكجيةكيكظفيافيحياتواليكمية.

،أساليبكطرؽالتعمُّـباستخداـالحاسكبمفأبرزالتطكراتالتيظيرتفيكماأف
كاق عممية بناء في استخداميا كأنماط الحاسكبية، المحاكاة عممياتتعميـ عمى كالتدرب عية،

عمميةتمثيؿأكإنشاءمجمكعةمفالمكاقؼ"فالمحاكاةىي.بالقياـبيافيمكاقؼفعميةيصعي
الستكشاؼ فييا؛ كالتعمُّؽ عرضيا يتيٌسر حتى الحياة، كاقع مف ألحداث تقميدنا أك تمثيالن

(.28صـ،2008أسرارىا،كالتعرُّؼعمىنتائجياالمحتممةعفقرب")المكسى،

فمف التيالعمميةالثكرةتمؾبيفكا  المحاكاةتكنكلكجياالتعميـفيأثرتالتكنكلكجية
كضركرةالخبيرةالنظـكاالصطناعيكالذكاءاالفتراضيكالكاقعاستخدامياكأنماطبالكمبيكتر
مماينعكسالمتعمـكالمعمـخدمةكالتعميـتطكيرفيالحديثةالتكنكلكجياتتمؾمفاالستفادة
 .)422ـ،ص2..4 )تكفيؽ،التعميميةالعمميةكفاءةتحسيفعمىبالفعؿ
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بالمحاكاةاإلازدادمنتصؼالقرفالماضيكمنذ كخاصةكالتعمـلمتعميـكطريقةىتماـ
اآللي؛ظيكربعد عمميةحيثيالحاسب أسيؿكاألنشطةلممفاىيـالمحاكاةجعؿ كالتجارب

المحكسبةالمحاكاةازدادتالتطكرالتكنكلكجيكمعالعمميةالتعميمية؛فيدكرانبارزانلياكأصبح
ثارة كا  لغاتالمختمفة،العمميةكالمكاضيعالمفاىيـتدريسفيفعالية المحاكاةكتنكعت

المحاكاةاستخدمتكماكحيكية،أكثرمركنةجعمياماكىذاالتدريسكاستخداماتياخاصةفي
ماكالمعنكية،ديةالمامفالخسائرالتقميؿفي فيكالممتعةالفاعمةالنشاطاتمفجعمياكىذا

لبعضأسسإرساء دكفمعياالتعامؿيصعيبالتيالصعبةكالمكضكعاتالمياراتالتعمـ
دكرفييافردلكؿمايككفلعمميةأكالحياتيةالمكاقؼلبعضتبسيطفييالكاقع؛فيمخاطر
المكقؼعناصرضكءفياآلخريفمعخاللومفيتفاعؿ العزيز، )عبد ـ،4.12المحاكى
(.472ص

منظكمةالمحاكاةبرامجكتيعد كأساليبتعميميةككسائطمكاردتقدـمتكاممةالحاسكبية
مختمفةبطرؽكمكاءمتوالتعميـتكظيؼمفتيمكفالتيبالتفاعمية،تتصؼمختمفةكمتنكعةتعمـ

كاىتماماتوكفردالفرديةالفركؽمبدأتيحقؽفييكبيذامتعمـكؿييناسبحاجاتلكيكمتعددة،
)كنمط يكاجوTriantafillou et al, 2004, p.95تعممو البرامج ىذه ففي مكاقؼالمتعمـ(،
بينماالحصكؿكاستحالةتكفرىالعدـنظرانالصؼغرفةفيتنفيذىايصعبكاقعية عمييا،
)ركجريصفيا كالقياـتخيميانأكحقيقيانكافسكاءلنظاـنمكذجتصميـبأنيا(1882بنركز

عمى أماالالزمةاالستراتيجياتتقييـأكسمككولفيـالنظاـىذابتجارب بنكسلتشغيمو،
(Banks, 2004, p.291فيرل)الكمبيكترباستخداـالحقيقيالعالـفيعمميةلتقميدأنيامحاكلة

الزمف.مفلمدة

مكجكدةمشكمةأكلنظاـنمكذجالمحاكاةالحاسكبية(بأف42ـ،ص2..4كيؤكدالفار)
العالقاتبدقةتيمثؿشكؿمعادالتعمىالحاسكبداخؿالكاقعىذايبرمجبحيثالكاقع،في

كالتعديؿالكاقعىذامعالمتعمـكيتعامؿالمختمفة،مككناتيابيفالمتبادلة كيعد.بالمعالجة
الظكاىرمفتمكننافييالتعميـ،فياليامةالجكانبمفالحاسكبيةالمحاكاةاستخداـ محاكاة

كالتجارب )الحقيقية( أكلخطكرتياإماالمدرسةداخؿعمميانتحقيقيايصعبالتيالطبيعية
الرتفاعكمفتيا.

منافع مف الباحثأف دافعيةالمحاكاةكيرل إثارة عمى تعمؿ أنيا المتعمـالحاسكبية
العقمية،نماذجيـبناءعمىكتساعدىـكتحسنو،الفيـكتيسيؿاإلدراؾ،عمىكتساعدهلمتعمـ،
فالمتعممكفالفردية،الفركؽمبدأتحقؽكمافعاؿ،نشطتعمـكتحقؽتعمموالخاص،بناءكفي
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كأنماطبطرؽيتعممكفكلكنيـالمعدؿ،كنفسالطريقةبنفسنفسالمحتكليتعممكفالكميـ
ىذهتدربكذلؾمختمفة، فرصةلوكتتيحالذاتي،التعمـمياراتلديوكتنمىالمتعمـالبرامج
التعمـ.فيلمتحكـ

ييعانيالتيأحدأىـالمشكالتالعمميةالمياراتتعمـأفالباحثيرلذلؾضكءكفي
التعميـ خاصةالمدارسفيمنيا أعدادالزيادةمعالفمسطينية معامؿتكفركعدـالطمبةفي

لكتركنيةبشكؿ معقمةتربكيةكا  تطكيرالمستكلالتعميميإلىكسعيانالمتاحة،اإلمكاناتكاؼو
التعميمية.قدراتالطمبةككفاياتيـالجانبالعممي،كتحسيففي

ف الطالبلذا مفالقضايااتميارلتحقيؽاستفادة المنطقيةىيكاحدة الدكائر تصميـ
التيتكاجو الرئيسية البحثعفكلكبالتاليفإفالمعمميفحاالمعمميف، لربطكا تقنياتمختمفة

الباحثأفالمحاكاةيرلك(،Alsadoon et al. 2016)المعمكماتالنظريةإلىالمعرفةالعممية
 فيتنمية تساعد فيالتكنكلكجياالحاسكبية المنطقية الدكائر مفخالؿمياراتتصميـ ألنو ،

فيالكاقعالحقيقي.الحاسكبيستطيعالطالبتصميـىذهالدكائركتطبيقياكما
أفاد قبؿ مف األساسي لمصؼالعاشر التكنكلكجيا بتدريسمبحث الباحث قياـ كلعؿ

يي التي الصعكباتكالمشكالت بمدل أبرزىاالباحث كمف المبحث، دراسة عند الطمبة كاجييا
م انخفاض إلى باإلضافة كالمادة، المتعمميف بيف التفاعؿ كضعؼضعؼ التحصيؿ ستكل

،لذاتكافربعضالقطعاإللكتركنيةأحيانانلممفاىيـكالمياراتالمنطقيةكعدـالبلطاستيعابا
المحاكاةالحاسكبيةأثرتكظيؼالحاجةماسةإلجراءدراسةفيىذاالمجاؿلمتعرؼعمىكانت
لدلطالبالصؼالتاسعاألساسيفيالتكنكلكجياتصميـالدكائرالمنطقيةتنميةمياراتفي
".بغزة

فييتيثيرالبحكث مف العديد ككشفت الحاسكبية المحاكاة كأثر كالدراساتعففاعمية
عمىاإلدراؾكتيسيؿالفيـكتحسنو،كتيحقؽتعمـنشطكفعاؿ، لمتعمـ،كتساعده المتعمـ دافعية
كتنميلديومياراتالتعمـالمختمفة،كماكتساعدالمحاكاةالحاسكبيةعمىبقاءالتعمـكانتقالو،

،كأبكـ(4.12ـ(،كسعداهلل)4.12ـ(،كعبدالعزيز)4.12أبكمنسي)كمفىذهالدراساتدراسة
ـ(.4.11ماضي)
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 مشكمة الدراسة: 
المنياج )حسب العاشر لمصؼ التكنكلكجيا لمادة كمدرس الباحث عمؿ خالؿ مف
القديـ(شعرالباحثبأفىناؾضعؼلدلالطمبةفيتصميـالدكائرالمنطقية،كحسبالمنياج

حثكجكدكحدةعالـرقميلدلطمبةالصؼالتاسعكشعرأفالمشكمةأكبر،الجديدالحظالبا
كدلؿعمىذلؾالضعؼنتائجالعينةاالستطالعيةالتيلـيتجاكزمتكسطالطالبفيالنكاحي

الميارية15)المعرفية النكاحي كفي كفيض10)%( إلى%(، الحاجة مدل يتضح ذلؾ كء
سمكبجديدلرفعكفاءةالطمبةفيمياراتتصميـالدكائرالمنطقيةكخاصةنفيظؿأيظيؼتك

تكظيؼعدـتكفرالقطعاإللكتركنيةالالزمةلمطمبةفيالمدارس،كلذلؾقاـالباحثبقياس"أثر
طالب لدل التكنكلكجيا في المنطقية الدكائر تصميـ ميارات تنمية في الحاسكبية المحاكاة

األساسيبغزة".الصؼالتاسع

 أسئمة الدراسة:
ا الرئيسيتمثؿ لسؤاؿ في لمدراسة ما أثر توظيف المحاكاة الحاسوبية في تنمية "

"؟،ميارات تصميم الدوائر المنطقية في التكنولوجيا لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة
كيتفرعمفالسؤاؿالرئيساألسئمةالفرعيةالتالية:

مياراتتصميـ-1 لدما تنميتيا المراد المنطقية األساسيالدكائر لطالبالصؼالتاسع
 ؟بغزة

لدل-2 الدكائرالمنطقية مياراتتصميـ فيتنمية الحاسكبية خطكاتتكظيؼالميحاكاة ما
 بغزة؟األساسيطالبالصؼالتاسع

(بيفمتكسطيدرجاتطالب(α≤0.05ىؿتيكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل-3
المعرفياإلختبارالمجمكعةالتجريبيةكطالبالمجمكعةالضابطةفيالتطبيؽالبعدمفي

لمياراتتصميـالدكائرالمنطقية؟

(بيفمتكسطيدرجاتطالب(α≤0.05ىؿتيكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل-4
التجريبيةكطالبالمجمكعةالضابطةفيالتطبيؽالبعدمفيبطاقة مالحظةالمجمكعة

تصميـالدكائرالمنطقية؟
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 -فروض الدراسة :
 الدراسة الحالية لمتحقق من الفروض التالية : سعت

بيفمتكسطيدرجاتطالب((α ≤ 0.05التيكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل-1
المعرفياإلختبارالمجمكعةالتجريبيةكطالبالمجمكعةالضابطةفيالتطبيؽالبعدمفي

لمياراتتصميـالدكائرالمنطقية؟
بيفمتكسطيدرجاتطالب((α ≤ 0.05التيكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل-2

مالحظة فيالتطبيؽالبعدمفيبطاقة الضابطة كطالبالمجمكعة التجريبية المجمكعة
تصميـالدكائرالمنطقية؟

 -أىداف الدراسة: 
 التالية:األىداف  الدراسة إلى تحقيق سعت

1- بتحديد مياراتقائمة في المنطقية األساسيمنياجالدكائر التاسع لمصؼ التكنكلكجيا
 )المنياجالجديد(.

فيتنميةمياراتتصميـالدكائرالمنطقيةلدلحاكاةالحاسكبيةالميتحديدخطكاتتكظيؼ-2
 طالبالصؼالتاسعاألساسيبغزة.

3- إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد مدل عمى مستكلالكقكؼ بيف((α ≤ 0.05عند
التطبيؽ في الضابطة المجمكعة كطالب التجريبية المجمكعة طالب درجات متكسطي

.لمياراتتصميـالدكائرالمنطقيةالمعرفياإلختبارالبعدمفي
4- كجكد مدل عمى مستكلالكقكؼ عند إحصائية داللة ذات بيف((α ≤ 0.05فركؽ

التطبيؽ في الضابطة المجمكعة كطالب التجريبية المجمكعة طالب درجات متكسطي
.ةمالحظةتصميـالدكائرالمنطقيةالبعدمفيبطاق

 

 -أىمية الدراسة: 
 أىمية الدراسة فيما يمي: تتمثم

احدقبؿتناكؿمكضكعكحدةالدراسةبحدذاتوحيثانومنيجفمسطينيجديدكلـيتناكلو(1
 ذلؾعميحدعمـالباحثفييالدراسةاألكلىمفنكعيا.
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الدراسةقدمت(2 الحاسكبيةانعالجيدليالنىذه ييسيـفيتنميةمياراتكيعتمدعمىالمحاكاة
 تصميـالدكائرالمنطقيةبسيكلةكبمتعة.

دكائرالمنطقيةمماالباحثيفباختبارتشخيصيلتنميةمياراتتصميـالالدراسةالحاليةزكدتي(3
 قديفيدىـفيمادةالتكنكلكجيا.

4 الدراسة( ىذه التعميـتيساىـ مراحؿ في الحاسكبية المحاكاة تفعيؿ نحك االتجاه تنمية في
 المختمفة.

ييعدىذاالبحثانعكاسانلالتجاىاتالتربكيةالحديثةالتيتيؤكدعمىاستخداـأساليبالتعمـ(5
كتكظيفيالالرتقاءبمستكلالتعمـ.بالمحاكاةالحاسكبية

(قدتزيدالدراسةالحاليةمفدافعيةالمعمميفكالمتعمميفنحكالتجريبكاالكتشاؼكاالستنتاج6
 بأنفسيـخارجحدكدالدراسة.

 -حدود الدراسة: 
عميالحدكدالتالية:الدراسةالحاليةقتصرتسكؼ

مفكتابالتكنكلكجيالمصؼالتاسعاألساسيبعنكافالكحدةالثالثةالحدود الموضوعية : –أوًل:
."عالـرقمي"

لمبنيف،التابعةلمديريةالتربية)ب(مدرسةأسعدالصفطاكماألساسية الحدود المكانية : –ثانيًا:
 شرؽغزة–كالتعميـ

ـ.2016–2015الفصؿالدراسيالثانيمفالعاـالدراسي:الحدود الزمانية –ثالثًا:

 -مصطمحات الدراسة: 

 تم تعريف مصطمحات الدراسة إجرائيًا:

 األثر: -1

كييقػػدربالدرجػػةالتػػي،فيالتػػأثيركبيمػػكغاألىداؼالمحاكاةالحاسكبيةمدلقدرةبرنامجكىك
.يمكػػفالحصكؿعمييامفمعادلةمربعايتا

 :المحاكاة الحاسوبية  -2
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ساعدكيي الدكائرالمنطقيةبكحدة"عالـرقمي" فيتصميـييحاكيالكاقع ىيبرنامجحاسكبي
تيحلوفرصيياكتسابمياراتتصميـالدكائرالمنطقيةكطالبالصؼالتاسعاألساسيفي

التجريبكالممارسةبمايضمفسالمةالطالبكاألجيزةالمستخدمة.



 ميارة تصميم الدوائر المنطقية: -3

قي ىي درة األساسي التاسع الصؼ بناءطالب خالؿ مف المنطقية الدكائر تصميـ عمى
(IC–ثنائيات–ترانزستكرات–البكاباتالمنطقيةكباستخداـالعناصرااللكتركنية)مفاتيح

معاألخذبعيفاالعتبارعنصرالكقتكالتكمفةالماديةكتقاسبالدرجةالتييحصؿعمييا
.المعرفياإلختباركالطالبفيبطاقةالمالحظة

  طالب الصف التاسع األساسي: -4

(سنةكالمصنفيففيالمرحمة15-14ىـعبارةعفالطالبالذيفتتراكحأعمارىـمابيف)
 ةفيكزارةالتربيةكالتعميـالعاليالفمسطيني.يمراحؿالدراسالرتيباألساسيةالعمياحسبت



 

 



 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 محاور: ةيتكون ىذا الفصل من ثالث
 المحور األول: توظيف الحاسوب في التعميم 

يتناكؿىذاالمحكرتعريؼالحاسكب،مميزاتاستخداموفيالتعميـ،أىميةتكظيفوفي
التعميـ،أشكاؿتكظيؼالبرامجالحاسكبيةفيالعمميةالتعميمية،كتحدياتاستخداـالحاسكبفي

التعميـ.
  "Computer simulations "المحور الثاني: المحاكاة الحاسوبية

 المحكر ىذا ،يتناكؿ كمميزاتيا كأىميتيا، ، أنماطيا الحاسكبية، المحاكاة تعريؼ
برامج لبعض أمثمة كيتناكؿ كما الحاسكبية، المحاكاة برامج تصميـ كمعايير كخصائصيا،

استخ معيقات كأخيران المحاكاة، برامج خالؿ مف التدريس كخطكات الحاسكبية، داـالمحاكاة
المحاكاةالحاسكبيةفيالتعميـ.

 "Logical circuit design skills "المحور الثالث: ميارات تصميم الدوائر المنطقية

الدكائرالمنطقية،،المنطقييـيتناكؿىذاالمحكرتعريؼالميارة،تعريؼميارةالتصم
األساسية، المنطقية كخطكاتالبكابات كخصائصيا، كعيكبيا، تصنيفيا، المتكاممة، الدكائر
 تالمتكاممة.اتدريسمياراتتصميـالدار
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 : المحور األول
 .توظيف الحاسوب في التعميم

لومفدكرفعاؿفيعممية لما ييعتبرالحاسكبمفأكثرالتقنياتالحديثةاستخدامان
 إذ إدارتيا، كفي كالتعمـ ييسيؿإالتعميـ كما التعمـ، تقييـ كفي التعمـ في المتعمميف ييساعد نو

الكثيرمفالعممياتالمرتبطةبعمميةالتعميـ،كيرجعاستخداـالحاسكبفيالتعميـإلىمنتصؼ
القرفالعشريف،كلقدساعدظيكرالحاسباتالصغيرةعمىسرعةانتشارالحاسكبفيالتعميـ

المختم إمكاناتو مف أفكاالستفادة لنا ينبغي ال كالتعمـ التعميـ عممية في استخدامو كعند فة،
اتوفيالعمميةالتعميميةالتعمميةمرتبطإلستخدامنضيؽمفاستخداماتوفيمدلمحدكد،كذلؾ

فيجميعمجاالتيا،لذافإفتطبيقاتوتشمؿالتدريسكالتقكيـكاإلدارةكغيرىامفجكانبالعممية
التعميميةالتعممية.

ييعدالحاسكبمفضركراتىذاالعصر،إذمفالصعبجدنااالستغناءعنو؛كالسببفيىذاك
العديدة كالفكائد إليو، المككمة كالميماتالكثيرة البشر، فيحياة الذميؤديو الكبير الدكر ىك
االستعماالت، فالحاسكبىكجيازمتعٌدد التيدخؿفييا. كالمجاالتالميمة منو، المستفادة

استخداماتكي أمثمة كمف إلييا، الحاجة عند كاسترجاعيا كحفظيا، البيانات، بمعالجة قـك
الحاسكبالمتعددةأنوييستخدـفيمجاؿاالتصاالت؛إذيمكفالربطبيفعٌدةحكاسيبفيآف
اإلنترنت بشبكة االتصاؿ يمكف ال الحاسكب دكف كمف بينيا، فيما االتصاؿ جراء كا  كاحد،

.ـ(2015ايرة،العالمية)عم

ا مفكلقد العديد تنافس أداة منو جعمت التي اإلمكانات مف العديد الحاسكب متمؾ
المتعمـ نشاط عمى تيرٌكز التي االستراتيجياتالتعميمية مف األخرلكالعديد التعميمية الكسائط

بعضكعمىأساليبالعمؿداخؿالفصؿكالتيتيدؼإلىمراعاةالفركؽالفرديةأكالتغمبعمى
مشكالتالنظاـداخؿالفصؿ،كيتميزالكمبيكتربأنوأداةمفالسيؿاالستعانةبياكدمجيافي
المشكالتكطرؽ كأساليبحؿ كفاءتيا زيادة أك لتطكيرىا مفاالستراتيجياتالتقميدية العديد

ـ(.2012االكتشاؼالمختمفة)عفيفي،

كييشيرقطيط) إلىأفالحاسكب49ـ،ص2011كما فيمجاالتالتربية( ييستخدـ
المختمفة،معاتساعاستخداموفيالعمميةالتعميميةالتعممية،لمايحممومفمميزاتعدةأىميا
التفاعميةفياالستجابةلألحداثالتييقكـبياالمتعمـ،حيثيقكـالحاسكبباالستجابةلمحدث

رالمتعمـكدرجةتجاكبو.الصادرعفالمتعمـفيقررالخطةالتاليةبناءنعمىاختيا
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 .تعريف الحاسوبأوًل: 
المعمكمات50ـ،ص2011ييعرؼقطيط) الحاسكببأنوجيازقائـعمىمعالجة )

التييتـاستقباليابأدكاتاستقباؿمعرفةلمجياز،بحيثيتـتخزينياكعرضياكاستخراجالنتائج
منيابدقةكاتقافكسرعةانجاز.

)كركز ص2006ربيع طبقان(86ـ، يعمؿ الحاسكب أف لمحاسكبعمى تعريفو في
التعميماتحيثعرفو: مف تعميماتلمجمكعة مف لمجمكعة طبقان تعمؿ إلكتركنية، آلة بأنو

معينة،لياالقدرةعمىاستقباؿالبيانات،كتخزينيا،كمعالجتيامفخالؿمجمكعةمفاألكامر.

( السيد يعرفو حيف صـ2002في ليقبؿ30، برمجتو يمكف الكتركني جياز بأنو )
(30ـ،ص2009مدخالتكبياناتكيحكؿىذهالبياناتإلىمعمكماتمفيدة.كيتفؽمعومينا)

بأنوجيازالكتركنييتككفمفمجمكعةمفالكحداتالمستقمةيقكـباستقباؿالبياناتكيخزنيا
عمىشكؿمعمكماتبأشكاؿمختمفة.كيعمؿعمىمعالجتيابسرعةكدقةعاليةثـيخرجيا

الكتركنية آلة بأنو إجرائيان ييعرؼالباحثالحاسكبتعريفان كفيظؿالتعريفاتالسابقة
جراءالعممٌياتالحسابٌية،بدٌقةكسرعةعاليةكاستخراج تعمؿعمىاستقباؿالبياناتكمعالجتياكا 

النتائجعمىشكؿمعمكمات.

 :اسوب في التعميممميزات استخدام الح ثانيًا:
(إلى50ـ،ص2009(كقطيطكالخريسات)54ـ،ص2001شيركؿمفالسرطاكم)يي

كىيكالتالي: العديدمفالمميزاتالتيتدفعناإلىتكظيؼالحاسكبفيالعمميةالتعميمية

.قدـالحاسكبالمادةالتعميميةبتدرجمناسبلقدراتالطمبةيي .1

.المتعمـمثؿالحكارالتعميميكفرالحاسكبفرصانلمتفاعؿمعيي .2

.يٌمكفالحاسكبالطمبةمفاختياركتنفيذاألنشطةكالتجاربالمالئمةلميكلوكرغباتو .3

ييسيؿعمىالطمبةاختيارمايريدكفتعمموحسبالزمافكالمكافالمناسبيف. .4

 .قدـتغذيةراجعةفكريةيي .5

)حسبوييكج .6 العممية العالمية القكائـ في لمتسجيؿ كالمعمميف التخصص(الطمبة
 لالستفادةمفالمتخصصيفكمعرفةالجديد،ككذلؾاالستفادةمفخبراتيـ.
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االتصاؿ .7 المعمميف أك لمطمبة يمكف حيث التخصص، بنفس بالميتميف االتصاؿ
في االىتماـ يشارككنيـ ممف العالـ أنحاء مختمؼ مف معينةبزمالئيـ مكضكعات

لمبحثالجدمفيياكتبادؿالخبرات.

أكمي .8 كمكانية زمانية محددات فييا التي باألمكر يتعمؽ فيما كخاصة الطبيعة حاكاة
خطكرةعندتمثيميافيالكاقعمثؿتجاربالفيزياءأكالكيمياء،أكبسببالتكمفةالعالية

.مثؿالتدريبعمىبرامجالطيرافكغيرىا

.كدرجاتالطمبةحفظبيانات .9

كاألرقاـكالحركؼكالصكربسرعة.عمميةاسترجاعالبياناتالمحفكظةالسرعةفي .10

.يقكـبجميعاألعماؿالركتينية،ممايكفرالكقتكالجيدعمىالمعمـ .11

إدخاؿ .12 ينتجمف فالخطأ مفاألخطاء، خالية النتائج، فيإعطاء العالية بالدقة يمتاز
.بياناتخاطئةمفالمستخدـ

مفالكفايةاإلنتاجيةمعندرةاحتماالتالخطأ. .13  ييحافظعمىمستكلعاؿو

كفرالصكرالثابتةكالمتحركةباإلضافةإلىاألصكاتكالفيديك،ممايجعؿعمميةالتعمـيي .14
.أكثرمتعة

 يقكـبتنفيذالعممياتالحسابيةكالمنطقيةالمعقدة. .15

 يذكر أخرل ميزات ىناؾ أف إال أىمية األكثر تعتبر الميزات تمؾ أف الباحث كيرل
 :كاآلتي كىي منيا الباحثبعضان

1 الزماف حدكد عف كبعيدان المخاطرة عف بعيدا الحقيقي الكاقع بتجارب القياـ لمطالب تيحيي(
 .كالمكاف

2  تعتبر كتقاريركرسكماتبيانية إحصائيات عمى لمحصكؿ الحاسكب مف االستفادة يمكف(
 .األىداؼ تحقيؽ يناسب بما التدريس أسمكب لتغيير راجعةلممدرس تغذية

 .الطالب بيف الفردية الفركؽ تراعي برامج بناء في ساعديي(3

 .أىمية توظيف الحاسوب في العممية التعميمية ثالثًا:
(إلىأفديخكؿالحاسكبفيمعظـالمدارسفيالدكؿ20ـ،ص2012تيشيرحمداف)

فالتربيةؤكالناميةأثاراىتماـالمربيف،كالعامميفالميتميفبشالمتقدمة،كفيكثيرمفالدكؿ
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كالتعميـ،كقدأصبحاآلفييستعمؿفيكثيرمفالبمدافكأداةتربكية،كذلؾأنوليسآلةعادية
فقد فيالطرؽالتربكية، كبيرةعنددمجيا التيلـتيحدثثكرة مثؿاآلالتالسمعيةالبصرية،

إعا إلى استعمالو الحاسكبأدل فإدخاؿ المكتسبة، المعرفة كفي التمقيف طرؽ في النظر دة
جراء ضمفكسائؿالتمقيفأجبرعمىتحديداألىداؼالسمككيةالمطمكبإيجادىاعندالمتعمـ،كا 
تحميؿدقيؽلمحتكلالمادةالدراسية،كاختيارالطرؽالتييجباعتمادىاضمفعمميةالتمقيف.

فإفاعتماد الدراسيةكىكذا مفصؿلممادة الحاسكبفيالعمميةالتعميمةأدلإلىبناءو
فتصبحغايةالتعميـليسماأمكفمفالمعرفةبؿإيجادعنصرالتشكيؽفيعمميةنقؿالمعرفة

قباؿالمتعمـعمىالعمـ. إلىالمتعمـ،كبذلؾتزدادفاعميةكا 

سكبمجاؿلمتفكيركأداة(أفالحا100ـ،ص2006كفيىذاالسياؽيرلأبكمنديؿ)
لمتعميـ،ألفالحاسكبيستثيرالعممياتالعقميةلدلالمتعمـكيجعمويبحثكيستكشؼكيستقصي
حتىيصؿإلىمايريدالكصكؿإليو،كالتيتسيـبدكرىافيتعديؿسمكؾأكتعزيزآخركتنمية

عمىمكاكبةالتطكركالتكيؼالجكانبالعقميةكالنفسيةكاالجتماعيةلدلالمتعمـ،كالتيتيساعده
معمفحكلو.

كييشيرأبكشتات) الرسمي31-30ـ،صص2004كما إلىأفالتربيةبنمطييا )
كغيرالرسميتشيدىذهاألياـطفرةتكنكلكجيةىائمةفيتطكرالحاسبات،كىذاالتطكراليائؿ

 مصراعيو عمى الباب فتح المستخدمة البرامج كفي الحاسبات بنية تكنكلكجياستخداـإلفي
الحاسباتفيتطبيقاتكثيرة،كمفبيفتمؾالتطبيقاتاستخداـتكنكلكجياالحاسباتفيالتعميـ

كىكمايعرؼباسـنظـالتعميـالذكيةبمساعدةالحاسباآللي.
عمايرة مف2015)كيؤكد كفيالعديد أفالحاسكبدخؿفيشتىنكاحيالحياة، ـ(

الحاسكب،المجاالت،كصارلوتأثي الناس،فمفالمجاالتالتيدخؿفييا ركبيرعمىحياة
بمختمؼ الجماعيالمنظـ فقددخؿالحاسكبفيالتعميـ التعميـ. منيا: اليتجزأ كصارجزءنا
يستعممكف فيؤالء أنفسيـ، تمقاء بعضالناسمف بو يقكـ الذم الذاتي التعميـ كفي مراحمو،

تفيدكفمنواستفادةكبيرة.الحاسكبكثيرنافيتعميميـ،كيس
ـ(أفالحاسكبأصبحمادةتعميميةتدٌرسلمطالبفيمختمؼ2015)كييضيؼعمايرة

عمى الطالب تيطمع ألٌنيا كذلؾ كبيرة؛ فائدة ذات التعميمية المادة كىذه الدراسية، المراحؿ
دةتمحكلدلالطمبةالحاسكبكتاريخو،كأجزائو،كمعداتو،كتيعمميـكيفٌيةاستخدامو؛فيذهالما

الصحيح،كىذهالمادةاليخمكمنياأمإلستخداـالجيؿبالحاسكب،كتساعدىـفياستخداموا
.برنامجتعميميفيزمانناىذا
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 ييستفاد إذ كالتربكية، التعميمية اإلدارة في الحاسكب كييستخدـ كما اإلدارةمنو في
فىذهالمؤسساتالتعميمية،كييستخدـفيالتعميميةكفيالمدارسكالجامعات،كفيتنظيـشؤك

فيككذلؾفيحؿالمشكالتالتيتكاجوالعمميةالتعميمية،كمشرحكاإللقاء،لالعمميةالتعميمية،
 التعميمية، بمقرراتيـ ترتبط التي الطالبلبعضالميارات لبعضكتعميـ العممي التطبيؽ في

 الطمبة، يتمقاىا التي كالمعمكمات مقرراتيـ،النظريات في االمتحانات،ككيدرسكنيا عداد ا 
أك الحاسكبمستكدعنا، كيعد كمنسقة. مرتبة، لمطالببصكرة كذلؾلتقديميا كرقيًّا؛ كطباعتيا

يي كلذلؾ لممعمكمات؛ فييا،مخزننا كثيرنا منو كييستفاد كالجامعية، المكتباتالمدرسية في ستخدـ
اعندماييريدالمعمـإطال عالطمبةعمىبعضالمعمكماتالمخزنةفيو،كالمرتبطةكييستخدـأيضن

.بالمقررالتعميميالذمييدرسيـإياه

عنصر أصبح الحاسكب أف الباحث يرل السياؽ ىذا كفي سبؽ ما إلى انكباإلضافة
العمميةالتعميمية،أكككسيمة سكاءفيإدارة فيالعمميةالتعميميةبكافةفركعيا كفعاالن أساسيان

التعميميةتعميمية المراحؿ مختمؼ في ييدرس كعمـ أك التجارب، كمحاكاة الدركس لتقديـ
لمبحث الباحثيف أماـ كبيرة أفاقان فتح قد المجاؿ ىذا في التقدـ أف إلى باإلضافة كالجامعية،

كاالستقصاءعفأفضؿالتجاربكالحمكؿلممشكالتالتربكيةالمعاصرة.

 .سوبية في العممية التعميميةأشكال توظيف البرامج الحا رابعًا:
إفمعظـالتكجياتالتربكيةالمعاصرةتدعكإلىزيادةاالىتماـبدمجالكسائؿالتعميمية
المعتمدةعمىالحاسكبفيالتعميـكاستخداـالتقنياتالتفاعميةالمتقدمةمثؿالكسائطالمتعددة

االفتراضي النظري كالكاقع المفاىيـ تقريب أجؿ مف تعميميةكالمحاكاة بيئة كتكفير المجردة ة
التغمبعمى إلى باإلضافة المدخالتكمحاكاتيا نتائج معرفة لو تيتيح لمطالب آمنة تفاعمية

الفركؽالفردية.

عفانة ييشير السياؽ ىذا ) كفي ص2005كآخركف برامج3ـ، أف إلى  الحاسكب (
 أكالمحاكاةتنقسـإلى: التعميـ في المستخدمة

  :التعميمية البرامج -1

 خصيصانلتدريسالمكضكعات صيممت كقد الدراسة، فصكؿ داخؿ البرامج ىذه ستخدـتي
كالمراف، برامج أمثمتيا كمف المختمفة، كالميارات الدراسية  التعميمية األلعاب كبرامج التدريب
.المحاكاة كبرامج
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  :التطبيقات برامج -2

 في حظان أكثرالبرامج مف تيعد كلكنيا العامة لألغراض العادة في البرامج ىذه تيصمـ
المشكالت كأداة بفاعمية استخداميا يمكف حيث الدراسية الفصكؿ داخؿ تطبيقاتيا  أك لحؿ
 برامج – معالجةالكممات )برامج أمثمتيا كمف المختمفة الدراسية المكضكعات كتفسير لتكضيح
 االتصاالت(. برامج – الرسكمات تحرير

 :المتعددة الوسائط برامج -3

 لـ الحاسكبية،حيث مجاؿالتطبيقات في التكنكلكجيا أحدثتو الذم الكبير التطكر بعد
فقطبؿسمح النصكص عرض عممية عمى الحاسكب يقتصر يعد  بمشاىدة التطكر ىذا كالرسـك

إلى أمكف كما بالمؤثرات المدعمة الحية الفيديك عركض  ىذه كتسجيؿ الحاسكب التحدث
 ىذه بؿإف ذلؾ عمى األمر كلـيقتصر الحاسكب، يصدرىا التي التكجييات كسماع المحادثات

 بناءن البرنامج سير كتغيير البرامج معىذه الطالب لتفاعؿ يستجيب برنامج)فالش( مثؿ البرامج
 االحتفاظ كيتـ كديناميكية تفاعمية التقكيـبطرؽ أدكات ببناء كماكيسمح الطالب استجابة عمى

جاباتو الطالب باستجابة لممدرس بيانات قاعدة في كا   تقديـ إدارة في منيا االستفادة يمكف
 .المحتكل

  :المعمم خدمة برامج  -4

دارة لممعمـ الخدمة أك الفائدة ببرامج البرامج ىذه تيسمى  البرامج ىذه أف الطالبأم كا 
عداد اتاإلختباركتصحيح عمؿ مف لو االعتيادية األعماؿ إنجاز في المعمـ بمساعدة تقـك كا 

اتاإلختباراليكمية،مثؿبرنامجبناء األعماؿ كمراجعة الطالب أنشطة كتنظيـ الدراسية خطتو
 (2.1شكؿرقـ)اإللكتركنيةكغيرهمفالبرامج.
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 ات اإللكترونية(اإلختبار صورة ألحد برامج خدمة المعمم)(: 2.1شكل )
 (اإللكترونيةلقطة من برنامج الختبارات )المصدر: 

 برامج حل المشكالت -5

ىناؾنكعافمفبرامجحؿالمشكالت،فالنكعاألكؿيتعمؽبمايكتبوالمتعمـعفنفسو،
كمفخالؿتحديدالمتعمـلممشكمةبصكرةمنطقيةثـيقكـبكتابةبرنامجعمىالحاسكبيحؿتمؾ

 ءالحساباتكالمعالجاتالكافية.المشكمة،كالحاسكبيزكدهبالحؿالصحيحمفخالؿالقياـبإجرا

الحاسكب حيثيقكـ أشخاصآخريف، قبؿ مكتكبمف ىك بما يتعمؽ الثاني كالنكع
ـ،2006بعمؿالحسابات،بينمايقكـالمتعمـبمعالجةكاحدأكأكثرمفالمتغيرات)أبكمنديؿ،

(.104ص
 والممارسة: التمرين برامج -6

 تـ قد الطريقة أك القاعدة أك المفيـك بأف يفترض التعميمية البرامج مف النكع ىذا إف
كأف تعميميا  في التمميذ براعة زيادة أجؿ مف األمثمة مف سمسمة يقدـ البرنامج ىذا لمطالب،
كالمفتاح تمؾ استعماؿ  فإف لذلؾ إضافة صحيحة، إجابة لكؿ المستمر التعزيز ىنا الميارة،
األسئمة العديد لنا تقدـ ىذه البرامج في األشكاؿ ذات المتنكعة مف  يفسح الغالب المختمفة،

 فإف كعادة الصحيحة، اإلجابة ييعطيو أف قبؿ بعدةمحاكالت لمقياـ الفرصة لممتدرب الكمبيكتر
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 ىذا كييعطي .الصعكبة مف مختمفة مستكيات يحتكمعمى التعميمية البرامج ىذه مف برنامج كؿ
 إلى باإلضافة السمبية أك منيا اإليجابية راجعةسكاء تغذية لمتمميذ التعميمية البرامج مف النكع

(.39ـ،ص1993صحيحة)الخطيب، إجابة كؿ عند التعزيز
  :والمحاكاة النمذجة برامج -7

 تكافر إمالعدـ الكاقع، في بيا القياـ يصعيب معينة، بعمؿنماذج حيثيقكـالحاسكب
،المجردة)عبيد بالعيف رؤيتيا يصعب نماذج لتقديـ التجارب،أك بعض لخطكرة أك اإلمكانيات،
براىيـ، (.102ـ،ص1988كا 

(أفبرامجالمحاكاةتيدؼإلىتقديـنماذجتفيد24ـ،ص2012كماكأكدتحمداف)
فيبناءعمميةكاقعيةمفخالؿمحاكاةذلؾالنمكذجكالتدريبعمىعممياتيصعبالقياـبيا

النكعمفالبرامجعندمايصعبتجسيدحدثمعيففيكتنشأالحاجةإلىىذافيمكاقؼفعمية.
 الحقيقةنظرانلمايمي:

 الكمفةالمادية:مثؿإجراءالتجارب. -أ

 طكؿالزمف:مثؿمشاىدةعمميةالنمكفيالنبات. -ب

 بيعدالمكاف:مثؿطريقةأداءمناسؾالحجكالعمرة. -ت

 العمرة.بهعدالزمافكالمكاف:مثؿالطريقةالصحيحةألداءمناسؾالحجك -ث

 الخطركالضررالجسدم:مثؿإجراءالتجاربالكيميائيةأكتجاربالطيراف. -ج

كىناؾنكعمفبرامجالمحاكاةالتيالتتضمفأيةأىداؼمحددةكيتكقؼتحديدىذه
بتزكيدالطالببأمإرشاداتخاصة، األىداؼعمىالمعمـأكالمتعمـنفسو،كبعضيااليقـك

بتر الحاسكب جياز نفسوكيقكـ الطالب يقكـ أف أك نفسو، لممعمـ اإلرشادات ىذه تحديد ؾ
 باكتشاؼمدلالتأثيرالحاصؿنتيجةلتغييربعضالمتغيرات.

تالئـ أف أجؿ مف مختمفة بطرؽ استعمالو يمكف المحاكاة برامج مف النكع كىذا
احتياجاتالمكاقؼالتعميميةالمختمفة.

 األلعاب التعميمية:برامج  -8

السياؽتيشيرحمداف) يقكؿ25-24ـ،صص2012فيىذا (إلىأفالمعبكما
كمكاجيتو، العالـ الطفؿلفيـ يستخدميا ميمة طبيعية نفساألطفاؿأداة المختصكففيعمـ
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كاستخداـالحاسبلمعبكليحثعمىاكتسابمياراتحؿالمسائؿكاتخاذالقراراتكيطيؿمف
يشجعياعمىالخياؿكتعالجالبرامجكثيرانمفالمكضكعاتكلكنياقدراتالطفؿعمىاالنتباهك

مفرداتكيحددكا كييجكا مثالن، تحمؿمسائؿرياضية فيشكؿمبارياتتخيمية تدمجتعميميا
نقاطعمىشبكةإحداثياتكقراءةالتعميمات،كتفسيرىاكتحميؿالمسائؿالمنطقية،كطرؽالتعميـ

خصكصيأكطريقةتدريبكمرافكاأللعابالتعميميةكالمحاكاةبكاسطةالحاسبىيإماتعميـ
المعب كبرامج ىاتيف، إحدل تحت تندرج تككفGaming Programsقد أف الممكف مف

فىذايعتمدفيماإذاكانتالميارةالمرادالتدريبعميياذاتصمةإتعميمية،أكالتككف،حيث
أمثمةجيدةلمبرامجالترفيييةSpace, Battleshipيةاآلتية:بالتعميـأـال،كتيعدالبرامجالترفيي

التيكثيرانمايقبؿعميياالشبابىذهاألياـكخاصةفيالدكؿالمتحضرة،كىذهالبرامجيمكنيا
بأساسياتالحاسكب يسمى ما التعرؼإلى الناسفي مساعدة أجؿ مف خدمة لنا تؤدم أف

النيائيمفىذهالبرامجكبطريقةممتعةكعمىالمعمميفأفيضعكافيأذىانيـأفيككفاليدؼ
 تعميميان.

كييمكفلممعمميفالسماحلتالميذىـباستعماؿبرامجترفيييةمحضةكمكافأةليـعمىما
قكية، دافعية ألعابذات شكؿ عمى ىي التي التعميمية البرامج كتيعد كاجبات، مف بو قامكا

ت كييمكف فيتعميميا. التدريباتالتيتحتاجإلىاإلعادة فيكخاصة طبيؽاأللعابالتعميمية
يتعمؽ فيما اآلراء بإبداء يقكمكف إدارية فرقان المشارككف ييشكؿ حيث اإلدارم التدريب مجاؿ

بالتعاكف،كالفريؽالفائزىكالذميحصؿعمىأعمىالدرجاتالمتعمقةبفكائدالتعاكف.

ببتكفرأجيزةكيرلالباحثزيادةاإلقباؿعمىالبرامجالتعميميةمفقبؿالطالببس
الحاسكبكاألجيزةالذكيةباإلضافةإلىعشراتالبرامجالتعميميةأكبرامجالمحاكاة،كدخكليا
المختمفة، الدراسية المراحؿ في الطالب يدم بيف الذم الدراسي المنياج ضمف كبير بشكؿ

األشياءالتييصعبعمىا مكانيةتعمـ داخؿالفصؿالدراسيكا  لطالبتعمميا كما كتتناسب،
خصائصكمميزاتبرامجالنمذجةكالمحاكاةمعطبيعةالدراسةالحالية،لذلؾاختارالباحثىذا

وفيالدراسةالحالية.إلستخدامالنكع

 

 .ديات استخدام الحاسوب في التعميمتح خامسًا:
يكاجوالحاسكبعنداستخداموفيمجاؿالتعميـعددانمفالتحدياتأجمميا)سالـكسرايا،

(فياآلتي:284ـ،ص2003
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الكمبيكتر. .أ  عدـكجكدالقكلالبشريةالكافيةكالمتخصصةفيعمـك

 افتقادمعمـاليكـإلىكفاياتتشغيؿالكمبيكتر. .ب

 عدـكجكدبرمجياتتعميميةجيدةكافيةلتغطيةاحتياجاتالمتعمـفيكافةالجكانب. .ج

بيكترإلىالمؤسساتالتعميميةكجكدالعديدمفالمشاكؿالتيتكاجوإدخاؿأجيزةالكم .د
 مثؿالصيانةكالتشغيؿكالمتابعة.

 ارتفاعتكمفةإنتاجالبرمجياتالتعميمية. .ق

 خكؼالمعمميفمفسطكالكمبيكترعمىمينتيـ. .ك

 عدـكجكدالمديرالمسئكؿالعصرمالذميؤمفبالحداثةفيمجاؿالتعميـ. .ز

تصميـالبرامجالتعميمية(أفعممية447ـ،ص1998فيحيفيرلمرعيكالحيمة)
المعالجةكمبيكتريانليستبالعمميةالسيمة،فمثالندرستعميميمدتوساعةيحتاجإلىأكثر

 مفخمسيفساعةعمؿ.

( ريا كأبك سالمة صص2002كييضيؼ المشاكؿ340-336ـ، أكبر مف أف )
الحاسكبفيالتعميـ،االعتقاداتكالمفاىيـالخاطئةحكلوكالمتمثمةفي:إلستخداـ

 عدـصالحيةالكمبيكترفيتعميـجميعالمكادالدراسية. .أ

 مساكاةظيكرالكمبيكتربالمكضةكاالعتقادبأنونزكةكستنتيي. .ب

 الكمبيكتريؤدمإلىضعؼالمتعمـفيالمياراتاألساسيةمثؿالقراءةكالكتابة. .ج

 خطاءالكثيرةلمكمبيكترخاصةفيالعممياتالحسابية.األ .د

الكمبيكترالينميمياراتاالتصاؿكالتكاصؿعندالمتعمميفكيؤدمإلىعزلةالمتعمـ .ق
 عفعالمواإلنساني.

(أفىناؾميعيقاتأخرلتتمثؿفي:23ـ،ص2006) كييضيؼعسقكؿ

 عميمية.الت كالمكاد كاألجيزة الكسائؿ تكفير عمى القدرة عدـ .أ

 التعميمي. لممكقؼ الحديثة عمى التقميدية النظرة سيادة .ب

 المتخصصةفيىذاالمجاؿ. التدريبية الدكرات قمة .ت
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 المحور الثاني
 المحاكاة الحاسوبية

التعمـ بيئة في التعمـ يتـ إذ التعميـ، فيعممية فعالة طريقة الحاسكبية المحاكاة تيعد
فيبيانوأفالمتعمـفيىذااألسمكبيسيرمفنقطةإلىباالكتشاؼ،كىكماأكدعميوبركنر،

التييي المالحظاتكاألمثمة إلىأخرلمفخالؿ ليصؿ فيالنياية، يربطبينيما ثـ شاىدىا،
دراكولمعالقةبيف االستنتاج،كمفىنافالكصكؿإلىالنتيجةلـيكفإالنتيجةلمعاناةالمتعمـكا 

ييئلمطالببيئةتعميميةنشطةحالةمفالمحاكلةكالخطأ،مماييالسببكالنتيجة،كمركرهكذلؾب
التدريسالمختمفة، طرؽ استخداـ أثناء تحدثكثيران كالتي التشتت، عممية فييا تقؿ كتفاعمية
لمطالبمرتبطفيبيئة التعميمية المادة كذلؾألفتقديـ خاصةتمؾالتيتعتمدعمىاإللقاء،

لممث باستجاباتو )المسعكدمالمحاكاة الحاسكب لو يقدميا التي ،يرات ـ،2014كالمزركع،
(.170ص

(إلىأفىذاالنكعييعدمفأكثربرامجالكمبيكترالتي77ـ،ص2011شيرقطيط)ييك
كعممياتاستي إمكانات مف البرامج ىذه في لما كالمعمـ، المتعمـ عمى أثران التعميـ في خدمت

حمؿكيجرمعممياتالتكامؿكالتركيب،ثـيطبؽلمتعمـأفيييصعيبفيياعمىكؿمفالمعمـكا
المعرفةاألساسيةعندالمتعمـعندمكاجيةمشكمةمعقدة،كىيأنشطةتعميميةالتحتكيياعادة

كتي العادمفيالمدرسة، بدائؿحقيقيةلخبراتالييمكاقؼالتعميـ البرامجلممتعمـ مكفكفرىذه
نظرانلحاجتياإلىكثيرمفالكقتكالتكمفةأكحتىمستكلالخطكرة.تكفيرىافيالغرفةالصفية

كتسمحتمؾالبرامجلممتعمـبأفييعيداتخاذالقراراتالخاصةبالمشكمةالمعركضةعميو
مفالبسيطمفالمرات،كيتـبناءالبرنامجعادةنانعدد باستخداـاألسمكبالحمزكنيالذميبدأ

دـالمادةباستراتيجيةمناسبةلممتعمـيتـفييامراعاةالفركؽالفرديةبيفإلىاألكثرتعقيدان،كتيق
المتعمميف،فالبرنامجيناسببطيءالتعمـكسريعالتعمـ.

 )كلقد عالـ ص2011أشار في621ـ، كانت المحاكاة استخداـ بداية أف إلى )
نثماني باستخداـ الحقيقة تشبو بيئة الماضيعفطريؽتكفير الرسـاتالقرف تطبيقاتبرامج

كفرلممتعمـممارسةالخبرةالكاقعيةالحسيةفيصكرةممتعةكشيقة،أماثالثياألبعاد،حيثتي
التربية مجاؿ في كاالنتشار بالظيكر بالحاسكب المحاكاة برامج بدأت التسعينات بداية في

 كالتعميـ.
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عممتمحاكاةالكمبيكتركأداةعمميةفيمجاؿاألرصادالجكيةكالفيزياءالنككيةفيكاستي
الفترةالتيتمتالحربالعالميةالثانيةمباشرة،كمنذذلؾالحيفأصبحتالغنىعنيافيعدد

التيتجعؿا المكثؼلممحاكاةإلستخداـمتزايدمفالتخصصات،حيثنمتقائمةمفالعمكـ
الفيز كعمـلتشمؿ المناخ كعمـ السكائؿ كميكانيكا كاليندسة، الجسيمات، كفيزياء الفمكية ياء

األكبئة، كعمـ االجتماع، كعمـ كالطب، القرار، كنظرية كاالقتصاد، كالبيئة، التطكرم، األحياء
(.Winsberg, 2013)كغيرىاالكثيرمفالتخصصات"كينسبرؽ"

 .تعريف المحاكاة الحاسوبيةأوًل: 
ا )قدـ المكسى حيثعرفيا الحاسكبية، لممحاكاة تعريفان الباحثيف مف ـ،2008لعديد

ألحداؽمفكاقع89ص أكتقميدان عمميةتمثيؿأكإنشاءمجمكعةمفالمكاقؼتمثيالن بأنيا )
المحتممة كالتعمؽفييا،الكتشاؼأسرارىا،كالتعرؼعمىنتائجيا الحياة،حتىيتيسرعرضيا

عفقرب.

(فيتعريفيالممحاكاةالحاسكبيةأنياتيدؼ7ـ،ص2011تأبكماضي)كماكأشار
كمياراتكحدة مفاىيـ ييبسط نمكذج بأنيا  كالمياراتحيثعرفتيا المفاىيـ إلكسابالمتعمـ
نتائج كيعطي المستخدـ كقرارات ألكامر يستجيب كىك الحاسكب باستخداـ المنزلية الكيرباء

الكاقعالعمميكييدؼإلكسابالمتعمـالمفاىيـكالمياراتالكيربيةمشابيةلماييمكفتطبيقوفي
مفخالؿنماذجتحاكيالكاقعتعرضلمطمبة.

( إسماعيؿ ص2001كركز المحاكاة271ـ، في الحاسكب دكر عمى تعريفو في )
مع كالتفاعمية تتصؼبالديناميكية كمبيكترية برامج عف عبارة بأنيا  حيثعرفيا الحاسكبية

ليدرسيامست التعميمية؛ كالتجارب المعمكمات، ألصؿ كنمكذج تصميميا يتـ حيث خدمييا،
الطالبمفخالؿالمشاركةكاالكتشاؼ".

(فيتعريفيالممحاكاةأنياتيعرضالمتعمميفلمشكمةما31ـ،ص2001كتذكرسميـ)
رفتيابأنيامكقؼكمفثـإصداراستجاباتمفقبميـبناءنعمىالمعمكماتالتيتقدـليـ،كع

مرفيتعرضفيوالمتعمميفمفخالؿالكمبيكترلمشكمةماكمفخالؿالمعمكماتالمقدمةليـ
إمكانيات خالؿ مف ذلؾ كيتـ المشكمة ىذه حؿ استجاباتكقراراتبشأف يصدركا أف يمكف

الكمبيكترالمتعددةمفألكافكرسكماتثابتةكمتحركةكصكركمكسيقىكغيرىا.

(فيتعريفوأفالمحاكاةعمميةتمثيؿأكنمذجةأك19ـ،ص2015طااهلل)كأشارع
كالتعمؽ حتىيتيسرعرضيا لمكاقؼمفالحياة تقميدان أك مفالمكاقؼتمثيالن إنشاءمجمكعة
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فيياالستكشاؼأسرارىاكالتعرؼعمىنتائجياالمحتممةعفقرب،كتنشأالحاجةإلىىذاالنكع
ي إلىإجراءمفالبرامجعندما لتكمفتوأكلحاجتو صعبتجسيدحدثمعيففيالحقيقةنظران

العديدمفالعممياتالمعقدة.

كمفخالؿالتعريفاتالسابقةيعرفياالباحثتعريفانإجرائيانبأنياعمميةيتـفيياتكظيؼ
لكضعالطالبفيمكقؼتعميمي المكقؼالحقيقيكذلؾالبرامجالحاسكبية يشابو مفلتقريبو

بتكفيرهبسببالتكمفةالماديةأكالمكاردالبشريةأككجكدخطرعمىالعالـالكاقعيالذميصعي
الطالب.

 .أنماط المحاكاة الحاسوبيةثانيًا: 
كجدالعديدمفأنماطالمحاكاةالحاسكبيةتيأنو(79-78ـ،صص2011يذكرقطيط)

تعمميـ،كمفىذهاألنماط:التييمكفلمطمبةأفيستفيدكامنيافيعممية
 (:Physicalالمحاكاة الفيزيائية ) .1

يتـمفخالليامحاكاةأشياءفيزيائيةماديةبغرضاستخداميا،مثؿتعمـقيادةالسيارة
(فيأفالمحاكاة277ـ،ص2013أكالطائرةكتشغيؿأجيزتيا،كىذايتفؽمععبدالعزيز)

تي الفيزيقية أك لممتعمالفيزيائية لبعضتيح الرقمية القيـ دخاؿ كا  كتنفيذىا، التجارب مشاىدة ـ
كمفأمثمة،(2.2كماىكمكضحفيشكؿ)المتغيرات،كالحكـعمىالنتائجالنيائيةلمتجارب،

ىذهالبرامج:

في العممياتالجراحية جراء كا  الرياضياتكالمعالجاتاإلحصائية، تعميـ في النمذجة
مجاؿالطب.
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 محاكاة بناء جسر توزيع الضغط عمى جسر فوق النير(: 2.2شكل )

 تصكيرالباحث(المصدر:)

 (:Proceduralالمحاكاة اإلجرائية ) .2

ييدؼىذاالنمطإلىتعميـخطكاتعمؿأشياءمحددة،بيدؼتنميةمياراتالمتعمميف
كيي حيثتعمؿعمىتكفيرفييا، النكعمفالبرامجالعامميففيكثيرمفالمؤسسات، ىذا فيد

التكاليؼفيالتدريبمفخالؿبرامجمتخصصةلتعميـتمؾالميارات،حيثيتـكالكقتكالجيد
 تقديـبرنامجخاصبعمؿآلةأكجيازكفؽخطكاتمتسمسمة.

 (: Situationalحاكاة األوضاع )م .3

فياكتشاؼاستجاباتمناسبةلمكاقؼمايبرزدكرالمتع مفخالؿتكرار،مـإيجابيان
( العزيز عبد كيضيؼ 2013المحاكاة، ص المكاقؼ277ـ، محاكاة برامج اىتماـ إلى )

بالمجاؿالكجدانيكاالتجاىاتكالسمككياتكاالعتقادات،فييتختمؼعفالمحاكاةاإلجرائيةفي
تق كا  ميارة تعمـ التيدؼإلى تيدؼإلىأنيا بؿ اإلجرائية، المحاكاة في الحاؿ ىك كما انيا
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مكاقؼحياتية بمحاكاة فييتقكـ كالكشؼعفاتجاىاتو، االجتماعية اختبارسمككاتالمتعمـ
 لتعميـالطالبالتصرؼفيالمكاقؼاالجتماعيةكالتعامؿمعأفرادالمجتمع.

  (:Processمحاكاة العمميات ) .4

فيىذاالنمطمفالمحاكاة،بؿىكمالحظلمعممياتكمجرباليمعبالمتعمـأمدكر
الحظكيتخيؿكيربطالعالقات،كمفثـيتعمـباالكتشاؼالحر.كعميوأفيي،خارجي

"أندريو") (فقسـالمحاكاةإلىثالثفئاتأساسيةتبعانAndria, 1994, p.147أما
 لميدؼمفاستخدامياكمايمي:

بالكمبيكتر،كتستخدـفيأ. المحاكاة الحركية: كىيتحتكمعمىأجيزةإضافيةيتـتكصيميا
 التدريب،كمفأمثمتياالتدريبعمىالطيراف.

شكؿب. المحاكاة العممية: في تمثيميا كيمكف مرئية غير لظكاىر نمكذج عمى كتحتكم
اكاةمعادالترياضية،كتستخدـلتفسيركمالحظةالتغيرفيتمؾالظكاىركمفأمثمتيامح

 الجيازالدكرمفيجسـاإلنسافكحركةالغازات.
عمىتناكؿبعضالرمكزالمكجكدةعمىشاشةالكمبيكتر،كالتيج. المحاكاة اإلجرائية: كتقـك

تحاكيالتجميعكالتكصيؿلبعضاآلالت،كمفأمثمتياالتجاربالفيزيائيةكالكيميائية.

 :ـ(المحاكاةإلىقسميفرئيسييفىما1994)كلمتمييزبيفأنكاعالمحاكاةفقدقسمتميمر
 :(Simulation That Teaches about Something) محاكاة لمتعمم عن األشياء (1

القسـ  كيندرجتحتىذا تعمـاألشياءأكالتعمـمفمشاىدةشخصأخر، أممحاكاة
.المحاكاةالماديةكالعممية

 (: Simulation That Teaches How To Do Somethingمحاكاة لتعمم عمل شيء )( 2

شخصأخر، مشاىدة مف التعمُّـ يتـ كيؼ أك األشياء عمؿ كيفية تعمُّـ يعني كىذا
كيندرجتحتىذاالقسـكؿمفالمحاكاةالكضعيةكاإلجرائية.

الحاسكبية لممحاكاة المختمفة األنماط عرض خالؿ أفكمف الباحث يرل التعميمية
)المحاكاة (Proceduralاإلجرائية أنسباألنكاع مياراتتصميـإلستخدامىي فيتنمية يا

الدكائرالمنطقيةكذلؾلػػػػػػػػػػػ:

تكفرالكقتكالجيدكالتكاليؼفيالتدريب.أ(
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كمافيالكاقعالحقيقي.كتنفيذىالممياراتمشاىدةالتيحلممتعمـتيب(

(المكثفات–مثؿ)المقاكماتالمتغيراتإدخاؿالقيـالرقميةلبعض(يمكفلمطالبج

.النتائجالنيائية(مشاىدةد

 .أىمية المحاكاة الحاسوبية ثالثًا:
 (إلىأىميةالمحاكاةالحاسكبيةفيالتعميـ:254ـ،ص2003ييشيرتكفيؽ)

 النفجار المعرفي: .1

الدارسة كمكضكعات مجاالت كتكسع العمـ في اليائؿ التقدـ أدل زاد،حيث مما
في لمتقدـ البد كاف كلذلؾ إلىتشعبمجاالتيا كأدل الكاحدة المادة في مكضكعاتالدراسة

كاكبالتقدـالسريعفيالعمـكىناجاءدكرالمحاكاةالحاسكبيةفيعمميةالتعميـكالتعمـحتىتي
سركسيكلة.تسييؿحفظكاسترجاعالمعرفةبكؿيي

 التقدم التكنولوجي:  .2

ال جعؿ التيحيث الضخمة األنظمة خالؿ مف صغيرة قرية العالـ التكنكلكجي تقدـ
ظيرتمثؿالشبكةالعالميةاالنترنتكاالتصاالتالتيسيمتتبادؿالمعمكماتكالكصكؿإلى
المحاكاة أىمية ىنا تأتي اليائؿ التكنكلكجي التقدـ ذلؾ مف التعميـ يستفيد كحتى المعرفة

التكنكلك تٌسخر كي لممعمميفالحاسكبية ليقدميا التعميـ ليستغميا الضخمة كاإلمكانات جيا
ليستخدمكىاأفضؿاستخداـ.

  المحاكاة لمممارسة: .3

انتشراستخداـىذهالمحاكاةلتشجيعالتطكيرفيالمياراتالفنيةكاإلدراكيةكالعالقات
سبيؿالمثاؿالشخصية،كتعتمدطبيعةىذهالمحاكاةبكضكحعمىنكعالميارةالمستيدفة،فعمى

ستخدـتمثيؿاألدكاردكمانلتحسيفمياراتالعالقاتاإلنسانية،كمايجبتكفيرالتغذيةالراجعةيي
لحيفكصكؿ الراجعة، كالتغذية الممارسة معفرصتكرار لممتدربيف، بانتظاـ كتقديميا لألداء

المتدربإلىالمستكلالميارلالمطمكب.

 يق:المحاكاة لتشجيع التفكير والتطب .4

عمىأساسنية التمييزبينيما بالمستكلالسابؽكيعتمد المحاكاة ىذه يرتبطاستخداـ
المعمـكالمدربكالمتعمـكالمتدرب،فالتفكيراليكفيكحده،كالالممارسةتكفيكحدىا،كالمجاؿ
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كذلؾ التضميؿ، إلى يقكد ممارسة بغير التأمؿ أك فالتفكير اآلخر، دكف منيما أم لنجاح
مارسةبدكفتأمؿاليحتمؿنجاحيافيالتطبيؽ.الم

 المحاكاة لتحسين اإلدراك: .5

مرغكبان مكضكعان المنظمات في كالتغيير االبتكار تشجيع في الميارات تطكر ييمثؿ
يفرضكمعاصرانفيبرامجالتطكير،كلكفالقياـبوبنجاح،كبكعيكفاعمية،كبعناصرميارية

تكامؿعمميةالتطكيرمعجميعجكانبالتغييرالمؤسسيالمعقد،كمفثـتحقؽالمحاكاةإسيامان
قكيان،بمايمكنيامفالسيطرةعمىىذهالعكامؿكميا.

 .مميزات المحاكاة الحاسوبية رابعًا:
 دةتنفيذىاكمشاى أك لمطمبة تكفيرىا يستحيؿ التي  التعميمية التجارب مف العديد ىناؾ

 مف مكفتنفيذىايي كالتي لخطكرتيا الكيميائية التجارب بعض مفاألحكاؿمثؿ حاؿ بأم نتائجيا
.المحاكاة برامج خالؿ

مخصيافيـ(أفىناؾالعديدمفالمميزاتلممحاكاةالحاسكبيةيي2014يرلعجاج)ك
التالي:

.تسمحلممتعمـبارتكابأخطاءاليترتبعمييانتائجسيئة (1

.لممتعمـبممارسةشيءمفالحريةفيعمميةالتعمـتسمح (2

طريؽ (3 عف تفكيره يثير بشكؿ كذلؾ لممتعمـ، بالنسبة تقميدية غير تعميمية مكاقؼ تقدـ
.استخداـإمكاناتالكمبيكترالمتقدمة،كالتيالتتمتعبياالكسائطاألخرل

.بالطرؽالتقميديةييمكفمفخالليادراسةالعممياتكاإلجراءاتالتييصعيبدراستيا (4

لممتعمـ (5 تتكافر ال مكاقؼربما في تعمميا تـ بعضالمياراتالتي لتطبيؽ الفرصة تيتيح
.الفرصةلتطبيقيافيبيئةحقيقية

لمتعمـكالتدريبعمىالمياراتمعالكمبيكتر،فيمعظـالحاالتفإفالمكقؼيككفمناسبان (6
 كالذميشبوإلىحدكبيرالعالـالحقيقي.

(أفىناؾبعضالمميزاتلممحاكاةالحاسكبية:50-49ـ،صص2010ضيؼالديؾ)كتي

كالنص، -أ كالحركة، لمطالبالصكتكالصكرة المحاكاة التمثيؿالمرئيلممعمكماتحيثتيقدـ
كتعطيالفرصةلمعرفةالمعمكماتالتيتمثؿالمفاىيـالمختمفة.
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 التعمـ. كقت تقميؿ عمى تعمؿ -ب

 مي.تحاكيالتعمـالتفاع -ت

تزيدمفالدافعية. -ث

 .خصائص المحاكاة الحاسوبية خامسًا:
اهلل) كنصراهلل(13ـ،ص2011(كأبكماضي)21ـ،ص2015ييشيركؿمفعطا

 (إلىمجمكعةمفخصائصالمحاكاةالحاسكبيةتتمثؿفي:17ـ،ص2010)

1.  لو يتيح مما لممتعمـ الكاضحة األحداث مف سمسمة الحاسكبية المحاكاة فرصةتقدـ
 المشاركةاإليجابيةفيأحداثالبرنامج.

التتكافرالفرص .2 فيمكاقؼربما تتيحالفرصةلتطبيؽبعضالمياراتالتيتـتعمميا
 لتطبيقيافيبيئةحقيقية.

 تيقدـالمحاكاةالحاسكبيةلممتعمـالعديدمفاالختياراتالتيتناسبو. .3

كالرس .4 تستعيفبالصكر الحاسكبية المحاكاة كالدقيقةبرامج الكاضحة كالمتحركة الثابتة ـك
 التيتساعدالمتعمـعمىفيـكتخيؿالكاقع.

 يتـبناءالبرامجالقائمةعمىالمحاكاةعمىأساسمفالمركنةكسيكلةالتحكـ. .5

تكفير .6 مع التعمـ فيبيئة المتعمـ عمىتحكـ تعتمد لدراسة السميـ التكجيو المتعمـ تيكجو
المعمك مف كبيرة محؿقاعدة المكضكع فيـ في لتعاكنو إلييا يمجأ أف يمكف التي مات

 الدراسة.

معتكضيحالعممياتالتي .7 فيالطبيعة عرضالمكقؼالكاقعيالحقيقيالمكجكد إعادة
 تدكرفيىذاالمكقؼ.

 إتاحةفرصةالتحكـفيالمكقؼبدرجاتمتفاكتة،لفيـىذاالمكقؼكالتفاعؿمعو. .8

 حبالتعديؿأكالحذؼأكاإلضافةعمىىذاالمكقؼ.إعطاءقدرمفالحريةيسم .9

تسمحالمحاكاةالحاسكبيةبالتنكيعفيأساليبالتقكيـكاالستفادةمفنتائجالتقييـكتغذية .10
 راجعةلممعمـلتكجيوعمميةتقديـالمحتكل.

 حذؼأجزاءمفالمكاقؼالعمميةالكاقعيةغيرالميمةالختصارالكقت. .11
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 :في كبيرة أىمية ليا الحاسوبية المحاكاة برامج استخدام أن الباحث ويرى كما

 .لممتعمـ كالتجارب الدركس كايضاح الفكرة تقريب في المعمـ مساعدة 1) 

 .العممي التدريب في الحصص كقت فياختصار  كثيران المعمـ جيد تكفر 2) 

برامج باستخداـ الكيميائية المكاد أك اإللكتركنية القطع بعض مع العمؿ في المخاطرة تجنب 3) 
 .تمفيا خطر كتجنب الحقيقي الفعميك المباشرك العمؿ مف بدالن المحاكاة

 .نيائيا عمميا يصعب التي التجارب مف العديد لعمؿ المعمـ تيػشجع 4) 

مكافيريدكنو أم في الحاسكبية المحاكاة برامج باستخداـ مستمر بشكؿ المتعمميف تدريب 5) 
 .كاالستيعاب التفكير لتنمية الفرصة ليـ ييتيح مما

ك البرنامج عمى خيارات عدة إدخاؿ إتاحة الحاسكبية المحاكاة برامج مف العديد تيتيح 6) 
 .المناسب الحؿ إليجاد المقصكدة مفاألخطاء العديد كاحداث النتائج مشاىدة

 .معايير تصميم برامج المحاكاة الحاسوبية سادسًا:
(إلىمجمكعةمفالمعاييرالتييجبمراعاتيا627صـ،2011حيثأشارعالـ)

 عندتصميـبرامجالمحاكاةالحاسكبيةكىي:
 معايير ترتبط بأىداف المنيج: .1

 مراعاةمتطمباتالمنيجالحالي. -أ

المراد -ب كاليدؼ بالمحتكل يرتبط حيث البرنامج داخؿ لمكسيمة الدقيؽ االختيار
 تحقيقو.

 ضكعيان.تحديدأىداؼالبرنامجتحديدانمك -ت

 تحديداألىداؼفيبدايةعرضالبرنامج. -ث
 خصائص المتعممين: .2

 مراعاةالفركؽالفرديةبيفالمتعمميف. -أ

 المرحمةالتعميمية(.-الخبراتالسابقة-مراعاةخصائصالمتعمـ)العمر -ب

 الخطكالذاتيكجذبانتباهالمتعمـ. -ت
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 السموك المدخمي ومتطمبات العمل السابقة:  .3

 المتطمباتكالخبراتالسابقةالتيينبغيأفيعرفياالمتعمـ.تحديد -أ

مكضكع -ب لتعمـ استعداده مدل لممتعمـ ييبيف لممتطمباتالسابقة قبمي اختبار إعداد
 البرنامج.

 أساليب التفاعل بين المتعمم والبرنامج: .4

كيقصدبياتمؾالكسائؿالتيتيمكفالمتعمـمفالتحكـفيزمفككيفيةعرضعناصر
 الكسائطالمتعددةفيبرامجالكسائطالمتعددةالتفاعمية.

 أساليب جذب النتباه بين المتعممين: .5

 استخداـكافةالكسائؿكالتقنياتالمختمفةكالتيتيحقؽعرضانذاجكدةعالية. -أ

 تجنبالعكامؿكالمثيراتالتيتشتتاالنتباه. -ب

 عمـ.السيؿلبيئةالتإلستخداـابتصميـالبرنامجبحيثيسمح -ت

 تقديم المساعدات والتعميمات الالزمة: .6

 دليؿالمتعمـلبيافمكضكعالبرنامجمفمنيجالدراسة. -أ

 تقديـالمعمكماتكاإلرشاداتالتيتساعدالمتعمـعمىالسيرفيالعرض. -ب

تنكعطرؽتقديـاألجزاءفيالمقرراتالتعميميةمفخالؿالتغييرفيأنماطالظيكر -ت
 عرضالمعمكماتكتنظيـشاشةالكمبيكتر.كقكالبتقديـكسائط

 تنكعاألنشطةاإلثرائيةكالعالجية. -ث

يسمحبرنامجالمحاكاةبالخركجالمؤقتلنظاـالتشغيؿإلتماـمياـأخرلكالعكدة -ج
 مفجديدالستكماؿالمحاكاة.

 تصميم الشاشات أو واجيات التفاعل: .7

 حدة.تحديدكـالمعمكماتالتييمكفعرضياعمىالشاشةالكا -أ

 التركيزعمىمعمكمةأكجزئيةمحددةبكؿشاشةحتىيتـالتركيزعمييا. -ب

يحقؽ -ت التبايفالخاصباأللكافكالخمفياتفيالبرنامجالتعميميبما ضركرةمراعاة
 أفضؿكضكحلتفاصيؿالشاشةبالنسبةلممتعمـ.
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الفرصة -ث إتاحة مع شاشاتالبرنامج فيجميع المؤثراتالصكتية ضعؼمستكل
 لممتعمـلمتحكـفييا.

العناكيف -ج كأحجاـ الشاشات بيف كاالنتقاؿ الشاشة عمى العيف قراءة حركة مراعاة
 كالنصكص.

 ترتيبالشاشةبنظاـمحددحتىنيايةالبرنامج. -ح

 التقويم والمرجع الفوري: .8

كالقبمي -أ الذاتي التقكيـ بيف ما التقكيـ كأساليب أنماط كتنكع تعدد مراعاة تجنب
 كالنيائي.

 يتيحطباعةتقاريرالتقييـالنيائيةالخاصةبالمتعمـ. -ب

 يتـتقديـالنتائجعمىشكؿرسكماتخطيةأكإحصائية -ت
 :متطمبات العرض .9

مفحيثسيكلةالعمؿتحتأنكاعمختمفةمفالمكاصفاتكاإلمكاناتألجيزةالكمبيكتر
مختمفةكعمىأجيزةحاسكبالمختمفةبحيثييمكفلممتعمـاستخداـبرنامجالمحاكاةفيأماكف

كلقدراعىعندCircuit Wizardكلقداستخدـالباحثفيتطبيؽىذهالدراسةبرنامجمختمفة.
بيا.  اجراءالتطبيؽجميعالمعاييرالسابقةكالتـز

 .بعض برامج المحاكاة الحاسوبيةلأمثمة  سابعًا:
إلى:(برامجالمحاكاةالحاسكبية28ـ،ص2016صنؼأبكمنسي)

 لمحاكاة الدوائر اللكترونية: Circuit Wizardبرنامج  .1

(يحتكمعمىالعناصرالتيCircuit Wizardىكبرنامجلمحاكاةالدكائرااللكتركنية)
يريدىاأممبتدئفيتعمـااللكتركنيات،كتجريبالدكائركفيـآليةعمميابطريقةسيمة

 مف عممية االلكتركنياتبطريقة كتعمـ الجدان، سير الكيربخالؿمراقبة كما،ائيتيار
كييتيحالبرنامجالتحكـفيمدخالتالدكائرعمكمانكمشاىدةالنتائجكمفالممكفاحداث
يتكفربالبرنامجمجمؿالقطعااللكتركنية اخطاءمقصكدةلمطمبةإليجادحؿليا،كما

كؿدائرة حسبطبيعةكماىية تكصيميا ىكمكضحفيكالتييتـ (2.5شكؿ)كما
كقياسالجيكدعمىكؿالعناصرااللكتركنية.
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 (: توصيل دائرة كيربائية ومعاينة النتائج2.3شكل )

(Circuit Wizardلقطةمفبرنامجالمصدر:)


 :Tiny CADبرنامج المحاكاة اللكتروني   .2

كماىكTiny CADىكبرنامجمحاكاةلرسـمخططاتالدكائرالكيربائيةيعرؼباسـ
(،حيثيمتازبأنومصمـبدقةعاليةيسمحبتشغيؿالدكائرالكيربائية2.6مكضحبالشكؿ)

المختمفةكااللكتركنية،كالبرنامجمدعكـبالرمكزمفأشيرالمكتباتالعالميةالقياسيةكيعمؿ
 دكائر إلى الكيربائية الدكائر مخططات تحكيؿ عمى كالتيLayout Circuitالبرنامج

بيا سكؼيكصؿ كالتي البرنامج بكاسطة لتحميضالمكحاتالمرسكمة بعد فيما تستخدـ
،كيفيدTiny CADجميعالقطعااللكتركنيةالتيتـتجريبيابشكؿمسبؽببرنامجالمحاكاة

ىذاالبرنامججميعالطمبةالذيفىـبحاجةلعمؿمشاريعتخرجعمميةفيتجريبدكائرىـ
 إكماؿااللكتركنية أجؿ مف البرنامج بكاسطة كطباعتيا إخراجيا ثـ كمف بالبرنامج

كماؿتكصيالتالمشركع. التكصيالتالماديةكا 
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 (: توصيل دائرة كيربائية 2.4شكل )

 (تصكيرالباحث)المصدر: 

 :Chemistry Labبرنامج محاكاة الكتروني يمثل مختبر الكيمياء  .3

مفالتجاربعمىالحاسكبىكبرنامجيمثؿمختبر العديد بإجراء كيمياءيسمحلمطمبة
(2.5شكؿ)كمشاىدةنتائجياكالحدمفخطرتطبيقيافيالمختبراتالحقيقيةكماىكمكضحفي



 














 (: محاكاة مختبر الكيمياء2.5شكل )

تصكيرالباحث(المصدر:)
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طمبةالمدارسكالجامعاتكيزيدمفتحصيميـكيكفرالكقتكالتكمفةأيضان،كيساعدىذاالبرنامج
كيرفعمفأدائيـ.

 :Simulation Gamesألعاب المحاكاة التعميمية  .4

كىيتصميـالمحاكاةبشكؿلعبةحيثينخرطالمتعمـخالؿالتعمـبمعبلعبةيألفيا،
تتضمفىذهالمعبةالمحتكلالتعميميبداخميا،كأفيتـاختبارالمتعمـبطريقةمسابقةتمفزيكنية
متعدد مف االختيار ذات كأسئمة مساعدة كأدكات مشابية منصة صكرة لو كتكضع معركفة

عنيا؛ لإلجابة يككف بإدارةاإلختبارأك مثالن المتعمـ يقـك كأف معركفة، لكحية لمعبة مشابو
العجمةكؿمرةلمحصكؿعمىنتيجةمساكيةلمقيمةالتيتظيرىاالعجمةإذاأجابعفالسؤاؿ
العركض ألعاب مثؿ أنكاع عدة التصميـ مف النكع ىذا تحت كيندرج ؛ صحيحة بطريقة

(.277ـ،ص2013تكألعابالكركت)عبدالعزيز،التمفزيكنيةكألعابالكمما


















 (: محاكاة لعبة تعمم قيادة السيارة2.6شكل )

 (تصكيرالباحث)المصدر: 

 السابؽ العرض مف يتضح "أف الدراسةCircuit Wizardبرنامج في المستخدـ "
الحالية،كبعدتجربتويتميزبمايمي:

.سيكلةاستخدامو-أ
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العديدمفالقطعاإللكتركنيةكمعداتالقياسكمالكأنياحقيقة.احتكائوعمى-ب

.لكؿعنصرفيالدارةالتيرسمتياكتفصيميانكامالنقدـلؾشرحانيي-ج

الكيربائية.ةائيفيالدائرتيارالكيربمراقبةسيراليمكف-د

 كالمكثفات(إمكانيةتغييرقيمةبعضالقطعاإللكتركنيةمثؿ)المقاكمات-ق

 .دريس درس من خالل برامج المحاكاةخطوات ت ثامنًا:
)يي قطيط صص2011كضح مف78-77ـ، يحتاج المحاكاة درسمف أم أف )

المعمـالعناءكالجيدفيالبحثعفأجكدالبرامجلتحقيؽأىدافوالتييسعىلتحقيقيافيالغرفة
الصفية،كيتـتنفيذدرسالمحاكاةكفؽالخطكاتاآلتية:

جميعتقديم المعمومات الخاصة بالبرنامج: .1 عمى التعرؼ إلى الطالب يحتاج حيث
الطمبةالتع ييعطي أف المعمـ كعمى البرنامج، مع كتفاعمو استجابتو بكيفية ميماتالمتعمقة

 الكقتالكافيلذلؾ.
يقدـلمطالبالبرنامج،كيعطيالكقتالكافيليتفاعؿكييحمؿكييركبتقديم الموقف لمطالب:  .2

 مافيالبرنامجمفمياراتمتعددة.
المميزفيبرامجالمحاكاةعمىمعياررئيسكىكيرتكزالبرنامجل الطالب مع النظام: تفاعُ  .3

 قدرةىذاالبرنامجعمىجعؿالطمبةيتفاعمكفمعاألنشطةكالميماتكالمكاقؼالتعميمية.
بومفالبيستطيعالطتخزين العمميات واألنشطة ضمن ممف خاص:  .4 قامكا تخزيفما

 أنشطةكعممياتليتسنىليـمراجعةإجراءاتيـمفحيفآلخر.
االرتباطاتير النظام بناًء عمى إجابة أو تفاعل الطالب: تغي .5 عمى البرامج ىذه تقكـ

تثرمالمتعمـكتزيدمف التيتنقؿالطالبكفؽسمككوكاستجاباتولمكاقؼجديدة التشعبية
 شكقوكتعممو.

(إلىأفخطكاتدراسةالمحاكاةالحاسكبيةكما23ـ،ص2007كماكييشيررمضاف)
كتشتمؿعمىستخطكاتكىي:(2.7فيشكؿ)

 التعريؼبالمشكمة. .1

 بناءالنمكذجالمبدئي. .2

 جمعالبياناتكتحميميا. .3
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 تحكيؿالنمكذجإلىبرنامجمحكسب. .4

 التحقؽمفصحةالنمكذجكصالحيتو. .5

 تصميـالتجاربكاستخراجالنتائج. .6

 
 (: خطوات دراسة المحاكاة الحاسوبية2.7شكل )

 (تصميـالباحث)المصدر: 

معمالحظةأفالباحث التدريسبالمحاكاة، تبنىالباحثالخطكاتالسابقةعند كلقد
.Circuit Wizardاستخدـبرنامججاىزكىكبرنامج



 .م المحاكاة الحاسوبية في التعميممعيقات استخدا تاسعًا:
العمميةتي في الحاسكبية المحاكاة تكظيؼ دكف تحكؿ التي المعيقات مف العديد كجد

( الديؾ حيثتيشير ص2010التعميمية، )52ـ، ماضي كأبك ص2011( اهلل21ـ، كعطا )
(إلىذلؾمفخالؿاآلتي:409ـ،ص1997(كزاىر)22ـ،ص2015)

 يافيالتعميـكالتدريب.إلستخدامغيابالتحديدالدقيؽلألىداؼالتعميميةكالتدريبية (1

 يةكالتدريبية.عدـكجكدخطةمحددةلتكظيفيافيالمكاقؼالتعميم (2

التعريف 
 بالمشكلة

بناء النموذج 
 المبدئي

جمع البيانات 
 وتحليلها

تحويل 
النموذج إلى 

برنامج 
 محوسب

التحقق من 
صحة 

النموذج 
 وصالحيته

تصميم 
التجارب 

واستخراج 
 النتائج
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 .اياكالتزاـالطمبةبيإلستخدامكجكدصعكبةفيكضعجدكؿزمنيدقيؽ (3

 تتطمبقدرانكبيرانمفالتخطيطكالبرمجةلتصبحفعالةكمؤثرةكشبييةبالظركؼالطبيعية. (4

تتطمبأجيزةحاسكبكمعداتذاتمكاصفاتخاصة،كذلؾلتمثيؿالظاىرةالمعقدةبشكؿ (5
 كاضح.

6)  كطرؽفرإلىتحتاج المنياج النفسكخبراء كعمماء كالمبرمجيف المعمميف مف عمؿ يؽ
 التدريسكخبراءالمادةالتعميمية،كاليخفيمافيذلؾمفكقتكجيدكتكمفةماليةكبيرة.

عدـتكفرالقناعاتالكافيةلدلمعظـصانعيالقراراتفياإلداراتالتربكيةبأىميتيافي (7
 ميفأفتأخذمكانيـ.النظاـالتعميميكخكؼالمعم

كلقدتغمبالباحثعمىمعظـالصعكباتالسابقةكمايمي:

 إعدادقائمةبالمياراتالمرادتعميميالمطالب. -أ

 إعدادخطةتكظؼالمكاقؼالتعميمية. -ب

 تيدافوفيالدراسة.اس أىميةالبرنامجالمرادإلى البالط ؽتشكي -ت

األىداؼ -ث محددة المفكضعخطة لتحديد لمحاكتيابداية الدركسكالتجاربالتيبحاجة
 حاسكبيان.

 -ج تكظيؼ الحاسكب أجيزة مف عددان عرضمرئي تمؾLCD Projectorكجياز لتنفيذ
 .)تكفيرمختبرحاسكبفيالمدرسة(التجارب
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 :المحور الثالث
 المنطقية ريارات تصميم الدوائم 

 الميارة:

لغةجاءتفيلسافالعرب"مف)مير(، الحذؽفيالشيء،كالماىرالميارة كالميارة
 )ابفمنظكر، كالجمعمييير". السابحالمجيد يكصؼبو ـ،2000الحاذؽبكؿعمؿكأكثرما

(.198ص

 تعريف الميارة:أوًل: 
ييقصدبالميارة"عدةمعافمرتبطة،منيا:خصائصالنشاطالمعقدالذميتطمبفترة

يككفليذامفالتدريبالمقصكد،كالممارسةالمنظمة، ما بحيثيؤدلبطريقةمالئمة،كعادة
استخدـ كسكاء األداء، في كالجكدة الكفاءة أيضا الميارة معاني كمف مفيدة"، كظيفة النشاط
المصطمحبيذاالمعنىأكذاؾ،فإفالميارةتدؿعمىالسمكؾالمتعمـأكالمكتسبالذميتكافر

نحكإحرازىدؼأكغرضمعيف،كثانييما:أفلوشرطافجكىرياف،أكليما:أفيككفمكجيان
يككفمنظمانبحيثيؤدمإلىإحرازاليدؼفيأقصركقتممكف.كىذاالسمكؾالمتعمـيجب

(.330ص،ـ1994أبكحطب،كأفيتكافرفيوخصائصالسمكؾالماىر.)صادؽ،

( "ككترؿ" كCottrell,1991,p.21كيعرؼ األداء عمى "القدرة بأنيا: الميارة التعمـ(
الجيدكقتمانريد".

(بأنيا"شيءيمكفتعمموأكاكتسابوأك213ـ،ص1997رحاب)سميـ،كماكيعرفيا
تككينولدلالمتعمـ،عفطريؽالمحاكاةكالتدريب،كأفمايتعممويختمؼباختالؼنكعالمادة

كطبيعتياكخصائصياكاليدؼمفتعمميا".

(بأنيا"األداءالمتقفالذميعبرعفمعرفة،342ـ،ص1997فيحيفييعرفياعجيز)
كقديككفلفظيانأكحركيان،أكعقميان".

( زيتكف ص2001كيعرفيا مف12ـ، عادة يتككف عمؿ أداء عمى "القدرة بأنيا )
مجمكعةمفاألداءاتاألصغركىياألداءاتالبسيطةالفرعية".
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 .المنطقي ارة التصميمتعريف مي ثانيًا:
بأنيا:قدرةالطالبعمىتصميـالدكائرييعرؼالباحثميارةتصميـالدكائرالمنطقية

مف كباستخداـالمنطقية المنطقية البكابات بناء خالؿ )مفاتيح االلكتركنية –العناصر
ديةكتقاسمعاألخذبعيفاالعتبارعنصرالكقتكالتكمفةالما(IC–ثنائيات–ترانزستكرات

بالدرجةالتييحصؿعميياالطالبفيبطاقةالمالحظةالخاصةبذلؾ.

 . "Logic Circuit "  المنطقية الدائرة: ثالثاً 

تعتمدفكرةعمؿالكثيرمفاألجيزةاإللكتركنيةعمىاستخداـالدكائرالمنطقيةفيأداء
كسرعةعاليةجدان.العممياتاألساسيةالتييتـتنفيذىابصكرةمتكررةكبدقة

ـبتطكيرنظاـحسابيخاصبالتعامؿالرياضيمع1980قاـالعالـجكرجبكؿلقدك
باالعتمادعمىىذاتـكتابةمعادالتمنطقيةمثمتك،(كأطمؽعميوقكانيفالجبرالبكلي0،1)

(.96ـ،ص2008بكاسطةدكائرعيرفتفيمابعدبالدكائرالمنطقية)األغا،

باتالمنطقية،كتتكقؼاالدكائرالمنطقيةمفعددمفالمككناتييطمؽعميياالبككتتككف
عممية تينفذ اعتبارىا يمكف كبذلؾ المدخالت، في معينة شركط تكافر عمى فييا الخرج قيمة

.(7صـ،2016،العدلي،كالمنزالكم،كالسالمكني،كمنصكر)منطقية.

 .البوابات المنطقية األساسية :رابعاً 
منطقيةيتـاستخداـالعممياتالثالثاألساسيةلمتعبيرالمعادالتمفالأمعندكتابة

( ىذهAND, OR, Notعنيا عف التعبير فيتـ منطقية المعادالتبدارة ىذه تمثيؿ كعند ،)
.Logic Gateسمىبالبكاباتالمنطقيةالعممياتبمايي

دائرةإلكتركنيةإالنطقيةماىي(إلىأفالبكابةالم35ـ،ص1992شيرتككيايـ)ييك
مع المنطقية البكابات تعمؿ حيث الرقمية المنظكمات في األساسية البناء لبنة تعتبر كأنيا

الثنائية،كمفىناسميتالبكاباتالمنطقيةالثنائية،كجميع المستخدمةVoltsالفكلتاألعداد
 أفتككفعالية إما البكاباتالمنطقية Highمع منخفضة العاليةLOWأك الفكلتية كتأخذ ،

( المنخفضة1القيمة الفكلتية أما )فتأخذ( تستجيبفقطإلى0القيمة الدكائر كىذه ،)Volts
(.0s)المنخفضةVolts(أك1sالعاليالتي)تسمى

إلىأفالبكابةالمنطقيةىيعبارةعفدائرة(7صـ،2016)شيرالعدليكآخركفييك
كاحدفقط.OutPutكاحدأكأكثركلياخرجInPutسيطةليادخؿإلكتركنيةب
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عتبراألنظمةالرقمية،بماتحتكيومفدكائرمفأىـالمرتكزاتاألساسيةالمستخدمةتيك
عمىاحتماليف األنظمة ىذه العتماد كذلؾيعكد الحاسكب، كتصاميـ االتصاالت، فيأنظمة

التيتحتكمعمىعددالنيائيمفAnlage(،كليسكمافياألنظمةالقياسية0،1منفصميف)
ايككفالتعامؿمعاألنظمةالرقميةأسيؿمفالتعامؿمفاألنظمةالقياسية،االحتماالت،كبيذ

)األغا، ـ،2008كخاصةفيالتطبيقاتالتيتتعمؽبإرساؿأكاستقباؿالمعمكماتكمعالجتيا
(.95ص

( أنويتـتمثيؿىذهاالحتماالتالمنطقيةبأكثر95ـ،ص2008كتيشيراألغا (أيضان
(True, False) ,(Yes, No) ,(On, Off) , (Low, High)ؽعمييامفتعبيرفمثالن،يطم

 ,False(بحيثأف)0،1كبغضالنظرعفالتعبيراتالمختمفةلالحتماليففإنويتـتمثيميابػ)
No, Off, Low(تمثؿبالقيمة)(أما)0True, Yes, On, High(يتـتمثيميابالقيمة)1.)

أفالمكجاتالمختمفةيتـ عمىشكؿفكلتية،فإفتمثيؿىذهاالحتماالتكبما إرساليا
 لتحديد1،0)االختيار الفكلتية ىذه قيمة عمى االعتماد يتـ كلكف عشكائي، بشكؿ يتـ ال )

(،1(،بحيثيككفلدينامستكلرقميعالييمثؿاحتماؿ)Logic Levelالمستكلالرقمي)
يفيةتحديدالمستكياتالرقمية.(ك2.8(.يكضحالشكؿ)0كآخرمنخفضيمثؿاحتماؿ)

Logic (1) 

مستكلرقميعالي

5



2
 

Logic (0) 

مستكلرقميمنخفض

0.8



0
 تحديد المستويات الرقمية(: 2.8شكل )

 (96م، ص2008)المصدر: األغا، 
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)كني الشكؿ مف )2.8الحظ بيف الفكلتية أف رقمي0.8–0( مستكل تمثؿ فكلت )
ىذه تمثؿ )منخفضكبالتالي باحتماؿ )0الفكلتية بيف الفكلتية أما تمثؿ5–2(، فكلت )

(.1بمستكلرقميعاليكتعطياالحتماؿ)
كبيذهالطريقةيتـتحديدالمستكياتالرقمية،كمايمكفاالعتمادعمىالتيارفيتحديد

كافالتيارعاليان) ذا(،1(،كيمثؿبمستكلرقميعالي)mAالمستكياتالرقمية،بحيثإذا كا 
(،إالأفىذهالطريقةأقؿدقةمف0(كيمثؿبمستكلرقميمنخفض)Aµكافالتيارمنخفضان)

قياسالفكلتيةكذلؾلعدـكجكدمستكياتمحددةلتحديدالتيار.
كمفييك حسبتصميميا التيتختمؼكظيفتيا العديدمفأنكاعالبكاباتالمنطقية كجد

)أشير المنطقية: البكابات AND-OR-NOT-NAND-NOR-XOR-XNOR)ىذه
(األنكاعاألساسيةلمبكاباتالمنطقيةكالتيتستخدـAND-OR-NOT)كتعتبرالبكاباتالثالث

(7صـ،2016)العدليكآخركف،بدكرىافيتصميـالعديدمفأنكاعالبكاباتاألخرل.
شيرالباحثإلىأفالبكاباتالمنطقيةتنقسـإلىثالثبكاباتأساسيةكبناءنعمىىذايي

كالتيتسمىNOTكالتيتسمى"أك"،كبكابةORكالتيتسمى"ك"،بكابةANDكىي)بكابة
"العكس"(.

 :ANDالبوابة المنطقية "و"  -1
عمييابكابةالتكافؽ،كىيبكابةليامدخميفأكأكثركخرجكاحدفقط،كتمثؿبكابةييطمؽ

AND(كيربائيانبمفتاحيفأكأكثرA,B)مثؿكؿمفتاحمنيمامكصميفعمىالتكالي،حيثيي
المنطقية) البكابة مدخالت مف ييANDمدخالن كبذلؾ المفتا(، المتغيراتمثؿ مف اثنيف حاف

.(2.9كمافيالشكؿ)،الخرج(Lمثؿالمصباح)ييالثنائية،بينما


 ANDرسم مكافئ لبوابة التوافق  :(2.9) شكل

 (10ـ،ص2016العدليكآخركف،)المصدر: 
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A B C=A.B 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

 

بكابةكؿ)كؿشيءأكالشيء(،كتتغيرقيمةمخرجالبكابةANDتيسمىبكابةكماك
 (أحيانانتسمى1حسباإلشاراتالداخمةعمىالمدخميف،كفيىذاالنكعيككفمخرجالبكابة)

(True) (كأمقيمةأخرلألممفالمدخميفغير1(كالثاني)1إذاكافمدخميالبكابةاألكؿ.)
( سيككف المخرج فإف أحيان0ذلؾ يسمى( )False) ان الشكؿ كيكضح البكابة2.10(، رمز )

.ANDالمنطقية






 (ANDالبوابة المنطقية و )رمز ( 2.10شكل )

 (36ـ،ص1992تككيايـ،)المصدر:  

 AتيقرأعمىالصيغةAND(إلىأفبكابة"ك"36ـ،ص1992كماكيشيرتككيايـ)
AND BكيرمزليابالرمزA.Bحيثتعنيالنقطةأك،DotعالمةANDفيالجبرالبكلي

كبالتالي البكلية، العبارة في أحيانان تيحذؼالنقطة كما العادم، الجبر في كليسالضربكما
 الصيغة في كما البكلية العبارة AB=Cتصبح النقطة الخرج يساكم حيث ،Cتمثيؿ كيتـ ،

(.2.1الحقيقية)جدكؿالصكاب(المكضحفيالجدكؿ)الصيغةالسابقةبجدكؿ
 (ANDالحقيقة لمبوابة المنطقية "و" )جدول ( 2.1جدول )








 

 (38م، ص1992)المصدر: توكيايم، 

2.1كنيالحظمفالجدكؿ) السابؽأفالبكابة"ك" )AND إالفي1اليككفخرجيا
السيككفخرجOnأكTrueأمإذاكانتفيحاؿ1قيمتياBكAحاؿكانتالمداخؿ كا 

.Offأم0البكابة

A 

B 

INPUT C OUTPUT 
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 :ORالبوابة المنطقية "أو"  -2
مخرجكاحدفقط،كتمثؿك،كىيبكابةليامدخميفأكأكثر،اإلختبارطمؽعمييابكابةيي

حيثييمثؿكؿمفتاح(A,B)كيربائيانبمفتاحيف)أكأكثر(مكصميفمعانعمىالتكازمORبكابة
المنطقية البكابة مدخالت مف مدخالن بينماOR)منيما ثنائياف، متغيراف يمثالف كبذلؾ ،)

.(2.11كمافيالشكؿ)،الخرجيمثؿ(Lالمصباح)


 OR اإلختباررسم مكافئ لبوابة  :(2.11) شكل

 (36م،ص2016العدلي وآخرون،  )المصدر:

ORتيسمىبكابةك مدخميفكمخرجالبكابة ليا عفبكابة كىيعبارة كؿ)أمشيء(،
منطقيكاحدبحيثتتغيرقيمةمخرجالبكابةحسباإلشاراتالداخمةعمىالمدخميف،كفيىذا

( البكابة تسمى،(1النكعيككفمخرج ) (True) أحيانان مدخميالبكابة كافأحد عمى1إذا )
.OR(رمزالبكابةالمنطقية2.12األقؿ،كيكضحالشكؿ)








 (ORالبوابة المنطقية أو ) رمز :(2.12شكل )

 (38م، ص1992)المصدر: توكيايم، 

A 

B 
INPUT C OUTPUT 
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 AتقرأعمىالصيغةOR(إلىأفبكابة"أك"38ـ،ص1992شيرتككيايـ)كماكيي
OR Bبالرمز ليا A+Bكيرمز +عالمة حيثتعنيإشارة ،ORالبكليكليس فيالجبر
تصبحالجمع كبالتالي البكلية، العبارة في أحيانان النقطة تحذؼ كما العادم، الجبر في كما

 فيالصيغة كما البكلية حيثيAB=Cالعبارة يي، النقطة تمثيؿالصCساكمالخرج كيتـ يغة،
(.2.2السابقةبجدكؿالحقيقيةالمكضحفيالجدكؿ)

 (ORالبوابة الحقيقة لمبوابة المنطقية "أو" ) :(2.2جدول )










 

 (38م، ص1992)المصدر: توكيايم، 



إالفيحاؿ1اليككفخرجياOR(السابؽأفالبكابة"أك"2.2كنيالحظمفالجدكؿ)
السيككفOnأكTrueأمكانتفيحاؿ1أككالىماقيمتياBأكAكانتأحدالمداخؿ كا 

.Offأم0خرجالبكابة

 :NOTالبوابة المنطقية "ل" النفي  -3
ييطمؽعمييابكابةالعاكس،كىيبكابةليامدخؿكاحدكمخرجكاحدفقط،كالعاكسيغير

ذاكافالدخؿ0(فالخرجقيمتو)1المنطقيةلمدخؿإلىعكسو،فإذاكافالدخؿقيمتو)القيمة (كا 
(.1(فالخرجقيمتو)0قيمتو)

كتي فقط)NOTمثؿبكابة بمفتاحكاحد كيمثؿالمصباح)Aكيربائيان لمبكابة، كدخؿ )(Lكخرج
.(2.13لمبكابة،كمافيالشكؿ)

A B C=A+B 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 

 



47


 NOT رسم مكافئ لبوابة العاكس(: 2.13) شكل

 (57م،ص2016)المصدر: العدلي وآخرون،  

)ك 41ـ،ص1992ييشيرتككيايـ المعاكسة كذلؾالبكابة )NOTكتعتبربكابةغير ،
أيضان،حيثيككفالخرجدائمانعكسالدخؿ فقطكمخرجانكاحدان مدخالنكاحدان عاديةألفليا

(0 بالرمز(، ليا كيرمز ( البكابة مدخؿ كاف إذا سيككف1فمثالن خرجيا فإف )
.NOT(رمزالبكابةالمنطقية2.14كيكضحالشكؿ)








 (NOTالبوابة المنطقية ل )رمز ( 2.14شكل )

 (41م، ص1992)المصدر: توكيايم،  
 

.NOT(جدكؿالحقيقيةلبكابة"ال"2.3كضحالجدكؿ)يي


 (NOTالمنطقية "ل" )( بوابة الحقيقة لمبوابة 2.3جدول )

 




 (41م، ص1992)المصدر: توكيايم، 

INPUT 

A A 

0 1 

1 0 

 

C      OUTPUT 
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السابؽأفالبكابة"ال"2.3كنيالحظمفالجدكؿ) )NOT إالفي1اليككفخرجيا
أمتككفقيمةالخرجعكسقيمةالدخؿ.0حاؿقيمةالدخؿ

ىياألساسلتككيفتيعتبرالثالثالسابقةاألساسيةيرلالباحثأفالبكاباتالمنطقية
أنظمة جميع في المستخدمة الرقمية األجيزة عمييا تعتمد كالتي البسيطة المنطقية الدكائر

العديدمفاالتصاالتكالشبكات،كماكتعتبر ركائزلباقيالبكاباتالمنطقية،حيثتيبنىمنيا
بكابة كالتيمنيا NANDالبكاباتاألخرل، ،NOR ،XNORالبكاباتالمنطقيةحيثتعتبر

األساسفيبناءأمدائرةمنطقيةكمفثـأمنظاـرقمييمكفبناءهكالتعامؿمعو.

 .The Integrated Circuits (ICs)الدوائر المتكاممة  خامسًا:
ـعندما1958ـ(إلىأفتاريخالدكائرالمتكاممةيعكدإلىعاـ2008تيشيرعكدات)

يزةفيالكالياتالمتحدةاألمريكيةمفتصنيعأكؿدائرةتمكفميندسفيشركةتكساسلألج
متكاممةبسيطةعمىرقاقةمفالسيميككفحيثلـيتجاكزعددالترانزستكراتفيياالعشرة.كقد
أطمؽالميندسكفعمىالدكائرالمتكاممةالتيتحتكمعمىأقؿمفمائةترانزستكراسـالدكائر

(.Small Scale IC (SSI)المتكاممةذاتالنطاؽالصغير)

عدد بالتنافسلزيادة الدكائرالمتكاممة ليذه كمفذلؾالحيفبدأتالشركاتالمصنعة
الحكاسيبكأجيزة أجيزة فيصناعة التقدـ ارتبط أف بعد الكاحدة الرقاقة الترانزستكراتعمى

االتصاالتالرقميةبماتنتجوىذهالشركاتمفدكائرمتكاممة.

ـتنبأأحدالعامميففيمجاؿتطكيرالدكائرالمتكاممةكىكالميندس1961كفيعاـ
ـبتأسيسشركةإنتؿكالتيتيعتبرمفأكبرشركاتإنتاجالدكائر1966مكركالذمقاـفيعاـ

المتكاممةفيالكالياتالمتحدةاألمريكيةبأفعددالترانزستكراتعمىالرقاقةالكاحدةسيتضاعؼ
ان،كلقدصدقتتكقعاتوإلىحدكبيرفقدظيرفيمنتصؼالستيناتجيؿكؿثمانيةعشرشير

()مابيفمائةترانزستكرMedium Scale IC (MSI)الدكائرالمتكاممةذاتالنطاؽالمتكسط)
 Largeكألؼترانزستكر(كفيبدايةالسبعيناتظيرجيؿالدكائرالمتكاممةذاتالنطاؽالكبير)

Scale IC (LSI)فألؼكعشرةآالؼترانزستكر(.()مابي

( جدا الكبير النطاؽ ذات المتكاممة الدكائر جيؿ الثمانيناتظير بداية  Veryكفي
Large Scale IC (VLSI)مابيفعشرةآالؼكمائةألؼترانزستكر(كفينيايةالثمانينات()

(Ultra Large Scale IC (ULSI)ظيرجيؿالدكائرالمتكاممةذاتالنطاؽفكؽالكبير)
التسعيناتظيرجيؿالدكائرالمتكاممةذات بيفمائةألؼكمميكفترانزستكر(كفيبداية )ما
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(حيثتجاكزعددالترانزستكراتExtremely large Scale IC (ELSI)النطاؽفائؽالكبر)
(2.15المميكفترانزستكر.كتتكفراآلففياألسكاؽدكائرمتكاممةكماىكمكضحفيشكؿ)
تحتكمعمىمايزيدعفعشرةمالييفترانزستكرمعمايتبعيامفمقاكماتكمكثفات.


 ( الدوائر المتكاممة2.15شكل )

 م(2008)المصدر: عودات، 

 .تصنيف الدوائر المتكاممة سادسًا:
(الدكائرالمتكاممةحسبطبيعةعمميا111-110ـ،صص1992يصنؼتككيايـ)

 إلىصنفيفىما:

كظيفة:Linearدوائر متكاممة خطية  .1 لتعطي متصمة إشارات مع تتعامؿ دكائر كىي
 الكتركنيةكمافيالمكبراتكمقارناتالجيد.

كىيدكائرتتعامؿمعإشاراتثنائيةرقميةكمافيحالة:Digitalدوائر متكاممة رقمية  .2
Binary.

 .مميزات الدوائر المتكاممة سابعًا:
  :ـ(إلىأفالدكائرالمتكاممةتمتازبعدةمزاياكىي2014ييشيرالشرقاكم)

 صغرالحجـ. .أ
 الكزف.ةخف .ب
.رخيصةالثمف .ج
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.انخفاضالقدرةالمستيمكة .د

طكيمة .ق لفتراتزمنية المطمكبة الكظيفة أداء عمى القدرة يعنى كىذا العالية االعتمادية
.دكفتمؼ

قياسيةلتثبيتالدكائرالمتكاممةمماصنعبأبعادقياسيةكبالتالييتـعمؿقكاعدبأبعادتي .ك
.ييسيؿمفعمميةاالستبداؿ

 .قمةتأثيرالحرارةعمىنقطةالتشغيؿ .ز

داخميلألطراؼحيثأف .ح يقمؿمفاحتماؿحدكثفصؿ لحاماتداخمية كجكد عدـ
المككناتتتصؿببعضياعفطريؽشرائحرقيقةمفالمعدف.

 .عيوب الدوائر المتكاممة ثامنًا: 

 ـ(إلىبعضعيكبالدكائرالمتكاممةكتتمثؿفي:2014الشرقاكم)ييشير
.الييمكفإصالحيافيحالةتمؼأحدمككناتيا .أ

.التتحمؿالقدراتالعالية،حيثأفزيادةالتياريؤدلالىارتفاعدرجةحرارتياكتمفيا .ب

الييمكفتضميفالدكائرالمتكاممةأمنكعمفالممفاتأكالمحكالت. .ج

 .ميارات تصميم الدارات المتكاممة خصائص :تاسعاً 
 (إلىأفلمميارةعدةخصائصيمكفإجماليافيمايمي:40ـ،ص2013شيربركات)يي

عبرعفالقدرةعمىأداءعمؿأكعمميةمعينةكىذاالعمؿكالعمميةيتككففيالغالبمفتي (1
 مجمكعةمفاألداءاتكالعممياتالبسيطةكالفرعية.

مفخميطمفاالستجاباتأكالسمككياتالعقميةكاالجتماعيةكالحركيةغيرتتككفالميارة (2
 أنوفيأغمباألحيافيغمبأحدىذهالجكانبعمىغيرهعندتصنيفيا.

يتأسساألداءالميارلعمىالمعرفة،أكالمعمكماتحيثينظرإلىالميارةعمىأنياالقدرة (3
رأنويجدرالتنكيوإلىأفالمعرفةكحدىاالعمىاستخداـالمعرفةفيأداءعمؿمعيف،غي

 تضمفإتقافالفردألداءالميارة.

 نمياألداءالميارللمفرد،كيتحسفمفخالؿعمميةالتدريبكالممارسة.يي (4

يتـتقييـاألداءالميارلعادةبكؿمفمعيارمالدقةفيالقياـبوكالسرعةفياإلنجازمعان. (5
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 :ميارات تصميم الدارات المتكاممةخطوات تدريس  عاشرًا:
)البكرم عف نقالن بركات ،كيشير ص2001كالكسكاني، مف137ـ، مجمكعة إلى )

:الخطكاتيجبعمىالمعمـمراعاتياعندتدريسمياراتالداراتالمتكاممةكىي

 التقديم لمميارة:  .1
ؿماسيقكمكفيقكـالمعمـبتقديـالنصائحالعامة،كاإلرشاداتكالتعميماتلمطالبحك

بو،ككيفيةالقياـبو،كقديعطيالمعمـالطالبالتعميـأكالن،فذلؾيعطيالميارةمعنىقكيان،
.ممايكلدحافزان،كيساعدىـعمىالتعميـ

 التفسير:  .2
بتفسيرالمبدأ،كقديقكـالمعمـبمراجعةالطالبببعض الخطكة كيقكـالمعمـفيىذه

.ةلفيـالمبدأ،أكالتعميـ،كبالتاليباكتسابالميارةالحاليةالمعمكماتالسابقةكالضركري

 التبرير:  .3
كضحالمعمـلطالبوأفالسببفياستخداـىذهالخطكاتكاإلجراءات،ىكفيكىنايي

.سبيؿالكصكؿإلىالنتيجةالصحيحة

التدريب: .4
تقاف، كيكسبوالميارةكىذهالخطكةتطكرقدرةالطالبعمىإتماـالعمؿبسرعةكدقةكا 

.الالزمة

 تعقيب الباحث عمى اإلطار النظري:
يرلالباحثفيظؿماسبؽأىميةالحاسكبفيالتعميـكتكظيفوداخؿقاعةالدراسة
يرلأف كما التيغيرتالكثيرمفمجرياتالحياة، التكنكلكجيا فيعالـ النكعية النقمة فيك

 المحاكاة كالماؿتكظيؼبرمجياتالحاسكبفيعممية كفرتالكثيرمفالجيد قد الحاسكبية
كقممتالكثيرمفاألخطارالتييمكفأفيتعرضلياالطمبةأثناءتنفيذتجاربيـعمىمختمؼ
العمكـسكاءفيالكيمياءأكالفيزياءأكاألحياءأكفيمجاؿالدكائرااللكتركنيةكماىكحاؿ

مكضكعبحثنا.

الدكائرااللكتركنيةككافمفاألفضؿتكظيؼالمحاكا تكصيؿ فيعممية الحاسكبية ة
بسببكثرةاألخطاءالتيتحدثأثناءعمميةالتكصيؿكبالتاليتمؼىذهالدكائر،فكافالبدمف
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مثؿ الحاسكبية المحاكاة برمجيات خالؿ كمف المشكمة، ىذه لحؿ المناسبة الطريقة إيجاد
circuit wizardبيئةمناسبةلعمميةالتكصيؿ.كغيرهمفالبرمجياتتـخمؽ

كلقداستفادالباحثمفخالؿعرضاالطارالنظرمالسابؽفيتحديدأنكاعكأشكاؿ
كاستخداماتالحاسكبفيالتعميـ،بجانبالتعرؼعمىأنكاعالمحاكاةالحاسكبيةكالتياختار

طقيةكالتيتمثمتفي،باإلضافةإلىتحديدمياراتتصميـالدكائرالمناإلجرائيةمنياالمحاكاة
(.2ممحؽرقـ)






















 
 
 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 الباحث قاـ لذلؾ دراسة،ال مكضكع تناكلت التي السابقة دراساتال الفصؿ ىذا يعرض
 قاـ كقد،منياالعمميةستفادةكاإل المجاؿ ىذا في السابقة دراساتال مف مجمكعة عمىطالعباإل

 :التالي النحك عمىرئيسييف محكريف إلى دراساتال ىذه بتصنيؼ الباحث
 الحاسوبية: المحاكاة أسموب تناولت التي الدراسات : أولً 

 م(:2015دراسة عطا اهلل) -1

إلى ىدفت عمى التكضيحية كالعركض الحاسكبية المحاكاة تكظيؼ أثر بياف الدراسة
 بتطبيؽ الباحث قاـ ، األقصى، جامعة طالبات لدل الحاسكب شبكات استخداـ ميارات تنمية
 مجمكعات طالبات عمى مالحظة كبطاقة معرفي، تحصيمي اختبار مف كالمككنةالدراسة أدكات

 الميارات مساؽ فسجمٌ الالتي األقصى جامعة طالبات مف طالبة (148) مفالمككنةالدراسة
 دراسية شعب ثالث مف العينة ىذه كتككنتـ2014 -2015الثاني لدراسيا الفصؿ  الحاسكبية

 ثـ كمف العشكائية، بالطريقة العينة ىذه اختيرت المساؽ، ليذا مسجالتشعبة (24) أصؿ مف
 كاستخدـ ضابطة، كمجمكعة تجريبيتيف مجمكعتيف مجمكعات، ثالثإلى الشعب ىذه كزعت
البنائي كالمنيج التجريبي المنيج دراستو فيالباحث  كجكد إلى اإلحصائية النتائج كأسفرت،
 طالبات حصيؿتدرجات متكسط في(α≤0.05)داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ

التدريس طريقة إلى تعزل الثالث المجمكعات  تـٌ التي الثانية التجريبية المجمكعة أفحيث،
 المحاكاة(األكلى التجريبية المجمكعةمف أفضؿ)التكضيحية العركض(بطريقة تدريسيا

،المعرفي التحصيمي اإلختبار نتائج في) المعتادة الطريقة) الضابطة كالمجمكعة ،)الحاسكبية
α≤0.05)داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ جكدكك المجمكعتيف بيف التجريبية(

.الضابطة المجمكعة لصالح الضابطة، كالمجمكعة ،)التكضيحيةالعركض(الثانية
 م(:2015دراسة السممي ) -2

المستخدـ لكاجية اإللكتركنية المحاكاة فاعمية التعرؼعمى إلى ىدؼالبحثالحالي
الرسكميةلتنميةمياراتإدارةقكاعدالبياناتلدلطالباتالصؼالثانيثانكمبجدة،كتككف
مجتمعالبحثمفجميعطالباتالصؼالثانيثانكمبمدينةجدة،كتككنتعينةالبحثمف

لصؼالثانيثانكمبالمدرسةالرابعةكالتسعكفبجدةتـاختيارىاعشكائيان،فصميفمففصكؿا
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 تعييف كعأكتـ تجريبية مجمكعة الفصميف ىذيف )حد األ30ددىا الفصؿ كتعييف طالبة خر(
( كعددىا ضابطة تعيينان30مجمكعة طالبة األع( الدراسي الفصؿ خالؿ ، لمعاـشكائيان ني

ال1434-1435) (.كاعتمد بحثعمىالمنيجشبوالتجريبي،كتككنتأدكاتالبحثمفىػ
(T-testعدادالباحثة،كاستخدـالبحثاختبار)إاختبارمعرفيكاختبارأدائيككالىمامف

ال كبعدتحميؿالنتائجتكصؿالبحثفلمعرفةداللة رؽبيفالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطة،
(بيفα=0.05فرؽذكداللةإحصائيةعندمستكلداللة)الحاليإلىالنتائجاآلتية:يكجد

البعدمالمياراتإدارةاإلختبارمتكسطيدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةفي
قكاعدالبياناتلصالحالمجمكعةالتجريبية.كيكجدفرؽذكداللةإحصائيةعندمستكلداللة

(0.05=αالت المجمكعة درجات متكسط بيف كالم( )جريبية لإلتقاف المحدد في80تكسط )%
ثبتالبحثفاعميةأالبعدملمياراتإدارةقكاعدالبياناتلصالحالمجمكعةالتجريبية.كاإلختبار

المحاكاةاإللكتركنيةلكاجيةالمستخدـالرسكميةلتنميةمياراتإدارةقكاعدالبياناتلدلطالبات
الصؼالثانكمبجدة.

 :(م2014 )اهللسعد  دراسة -3 

ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثربرنامجقائـعمىالمحاكاةالمحكسبةفيتنميةمياراتما
اتبعالباحثككراءالمعرفةلدلطمبةالصؼالعاشراألساسيبمادةتكنكلكجياالمعمكماتبغزة،

بمغكالمنيجالتجريبي،حيثتـاختيارشعبتيفمفطالبمدرسةأسامةبفزيدالثانكيةلمبنيف
طالبان60عددىا) عددىا)( بمغ بنتكعبلمبنات"أ" نسيبة (80كشعبتيفمفطالباتمدرسة

بتيفإلىكتـتقسيـكؿشع–شماؿغزة-طالبةضمفالمدارسالتابعةلمديريةالتربيةكالتعميـ
،كما2013/2014فذتالدراسةخالؿالفصؿالدراسيالثانينيكمجمكعتيفتجريبيةكضابطة،

ختبارلقياسالجكانبالمعرفيةبالميارات،حيثأسفرتا بطاقةمالحظةمياراتكالباحثأعد
كأيضاالنتائجعمىكجكدفاعميةلبرنامجالمحاكاةالمستخدـفيتنميةمياراتماكراءالمعرفة

(بيفمتكسطيدرجاتطالب0.01عمىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة)
المجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةفيالتطبيؽالبعدمالختبارمياراتماكراءالمعرفة

لصالحالمجمكعةالتجريبية،كبالمثؿكانتنتائجالطالباتأيضا.
 (:م2013)برغوث دراسة -4

لتفاعؿبيفأنكاعالمحاكاةاإللكتركنيةكاألسمكباإلىالكشؼعفأثرالدراسةىدفت
كتسابالمفاىيـالتكنكلكجيةكتنميةمياراتاإلبداعالتكنكلكجيلدلطمبةالصؼاالمعرفيعمى
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لؾقاـالباحثبتصميـكتطكيرالمعالجاتالتجريبية)المنيجالتجريبي(ذالتاسعاألساسيبغزة،ل
الدراسةتمثمتفي:)برنامجالمحاكاةاإلجرائية،كبرنامجمحاكاةالعمميات(كماأعدأدكاتالتي

كاختبار:فيتكالتيتمثم كاختبارمياراتاالبداعالتكنكلكجي، التكنكلكجية، )اختبارالمفاىيـ
هاألدكاتعؿعينةمفطالباتالصؼالتاسعذلألشكاؿالمتضمنة(.كطبقتىwitkenكيتكف

ساسيبمدرسةحسفسالمةاألساسية"أ"لمبناتالتابعةلكزارةالتربيةكالتعميـالعالي،كالبالغاأل
الطالباتإلى80عددىـ) عمييفكتقسيـ المتضمنة األشكاؿ تطبيؽاختبار حيثتـ طالبة، )

 معتمدات(عمىالمجاؿاالدراكي.-)مستقالت

راسةكالتحميؿ،كالمنيجالتجريبيفيكلقداستخدـالباحثالمنيجالكصفيفيمرحمةالد
مرحمةالتجريب،لمكشؼعفأثرالتفاعؿبيفأنكاعالمحاكاةاإللكتركنية،كاألسمكبالمعرفي
النتائجالتيتكصؿ كمفأىـ اإلبداعالتكنكلكجي، كتنمية التكنكلكجية، عمىاكتسابالمفاىيـ

الباحثىككجكدفرؽداؿإحصائياعندمستكل) بيفمتكسطيدرجاتكؿ(α≤0.05إلييا
درسف التي كالطالبات اإلجرائية، اإللكتركنية المحاكاة ببرنامج درسف الالتي الطالبات مف

لؾفيتنميةمياراتاإلبداعذببرنامجالمحاكاةبالعممياتفياكتسابالمفاىيـالتكنكلكجية،كك
تركنيةفيالبرنامج،لصالحالطالباتالتكنكلكجي،ترجعإلىالتأثيراألساسيلنكعالمحاكاةاإللك

داؿ فرؽ كجكد عف الباحث كشؼ كما اإلجرائية. اإللكتركنية المحاكاة ببرنامج درسف التي
(بيفمتكسطيدرجاتكؿمفالطالباتالمستقالتعفالمجاؿα≤0.05إحصائياعندمستكل)

لؾذمفاىيـالتكنكلكجية،ككاإلدراكي،كالطالباتالمعتمداتعمىالمجاؿاإلدراكيفياكتسابال
لصالح التعمـ، ألسمكب األساسي التأثير الى ترجع التكنكلكجي، اإلبداع ميارات تنمية في

(بيفمتكسطيα≤0.05الطالباتالمستقالت.ككماكافىناؾفرؽداؿإحصائياعندمستكل)
التكنكلكجية،كتنميةمياراتاإلبداع ترجعدرجاتالطالباتفياكتسابالمفاىيـ التكنكلكجي،

إلىأثرالتفاعؿبيفأنكاعالمحاكاةاإللكتركنية،كأسمكبالتعمـ.
:م(2014) دراسة المسعودي والمزروع -5

فاعمية إلى البحث ىدؼ  تنمية في االستقصاء كفؽ الحاسكبية المحاكاة دراسة
 عينة كتألفت التجريبي، شبو التصميـ استخدمتالباحثتاف فقد الفيزياء في المفاىيمي االستيعاب

 في البعدم كلقياساألداء .العممي الثانكم الثالث الصؼ طالبات مف طالبة ( 63) مف البحث
 الستة الجكانب يقيس الذم المفاىيمي االستيعاب اختبار الباحثتاف أعدت البحث مجمكعات

 المجمكعة طالبات درجات متكسط بيف إحصائينا داؿ فرؽ كجكد البحث نتائج كقدأظيرت لمفيـ،
 الحاسكبية المحاكاة طريقة باستخداـ المستمر التيارالكيربائي دكائر درسف الالتي التجريبية
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الالتي المجمكعة طالبات درجات متكسط كبيف االستقصاء، كفؽ  باستخداـ درسف الضابطة
 كذلؾ الستة، الفيـ جكانب كفي الكمي المفاىيمي االستيعاب اختبار في االستقصائية الطريقة

.التجريبية لصالحالمجمكعة
 م(:2014دراسة المعمري ) -6

ىدفتىذهالدراسةإلىالكشؼعفأثراستخداـالمحاكاةالحاسكبيةفيتعديؿاألخطاء
لدلطمبةالصؼالحادمعشرفيمكضكعالحركةالدكريةبمادةالفيزياءفيسمطنةالمفاىيمية

عمافكنسبةشيكعىذهاألخطاء،كماىدفتأيضانلمعرفةفيماإذاكانتىناؾفركؽذاتداللة
أىداؼ كلتحقيؽ الجنس. لمتغير تعزل الطمبة لدم المفاىيمية األخطاء تعديؿ في إحصائية

باحثالمنيجشبوالتجريبيكطكراختبارمفنكعاالختيارمفمتعددلمكشؼالدراسةاستخدـال
( مف النيائية فيصكرتو مككنان الخاطئة المفاىيـ مف20عف الدراسة مجتمع كتككف فقرة، )

الدراسي العاـ مف األكؿ الفصؿ في المسجميف عشر الحادم الصؼ طمبة جميع
باطنةفيسمطنةعماف،أماعينةالدراسةفقدـفيكاليةصحـبمحافظةشماؿال2014/2015

(طالبانكطالبةتـاختيارىـبطريقةقصديةكتـتقسيميـإلىمجمكعةتجريبية128تككنتمف)
(طالبان63(طالبانكطالبةدرستباستخداـطريقةالمحاكاةالحاسكبيةكمجمكعةضابطة)65)

النتائجاالنتشارالكاسعلألخطاءالمفاىيميةكطالبةدرستباستخداـالطريقةالتقميديةكأظيرت
فيمكضكعالحركةالدكريةكتنكعياكعدـقدرةالطمبةعمىتقديـتفسيرانعمميانصحيحانلمعديد
فركؽذاتداللة عفكجكد كشفتالنتائجأيضان كما الدكرية، بالحركة مفالظكاىرالمرتبطة

لدلأ المفاىيمية األخطاء فيتعديؿ الدكريةإحصائية فيمكضكعالحركة الدراسة عينة فراد
تعزلإلى)طريقةالتدريس(،ككانتالنتائجلصالحالمجمكعةالتجريبيةفيحيفلـتظيرفركؽ

دالةإحصائيانتعزللمتغير)الجنس(.
 م(:2013دراسة عبد العزيز) -7

 أثرىا كقياس كبيةالمحاكاةالحاس عمى قائمة إلكتركنية تعمـ بيئة تصميـ البحث استيدؼ
 الحديثة المكتبية األجيزة مياراتتشغيؿ كبخاصة المكتبية األعماؿ ميارات بعض تنمية في

 اليدؼ ىذا كلتحقيؽ .التجارية الثانكية طمبةالمدراس لدل التعمـ عمؽ درجة كتحسيف كصيانتيا،
 مف كطالبة طالبان (62) قكاميا عينة عمى التجريب خالؿ مف التجريبي المنيج الباحث استخدـ
 المكتبيةالحديثة األجيزة استخداـ ميارات كلقياس .التجارية الثانكية بالمدارس السنةالثالثة طمبة
 المكتبية األجيزة مياراتاستخداـ تعكس ميارة (25) عمى تحتكم مالحظة بطاقة تصميـ تـ
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 الطمبة تعمـ عمؽ في كالتحسف التغير لقياسدرجة التعمـ عمؽ مقياس تصميـ تـ كما كصيانتيا،
التدريب السكرتارية بمقرر كبعد  المحاكاة باستخداـ المكثفة الفردية كالممارسة التطبيقية،

 كالمجمكعة التجريبية المجمكعة بيف إحصائية داللة ذات فركؽ النتائجكجكد أظيرت الحاسكبية
المجمكعة لصالح كصيانتيا كاستخداميا المكتبية األجيزة تشغيؿ ميارات اكتساب في الضابطة
 تحسف البحثكجكد نتائج أظيرت ،كما الحاسكبية المحاكاة تدريبيا في اعتمدت التي التجريبية
 بالمجمكعة مقارنة المجمكعةالتجريبية لدل التعمـ عمؽ درجة في إحصائية داللة كذم ممحكظ

 .الضابطة

 (:,Sowunmi & Aladejana 2013(ألديجانا  و سونمي دراسة -8

 عمي المحاكاة كألعاب الحاسكب بمساعدة التدريس أثر بياف إلى لدراسةا ىذه ىدفت
 أعدت دراسةال كلتحقيؽ نيجيريا، في االبتدائية المرحمة مدارس في االبتدائية العمـكفي األداء

اختبالباحثتاف ، في تحصيمياناران  طمبة مف بطال) 150) مف لدراسةا عينة كتككنت العمـك
 كمجمكعة تجريبيتيف كعتيفممج مجمكعات ثالث إلىعينةالدراسة تقسيـ كتـاألكؿ، المستكل
المجمكعةك المحاكاة، ألعاب باستخداـ العمـك تكلمح تيدرساألكلىالتجريبية المجمكعةضابطة،
 الثالثة كالمجمكعةالتفاعمية، الحاسكبيةاراتالمي مف حزمة باستخداـتدرس الثانية التجريبية
 تطبيؽ درجات عمى اإلحصائية المعالجات تطبيؽكبعد ، المعتادة بالطريقة تدرسةالضابط
 طمبة درجات متكسط بيف إحصائية داللةذات فركؽ تكجد بأنو النتائج أظيرت اإلختبار

 التحصيمي اإلختبار في الضابطة المجمكعةطمبة درجات كمتكسط كالتجريبيتيف المجمكعتيف
 في كالحاسكب المحاكة باستخداـ التدريس طريقةإلستخداـ يعزل التجريبيتيف المجمكعتيف لصالح
.التعميمية العممية

 :(م2011)أبو ماضي دراسة -9

المفاىيـ اكتساب عمى الحاسكبية المحاكاة استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت
كالمياراتالكيربائيةبالتكنكلكجيالدلطمبةالصؼالتاسعاألساسيبغزة،كقداختارتالباحثة
طالبات عدد بمغ حيث كتجريبية، ضابطة مجمكعتيف أم شعبتيف مف مككنة قصدية عينة

 ببناء الباحثة قامتكطالباتمدرسةالسيدةرقيةاألساسيةالعميالمبنات،(طالبةمف82العينة)
 تككف حيث الكيربية ياراتكالم لممفاىيـالمعرفي اإلختبار بناء في تمثمت كالتي لدراسةا أدكات
  مف تككنت حيث الكيربية اراتلمميمالحظة بطاقة ببناء الباحثة قامت كما , فقرة (53)  مف

ف (10)  كالمنيجقرات، البنائي كالمنيج التحميمي الكصفي المنيج الباحثة استخدمت حيث
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بيف(α≤0.05التجريبي،كاسفرتالنتائجعفكجكدفركؽذاتداللةاحصائيةعندمستكل)
المعرفيلممفاىيـاإلختبارمتكسطيدرجاتطمبةالمجمكعةالتجريبيةكالمجمكعةالضابطةفي

الكيربائيةفيالتطبيؽالبعدم،كماتكصمتالدراسةإلىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيف
متكسطيدرجاتطالبالمجمكعةالتجريبيةكدرجاتالمجمكعةالضابطةفيالتطبيؽالبعدم

 لممياراتالكيربائيةفيبطاقةالمالحظة.

 :(م2010)دراسة نصر اهلل  -10

الد مياراتىدفت لتنمية المحاكاة أسمكب عمى قائـ محكسب برنامج بناء إلى راسة
الباحثالمنيجالكصفيالتحميمي اتبع كقد البرنامج، ىذا فعالية الشبكاتكدراسة التعامؿمع

التحصيمي،اإلختباركالمنيجالبنائيكالمنيجالتجريبي،كاستخدـالباحثأداةتحميؿالمحتكلك
الدرا المينيةكتككنتعينة العمـك مجتمع كمية الشبكاتفي طالبقسـ مف شعبتيف مف سة

(طالبان.ككانتأىـنتائجالدراسة23كالتطبيقيةحيثتـاختيارىابطريقةقصدية،كبمغعددىا)
كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتطالبالمجمكعةالتجريبيةفيالتطبيقيف

تكصمتالدراسةإلىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةالقبميكالبعدملالختبار كما المعرفي،
 بيفمتكسطدرجاتطالبالمجمكعةالتجريبيةفيالتطبيقيفالقبميكالبعدملبطاقةالمالحظة.

 :(م2010)الديك دراسة -11

ىدفتالدراسةالىتقصيأثرالمحاكاةبالحاسكبعمىالتحصيؿاآلنيكالمؤجؿلطمبة
عشرالعمميكاتجاىاتيـنحكتعمـكحدةالميكانيكا.كنحكمعممييافيالمدارسالصؼالحادم

)اختباركمقياساتجاه(الحككميةالتابعةلمديريةجنكبنابمس،حيثتـتطبيؽأدكاتالدراسة
 مف)عمىعينة مدارسمختمفةطالبان(117مؤلفة مكزعيفعمىأربعشعبفيأربع كطالبة

كمدر لمذككر، لإلناث()مدرستاف كدرستاستاف التجريبيتيف، الشعبتيف تمثالف عشكائية بطريقة
(28ك)طالبان(36(،منيـ)64باستخداـمحاكاةالحاسكبكطريقةتدريس،ككافعددأفرادىا)

درس فقد األخرياف الشعبتاف أما أفرادىا)تطالبة. عدد ككاف التدريسالتقميدية، بطريقة (،53ا
البة.عممابأفالباحثةاستخدمتالمنيجالتحميميكالمنيجالتجريبي(ط29ك)طالبان(24منيـ)

بيف(α≤0.05كجكدفركؽذاتداللةاحصائيةعندمستكل)عفسفرتالنتائجأفيالدراسة،ك
متكسطاتتحصيؿطمبةالصؼالحادمعشرالعمميكمتكسطاتاتجاىاتيـنحكتعمـالفيزياء،

زياءبالمحاكاةبالحاسكبكالذيفتعممكىابالطريقةالتقميدية.أيضاكنحكمعمميياالذيفتعممكاالفي
بيفمتكسطاتتحصيؿطمبةالصؼالحادمأظيرتالنتائجأنوالتكجدفركؽدالةإحصائيان
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تي الفيزياء،كنحكمعممييا عزلإلىعشرالعمميفيالفيزياء،كمتكسطاتاتجاىاتيـنحكتعمـ
كالجنس.التفاعؿبيفطريقةكالتدريس

 :( ,0202Eskrootchi & Oskrochi)إسكروتشي وأوسكروشي دراسة  -12

 اإللكتركنية المشاريع عمى القائـ التعمـ دمج فاعمية عف الكشؼ إلى دراسةال ىذه ىدفت
 كقاما الفعالية، أثر معرفة في التجريبي شبوالمنيج الباحثاف استخدـ،بالحاسكب المحاكاةمع

 كطالبة بانطال (72) مف كالمككنة،دراسةال عينة عمى كطبقاىما كاستبياف، معرفياختبار بإعداد
32)الثامف الصؼ إلى السادس الصؼمف في كانساس مدينة مف  طالبة (40ك)طالب(

الدراسةكتكصم أمريكيا، ب الذيف الطمبة بيف إحصائية دالة فركؽ كجكد إلى ت  التعميـدرسكا
.اإللكتركنيةبالمشاريع التعمـاستراتيجية لصالح التقميدية بالطريقة درسكا كالذيف بالمشاريع

 م(:2009دراسة الجمال) -13

 ميارات لتنمية المحاكاة أسمكب عمى قائـ إلكتركني برنامج بناء إلى الدراسة ىدفت
 البرنامج، ىذا فعالية كدراسة الحاسكب معمـ إعداد شعبة طالب لدل شبكاتالحاسب إنشاء

 الباحثة قامت الدراسة ىذه كلتطبيؽ التجريبي،شبو المنيج اتبعتالباحثة اليدؼ ىذا كلتحقيؽ
المتخصصيف الستطالع االستبانة أداة بإعداد  شبكة إلنشاء الالزمة الميارات لتحديد آراء

،الختبارالمياراتاألدائيةمالحظة كبطاقة ؿالتحصيالمفاىيـلقياسمستكل كاختبار الحاسب
 التربية بكمية حاسب معمـ إعداد الرابعةقسـ الفرقة طالب مف شعبتيف فم الدراسة عينة كتككنت

ببكرسعيد  كتـ طالبان (60) طمبتيا عدد كبمغ قصدية، بطريقة العينة اختيار تـ كقد النكعية
ضابطة إلى تقسيميا  إلييا تكصمت التي النتائج أىـ ككانت تجريبية، كمجمكعة مجمكعة
 التطبيؽ في تيفالمجمكع طالب درجات متكسط بيف إحصائيةداللة ذات فركؽ كجكد الدراسة،
المعرفي لالختبار البعدم كالتطبيؽ القبمي البعدمالتحصيمي التطبيؽ  تكصمت كما ،لصالح
 التطبيؽ المجمكعةفي طالب درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى الدراسة
.لصالحالتطبيؽالبعدمالميارل لألداء المالحظة لبطاقة البعدم كالتطبيؽ القبمي

 :(م2009)أبو السعود دراسة -14

تنمية في المحاكاة أسمكب عمى قائـ تقني برنامج فاعمية معرفة إلى الدراسة ىدفت
بعضمياراتماكراءالمعرفةفيمنياجالعمكـلدلطمبةالصؼالتاسعاألساسيبغزة،حيث
عينة باختيار كقاـ التجريبي كالمنيج البنائي كالمنيج التحميمي الكصفي المنيج الباحث اتبع

بةالصؼالتاسعحيثاختارشعبتيفمفمدرسةاليرمكؾاالساسيةالعميالمبنيفالدراسةمفطم
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عددىـ) رقية74بمغ بمدرسة األساسي التاسع الصؼ طالبات مف شعبتيف كأيضا طالبا )
-(طالبةضمفالمدارسالتابعةلمديريةالتربيةكالتعميـ90األساسيةالعميالمبناتبمغعددىف)

(،كلذلؾـ2007/2008دراسةخالؿالفصؿالدراسيالثانيمفالعاـ)كتـتنفيذال-غربغزة
أعدالباحثاختبارلقياسمياراتماكراءالمعرفةفيمادةالعمكـلمصؼالتاسعكأداةلمدراسة،
كاسفرتالنتائجإلىكجكدفاعميةلمبرنامجالمقترحعمىتنميةبعضمياراتماكراءالمعرفةفي

ا لطمبة العمكـ عندمادة احصائية فركؽذاتداللة عفكجكد األساسيكأيضا لصؼالتاسع
( طالب(α≤0.05مستكل كدرجات التجريبية المجمكعة طالب درجات متكسطي بيف

البعدملصالحالمجمكعةالتجريبية،كماتكصمتالدراسةإلىاإلختبارالمجمكعةالضابطةفي
بيفمتكسطيدرجا إحصائية فركؽذاتداللة التجريبيةكدرجاتكجكد تطالباتالمجمكعة

البعدملصالحالمجمكعةالتجريبية.اإلختبارطالباتالمجمكعةالضابطةفي

  :(,Ding & Haofang 2009)دراسة دينغ وىاوفانغ  -15

ىدفتالدراسةإلىتقصيأثرتجاربالمحاكاةبالحاسكبفياستكشاؼالطالبتعمـ
 العيف، في الضكء كالمنيجانكسار البنائي المنيج الباحثاف اتبع الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ

( مف الدراسة عينة تككنت حيث العينة64التجريبي، اختيار كتـ الكمية، طمبة مف طالبان )
عمى الدراسة ركزت حيث كضابطة، تجريبية متساكيتيف مجمكعتيف إلى كتقسيميا عشكائيان

بيةلمساعدةالطالبعمىفيـقكانيفكمفاىيـالفيزياء،تصميـمختبرالفيزياءبالمحاكاةالحاسك
كأعدالباحثافبيئةالتعمـبالمحاكاةمفخالؿتقديـبيئاتعرضقكيةكداعمةلمفاىيـالفيزياء،

الباحثافتجاربمحاكاةالنكساراألشعةكانحراؼالضكءباستخداـبرمجة) (كفي++Cكقدـ
يمكفلمطالبتعديؿبار التجربة الباحثافىذه كقاـ كاستكشاؼقانكفاالنكسار، اميترالتجربة

ببناءاختبارانتحصيميانلدراسةأثرالبرنامج.كأظيرتنتائجالدراسةتفكؽالمجمكعةالتيدرست
التجربةبالمحاكاةاالفتراضيةفيمياراتالبحثكتحسيفالقدراتاالستكشافية.

 (: ,2008Bayrakدراسة بايراك ) -16

 الجامعات طمبة تحصيؿ عمى الكمبيكتر محاكاة برنامج أثر معرفة إلى دراسةال ىدفت
ةجامع في الثانكية لممرحمة كالرياضيات العمـك تعميـ قسـ في دراسةال ىذه كأجريت الفيزياء،في

Hacettepe University)ىاسيتيب تباريفاخ الباحث صمـ دراسةال نتائج كلمعرفة(
طمبة مف كطالبة طالبان (78)  مف دراسةال عينة كتككنت بعدم، كاألخر قبمي أحدىما تحصيمييف

اأحداىم مجمكعتيف إلى العينة كقسمت كالكيمياء، األحياء تعميـ قسمي في األكلى السنة
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 اختيار كتـ الكيمياء، قسـ طمبة كىـ ضابطة كاألخرل األحياء، قسـ طمبة كىـ تجريبيةجمكعةم
الحاسكبية المحاكاة باستخداـ التجريبية المجمكعة تدريس األقساـ،كتـ ىذه مف انعشكائيالعينتيف

  المحاضرة طريقة باستخداـ الضابطة المجمكعة تدريس كتـ (Peal3) برمجية خالؿ مف
باستخداـ درسكا الذيف الطمبة تفكؽ النتائج أظيرت ، اإلحصائية المعالجات تطبيؽ كبعد العادية،
 .العادية الطريقة مف أكثر لمتدريس تصمح الطريقة ىذه بأف يعزز كىذا المحاكاة طريقة

 م(:2001دراسة  الصم ) -17

 حؿ ميارة تنمية في الحاسكبية المحاكاة استخداـ أثر استقصاء إلى دراسةال ىذه ىدفت
 نحك كاتجاىاتيـ صنعاء محافظة في عممي الثانكم الثاني الصؼ طمبة لدل الفيزيائيةالمسائؿ

 الفيزيائية المسائؿ حؿ ميارة مقياس :ىما أداتيف بناء تـ أىدافو البحث كليحقؽ،الفيزياءمادة
 تصميـ تـ كما،كاتبعالباحثالمنيجالتجريبيفيدراستو،الفيزياء مادة نحك االتجاهكمقياس
 مف مجمكعتيف اختيار تـ كقد .كالمغناطيسيةالكيرباء كحدتي لتدريس حاسكبي محاكاة برنامج
الطالب بان.طال (43) مف تتككف ضابطة كاألخرلطالبان (32) مف تتككف تجريبية إحداىما،
 كمقياس الفيزيائية المسائؿ حؿ ميارة مقياس بيانات تحميؿ نتائج أشارت البحث تطبيؽ كبعد

 المسائؿ حؿ ميارة تنمية في الحاسكبية المحاكاة استخداـ فعالية إلى الفيزياء مادة نحكاالتجاه
.صنعاء محافظة في عممي الثانكم الثاني الصؼ طمبة لدلالفيزيائية

 (: ,2000Sheehy & Wylieويميي ) و شيياي دراسة  -18

 دراتق تنمية في الحاسكبية المحاكاة استخداـ أثر تقصي إلى دراسةال ىذه ىدفت
، مادة في البيئية المشكالت حؿ عمىاألطفاؿ  األطفاؿ يحؿ كيؼ" بعنكاف دراسةال ككانت العمـك

البيئية )92)مف دراسةال عينة كتككنت ،"المشاكؿ مف أعمارىـ تتراكح طفالن، سنة،8-11( )
 كجكد إلى النتائج كأشارت ضابطة، كاألخرل تجريبية حداىماإ مجمكعتيف إلىكقسمتالعينة

 عف الماء مف تمكيثو تـ كما األشجار، مف قطعو تـ ما إصالح إعادة في الجيد التعامؿفي فرؽ
 المحاكاة باستخداـ تدريسيـ تـ الذيف لمطالب المشكمة حؿ في فعالة تراتيجياتاس إتباعطريؽ

.البيئية المشكالت حؿ فيدراتيـق تنمية في المحاكاة أسيمت إذالحاسكبية
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 تعقيب عمى دراسات المحور األول:
أغراض الدراسة وأىدافيا: حيث أوًل: من

دراسة إلى الحالية تكظيؼىدفتالدراسة الحاسكبيةأثر مياراتفيالمحاكاة تنمية
كىدفتبعضالصؼالتاسعاألساسيبغزةبلدلطالفيالتكنكلكجياالمنطقيةتصميـالدكائر

دراسة: مثؿ المحكر، ىذا دراسات أغمب مثؿ الحاسكبية المحاكاة أثر دراسة إلى الدراسات
أبكـ(،2014ـ(،المعمرم)2014ـ(،المسعكدمكالمزركع)2015ـ(،السممي)2015عطااهلل)
(ـ2011)ماضي (ـ2010)الديؾ، الصـ(Ding & Haofang,2009)كىاكفانغدينغ، ،

 بناء إلى دراساتال بعضكىدفت،( ,2000Sheehy & Wylie)ككيمييشييامـ(،2001)
الحاسكبيةمثؿ برنامج دراسةقائـعمىالمحاكاة العزيز)(ـ2014)سعداهلل: ـ(،2013،عبد

،في(,2008Bayrak)بايراؾ،(ـ2009)أبكالسعكدـ(،2009،الجماؿ)(ـ2010)نصراهلل
لتفاعؿبيفأنكاعالمحاكاةاإللكتركنيةاالكشؼعفأثرـ(إلى2013حيفىدفتدراسةبرغكت)
،بينماكتسابالمفاىيـالتكنكلكجيةكتنميةمياراتاإلبداعالتكنكلكجياكاألسمكبالمعرفيعمى

 عف الكشؼ إلى( ,2010Eskrootchi & Oskrochi)كأكسكركشيإسكركتشيىدفتدراسة
دراسةبالحاسكب المحاكاةمع اإللكتركنية المشاريع عمى القائـ التعمـ دمج فاعمية كىدفت ، 
 بمساعدة التدريس أثر بيافإلى(,Sowunmi & Aladejana 4.12)أالديجاناكسكنمي

 في االبتدائية المرحمة مدارس في االبتدائية العمـكفي األداء عميالمحاكاة كألعاب الحاسكب
 .نيجيريا

 ثبويبً: عيىت الدراست:

  العيىت:مه حيث حجم 

عيناتالدراساتالسابقةحسبطبيعةالدراسةفقدكانتأقميافيدراسة - تفاكتتحجـك
ك(طالبان،ككافأكبرىافيدراسةسكنمي23ـ(،حيثبمغعددالعينة)2010نصراهلل)
(طالبك150حيثبمغعددالعينة)(,Sowunmi & Aladejana 4.12)أالديجانا

(طالبة.148ـ(حيثبمغعددالعينة)2015دراسةعطااهلل)

(طالبانكطالبة،بينمابمغعدد128ـ()2014فيحيفبمغتالعينةفيدراسةالمعمرم) -
(طالبانكطالبة.117ـ()2010العينةفيدراسةالديؾ)

 (.92-60ددالعينةفييامف)بينمافيمعظـالدراساتاألخرلفقدتراكحتع -
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 :مه حيث الجىس 

تنكعتالدراساتالسابقةمفحيثجنسالعينةكمايمي:

 Ding,2009)كىاكفانغدينغـ(،2009دراساتتناكلتالذككرمثؿدراسة:الجماؿ) -
& Haofang)(2001،الصـ،)كيمييكشييامكـ(2000Sheehy & Wylie, )،

 .(,2013Sowunmi & Aladejana)أالديجاناكسكنميدراسة

عطااهلل) - دراسة مثؿ اإلناث تناكلت السممي)2015دراسات 2015ـ(، اهللـ(، سعد
برغكت)2014) كالمزركع)2013ـ(، المسعكدم 2014ـ(، ماضيـ(، ،(ـ2011)أبك

 .(ـ2009)أبكالسعكد

المعمرم) - دراسة: مثؿ معان كاإلناث الذككر تناكلت العزيز2014دراسات عبد ـ(،
الديؾ2013) 2010)ـ(،  & 2010Eskrootchi)كأكسكركشيإسكركتشيـ(،

Oskrochi, )،بايراؾ(2008Bayrak,). 
  :مه حيث المرحلت الخعليميت 

تنكعتالدراساتالسابقةمفحيثالمرحمةالتعميميةكمايمي:

-  دراسة: مثؿ األساسية المرحمة طمبة تناكلت اهللدراسات (ـ2014)سعد برغكث،
(ـ2013) (ـ2011)أبكماضي،  & 2010Eskrootchi)كأكسكركشيإسكركتشي،

Oskrochi, )،2013)أالديجاناكسكنمي ،دراسة(ـ2009)أبكالسعكدSowunmi 
& Aladejana,).

- ( السممي دراسة: مثؿ الثانكية المرحمة طمبة تناكلت المسعكدم2015دراسات ـ(،
)2014) كالمزركع المعمرم العزيز)2014ـ(، عبد 2013ـ(، ،(ـ2010)الديؾـ(،
ـ(.2001الصـ)

اهلل) - عطا دراسة: مثؿ الجامعية المرحمة طمبة تناكلت 2015دراسات اهللـ(، نصر
بايراؾ،(Ding & Haofang,2009)كىاكفانغدينغـ(،2009،الجماؿ)(ـ2010)
(2008Bayrak,).

 تناكلتمرحمةاألطفاؿ.( ,2000Sheehy & Wylie)كيمييكشييامبينمادراسة -
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 ثبلثبً: مىهجيت الدراست:

:حيث المحاكاةالحاسكبية فع تمفةالمخاىجالمنخداـاست في السابقة دراساتال كعتتن

السممي) - كالمزركع المسعكدمـ(،2015دراساتتناكلتالمنيجشبوالتجريبيمثؿدراسة:
المعمرم2014) دراسة 2014)ـ(، دراسة كأكسكركشيإسكركتشيـ(،
(2010Eskrootchi & Oskrochi, )(2009،الجماؿ.)ـ 

حيث - المحكر كأغمبدراساتىذا المختمفة التجريبيبتصميماتو دراساتتناكلتالمنيج
سعداهلل دراسة مثؿ مجمكعتيف عمى القائـ التجريبي المنيج بعضالدراسات استخدمت

،(,2008Bayrak)بايراؾـ(،2011ـ(،أبكماضي)2013ـ(،دراسةعبدالعزيز)2014)
.( ,2000Sheehy & Wylie)كيمييكشييامـ(،2001)الصـ

دينغـ(،دراسة2010دراساتتناكلتالمنيجالتجريبيكالمنيجالبنائيمثؿدراسة:نصراهلل) -
 .(Ding & Haofang,2009)كىاكفانغ

 ـ(2013المنيجالتجريبيكالمنيجالكصفيمثؿدراسةبرغكث)دراساتتناكلت -

دراساتتناكلتالمنيجالكصفيالتحميميكالمنيجالبنائيكالمنيجالتجريبيمثؿدراسةأبك -
 ـ(.2009السعكد)

 ـ(.2010دراساتتناكلتالمنيجالتحميميكالمنيجالتجريبيمثؿدراسةالديؾ) -

كا - التجريبي المنيج تناكلت دراسةدراسات مثؿ مجمكعات لثالث البنائي لمنيج
.(,Sowunmi & Aladejana 4.12)أالديجاناكسكنمي ـ(،دراسة2015عطااهلل)

 رابعبً: أدواث الدراست:

:حيث ،كسةالمدر غيراتالمت كعلتن تبعان السابقة الدارسات في دراسةال دكاتأ كعتتن

مثؿاإلختباربعضالدراساتاستخدمت - المالحظة لبطاقة المعرفيباإلضافة التحصيمي
 ـ(.2011ـ(،أبكماضي)2014ـ(،سعداهلل)2015دراسةعطااهلل)

 ـ(.2015دراساتاستخدمتاختبارمعرفيكاختبارأدائيمثؿدراسةالسممي) -

دراساتاستخدمتاختبارلممفاىيـالتكنكلكجيةكاختبارلمياراتاإلبداعالتكنكلكجيكاختبار -
 ـ(.2013كيتكفمثؿدراسةبرغكث)
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كالمزركع) - المسعكدم دراسة مثؿ فقط مفاىيمي اختبار استخدمت ـ(،2014دراسات
 ـ(.2014المعمرم)

-  دراسة مثؿ تحصيمي اختبار استخدمت  & Ding,2009)كىاكفانغدينغدراسات
Haofang)،أالديجاناكسكنمي دراسة(4.12 Sowunmi & Aladejana,). 

 ـ(.2010التحصيميمثؿدراسةنصراهلل)اإلختباردراساتاستخدمتتحميؿالمحتكلك -

 ـ(.2010دراساتاستخدمتاختباركمقياساتجاهمثؿدراسةالديؾ) -

-  دراسة مثؿ كاستبياف معرفي اختبار استخدمت كأكسكركشيإسكركتشيدراسات
(2010Eskrootchi & Oskrochi, ). 

-  االستبانة استخدمت الجماؿدراسات دراسة مثؿ المالحظة كبطاقة المفاىيـ كاختبار
 ـ(.2009)

 ـ(.2009دراساتاستخدمتاختبارقياسمياراتماكراءالمعرفةمثؿدراسةأبكالسعكد) -

تحصيمييف - اختباريف استخدمت (بعدم-قبمي)دراسات دراسة 2008)بايراؾمثؿ
Bayrak,). 

 ـ(.2001مثؿدراسةالصـ)دراساتاستخدمتمقياسميارةكمقياساتجاه -
 خبمسبً: وخبئج الدراست:  

تنكعتنتائجالدراساتالسابقةحسبتنكعأىدافياكفيمايميأبرزىذهالنتائج:

شبكاتالحاسكب - مياراتاستخداـ فيتنمية الحاسكبية المحاكاة دراساتأظيرتفاعمية
 ـ(.2015مثؿدراسةعطااهلل)

ا - المحاكاة فاعمية أظيرت مثؿدراسات البيانات قكاعد إدارة ميارات تنمية في لحاسكبية
 ـ(.2015دراسةالسممي)

دراساتأظيرتفاعميةلبرنامجالمحاكاةالحاسكبيةفيتنميةمياراتماكراءالمعرفةمثؿ -
 ـ(.2014دراسةسعداهلل)

اءدراساتأظيرتفاعميةالبرنامجالقائـعمىالمحاكاةالمحكسبةفيتنميةمياراتماكر -
 ـ(.2013المعرفةمثؿدراسةبرغكث)



67

دراساتأظيرتفاعميةالمحاكاةالحاسكبيةكفؽاالستقصاءفيتنميةاالستيعابالمفاىيمي -
 ـ(.2014مثؿدراسةالمسعكدمكالمزركع)

دراسة - مثؿ المفاىيمية األخطاء تعديؿ في المحاكاة استخداـ أثر أظيرت دراسات
 ـ(.2014المعمرم)

أثرتصميـبيئةتعميميةإلكتركنيةقائمةعمىالمحاكاةالحاسكبيةفيتنميةدراساتأظيرت -
 ـ(.2013بعضمياراتاألعماؿالمكتبيةمثؿدراسةعبدالعزيز)

-  دراساتأظيرتأثرالتدريسبمساعدةالحاسكبكألعابالمحاكاةعمىاألداءفيالعمـك
 .(,Sowunmi & Aladejana 4.12)أالديجاناكسكنمي دراسةاالبتدائيةمثؿدراسة

كالميارات - المفاىيـ اكتساب عمى الحاسكبية المحاكاة استخداـ أثر أظيرت دراسات
 ـ(.2011الكيربائيةمثؿدراسةأبكماضي)

دراساتأظيرتفاعميةبناءبرنامجمحكسبقائـعمىالمحاكاةعمىتنميةمياراتالتعامؿ -
 ـ(.2010معالشبكاتمثؿدراسةنصراهلل)

دراسة - مثؿ كالمؤجؿ األني التحصيؿ عمى بالحاسكب المحاكاة أثر أظيرت دراسات
 ـ(.2010الديؾ)

دراساتأظيرتفاعميةدمجالتعميـالقائـعمىالمشاريعاإللكتركنيةمعالمحاكاةبالحاسكب -
 .( ,2010Eskrootchi & Oskrochi)كأكسكركشيإسكركتشيمثؿدراسة

رنامجإلكتركنيقائـعمىالمحاكاةعمىتنميةمياراتإنشاءدراساتأظيرتفاعميةبناءب -
 ـ(.2009شبكاتالحاسباآلليمثؿدراسةالجماؿ)

دراساتأظيرتفعميةبرنامجتقنيقائـعمىأسمكبالمحاكاةعمىتنميةبعضمياراتما -
 ـ(.2009كراءالمعرفةمثؿدراسةأبكالسعكد)

في - الضكء انكسار استكشاؼتعمـ بالحاسكبفي المحاكاة تجارب أثر دراساتأظيرت
 .(Ding & Haofang,2009)كىاكفانغدينغالعيفمثؿدراسة

الجامعاتفيالفيزياء - الكمبيكترعمىتحصيؿطمبة برنامجمحاكاة دراساتأظيرتأثر
 .(,2008Bayrak)بايراؾمثؿدراسة
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الحاسكبيةعمىتنميةميارةحؿالمسائؿالفيزيائيةدراساتأظيرتأثر - استخداـالمحاكاة
 ـ(.2001مثؿدراسةالصـ)

حؿ - عمى األطفاؿ قدرات تنمية عمى الحاسكبية المحاكاة استخداـ أثر أظيرت دراسات
 .( ,2000Sheehy & Wylie)كيمييكشييامالمشكالتالبيئيةمثؿدراسة

 

الدوائر الكيربائية  وميارات مفاىيم وتنمية اولت اكتسابتن التي الدراسات : ثانياً 
  :والمنطقية

 م(:2016دراسة أبو منسي ) -1

فيتنميةمياراتالتحكـ اإللكتركنية المحاكاة إلىالكشؼعففاعمية ىدفتالدراسة
الباحثالمنيج كاستخدـ التقنية، فمسطيف بكمية اليندسية الميف البرمجيلدلطمبة المنطقي

الدراسةفيبطاقةمالحظةلقياسمياراتالتحكـالمنطقيدراستوالتجريبيفي ،كتمثمتأداة
(طالبان60عدالتأكدمفصدقياكثباتيا،تـتطبيقياعمىعينةالدراسةالمككنةمف)البرمجي،كب

كتكصمت اإللكتركنية( كالصيانة تخصص)التركيباتالكيربائية  اليندسية مفطالبالميف
أىمياالدر النتائج مف مجمكعة إلى مستكلأنواسة عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد

0.01=α)بيفمتكسطي فيالتطبيؽالبعدم( كالضابطة التجريبية درجاتطالبالمجمكعة
ا التجريبية المجمكعة لصالح البرمجي، المنطقي التحكـ ميارات مالحظة درستلبطاقة لتي

اإللكتركنية. مستكلكأنوبالمحاكاة عند إحصائية فركؽذاتداللة في(α=0.05اليكجد  )
إل المنطقيالبرمجيترجع معالتخصص)تركيباتمياراتالتحكـ المكظفة ىتفاعؿالطريقة

.كيربائية/صيانةإلكتركنية(

 (: ,0202Alsadoona, Prasada & Begوبراساد  وبج )  دراسة السعدون -2
تيدؼالدراسةالىتنميةمفاىيـتصميـالمنطؽالرقميحيثأنيامفالقضاياالرئيسية

النظريةالتيتيكاجوصيعكباتلدلالطمبةفيتعمـ تمؾالمفاىيـكخصكصانعندربطالمفاىيـ
لتصميـالمنطؽالرقميبالمعرفةكالمياراتالعممية،كحيثجرباألكاديمييفعدةتجاربلحؿ
خالؿ البرمجية المحاكاة استخداـ التحميميكالتجريبيككانتمنيا المنيج مفخالؿ المشكمة

المختمفةالتخصصاتمفالعديدتطبيقياعمىييمكفيالدراسةالحاليةكتقنيةلمتعمـكالتدريبالت
كىندسة الحاسكب تخصصنظـ مف األكلى السنة طالب مف عدد عمى تطبيقو تـ كالذم
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مفمراكزاألبحاث فيكاحدة ماساتشكستس( كامبريدج)معيد الحاسكبالدكلييففيجامعة
لتنمية  بأستراليا ستكرثفيجنكبكليز تشارلز بجامعة فيمجاؿالخاصة التقنية ميارتيـ

تصميـالمنطؽالرقميفيمؤسساتالتعميـالعالي،حيثتـاستخداـبرنامجلممحاكاةبكاسطة
بتكصيؿالدائرة الطمبة المنطقيةكالرقميةحيثيقكـ عناصرالدكائرالمتكاممة الحاسكبلتعمـ

ثـمالحظةالنتائجمفخالؿالرقميةمختمفةالصعكبةكالتحكـبمدخالتالدائرةالمنطقيةكمف
اختبارلتقييـتعمـالمفاىيـمماأدلإلىتعزيزتعمـالطمبة،حيثتكصمتنتائجىذهالكرقةالى

فاعميةالمحاكاةالمحكسبةفيتنميةمفاىيـالتصميـالمنطؽالرقميكالدكائرالمتكاممة.

 م(:2013دراسة بركات) -3 

ال ىذه ىدفت  تنمية في بالمشاريع التعمـ استراتيجية فاعمية عف الكشؼ إلىدراسة
 استخدـ ليذاالغرضك األساسي، العاشر الصؼ طمبة لدل المتكاممة داراتال تصميـ اراتمي

 ضكء في المقررفاعمية قياسل التجريبي كالمنيج التحميؿ مرحمة في الكصفي المنيج الباحث
 الصؼ طالبات مفطالبة (53)  مف دراسةال عينة تككنت كقدبالمشاريع، التعمـ استراتيجية
 اإلختبار في دراسةال أدكات كتمثمتبغزة، األساسيةسالمة حسف مدرسة فياألساسي العاشر

 صدؽ مفالتأكد كتـ المتكاممة، داراتال تصميـ ياراتبم الخاصة المالحظة كبطاقة التحصيمي
 مستكل عند إحصائيان داؿ فرؽ كجكد إلىدراسةال تكصمت كقد،كصالحيتيا كثباتيا األدكات ىذه

(α=0.05 ) في الفردية بالمشاريع التعمـ استراتيجيةب درسكا الذيف الطمبة درجاتمتكسط بيف 
 يكجد كما البعدم، التطبيؽ لصالح تطبيقيا كبعد التجربة تطبيؽقبؿةكاألدائي المعرفية اراتالمي
عنإحصائيان داؿ فرؽ  درسكا الذيف الطمبة درجات متكسط بيف (α= 0.05) مستكلد
 كبعد التجربة تطبيؽ قبؿ كاألدائية المعرفية ياراتالمفي الجماعيةعبالمشاري التعمـ استراتيجيةب

 بيف (α 0.05 =) مستكل عند إحصائيا داؿ فرؽيكجد كما البعدم،ؽالتطبي لصالح تطبيقيا
 درجات متكسط كبيف الفردية بالمشاريع التعمـ استراتيجيةبدرسكا الذيف الطمبة درجات متكسط
 بعد كاألدائية المعرفية اراتالمي في الجماعية بالمشاريعالتعمـ استراتيجيةب درسكا الذيف الطمبة
الجماعية لصالح التجربة تطبيؽ  لبطاقة الكسب معدؿ أف أيضان دراسةال نتائج كأظيرت،

 تنمية في كبيرة فاعمية الفردية بالمشاريع لتعمـكبذلؾتككفالستراتيجيةا(1.39) بمغ المالحظة
 الكسب معدؿ أف أيضان دراسةال نتائج أظيرت كما،الطمبةلدل المتكاممة داراتال تصميـ اراتمي

ال نتائج مف كتبيف (1.8)   بمغ المالحظة لبطاقة  التأثير حجـ أفدراسة  التعمـاستراتيجية
.كبير حجـ يعتبر كىذا كاألدائي المعرفي لمتحصيؿ(0.14)عف يزيد الجماعية بالمشاريع
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 م(:2012دراسة ضاىر) -4

 في التكنكلكجيا بمبحث اإللكتركنيات كحدة تطكير أثر معرفة إلى دراسةال ىذه ىدفت
 األساسي العاشر الصؼ طالبات لدل اإللكتركنية ياراتالم تنمية في العالمية المعاييرضكء
المجمكعتيف ذا التجريبي يجكالمن التحميؿ، مرحمة في الكصفي المنيج الباحثة استخدمت،كبغزة
،كتمثمتأدكاتالدراسة اراتالمي تنمية في التطكير أثر عف الكشؼ في كالضابطة( التجريبية)

 األدائي، الجانب لقياس مالحظة كبطاقة المعرفي، الجانب لقياس تحصيمياختبار عدادفيإ
 األساسي العاشر الصؼ طالبات مف طالبة (47)مف كالمككنة ،دراسةالعينة عمى كطبقتيما
 في اإللكتركنيات كحدة تطكير ألثر فاعمية كجكد دراسةال نتائج كبينت،لمبناتاألرقـ دار بمدرسة
 . كاألدائي المعرفيالتحصيؿ ميارة تنمية

 م(:2012دراسة أبو عمبة) -5

 اراتالمي تنمية في الذكية السبكرة يكظؼ برنامج أثر معرفة إلى دراسةال ىذه ىدفت
بغزة األساسي التاسع الصؼ طمبة لدل الكيربائية المخططاتفي العممية  الباحث استخدـ،
 ) كالضابطة ، التجريبية ( المجمكعتيف ذا التجريبي كالمنيج التحميؿ مرحمةفي الكصفي المنيج

 ،اراتلممي المعرفية الجكانب لقياس نظرم تحصيمي اختبار بإعداد كقاـ،البرنامج أثر معرفة في
 الصؼ طالب مف طالبان (62)مف كالمككنة ،دراسةال عينة عمىكطبقيما مالحظة، كبطاقة
 فاعمية كجكد دراسةال نتائج كبينت ، "أ " اإلعدادية الفاخكرة ذككربمدرسة األساسي التاسع
.الطالب لدل كاألدائي المعرفي التحصيؿاراتمي تنمية في لمبرنامج

 م(:2012برىوم)دراسة  -6

 بعض تنمية عمى التكسعية ريجمكثا نظرية تكظيؼ أثر قياس إلىدراسةال ىذه ىدفت
 الباحث استخدـ ،بغزة األساسي العاشر الصؼ طالب لدل التكنكلكجية اراتكالميالمفاىيـ
 كفؽ المحتكل تنظيـ أجؿ مف البنائي كالمنيج التحميؿ، مرحمة في التحميميالكصفي المنيج
 أثر دراسةل) كالضابطة التجريبية، (المجمكعتيف ذا التجريبي كالمنيج التكسعية،"اريجمكث" نظرية
 ،دراسةال عينة عمى كطبقيما المالحظة كبطاقة التحصيمي، اإلختبار بإعدادكقاـ ،النظرية
 بمحافظة "ب" الثانكية السبع بئر بمدرسة العاشر الصؼ طالب مف طالبان (38) مف كالمككنة

 ياراتم تنمية في التكسعية ريجمكثا لنظرية كبيرة فاعمية كجكد دراسةال نتائجكبينت ،رفح
.الطالب لدل كاألدائيالمعرفي التحصيؿ
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 م(:2012دراسة النجار والنحال) -7

إلى إلى الدراسة دفتى  في الرقمية المتعددة الكسائط عمى قائـ برنامج فاعمية التعٌرؼى
 قاـ ذلؾ السابع،كلتحقيؽ الصؼ طالب لدل اإللكتركنية الميارات تنمية في التكنكلكجيا تدريس
الدراسة عينة تككنت كقد.التعميـ تصميـ نماذج أحد عمى باالعتماد البرنامج بتصميـ الباحثاف

 الكسائط باستخداـ درسكا كقد التجريبية، يمثمكفالمجمكعة طالبا (18) منيـ طالبا،ن (36)  مف
 كتـ العادية، بالطريقة درسكا كقد الضابطة، المجمكعة يمثمكف طالبا(18)ك الرقمية، المتعددة
 كجكد النتائج أظيرت كقد المجمكعتيف، أفراد عمى مالحظة كبطاقة تحصيمي اختبار تطبيؽ
إحصائية ذات فركؽ  اإللكتركنية الميارات في لمطالب كاألدائي المعرفي الجانبيف في داللة
النتائج أظيرت كما الرقمية، المتعددة الكسائط استخداـ كلصالح التدريس، طريقة إلى تعزل

 كتبيف %(90اإلتقاف) مستكل إلى كاألدائي المعرفي الجانب في التجريبية المجمكعة كصكؿأفراد
 ماؾ كفقانلمعادلة الطالب لدل اإللكتركنية الميارات تنمية في كبيرة فعالية يحقؽ البرنامج أف

.جكجياف
 م(:2009الرحمن)دراسة مجيد و فتح  -8

 في التعميـ تكنكلكجيا أدكات كبناء تصميـ خطكات عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 استخداـ أثر عمى التعرؼ إلى ىدفت كما الكيربائية اليندسة تخصص التقنية تسكداف كميةبكر

التربكية  كمدل االلكتركنيات مقرر في لمطالب األكاديمي التحصيؿ عمى الحديثة التقنيات
 الجانب منيا يعاني التي المشكالت حؿ في المقرر لمفردات تعميمية كتنفيذحقيبة كبناء تصميـ
 اليندسي أجريتىذه  تقنية قسـ طمبة ـ(عمى2009-ـ2008العاـ) خالؿ الدراسة كالتقني،
 قسـ طمبة مف الدراسة مجتمع كتككف ، التجريبي المنيج الباحثة كاستخدمت الكيربائية اليندسة
 لقسـ الثاني الفصؿ طالب اختيار تـ ، التقنية تسكداف بكر كمية الكيربائيةفي اليندسة تقنية
 : مجمكعتيف عمى مكزعيف طالب (48) عددىـ كالبالغ كعينةلمدراسة الكيربائية اليندسة تقنية

 قامت الدراسة ىذه أىداؼ ضابطة،كلتحقيؽ كاألخرلكمجمكعة ، تجريبية كمجمكعة إحداىما
 الدراسة، اعتمدتيا التي التجريبية عمىالمجمكعة أثرىا كتابعت التعميمية الحقيبة تصميـب الباحثة
 عينة تعرضت التجربة نياية ،في البعدمكأداةلمدراسة اإلختبارك القبمي اإلختبار لذلؾ كأعدت

 لمبرنامج خضكعيا في سكاء فيالميارات العينة تقدـ مدل لقياس البعدم اإلختبار الدراسةإلى
 نتائج كتكصمتااللكتركنيات، فيتدريسمقرر المتبع التقميدم البرنامج أك التعميمية الحقيبة في
كجد دراسةال  التحصيؿ في إحصائية داللة ذات حقيقية فركؽ إلى  مقرر في الدراسي

تفكقت االلكتركنيات الدراسة المجمكعة عمى التجريبية المجمكعة حيث كأكصت الضابطة،
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 كمية في الكيربائية تقنيةاليندسة لقسـ االلكتركنيات مقرر تدريس في الحديثة التقنية باعتماد
. التقنية تسكداف بكر

 م(:2008) دراسة شاىين -9

 عمى قائـ مقترح المتعددة كسائط برنامج فاعمية كقياس بناء إلى دراسةال ىذه ىدفت
 التاسع لمصؼ التكنكلكجيا كتاب في المنزلية الكيربائية التمديدات ميارة تنمية في النظـمنحنى

 ، التجريبية ( المجمكعتيف ذا التجريبي كالمنيجالبنائي، المنيج الباحثة ستخدمتاك،األساسي
 الجانب لقياس انتحصيمي اناختبار بإعداد كقامت ،البرنامج فعالية عف الكشؼفي ) كالضابطة
 الصؼ طالبات مف طالبة (56) مف كالمككنة القصدية، دراسةال عينة عمىكطبقتو التحصيمي،

كتكصمتلمبنات اإلسالمية خديجة السيدة مدرسة فياألساسي التاسع ال نتائج ، إلى  دراسة
 .التدريسفي المقترح البرنامج فعالية
 م(:2008دراسة شقفة ) -10

 بعض لتنمية التقنية المستحدثات ضكء في تقني برنامج بناء إلى دراسةال ىذه ىدفت
 كاستخدـ ،بغزة األساسي العاشر الصؼ طالبات لدل التكنكلكجيا منياج في اإللكتركنيةاراتالمي

 في تمثمت كالتي دراسةال أدكات ببناء الباحث كقاـ كالتجريبي كالبنائي التحميميالمنيجالباحث
 بإعداد قاـ أف بعد التحصيمي اإلختبار إلى باإلضافة ،اإللكتركنية اراتلمميالمالحظة بطاقة
 كاختار (الثالثة الكحدة ( العاشر لمصؼ التكنكلكجيا كتاب في الكاردة اإللكتركنيةياراتبالم قائمة

،الضابطة كاألخرل ،التجريبية المجمكعة تمثؿ إحداىما شعبتيف مف مككنةقصدية عينة الباحث
 فعالية كجكد إلى دراسةال كتكصمت،العاشر الصؼ طالبات مف طالبة ( 40 ) عددىف بمغ كقد
.اإللكتركنية ياراتالم تنمية في التقني لمبرنامج كبيرة
  (:,.Selahattin et al 2006 (دراسة سيالىتين وآخرون -11

 البنائي كالتعمـ المحاكاة بنمط الحاسكب بمساعدة التدريس أثر تقصي إلى دراسةال ىدفت
 دراسةال أىداؼ كلتحقيؽ ،الفيزياء مبحث نحك كاتجاىاتيـ الثانكية المدارس طمبة تحصيؿعمى
 مدرسة مف كطالبة طالبان (32) مف دراسةال عينة تككنت حيث،التجريبي المنيج الباحثاتبع

ةكقسمتالعينةعشكائيبطريقة العينة اختيار كتـ ،تركيا في بكر ديار منطقة في خاصةثانكية
تجريبيةمجمكعتيف إلى  الحاسكبية بالمحاكاة الفيزياء درست (16)األكلى ضابطةكاألخرل
 مككف تحصيمي باراخت ببناءالباحث كقاـ،البنائي التعمـ طريقةكفؽ الفيزياء درست ك (16)

 أنو،كأظيرتنتائجالدراسةاإللكتركنيات مادة فيمتعدد مف اختيار نكع مف فقرة (29) مف
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 فيما ،الحاسكبية بالمحاكاةالتدريس لصالح كالفيـ المعرفة لمستك في إحصائيان دالة فركؽ تكجد
.التدريس بطريقة الطمبةاتجاىات تتأثر كلـالتطبيؽ مستكل في إحصائيان دالة فركؽ تكجد لـ

  :(م2006) و فتيت الحسناويدراسة  -12

ىدؼالبحثإلىالمقارنةبيفاثراستخداـاالنترنتكالحاسكبفيتدريسالكتركنيات
(90كتككنتعينةالبحثمف)،دافعيةالطمبةلمتعمـكاتجاىاتيـنحكىماعمىالقدرةالكيربائية

كطالبةفيالصؼالثانيفيقسـالكيرباءبالمعيدالتقنيفيالناصريةلعاـ) -2005طالبان
إل2006 قسمكا كمتكافئة( متساكية مجمكعات ثالث ى كضابطة تجريبيتاف ، مقياسكأي، عد

ا الكتركنيات لتعمـ )لقدرةالدافعية مف كيتككف فقرة40الكيربائية نحك( كمقياساالتجاىات ،
كالحاسك االنترنت )استخداـ مف كيتككف التعمـ في المعتمدة30ب الخطكات كفؽ فقرة، )،

ليما السيككمترية الخصائص لتع،كاستخرجت الدافعية مقياس القدرةكطبؽ الكتركنيات مـ
استخداالكيربائية نحك االتجاىات كمقياس لطمبة، قبميا التعميـ في كالحاسكب االنترنت ـ

بينيا. دالة فركؽ كجكد عدـ فمكحظ معا، الثالث التدريسالمجمكعات تنفيذ كانتكبدأ إذ ،
بالطريقةاالعتياديةالمجمكعاتالثال جمكعةالتجريبيةاألكلى،كيستخدـطمبةالمثتدرسمعا

حاسكب،لمحصكؿعمىمعمكماتتعزيزيةإضافية،كطمبةالمجمكعةالتجريبيةالثانيةالاالنترنت
بينمااليستخدـطمبةالمجمكعةالضابطةأممنيما.كتكصؿالبحثإلىتفكؽطمبةالمجمكعة
التجريبيةاألكلىفيمقياسالدافعيةلتعمـالكتركنياتالقدرةالكيربائية،كمقياساالتجاىاتنحك

لثانية،كطمبةالمجمكعةمىالمجمكعةالتجريبيةااستخداـاالنترنتكالحاسكبفيالتعميـ،ع
،عمىالتكالي.الضابطة

:( ,2004Hacker & Sitteدراسة ىاكر، سيتي ) -13

تيدؼىذهالدراسةالىتصميـنظاـتعميميتفاعميمحكسبمناسبكمطكرمفأجؿ
لذلؾقررالكيتابمعكميةتصميـدكائرمنطقيةتسمسميةكتكامميةرقمية اليندسةكتكنكلكجيا،

بأسترالياتطكيرمجمكعةدراسيةعمىككينزالندكامبسجكلدككستجريفيثالمعمكماتبجامعة
الحاسكب الجبرWinLogiLabبرامج بيف لعرضالعالقة دركستفاعمية تشمؿمجمكعة ،

لتالبكلي كالتجريبي التحميمي المنيج أيستخدـ حيث المتكاممة، الرقمي المنطؽ طكيركدكائر
المجمكعةالدراسيةالمستخدمةفيإعدادعدةتجاربكدركستعميميةفيمجاؿالدراسةالحالية،
مفأجؿ الحقيقية البكليحتىالجداكؿ مفالجبر بدءان الدركسخطكاتالتصميـ حيثتتبع
ـإنتاجدكائرمنطقيةرقميةبشكؿمتتابعبكاسطةالبرنامجالمحكسبالسابؽكالتيتمكفمفتعم
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حيثاختبرتالدراسةتمؾالتجاربكالدركسكأداةالدراسةفيجمعدركسمختمفةالصعكبة،
لمحصكؿعمىالنتائجكالتيأسفرتعففاعميتياكنجاحيافيدقتيالمنتائجكاختصرىاالبيانات

في الرقمية المنطقية الدكائر تصميـ في المكتسبة لمميارات كتنميتيا لمتدريب الالـز لمكقت
تعميـ.ال

 م(:2000دراسة محفوظ ) -14

الدراسة ىدفت  في الحاسكب باستخداـ المحاكاة طريقة استخداـ أثر تقصي إلى ىذه
،المستمر التيار دكائر تجارب في فيزياء تخصص الجامعي الثاني المستكلطمبة تحصيؿ
 الدراسة عينة تككنت حيث ،كالتجريبي الكصفي المنيج الباحث اتبعالدراسةأىداؼكلتحقيؽ

 ببناء كقاـMEPIفيزيائي تعميمي برنامج باستخداـ الباحث قاـ حيث ،كطالبةطالبان(36)مف
 فركؽ تكجد ال أنولدراسةا نتائج كأظيرت،المحكسب البرنامج أثر مدل لقياستحصيمياناراناختب
.الضابطة كالمجمكعة التجريبيةالمجمكعةطمبة درجات متكسطات بيف إحصائيان دالة

 التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
أغراض الدراسة وأىدافيا: حيث أوًل: من

تكظيؼ أثر دراسة إلى الحالية الحاسكبيةىدفتالدراسة مياراتفيالمحاكاة تنمية
الدكائر التكنكلكجياالمنطقيةتصميـ طالفي بغزةبلدل األساسي التاسع الصؼ  ابينم،

لكتركنيةمثؿدراسةضاىر)ستيدفتبعضالدراساتتنميةا ـ(،أبك2012مياراتكيربائيةكا 
النحاؿ)2012)عمبة النجار، ماضي2012ـ(، كأبك شقفة2008شاىيف)،)ـ(2011ـ(، ـ(،
دراسة2008) استيدفت بينما منسيـ(، السعدكفـ(،2016)أبك كبراساد كبج
(2016Alsadoona, Prasada& Beg,)،،سيتيىاكر(2004Hacker & Sitte,)تنمية

 المنطقيك بينمامياراتالتحكـ التسمسمية، المنطقية المنطؽالرقميكالدكائر تصميـ مفاىيـ
( بركات دراسة كىدفت2013ىدفت المتكاممة، الدارات مياراتتصميـ تنمية إلى دراسةـ(

 الحاسكب بمساعدة التدريس أثر تقصيإلى(Selahattin et al.,2006)كآخركفسيالىتيف
 مبحث نحك كاتجاىاتيـ الثانكية المدارس طمبة تحصيؿعمى البنائي كالتعمـ المحاكاة بنمط

ـ(إلىالمقارنةبيف2006)الحسناكمكفتيت)مادةاإللكتركنيات(،فيحيفىدفتدراسةالفيزياء
 أثر الكيربائية االنترنتكالحاسكبفيتدريسالكتركنياتالقدرة الطمبةعمىاستخداـ دافعية

نحكىما كاتجاىاتيـ محفكظ)لمتعمـ دراسة كىدفت ،2000 إلى  طريقة استخداـ أثر تقصيـ(
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 في فيزياء تخصص الجامعي الثاني المستكلطمبة تحصيؿ في الحاسكب باستخداـ المحاكاة
 .المستمر التيار دكائر تجارب

 ثبويبً: عيىت الدراست:

 :مه حيث حجم العيىت 

فيدراسةكافأكبرىاحيث،عيناتالدراساتالسابقةحسبطبيعةالدراسةتفاكتتحجكـ -
(طالبان،أماباقيالدراساتفقدتراكحت90حيثبمغعددالعينة)ـ(2006الحسناكمكفتيت)
(.62-32عينةالدراسةبيف)

 :مه حيث الجىس 

تنكعتالدراساتالسابقةمفحيثجنسالعينةكمايمي:

-  دراسة في كما الذككر تناكلت منسي)دراسات 2016أبك عمبةـ(، ـ(،2012)أبك
( كالنحاؿ2012برىـك النجار الرحمف)2012)ـ(، كفتح مجيد سيالىتيف2009ـ(، ـ(،
ـ(.2000)ـ(،محفكظ2006)الحسناكمكفتيت،(Selahattin et al.,2006)كآخركف

بركات) - دراسة في كما اإلناث تناكلت ضاىر)2013كدراسات 2012ـ(، اىيفشـ(،
ـ(.2008)ـ(،شقفة2008)
  :مه حيث المرحلت الخعليميت 

تنكعتالدراساتالسابقةمفحيثالمرحمةالتعميميةكمايمي:

فيدراسةبركات) - أبك2012ـ(،ضاىر)2013دراساتتناكلتالمرحمةاألساسيةكما ـ(،
برىكـ2012)عمبة النجاركالنحاؿ2012)ـ(، شاىيف2012)ـ(، شقفة2008)ـ(، ـ(،
ـ(.2008)

.(Selahattin et al.,2006كآخركف)دراساتتناكلتالمرحمةالثانكيةكمافيدراسةسيالىتيف -

كبراسادالسعدكفـ(،2016)أبكمنسيدراساتتناكلتالمرحمةالجامعيةكمافيدراسة -
ـ(،محفكظ2009)،مجيدكفتحالرحمف(,2016Alsadoona, Prasada& Beg)كبج
.(,2004Hacker & Sitte)سيتيـ(،ىاكر،2006)الحسناكمكفتيتـ(،2000)

 ثبلثبً: مىهجيت الدراست:

المحكرالحظالباحثتشابو المنيجالمتبعفيالدراساتالسابقةعمىىذا مفخالؿمراجعة
جداختالؼفيمايمي:كجميعالدراساتمفحيثالمنيجالتجريبيالمتبعفيالدراسةكلكف
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بركات) - دراسة في كما كالتجريبي الكصفي المنيج استخدمت ضاىر2013دراسات ـ(،
ـ(.2000ـ(،محفكظ)2012ـ(،النجاركالنحاؿ)2012عمبة)ـ(،أبك2012)

دراسة - في كما كالتجريبي البنائي المنيج استخدمت ـ(،2008)شاىيفدراسات
ـ(.2008شقفة)

-  دراسة في كما كالتجريبي التحميمي المنيج استخدمت السعدكفدراسات كبراساد كبج
(2016Alsadoona, Prasada& Beg,)،كىاكر،سيتي(2..4Hacker & Sitte,).

برىـك - دراسة في كما البنائي كالمنيج التحميمي الكصفي المنيج استخدمت دراسات
ـ(.2012)

-  دراسة في كما التجريبي المنيج استخدمت منسي)دراسات 2016أبك كفتحـ(، مجيد
2009)الرحمف (Selahattin et al.,2006كآخركف)سيالىتيفـ(، كفتيت، الحسناكم

ـ(.2006)
 رابعبً: أدواث الدراست:

:حيث ،كسةالمدر غيراتالمت كعلتن تبعان السابقة الدارسات في دراسةال دكاتأ كعتتن

مثؿاإلختباربعضالدراساتاستخدمت - المالحظة لبطاقة التحصيميالمعرفيباإلضافة
ـ(،النجار2012ـ(،برىكـ)2012)ـ(،أبكعمبة2012)ـ(،ضاىر2013)دراسةبركات

ـ(.2008)ـ(،شقفة2012)كالنحاؿ

السعدكف - دراسة مثؿ تحصيميان اختباران استخدمت الدراسات بعض كبراساد كبج
(2016Alsadoona, Prasada & Beg,)(الرحمف كفتح مجيد شاىيف2009، ـ(،
ـ(.2000)،محفكظ(Selahattin et al.,2006)كآخركفـ(،سيالىتيف2008)

.ـ(2016)أبكمنسيقةالمالحظةمثؿدراسةبعضالدراساتاستخدمتبطا -

في - كما البيانات جمع في الدراسة كأداة كالدركس التجارب استخدمت بعضالدراسات
.(,2004Hacker & Sitte)سيتيدراسةىاكر،

فيدراسة - كما الحسناكمكفتيتبعضالدراساتاستخدمتمقياسدافعيةكمقياساتجاه
 ـ(.2006)
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 خبمسبً: وخبئج الدراست:  

داللة - ذات فركقات كجكد عف المحكر ىذا في  السابقة الدراسات معظـ نتائج أسفرت
المفاىيـ مثؿ التابع( تنمية)المتغير في المستقؿ( )المتغير فاعمية أك أثر في إحصائية

الم الجانب تنمية أك الكيربائية كالميارات اإللكتركنية الميارات أك فيالتكنكلكجية عرفي
ـ(،أبكعمبة2012)ضاىردراسةمساقاتمعينةككذلؾتنميةالجانبالميارمكمافي

برىكـ)2012) النجاركالنحاؿ2012ـ(، كفتحالرحمف2012)ـ(، مجيد ـ(،2009)ـ(،
.(Selahattin et al.,2006)كآخركفـ(،سيالىتيف2008)ـ(،شقفة2008)شاىيف

-  فاعمية أظيرت الدراسات كمياراتبعض مفاىيـ تنمية في المستقؿ( التحكـ)المتغير
أبكالتصميـالمنطقيكالرقميككذلؾمياراتالدكائرالمتكاممةكمافيدراسةالمنطقيك

،(,2016Alsadoona, Prasada& Beg)كبجكبراسادالسعدكفـ(،2016)منسي
ـ(.2013)بركات

بعضالدراساتتكصمتإلىكجكددافعيةلدلالطمبةلتعمـاإللكتركنياتكالقدرةالكيربائية -
 دراسة في كما التعميـ في كالحاسكب اإلنترنت استخداـ نحك اتجاه الحسناكمكلدييـ

ـ(.2006)كفتيت
بعضالدراساتأظيرتفاعميةالتجاربكالدركسفيجمعالبياناتكمافيدراسةىاكر -

.(,2004Hacker & Sitte)سيتي
 بيف إحصائيان دالة فركؽ كجدتي ال أنو نتائجالكأظيرتـ(2000بينمافيدراسةمحفكظ) -

 .الضابطة كالمجمكعة التجريبيةالمجمكعةطمبة درجات متكسطات

















78

 التعميق العام عمى الدراسات السابقة:
 

 السابقة:أوجو الشبو والختالف بين الدراسة الحالية والدراسات 

 أوًل: أوجو الشبو:

-  دراسة إلى  الدراسة ىدفتىذه الحاسكبيةبياف تكظيؼالمحاكاة مياراتأثر تنمية في
كلقد بغزة، األساسي لدلطالبالصؼالتاسع التكنكلكجيا في المنطقية الدكائر تصميـ
الحاسكبية استخدمتالمحاكاة الحاليةمعالعديدمفالدراساتفيككنيا تشابيتالدراسة

 دراسة مثؿ مستقؿ( منسي))متغير عطااهلل)2016أبك السممي)2015ـ(، ـ(،2015ـ(،
كالمزركع2013)برغكث المسعكدم المعمرم)2014)ـ(، ماضي2014ـ(، أبك ـ(،

الديؾ)2011) دينغ2010ـ(، بايراؾ(Ding & Haofang,2009)كىاكفانغـ(، ،
(2008Bayrak,)(شييام2001،الصـ،)كيمييكـ(2000Sheehy & Wylie, ). 

تتفؽالدراسةالحاليةمعمعظـالدراساتالسابقةكخاصةفيالمحكرالثانيفيأفجميعيا -
 دراسة مثؿ الدراسة في التجريبي المنيج عمى منسي)اعتمدت سعداهلل2016أبك ـ(،

،الصـ(,2008Bayrak)ـ(،بايراؾ2011ـ(،أبكماضي)2013ـ(،عبدالعزيز)2014)
شييام2001) نصراهلل(,2000Sheehy & Wylie)كيمييكـ(، دينغ2010)، ـ(،

برغكث(Ding & Haofang,2009)كىاكفانغ السعكد2013)، أبك ـ(،2009)ـ(،
عطااهلل2010)الديؾ سكنمي2015)ـ(،  & Sowunmi 4.12)أالديجاناكـ(،

Aladejana,)(شاىيف شقفة)2008، 2008ـ(، السعدكفـ(، كبراساد كبج
(4.12Alsadoona, Prasada& Beg,) ،(,2Hacker & Sitte..4)سيتيىاكر،

 2,0Selahattin..4كآخركف)سيالىتيفـ(،2009)ـ(،مجيدكفتحالرحمف2012)برىكـ

et al)،ـ(2006)الحسناكمكفتيت. 

عمفؽتت التاليكعتيف،كبالمجم يـتصم مىع ـالقائ التجريبي يجالمن دراسةال ذهى استخدمت -
أبكمنسيدراساتمثؿالأغمب السممي2016)دراسة سعداهلل)2015)ـ(، ـ(،2014ـ(،
كالمزركع2013)برغكث المسعكدم المعمرم)2014)ـ(، عبدالعزيز2014ـ(، ـ(،

(2013 ماضيـ(، الديؾ)2011)أبك 2010ـ(، كأكسكركشيإسكركتشيـ(،
(2010Eskrootchi & Oskrochi, )(الجماؿ السعكد2009، أبك دينغـ2009)ـ(،

ـ(،2001الصـ)،(,2008Bayrak)بايراؾ،(Ding & Haofang,2009)كىاكفانغ
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ـ(،أبك2012ـ(،ضاىر)2013،بركات)( ,2000Sheehy & Wylie)كيمييكشييام
)2012عمبة) ـ(،2009)ـ(،مجيدكفتحالرحمف2012ـ(،النجاركالنحاؿ)2012ـ(،برىـك
 .(2,0Selahattin et al..4)كآخركفسيالىتيفـ(،2008ـ(،شقفة)2008)شاىيف

الدكائر - تصميـ ميارات تناكليا في األجنبية بعضالدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت
،(,4.12Alsadoona, Prasada& Beg)كبجكبراسادالسعدكفالمنطقيةمثؿدراسة

 .(,2Hacker &Sitte..4)سيتيىاكر
  ثبويبً: أوجه اَّلخخالف :

ىدفتىذهالدراسةإلىبيافأثرتكظيؼالمحاكاةالحاسكبيةفيتنميةمياراتتصميـ- -
الدكائرالمنطقيةفيالتكنكلكجيالدلطالبالصؼالتاسعاألساسيبغزة،لذلؾفييتعد
الدكائر تصميـ ميارات تنمية مجاؿ في العربية كخصكصان األكلى الدراسات مف

فالدراساتالعربيةالتياختمفتمعالدراسةالحالية:المنطقية)حسبعمـالباحث(كم

عطااهلل) - تجريبيتيف2015دراسة مجمكعتيف مجمكعات ثالث استخدـ الباحث أف في ـ(
 كمجمكعةضابطة.

منسي) - أبك دراسة عف الدراسة الباحث2016اختمفتىذه استخداـ عدـ في اإلختبارـ(
نمافقطاستخدـبطاقةالمالحظة.  المعرفيكا 

-  عمى اعتمادىا الحالية الدراسة اختالؼ أكجو المالحظةاإلختباركمف كبطاقة المعرفي
السعدكف كدراسة الدراسات بعض عكس عمى البيانات لجمع كأدكات كبراساد كبج

(2016Alsadoona, Prasada & Beg,)(الرحمف فتح ك مجيد شاىيف2009، ـ(،
سيالىتيف2008) محفكظ)(Selahattin et al.,2006كآخركف)ـ(، كالتي2000، ـ(

 استخدمتاختبارانتحصيميانفقط

أبكمنسيكمفالدراساتالعربيةالتياختمفتمعالدراسةالحاليةفيالمتغيرالتابعدراسة -
ضاىر)2013بركات)ـ(،2016) عمبة)2012ـ(، أبك برىكـ2012ـ(، ـ(،2012)ـ(،

كالنحاؿ) الرحمف2012النجار كفتح مجيد شاىيف2009)ـ(، شقفة2008) ـ(، ـ(،
 ـ(.2000)،محفكظ(ـ2006)الحسناكمكفتيتـ(،2008)
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 :السابقة الدراسات من الستفادة وأوج
الحاسكبية كظيؼت ؿمجا في ثيفالباح يكدج مىع الباحث ؼتعر-1 المحاكاة يف طريقة

 العمميةالتعميمية.

 كمياراتتصميـالدكائرالمنطقية. ، بالمحاكاةالحاسكبية الخاص مالنظر اإلطار ـتنظي-2

  باألىداؼالتعميميةالخاصةبتصميـالدكائرالمنطقية. قائمة إعداد-3

 يجيةكعينةالدراسةالمناسبة.المن ـاستخدا-4

اختيارأحدبرامجالمحاكاةالحاسكبيةكالخاصةبالدكائرالكيربائيةكالتيتخدـالباحث.-5

 كءطريقةالمحاكاةالحاسكبيةض في لبيئةالمحاكاةالحاسكبية ميميتع ـتصمي كذجنم بناء-6
. ADDIE كفؽنمكذج

  التحصيميكبطاقةالمالحظةلقياسالمياراتالعممية.اإلختباردراسةكىيال كاتأد بناء-7

  ركتطبيؽمنيجالدراسةكىكالمنيجالتجريبي.اختيا-8

عدادفركضكأسئمةالدراساختيا-9  ة.رالمشكمةكا 

 .النتائج إلى مكصكؿل المستخدمة اإلحصائية األساليب مىعؼالتعر-10

  كصمتإليياالدراسةالحاليةمعنتائجالدراساتالسابقة.ت التي النتائج مقارنة-11

كصياتكالمقترحات.الت كتقديـ ايمناقشتك كتحميميا النتائج تفسير-12

  العربيةكاألجنبيةكالمراجعالتيتثرمالدراسة.التعرؼعمىالعديدمفالمجالتالعممية-13
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

الفصؿكصفانلمنيجالدراسةكالتصميـالتجريبيالمتبعفييا،كتحديدعينة يتناكؿىذا
 كضبطالدراسة، كثباتيا، صدقيا مف كالتأكد عدادىا كا  المستخدمة الدراسة أدكات ككذلؾ

كاألساليب الباحث، بيا قاـ التي لإلجراءات عرضان أيضان كيتضمف الدراسة، متغيرات
اإلحصائيةالتياستخدمتفيتحميؿالبيانات.

 منيج الدراسة ومتغيراتيا:أوًل: 
ىدفتالدراسةالحاليةإلىالتعرؼعمىأثرتكظيؼالمحاكاةالحاسكبيةفيتنميةميارات
كلتحقيؽ بغزة، األساسي لدلطالبالصؼالتاسع التكنكلكجيا في المنطقية الدكائر تصميـ

 الكصفي، المنيج التالييف: المنيجيف دراستو في الباحث اتبع الدراسة، لكصؼىدؼ كذلؾ
،كالمنيجالتجريبي،كالدراساتالسابقةالمتعمقةبمجاؿالدراسة،كتفسيرنتائجياكتحميؿاألدبيات

-بدراسةظاىرةحاليةمعإدخاؿتغييراتفيأحدالعكامؿأكأكثرككنوالمنيجالذميسمح
 )األغا، التغير ىذا نتائج الختبار83ـ،ص2002األستاذ،ككرصد الكحيدة الطريقة كىي ،)

قاتالسببيةبشكؿمباشر،كينبغيقبؿأفنبدأبإجراءاتالبحثأفنحددالفركضحكؿالعال
(كىما:197ـ،ص2007جانبيفأساسييفيساعداففيفيـالمنيجالمتبع)أبكعالـ،

 متغيرات الدراسة: -0

 المتغير المستقل:  . أ

كطريقةالتدريسالمعتادةلممحاكاةالحاسكبية،ىكطريقةالتدريسكتنظيـالمحتكلكفقانك
 لممجمكعةالضابطة.

 المتغير التابع: . ب

 :التابعكىكالمتغيرتشتمؿالدراسةالحاليةعمى

 مياراتتصميـالدكائرالمنطقية

 التصميم التجريبي لمدراسة: -6

عتيفمتكافئتيف،اتبعالباحثفيىذهالدراسةالتصميـالتجريبيالذميعتمدعمىمجمك
 حيثتجريبية )اكضابطة، المستقؿ المتغير الباحثبقياسأثر الحاسكبيةقاـ عمىلمحاكاة )

(لدلالمجمكعةالتجريبية.تصميـالدكائرالمنطقيةميارات)المتغيرالتابع
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 التصميم التجريبي لمدراسة :(4.1) شكل

 )المصدر: تصميم الباحث(

 عينة الدراسةمجتمع و ثانيًا: 
األساسي: الدراسة مجتمع -0 التاسع الصؼ طالب جميع مف الدراسة مجتمع تألؼ

الدراسي لمعاـ كالتعميـشرؽغزة التربية كقد4.12-4.10المنتظميفبمدارسمديرية ـ،
طالبان،بحسبإحصائياتقسـالتخطيطبمديريةالتربيةكالتعميـ(1204بمغعددالطالب)

 شرؽغزة.–

مدرسةأسعدالصفطاكماألساسيةعينةالدراسةمفقاـالباحثباختيار:عينة الدراسة -0
الفصؿالثانيخالؿ"ب"لمبنيفبمدينةغزة)مديريةشرؽغزة(،كذلؾلتطبيؽالدراسةفييا

ـ،كتككنتعينةالدراسةمفشعبتيفتـاختيارىمابشكؿ2015/2016مفالعاـالدراسي
لصؼالتاسعاألساسيبالمدرسةالمذككرة،كبمغمفصفكؼاؽالقرعةيعفطرعشكائي

( حينو في لمصؼالتاسع طالبالمدرسة طالبالعينة245عدد كعدد طالبان، )(71)
مٌثمتطالبان كاألخرل التجريبية المجمكعة مٌثمت إحداىما مجمكعتيف، إلى ميقسميف

(مكاصفاتعينةالدراسة.4.1المجمكعةالضابطة،كيكضحجدكؿرقـ)
 توزيع عينة الدراسة: (4.1ل )جدو

 العدد التجريبي الفصل المجموعة المدرسة
الصفطاكم أسعد مدرسة

"لمبنيفباألساسية"
36(2التاسع)تجريبية

35(6التاسع)ضابطة
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المحاكاة الحاسوبية في تنمية ميارات تصميم الدوائر  طريقةلتصميم التعميمي ل: ااً ثالث
 :ADDIEالمنطقية بالعتماد عمى نموذج 

األىداؼيتـكفييا :مرحمة التحميل .1 كتحديد التعميمية، تحديدخصائصالمتعمميفكالبيئة
التعميمية.حيثقاـالباحثبالتالي:

 تحديد خصائص المتعممين: -أ

 األساسي.طالبالصؼالتاسعأ(

 .تصميـالدكائرالمنطقيةليسلدييـأمخبرةسابقةفيمجاؿب(

 .تصميـالدكائرالمنطقيةلدييـاىتماـبتعمـمياراتج(

 لدييـميارةفياستخداـالحاسكبكتطبيقاتو.د(

 سنة.10–12يبمغأعمارالطالبمابيفق(

 يؤىميـالكتسابمياراتك( لدييـمفالخصائصاالجتماعيةكاالقتصاديةكالثقافيةما
 .تصميـالدكائرالمنطقية

 تتمثؿاألىداؼالتعميميةالعامةفي: :تحديد األىداف التعميمية -ب

 التعٌرؼعمىالقطعاإللكتركنية.أ(

 رسـكتمثيؿالدكائرالمنطقية.ب(

 الدكائرالمنطقية.بناءج(

 بناءنظاـالرماألكتكماتيكي.د(

 تحديد خصائص البيئة التعميمية: -ج

مدرسةأسعدالصفطاكماألساسية"ب"بىذهالدراسةفيمختبرالحاسكبالخاصبقتطي
(جيازحاسكبحيثعمؿكؿطالبيفعمىجياز.4)يحكمكالذملمبنيفبمدينةغزة

بجيازعرضبيانات) بالتبادؿ،كمزكد لعرضكاجيةبرنامجLCDكاحد )Circuit 

wizardكتيكيةمناسبة،كيتكفرفيوأيضانإضاءةمناسبة.
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تباعالخطكاتالتاليةكىي:افيىذهالمرحمةتـ :مرحمة التصميم . 2

فيضكءقائمةالمياراتالالزمةلالتعميميةكتابةاألىداؼ .أ تكظيؼالخاصةكصياغتيا
ممحؽرقـمياراتتصميـالدكائرالمنطقيةفيالتكنكلكجياالمحاكاةالحاسكبيةفيتنمية

 لقائمةالميارات.(4)

 .ب مف مجمكعة عمى التعميـ،تكنكلكجيامجاؿفيالسابقةكالدراساتالبحكثاالطالع
،ثـالحاسكبيةكالمحاكاةالمنطقية،الدكائرتصميـمياراتتناكلتالتيالبحكثخاصةك

 لخطكات كسيناريك تصكر الدراسة،كضع ىذه تطبيؽ أثناء عناصرالتدريس كتحديد
 .المحتكلالتعميمي

كالخاصةالحاسكبيةالمحاكاةفيالمستخدمةاإللكتركنيةالبرامجأىـعمىاالطالع .ج
 .التدريسعمميةفيالباحثيستخدميالكيالكيربائيةبالدكائر

 .األساسيالتاسعلمصؼالثانيالفصؿفيالمقررةرقميعالـكحدةمحتكلتحميؿ .د

 .الحاسكبيةالمحاكاةلطريقةطبقانتعميميةدركسشكؿعمىالكحدةصياغةإعادة .ق

مناىجفيالمتخصصيفمفعددباستشارةالمنطقية،الدكائرتصميـمياراتتحديد .ك
التربكيكفكبعضمعمميالصؼالتاسع.تدريسكطرؽ كالمشرفكف ممحؽالتكنكلكجيا،
 (4رقـ)

،كقدقاـالمحاكاةالحاسكبيةتكظيؼأثناءظيرخطكاتسيرالتعمـلممعمـييتصميـدليؿو .ز
كاألخذ تحكيمو أجؿ مف المحكميف مف مجمكعة عمى الدليؿ ىذا بعرض الباحث

 (.0حكلوممحؽ)بمالحظاتيـ

(كالمرتبطةبالمياراتالمرادتكافرىا4ممحؽ)تصميـالدكائرالمنطقيةبمياراتبناءقائمة .ح
 .الدكائرالمنطقيةلدلالطالبلتصميـ

كذلؾفي .ط مالحظة اختبارمعرفيكبطاقة أدكاتالقياسكالتيتمثمتفيبناء تصميـ
 .ضكءقائمةاألىداؼالتعميميةلتصميـالدكائرالمنطقية

الباحث:مرحمة التطوير .3 قاـ المحتكلحيث كتابباعتماد مف الثالثة لمكحدة التعميمي
الصؼالتاسعاألساسيكالتيبعنكاف"عالـرقمي"،كاختاربرنامج  Circuitالتكنكلكجيا

wizard  المنطقيةلتنفيذ الدكائر بالدراسةمياراتتصميـ الباحثالخاصة قاـ كما ،
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 المعمـ دليؿ )بإعداد رقـ يي(0ممحؽ كالذم برنامج تكظيؼ كيفية  Circuit كضح

wizardستراتيجياتالتعميميةالمناسبة.كدمجومعاإل

قام الباحث بتنفيذ خطوت التدريس على مجموعتي الدراسة وكانث : مرحمة التطبيق .4

 :التاليك

)المجموعة الضابطة:  -أ عددىا طالب20ككاف فان( ، بالطريقةقد بتدريسيـ الباحث قاـ
 كؿ في مباشرة بطريقة المحتكل شرح عممية فييا اتبع كالتي حصةاالعتيادية تـك،

ةرحليـالباحثطريقشحيثLCDعرضالميارةباستخداـجيازحاسكبكعارض
   Circuit wizardتنفيذكؿميارةعمىبرنامج

حصتيفتمييدييفقاـالباحثبعقدقدف،طالبان(22ككافعددىا)المجموعة التجريبية:  -ب
،ثـطبؽخطكاتCircuit wizardالطالبكأكضحليـكيفيةاستخداـبرنامجمع
تدريسال ثـ كمف الدراسية لمحصة التعميمية األىداؼ بعرض كذلؾ تطبيؽعمييـ،

الميار ىذه بتطبيؽ لمطالب الفرصة إتاحة ثـ كمف كاحدة لميارة حاسكبية ةمحاكاة
تقاف الميارةبسرعةكا  ،ثـبعدذلؾعرضكمتابعتيـلكييتـالتأكدمفأنيـقدطبقكا

جديد يتـةميارة لكي كمتابعتيـ الميارة لمطالبلتطبيؽىذه الفرصة إتاحة ثـ كمف
تقاف. التأكدمفأنيـقدطبقكاالميارةبسرعةكا 

ـ19/03/2016الدراسةفيتاريخكبدأتطبيؽ،كلقداستمرتفترةالتطبيؽنحكشيريف
 ـ.21/05/2016كانتيىبتاريخ

،مالحظةبناءاختبارمعرفيكبطاقةبقاـالباحثحيثي :Evaluationمرحمة التقويم .5
كتـإجراءالتالي:

  أدوات الدراسة:رابعًا: 

 :المعرفي في تصميم الدوائر المنطقية اإلختبار .1

بإتباعالخطكاتالتالية:تصميـالدكائرالمنطقيةتمعرفيلمياراتـإعداداختبار
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إلىقياسالمعرفيلمياراتتصميـالدكائرالمنطقيةاإلختبارييدؼ: اإلختباراليدف من أ( 
الثالثةمفكتابالتكنكلكجيااألساسيفيالتاسعمدلاكتسابطالبالصؼ الكحدة

 .يالثانالدراسيالمقررفيالفصؿ"عالـرقمي"ك

قٌسـالباحثمحتكياتكحدة"عالـرقمي"إلىتحديد ميارات تصميم الدوائر المنطقية:ب( 
التعٌرؼعمى كىي)ميارة المنطقية الدكائر تناكلتمياراتتصميـ مكديكالتتعميمية

ميارةتمثيؿالدكائرالمنطقية–ميارةرسـكتمثيؿالدكائرالمنطقية–القطعاإللكتركنية
 كماتيكي(.نظاـالرماألت–

(فقرةمفنمط32فيصكرتواألكليةمف)اإلختبارتككف: اإلختبارصياغة مفردات ج( 
سميمة تحكيميا بعد ككانت متعدد(، مف المغكية مف )االختيار كالعممية، الناحيتيف

ككاضحة كمنتمية خالية كمحددة الغمكض، لألىداؼ، مف كممثمة المادة، لمحتكل
 وتمثمت األسئمة بعد ترتيبيا عمى النحو التالي: .لمستكلالطالب كمناسبة

 (:تمثؿالجكانبالمعرفيةلمتعٌرؼعمىالقطعاإللكتركنية.7–1األسئمة)(1

 لرسـكتمثيؿالدكائرالمنطقية. (:تمثؿالجكانبالمعرفية15–8األسئمة)(2

 قية.(:تمثؿالجكانبالمعرفيةلتمثيؿالدكائرالمنط26–16األسئمة)(3

 (:تمثؿالجكانبالمعرفيةلنظاـالرماألكتكماتيكي.32–27األسئمة)(4

داختياراإلجابةبإعطاءدرجةكاحدةعناإلختبارتـتحديددرجاتنظام تقدير الدرجات:د( 
 لإلجابةالخاطئة.الصحيحة،كصفرو

بصكرتواألكلية،تـتطبيؽاإلختباربعدإعدادالمعرفي:ختبار الالتجريب الستطالعي له( 
األساسيالتاسع(طالبمفطالبالصؼ30عمىعينةاستطالعيةقكاميا)اإلختبار

 االستطالعية التجربة أيجريت كقد الدراسة. عينة خارج مف المعرفي بيدؼلالختبار
،كحسابالصدؽكالثباتلالختبار،اإلختبارحسابمعامالتالسيكلةكالتمييزلفقرات

.اإلختباردزمفكتحدي
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 من خالل: اإلختباروقد تم التحقق من صدق : اإلختبارصدق و( 

عرض .1 )عمىاإلختبارتـ مككنة الجامعات،6مجمكعة المختصيفمفأساتذة مف )
بيدؼالتأكدمفصحةصياغةالمفردات(1ممحؽرقـ)(مفالمشرفيفالتربكييف؛5ك)

المفرداتلمستكل كتـالتاسعالصؼطالبعمميان،كلغكيان،كمدلمالءمة األساسي،
 مراعاةالتعديالت.

 :اإلختباراالتساؽالداخميبيففقرات .2

 المعرفي مع الدرجة الكمية لالختبار اإلختبارمعامالت الرتباط لكل مجال من مجالت  -أ
 

 اإلختبارمعامالت الرتباط لكل مجال من مجالت : (4.2جدول )
 مع الدرجة الكمية لالختبار المعرفي 

 مستوى الدللة معامل الرتباط المجال
010.دالةعند **0.556التعٌرؼعمىالقطعاإللكتركنية
0.01دالةعند**0.662رسـكتمثيؿالدكائرالمنطقية
0.01دالةعند**0.830تمثيؿالدكائرالمنطقية
 0.01دالةعند**0.656نظاـالرماألتكماتيكي

بيف0.01(كجكدارتباطداؿإحصائيانعندمستكل4.2كيتضحمفخالؿجدكؿرقـ)
الدرجةالكميةلالختبار،لالختبارالمعرفيلمياراتتصميـالدكائرالمنطقيةكالمجاالتالفرعية
،كأنوعمىدرجةعاليةمفاالتساؽالداخمي،حيثتعبرفقراتوعفاإلختبارممايؤكدمصداقية
األساسي،كىذايطمئفالتاسعالصؼطالبالكاردةفيالكحدةالمقررةعمىالجكانبالمعرفية

.اإلختبارقبؿتطبيؽالباحث













89

الذي  لممجالوالدرجة الكمية المعرفي  اإلختبارمعامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات  -ب
 تنتمي لو.

   المعرفي اإلختبارمعامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات : (4.3جدول )
 لممجال الذي تنتمي لووالدرجة الكمية 

 المجال
رقم 
 السؤال

معامل 
 المجال مستوى الدللة الرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 مستوى الدللة الرتباط

التعٌرؼ
عمى
الدكائر
اإللكتركنية

0.01عفدالػػػة 0**1.484

تمثيؿ
الدكائر
المنطقية

0.01عنددالػػػة0**17.572
0.05عنددالػػػة 0*0.0118.402عفدالػػػة **20.760
غيردالة0.0119.2250عفدالػػػة0**3.570
0.05عنددالػػػة 0*0.0520.424عنددالػػػة 0*4.413
0.05عنددالػػػة 0*0.0121.402عفدالػػػة 0**5.509
0.01عفدالػػػة 0**0.0122.590عفدالػػػة 0**6.522
0.01عفدالػػػة 0**0.0123.539عفدالػػػة 0**7.617

رسـ
كتمثيؿ
الدكائر
المنطقية

0.05عنددالػػػة 0*0.0524.474عنددالػػػة 0*8.418
0.05عنددالػػػة 0*25.447غيردالة 90.222
0.01عفدالػػػة 0**0.0526.565عنددالػػػة 0 *10.461
0.01عفدالػػػة 0 **11.750

الرم
األتكماتيكي

0.05عنددالػػػة 0*27.455
دالػػػةغير0.0128.3080عفدالػػػة 0 **12.581
0.01عفدالػػػة 0**0.0129.561عفدالػػػة 0 **13.555
0.01عفدالػػػة 0**0.0530.616عنددالػػػة*140.421
0.01عفدالػػػة 0**0.0131.599عفدالػػػة0 **15.666

0.01عفدالػػػة 0**32.667دالػػػةغير 160.12

معامالتاالرتباطدالةإحصائيانعندمستكلمعظـ(أف4.3كيتضحمفالجدكؿرقـ)
0.05كمستكل)(0.01) ) مصداقية يؤكد عاليةمفاالتساؽ،اإلختبارمما كأنوعمىدرجة

حيثتعبرفقراتوعف الدكائرالمنطقيةفيكحدةاإلختبارالداخمي، المعرفيلمياراتتصميـ
األساسي.كقدأبقىالباحثعمىالفقراتاألربعةعالـرقميالمقررةعمىطالبالصؼالتاسع

الاإلختبارمفانأساسيان(ألىميتيافيىذهالدراسةألنياتعتبرجزء9،16،19،28غيرالدالة)
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يمكفاالستغناءعنو،كألفحذفياسيؤدمإلىاالستغناءعفبعضالمجاالت،كبالتاليأصبح
عمىقدرمقبكؿمفاالتساؽالداخمي.اإلختبار

 : اإلختبارثبات  -ج

كيقصدبو"الحصكؿعمىنفسالنتائجعندتكرارالقياسباستخداـنفساألداةفينفس
 كقد معامالباحثقاـالظركؼ" بإيجاد الثباتباستخداـ التجزئة النصفيةؿ : حسابتـحيثي

)الفقراتالفردية(ككذلؾدرجةالنصؼالثاني)الفقراتالمعرفيختبارالدرجةالنصؼاألكؿل
الزكجية(،ثـحسابمعامؿاالرتباطبيفالنصفيفباستخداـمعادلةبيرسكفككجدأنويساكم

(0.614 سبيرماف معادلة باستخداـ الثبات معامؿ حساب ثـ ،) معامؿحيث الثباتبمغ
المعرفيلمياراتاإلختبارقبؿتطبيؽالباحث(كىكمعامؿثباتجيدكمقبكؿيطمئف0.761)

تصميـالدكائرالمنطقية.

  :اإلختبارتحديد زمن  -د

عفالختبارالمعرفيلمياراتتصميـالدكائرالمنطقيةـحسابزمفتأديةالطالبلت
طريؽالمتكسطالحسابيلزمفإجابةالطالباألكؿ،كزمفإجابةالطالباألخير،فكافمتكسط

دقيقة.(40الزمف)
 :ويشمل اإلختبارتحميل فقرات  -ه

 :الصعوبة معامل -1

 مف سؤاؿ كؿ عمى أجابكا الذيف لعدداألفراد المئكية النسبة " الصعكبة بمعامؿ قصديي
)الكيالني المحكيتيف المجمكعتيف مف إجابةصحيحةاإلختبار كالدنيا :2008 كآخركف، العميا

 أفمعامالت الباحث كجد اإلختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعكبة كبحسابمعامؿ،(447ص
 عمى الباحث أبقى النتائج كبيذه،( 0.73–0.23بيف) تتراكح تقريبان الفقرات لكؿ الصعكبة
 .اإلختبار صعكبة مستكل لتدرج كذلؾ ،اإلختبار فقرات جميع

 :التمييز معامل -2

 معامالت أفجميع الباحث كجد اإلختبار فقرات مف فقرة التمييزلكؿ كبحسابمعامؿ
 كالدنيا، إجاباتالفئتيفالعميا بيف (لمتمييز0.75-0.25) تراكحتبيف اإلختبار لفقرات التمييز
(2008:448 كآخركف، ()الكيالني0.20 (مف بمغأكثر إذا معامؿالتمييز القياس عمـ كيقبؿ
.اإلختبارجميعفقرات عمى الباحث أبقى كبذلؾ
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 معامالت الصعوبة والتمييز :(4.4جدول)

 معامل التمييز رقم الفقرة معامل الصعوبة رقم الفقرة
10.67 10.38 
20.27 20.50 
30.67 30.25 
40.33 40.50 
50.63 50.88 
60.57 60.38 
70.40 70.75 
80.30 80.50 
90.70 90.38 
100.67 100.38 
110.57 110.75 
120.53 120.63 
130.60 130.63 
140.57 140.75 
150.60 150.63 
160.27 160.63 
170.40 170.25 
180.60 180.50 
190.60 190.50 
200.43 200.63 
210.60 210.38 
220.50 220.38 
230.30 230.38 
240.37 240.38 
250.30 250.25 
260.37 260.38 
270.23 270.38 
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 معامل التمييز رقم الفقرة معامل الصعوبة رقم الفقرة
280.33 280.38 
290.73 290.25 
300.50 300.25 
310.27 310.63 
320.50 320.50 

كتحميؿمفخالؿنتائجالتحكيـكالتجربةاالستطالعية:المعرفيختبار الالصورة النيائية ل -3
جراءالتعديالتالالزمة،أصبحالبيانات (32)مككفمففيصكرتوالنيائيةاإلختباركا 

 فقرةمفأسئمةاالختيارالمتعدد.
 

 :اإلختبارجدول مواصفات  -4

الدكائربإعدادالباحثقاـ تصميـ لميارات المعرفي لالختبار المكاصفات جدكؿ
المستكيات الباحثبتكزيع قاـ كما لممكديكالتالتعميمية، األىداؼالعامة فيضكء المنطقية

(:4.5تعميمييكضحجدكؿرقـ)المعرفيةكأرقاـاألسئمةعمىكؿمكديكؿ
 المعرفي لميارات تصميم الدوائر المنطقية اإلختباريبين مواصفات  :(4.5جدول )

 اليدف العام لمموديول الموديول
مجموع  ميارات عميا تطبيق فيم تذكر

 ؤالــــــــــــــــــــم الســـــــــــرق األسئمة
األول 
5اإللكتركنيةالتعرؼعمىالقطع والثاني

1،2،3،
6،7

-47

رسـكتمثيؿالدكائرالمنطقية الثالث
8،10،11،
13،14،159،12--8

الرابع 
22،23،2619،2118،20ميارةتمثيؿالدكائرالمنطقية والخامس

16،17
20،25

11

6-27،31،322928،30نظاـالرساألتكماتيكي السادس
 32 5 4 10 13 وعــــــــــــــــــــــــــــالمجم

 %100 %15.62 %12.5 %31.25 %40.62 النسبة المئوية
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 :بطاقة مالحظة ميارات تصميم الدوائر المنطقية .2

 بإتباع الخطوات التالية: بطاقة مالحظة ميارات تصميم الدوائر المنطقيةتم إعداد 

بطاقةالمالحظةإلىقياسأداءطالبالصؼالتاسعيدؼت: اقة المالحظةطباليدف من  . أ
 المنطقية، الدكائر األساسيفيمياراتتصميـ رقميفيكحدة فيالفصؿعالـ المقررة

 األساسي.التاسعالثانيلمصؼ
مياراتتحديد ميارات تصميم الدوائر المنطقية:  . ب عمىخمسة المالحظة احتكتبطاقة

(ميارةفرعية24كاحتكتىذهالمياراتالخمسةعمى)أساسيةلتصميـالدكائرالمنطقية،
 أداء في مالحظتيا ىيالطالبيمكف الميارات كىذه المنطقية، الدكائر تصميـ أثناء

 ميارة-Circuit Wizardبرنامج بيئة إلى التعرؼ-اإللكتركنية القطع إلى التعرؼ)
 (.األتكماتيكي الرم نظاـ-المنطقية الدكائر تنفيذ ميارة-المنطقية الدكائر كتمثيؿ رسـ

اعتمدالباحثفيصياغةفقراتبطاقةمالحظةاألداء:بطاقة المالحظة فقراتصياغة  . ت
ري كقد المنطقية، الدكائر لتصميـ فقراتبطاقةعمىالمياراتاألساسية صياغة كعيعند

 المالحظةمايمي:

 أفتدؿكؿفقرةعمىسمكؾكاضحالنتائج. (1

 عباراتمناسبةبقدرالمستطاععفصياغةاألداء.أفتستخدـ (2

 أفتحتكمكؿفقرةعمىسمكؾميارمكاحدفقطيرادقياسو. (3

 صاغاألداءفيشكؿعباراتإجرائيةكاضحةمحددة.أفيي (4

 أالتحتكمالعباراتعمىحركؼالنفي. (5

التسمسؿالمنطقيفيتتابعفقراتالبطاقة. (6
تق:رتقديالنظام  . ث بكضع الباحث كميوقاـ الدكائرديرو تصميـ في الطالب أداء لتقدير

ك يالمنطقية، جدان كبيرة بدرجة تدريجخماسي)يؤدمالميارة: مف التقدير بدرجة–تككف
بدرجةضعيفةجدان(كتقٌدركميانحسبالجدكؿ–بدرجةضعيفة–بدرجةمتكسطة–كبيرة
 التالي:
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 يبين مفتاح تقدير أداء ميارات تصميم الدوائر المنطقية :(4.6جدول )

بدرجة كبيرة  يؤدي الميارة
 جداً 

 بدرجة
 كبيرة

بدرجة ضعيفة  بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة
 جداً 

54321 التقدير الكمي
 

الباحثبالتأكدمفشمكؿبطاقةالمالحظةلمياراتتصميـصدق بطاقة المالحظة:  . ج قاـ
 بطريقتيفىما:الدكائرالمنطقيةالمطمكبقياسيالدلطالبالصؼالتاسعاألساسي

مفالسادةالمحكميفعمىمجمكعةبطاقةالمالحظةعرضبقاـالباحثصدق المحكمين: (1
؛بيدؼالتأكد(1،ممحؽرقـ)التربكييفمفالمشرفيفكمفالمختصيفمفأساتذةالجامعات

الصؼطالبالمفرداتلمستكلئمةداتعمميان،كلغكيان،كمدلمالمفصحةصياغةالمفر
 التاسعاألساسي،كتـمراعاةالتعديالتالمقترحة.

(20قاـالباحثبتطبيؽبطاقةالمالحظةعمىعدد)الصدق البنائي لبطاقة المالحظة:  (2
مفطالبالصؼالتاسعاألساسيبيدؼالتأكدمفصدؽالبطاقة،كقاـالباحثبحساب

لفقراتمفمجاالتالبطاقةكالمجمكعالكميصدؽاالتساؽالداخميبيفكؿمجاؿرئيسي
 لة:البطاقة،يكضحالجدكؿالتاليقيـمعامؿاالرتباطكمستكلالدال

 (: يبين معامالت ارتباط الميارات الرئيسية ببطاقة المالحظة ككل4.7جدول )

 الدللة معامل الرتباط الميارة
0.01دالةعف0.728اإللكتركنية القطع إلى التعرؼ
0.01دالةعفCircuit Wizard0.750برنامج بيئة إلى التعرؼ
0.01دالةعف0.784المنطقية الدكائر كتمثيؿ رسـ ميارة
غيردالة0.305المنطقية الدكائر تنفيذ ميارة
0.05دالةعف0.544األتكماتيكي الرم نظاـ

 

 قاـالباحثبحسابثباتبطاقةالمالحظةبطريقتيفىما: ثبات بطاقة المالحظة: . ح

 كرونباخ: امعامل ألف -0

ألف معامؿ بحساب الباحث ككانتكركنباخاقاـ المالحظة، بطاقة ثبات مف لمتأكد
النتائجحسبالجدكؿالتالي:
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 (: معامل ألفا كرونباخ لبطاقة المالحظة4.8جدول )

مفردات  أفراد العينة الميارة
 الميارة

قيمة ألفا 
 كرونباخ

2840.916اإللكتركنية القطع إلى التعرؼ
Circuit Wizard2860.636برنامج بيئة إلى التعرؼ
2850.703المنطقية الدكائر كتمثيؿ رسـ ميارة
2850.719المنطقية الدكائر تنفيذ ميارة
 2840.850األتكماتيكي الرم نظاـ

 0.874 2824البطاقةككؿ

كانتمقبكلة،كماأفقيمةألفاكييالحظمفالجدكؿالسابؽأفقيـمعامؿألفاكركنباخ
 (كىذايدؿعمىثباتالبطاقة.0.874لمفرداتبطاقةالمالحظةككؿبمغت)

 

 : ثبات المالحظين -2

الباحثبالتأكدمفثباتبطاقةالمالحظةمفخالؿإيجادمعامؿاالتفاؽ،لمتأكد قاـ
الباحثبمالحظة حيثقاـ أخرل، مرة استخداميا نتائجمشابيةفيحاؿإعادة مفإعطائيا

رصد5) كبعد الطالب، نفس لمالحظة آخر بمعمـ كاستعاف التاسع، الصؼ مف طالب )
الط ألداء الكمية الباحثالتقديرات بيف كاالختالؼ االتفاؽ مدل بحساب الباحث قاـ الب،

كالتيتنصعمى:Cooperكالمالحظاآلخرباستخداـمعادلةككبر



 نسبة التفاق =
 عدد مرات التفاق

 ×100 
 عدد مرات التفاق + عدد مرات الختالف

االتفاؽكمافيكبعدتطبيؽالباحثلممعادلةعمىالتقديراتالكميةكجدالباحثنسب
الجدكؿالتالي:
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 نسبة التفاق بين المالحظين لكل ميارة من بطاقة المالحظة :(4.9جدول )

 النسبة الميارة
%81.0اإللكتركنية القطع إلى التعرؼ
Circuit Wizard83.3%برنامج بيئة إلى التعرؼ
%80.0المنطقية الدكائر كتمثيؿ رسـ ميارة
%87.0المنطقية الدكائر تنفيذ ميارة
%90.0األتكماتيكي الرم نظاـ

%91.6البطاقةككؿ

%فيحيف80ييالحظمفالجدكؿالسابؽأفنسبةمعامؿاالتفاؽألقؿميارةكانت
%،91.1%،بينمابمغتنسبةاالتفاؽفيالبطاقةككؿ90.0كانتأعمىنسبةاتفاؽىي
ثباتبطاقةالمالحظة،ممايطمئفالباحثقبؿتطبيقيا.كتعتبرىذهالنسبدالةعمى

 الصورة النيائية لبطاقة المالحظة:  . خ

مككنة النيائية صكرتيا في أصبحت المالحظة بطاقة كثبات صدؽ مف التأكد بعد
(فقرةمكزعةعمىخمسةمياراتأساسيةكيكضحالجدكؿالتاليفقراتبطاقةالمالحظة.24مف)


 يبين ميارات تصميم الدوائر المنطقية والعبارات الفرعية ليا :(4.10جدول )

 عدد العبارات الفرعية الميارة
4اإللكتركنية القطع إلى التعرؼ

Circuit Wizard6برنامج بيئة إلى التعرؼ
5المنطقية الدكائر كتمثيؿ رسـ ميارة

5المنطقية الدكائر تنفيذ ميارة
4األتكماتيكي الرم نظاـ

24المجمكع
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 : ضبط المتغيرات المؤثرة في التجربة:خامساً 
كاحدة)شرؽغزة(العينةبمنطقةطالبعيشجميعحيثيالعامل القتصادي والجتماعي:  10

 مفحيثدخؿاألسرةكعددأفرادىا.تقريبانكفيبيئةمتشابية

العمر الزمني:  40 تتراكح حيث بيف ما الطالب 15-14أعمار بناءن سجؿعاـ، عمى
 المدرسة.

حيثتتساكلمعرفةالطالببتصميـمياراتالدكائرميارات تصميم الدوائر المنطقية:  20
 المنطقية،إذلـيدرسطالبالمجمكعتيفىذاالمكضكعمفقبؿ.

 (.4.11(يكضحياجدكؿرقـ)المعرفياإلختبارمثؿ)عوامل أخرى، 20
 

 في الدراسةضبط بعض العوامل المتوقع تأثيرىا : (4.11) جدول

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
 المعياري

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الدللة الدللة

اإلختبار
 المعرفي

3610.333.88تجريبية
0.285 0.776

غيردالة
3510.573.09ضابطة إحصائيان



( مستكل(4.11يتضحمفجدكؿرقـ عند إحصائيان غيردالة )ت( أفقيمة داللة:
(α≤0.05يعنيعدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتكؿمف (كىذا

المعرفيلمياراتتصميـالدكائرالمنطقية،اإلختبارالمجمكعةالتجريبيةكالضابطةفيكؿمف
كىذايدؿعمىأفىناؾتكافؤانبيفالمجمكعتيف.

 تكافؤ المجموعات:: سادساً 
 المتغيراتالمتكقعتأثيرىاعمىالتجربة،مثؿ:قاـالباحثبضبطبعض

تـضبطالجنسبالحذؼ:حيثجميعطػالبالدراسػةمػفكػالالمجمػكعتيفمػفالػذككر .1
 فقط.

تػػـضػػبطعامػػؿالػػزمففػػيتعمػػـمجمكعػػاتالدراسػػةفػػيكقػػتكاحػػد،كمػػاأفالمعمػػـىػػك .2
 نفسوالقائـفيتعمـكتدريبجميعمجمكعاتالدراسة.

يـالدكائرالمنطقية:تـالتأكدمفتكافؤالمجمكعتيففيميارةتصميـضبطميارةتصم .3
 الدكائرالمنطقيةمفخالؿالتطبيؽالقبميلبطاقةالمالحظة.



98

تػػػـضػػػبطالعمػػػر،كػػػكفأفجميػػػعطمبػػػةالمجمػػػكعتيفالمسػػػجميفأعمػػػارىـمتقاربػػػةفػػػي .4
ـ.2015/2016الصؼالتاسعاألساسيلمعاـ

تكافؤالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةفيمياراتتصميـالدكائرالجدكؿالتالييكضحك
:المنطقية،كالعمر

 في ميارات تصميم الدوائر المنطقية، والعمرتكافؤ طالب المجموعتين التجريبية والضابطة : (4.12جدول)

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
 المعياري

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الدللة الدللة

بطاقة
 المالحظة

3630.381.34تجريبية
غيردالة0.939 0.234

3530.311.34ضابطة إحصائيان
 

 

Sig=0,939كأفمستكلالداللة0.234يتضحمفالجدكؿالسابؽأفقيمةت=
( مف أكبر قيمة إذان0005كىي طالب( تكافؤ عمى يدؿ مما إحصائيان دالة غير فيي

مياراتتصميـالدكائرالمنطقية.المجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةفي

 :: المعاجمة اإلحصائيةسابعاً 
بعداالنتياءمفالتطبيؽالبعدم،قاـالباحثبتصحيحأداتيالدراسةكرصدالدرجات،

الدراسةمفالدراساتالتجريبية التيتعتمدعمىالمقارنةبيفمجمكعتيف،كالختباركككفىذه
فركضالدراسةقاـالباحثباستخداـاألساليباإلحصائيةالتالية:

كذلؾالختبار: (T.test independent sample) اختبار "ت" لعينتين مستقمتين 10
ؽصحةفرضياتالدراسةالمتعمقةبالفركؽبيفالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةبعدتطبي

 (.81ـ،ص1998)عفانة،الدراسة

 

 ت

 

= 

 6م –0م
 

( 
0( ع0 –0)ن

6( ع0 –6+ )ن 6
6  

) 

 

( 0 0  

) 
 6ن 0ن 6 - 6+ ن 0ن

:إفحيث

متكسطيدرجاتالعينتيف.2،ـ1ـ
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1ع
1،ع2

تباينيدرجاتالعينتيف.2

عددأفرادالعينتيف.2،ف1ف

فحجـالفركؽالناتجةباستخداـلمتأكدمفأخدـاختبارمربعايتايست :(η6) مربع ايتا .0
اختبار"ت"ىيفركؽحقيقيةتعكدإلىمتغيراتالدراسةكأفتأثيرالمتغيرالمستقؿعمى

 .نياتعكدإلىالصدفةأـأالمتغيرالتابعىكتأثيرمباشركجكىرم،

 (96ـ،ص1998ىذهالحالةىي)عفانة،كالمعادلةالمستخدمةفي
 

η6 

 

= 
t2 

df+ t2 

ف:حيثإ
t2قيمة:t.التيتعبرعفالفركؽبيفمجمكعتيالدراسة

dfدرجاتالحرية:

 إلطار المرجعي لحجم التأثير:ا

(فإفحجـالتأثير0.06(إلىأقؿمف)0.01محصكرةبيف)إذاكانتقيمةمربعإيتا
بيف محصكرة إيتا مربع كانتقيمة ذا كا  يككفضعيفان، التابع المتغير عمى المستقؿ لممتغير

(0.06( مف أقؿ إلى إيتا0.14( مربع قيمة كانت إذا أما مقبكالن، يككف التأثير حجـ فإف )
 (.131-130ـ،صص2009بيران)أبكعالـ،أكأكبرفإفحجـالتأثيريككفك0.14=
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

 
 .أوًل: نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا

بعد في الباحث يستعرض الفصؿالنتائجالتيتكصؿإلييا تطبيؽأدكاتالدراسةىذا
اإلجابةعفأسئمةالدراسةكالتحقؽسيتناكؿ كما ،عمىالعينة،كتطبيقولممعالجاتاإلحصائية

شياكيفسرالنتائجالتيتكصؿإلييا،كعميوقاـالباحثبجمعقكسينامفصحةفركضالدراسة،
حصائيانكحصؿعمىالنتائجالتالية:إالبياناتكتحميمياتحميالن

 اإلجابة عن السؤال األول: -1 
ما ميارات تصميم الدوائر المنطقية المراد تنميتيا لدى "ينصالسؤاؿاألكؿعمى

."طالب الصف التاسع األساسي بغزة ؟
عمىاألدبالتربكمكالدراساتمفخالؿاإلطالعاألكؿكلقدأجابالباحثعفالسؤاؿ

،السابقةالمتعمقةبمكضكعالدراسة،كمفثـاستعراضقائمةبمياراتتصميـالدكائرالمنطقية
مجاؿ في كالمختصيف المحكميف السادة قبؿ مف القائمة ىذه بتحكيـ الباحث قاـ أف كبعد

ستتكصؿالباحثإلىمجمكعةمفالمياراتالتيتمثمتفي(1ممحؽرقـ)تكنكلكجياالتعميـ
.(2ممحؽرقـ)(ميارةفرعية55مجمكعاترئيسة،كتفرعمنيا)

 اإلجابة عن السؤال الثاني: -2
عمى الثاني ما خطوات توظيف الُمحاكاة الحاسوبية في تنمية " ينصالسؤاؿ

 ."بغزة ؟األساسي ميارات تصميم الدوائر المنطقية لدى طالب الصف التاسع 
بذاتالمكضكع، المتعمقة األدبالتربكمكالدراساتالسابقة الباحثعمى اطالع بعد

 برنامج اختار الحاسكبية المحاكاة تكفر التي البرامج مف مجمكعة عمى  Circuitكاالطالع
WizardلمحاكاةتصميـالدكائرالمنطقيةكمفثـأعددليالنلخطكاتتكظيؼبرنامجCircuit 
Wizardفيتدريسالدكائرالمنطقيةالمتضمنةفيكتابالتكنكلكجيالمصؼالتاسعاألساسي

( رقـ ممحؽ رقمي" عالـ الثالثة" رقـ)5الكحدة ممحؽ كيكضح كما برنامج6(، مف صكران )
Circuit Wizard.
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 :اإلجابة عن السؤال الثالث -3
 0.05دللة إحصائية عند مستوىىل ُتوجد فروق ذات "عمىالسؤاؿالثالثصينك
≥ α))  بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة

المعرفي لميارات تصميم الدوائر المنطقية؟" اإلختبارفي التطبيق البعدي في 

الجكانبالطالبفياختباركلمتحقؽمفصحةىذهالفرضيةتـحسابمتكسطدرجات
لتصميـ المنطقيةالمعرفية الدكائر المجمكعتيفكاإلميارات مف لكؿ كذلؾ المعيارم نحراؼ

 T. Test in Dependent)التجريبيةكالضابطة،ثـباستخداـاختبار)ت(لعينتيفمستقمتيف

Sample)(5.1تـالتعرؼعمىىذهالفركؽبيفكالالمجمكعتيف،كجدكؿرقـ)يكضحنتائج
ىذهالفرضية.

 ائج اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروق بين المجموعتين (: نت5.1جدول )
 التجريبية والضابطة في اختبار المعرفي

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
 المعياري

 قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الدللة

التعٌرؼعمىالقطعاإللكتركنية
 3.29 5.50 36تجريبية

2.037 0.045 
 2.35 354.11 ضابطة

الدكائرالمنطقيةرسـكتمثيؿ
 2.03 5.22 36تجريبية

4.178 0.000
 1.93 353.26 ضابطة

تمثيؿالدكائرالمنطقية
 1.12 1.69 36تجريبية

1.577 0.119
 0.90 351.31 ضابطة

نظاـالرماألتكماتيكي
- 1.00 1.56 36تجريبية

0.067 0.947
 1.01 351.57 ضابطة

 اإلختبارالمعرفيككؿ
 5.79 13.97 36تجريبية

3.1280.003
 4.03 3510.26 ضابطة

(أف:5.1يتضحمفجدكؿرقـ)

التعٌرؼعمىالقطعاإللكتركنيةالمعرفي)اإلختبار(فيمحاكر0.05قيمةالداللةأقؿمف) -أ
 لمياراتتصميـالدكائرالمنطقيةككؿ(.المعرفياإلختبار-رسـكتمثيؿالدكائرالمنطقية-

 .نظاـالرماألتكماتيكي(-(فيمحكر)تمثيؿالدكائرالمنطقية0.05قيمةالداللةأكبرمف) -ب
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نرفضالفرضالصفرمالقائؿبعدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيف فإننا كبيذا
المعرفيلمياراتتصميـاإلختباردرجاتطالبالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةفييٍمتكسطى

الدكائرالمنطقيةككؿكأبعاده،كقبكؿالفرضالبديؿالقائؿبكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيف
المعرفيلمياراتتصميـاإلختباردرجاتطالبالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةفييٍمتكسطى

رسـكتمثيؿالدكائرالمنطقية(،-الدكائرالمنطقيةككؿكأبعاده)التعٌرؼعمىالقطعاإللكتركنية
.ستباستخداـالمحاكاةالحاسكبيةكذلؾلصالحالمجمكعةالتجريبيةالتيدر

 :اإلجابة عن السؤال الرابع -4
 0.05ىل ُتوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى"عمىالسؤاؿالرابعنصيك
≥ α) المجموعة الضابطة في ( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب

"التطبيق البعدي في بطاقة مالحظة تصميم الدوائر المنطقية؟
الجكانبالطالبفياختبارلمتحقؽمفصحةىذهالفرضيةتـحسابمتكسطدرجاتك

المنطقية الدكائر ميارات لتصميـ المجمكعتيفالمعرفية مف لكؿ كذلؾ المعيارم كاالنحراؼ
 T. Test in Dependent)تخداـاختبار)ت(لعينتيفمستقمتيفالتجريبيةكالضابطة،ثـباس

Sample)(يكضحنتائج5.2تـالتعرؼعمىىذهالفركؽبيفكالالمجمكعتيف،كجدكؿرقـ)
ىذهالفرضية.

 (: نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى الفروق بين المجموعتين5.2جدول )
 التجريبية والضابطة في بطاقة المالحظة 

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
 المعياري

 قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 القطع إلى التعرف
 اإللكترونية

 17.692.68 36تجريبية
26.4270.000 

دالةعند
0.01  354.9141.01 ضابطة

 بيئة إلى التعرف
 Circuit برنامج

Wizard 

 3.65 19.66 36تجريبية
17.95 0.000 

دالةعند
0.01  1.55 357.62 ضابطة

 وتمثيل رسم ميارة
 المنطقية الدوائر

 2.02 17.19 36تجريبية
23.81 0.000 

دالةعند
0.01  1.31 357.51 ضابطة

 الدوائر تنفيذ ميارة
 المنطقية

 2.20 10.08 36تجريبية
5.88 0.000 

دالةعند
0.01  1.35 357.51 ضابطة
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النحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
 المعياري

 قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 الري نظام
 األتوماتيكي

 1.88 10.500 36تجريبية
14.00 0.000 

دالةعند
0.01  0.88 355.57 ضابطة

 بطاقة المالحظة ككل
 7.53 75.11 36تجريبية

30.504 0.000 
دالةعند
0.01  3.12 3533.142 ضابطة

(أف:5.2يتضحمفجدكؿرقـ)
عند -أ الجدكلية )ت( قيمة مف أكبر المحسكبة )ت( )قيمة فإننا0.01مستكل كبيذا ،)

متكسطى بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد بعدـ القائؿ الصفرم الفرض يٍنرفض
الطالبفي أداء مالحظة بطاقة في كالضابطة التجريبية درجاتطالباتالمجمكعتيف
ذاتداللة فركؽ بكجكد القائؿ الفرضالبديؿ كقبكؿ المنطقية، الدكائر مياراتتصميـ

متكسطىإحصائي بيف بطاقةيٍة في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف طالبات درجات
المجمكعة لصالح كذلؾ المنطقية، الدكائر تصميـ ميارات في الطالب أداء مالحظة

التجريبيةالتيدرستباستخداـالمحاكاةالحاسكبية.
لدى طالبات التاسع  حجم تأثير المحاكاة الحاسوبية في تنمية ميارات تصميم الدوائر المنطقية

 األساسي:
 الباحثقاـ تأثير حجـ الحاسكبيةبحساب المحاكاة تنمية الدكائرفي تصميـ ميارات
 .η2بكاسطة(يكضححجـالتأثير5.3كالجدكؿرقـ) (،η2تـحسابمربعإيتا)ف،المنطقية

 ( وحجم التأثير لبطاقة مالحظة ميارات تصميمη2قيمة )ت( و ): (5.3جدول )
 الدوائر المنطقية ومجالتيا 

 حجم التأثير T η6 المجال
كبير 26.4270.91 اإللكترونية القطع إلى التعرف
كبير Circuit Wizard 17.95 0.82 برنامج بيئة إلى التعرف
كبير 0.89 23.81 المنطقية الدوائر وتمثيل رسم ميارة
كبير 0.33 5.88 المنطقية الدوائر تنفيذ ميارة
كبير 0.74 14 األتوماتيكي الري نظام

كبير 0.93 30.504 بطاقة المالحظة ككل
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( رقـ جدكؿ مف (5.3كيتضح أف الحاسكبية المحاكاة استخداـ تنميةكبيرتأثير في
 مياراتتصميـالدكائرالمنطقيةلدلطالبالصؼالتاسعاألساسي.

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

10  برنامج باستخداـ الحاسكبية المحاكاة كتكظيؼ استخداـ كالذم Circuit wizardأف
يحتكمعمىأدكاتتطبيقيةكباألخصاستخداـالطالبلمبرنامجكاختيارهلمقطعالكيربائية
كتركيبولمدكائرالمنطقيةمفخالؿالنقؿكالتكصيؿ،كاستخداموألكثرمفحاسةقدساىـ

 ألدائيةلتصميـالدكائرالمنطقية.فيتنميةالمياراتا

أفالطالبيميمكفلمجانبالتطبيقياألدائيأكثرمفالجانبالمعرفي،حيثأفىذاكاف 40
متكفرانفيبطاقةالمالحظة،ككذلؾفيشرحالمعمـالتفصيميلكؿميارةمفحيثكيفية

 برنامج خالؿ مف تقانيا كا  Circuit wizardتنفيذىا تفاعؿ كاف كليذا مع، الطالب
المجمكعة كلصالح النتائج في كبير إيجابي تأثير حصكؿ إلى أدل مما أكبر البرنامج

 التجريبيةالتيدرستباستخداـالمحاكاةالحاسكبية.

 تكفيرالبرنامجامكانيةتكرارالتطبيؽالعمميلمياراتتصميـالدكائرالمنطقية. 20

عمىتكفيرياراتفيالبيتساعدحصكؿبعضالطالبعمىالبرنامجكالتدريبعمىالم 20
 .كقتأكثرلمتدريس

 تكفيرالبرنامجلجانباألمافجعؿالطالبأكثرنشاطانفيتصميـالدكائرالمنطقية. 00

كتتفؽىذهالنتيجةمعنتائجدراساتعديدةأثبتتفاعميةالمحاكاةالحاسكبيةفيتنمية
أثبتتفاعميةالمحاكاةالحاسكبيةفيـ(التي2016أبكمنسي)مياراتمختمفة.كمنيادراسة

( السممي كدراسة البرمجي، المنطقي التحكـ ميارات فاعمية2015تنمية كشفتعف التي ـ(
( ماضي أبك كدراسة الميارات، اختبار في لمميارات2011المحاكاة الطمبة اكساب في ـ(

( اهلل نصر كدراسة المحاكا2010الكيربائية. فاعمية كشفتعف التي مياراتـ( تنمية في ة
التعامؿمعالشبكات.
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 توصيات البحث ومقترحاتو: -ثانياً 
 توصيات:ال -1

:يميبماالباحثكصىي،سابقةالبناءنعمىنتائجالبحث

الحاسكبيةفيتدريسالمياراتالتييكاجوالطمبةصعكبة .1 تعميـفكرةتكظيؼالمحاكاة
 فييا،كخاصةنالجكانباألدائية.

استخ .2 ضركرة المفاىيـ تنمية في الحاسكبية المحاكاة كمياراتداـ عامةن، التكنكلكجية
 تصميـالدكائرالمنطقيةخاصة.

األدائيةعامةكمياراتالحاسكبيةضركرةاستخداـالمحاكاةالحاسكبيةفيتنميةالميارات .3
 تصميـالدكائرالمنطقيةخاصة.

نتاجيالالستفادةمنوعقددكراتتدريبيةلممعمميفبشكؿعاـحكؿ .4 المحاكاةالحاسكبيةكا 
شتى.  فيمجاالتو

 تكنكلكجياعمىاستخداـبرامجالمحاكاةالحاسكبيةفيالتدريس.مبحثالتدريبمعممي .5

 حكؿأىميةالمحاكاةالحاسكبيةكفكائدىالمعمميةالتعميمية.عامةنالمعمميفتثقيؼ .6

 المحاكاةالحاسكبيةفيالمقرراتالعممية.اىتماـكزارةالتربيةكالتعميـباستخداـ .7

الحاسكبية، .8 المحاكاة بمكضكعات التربية كميات في التعميـ تكنكلكجيا مقررات تضميف
 كطرؽتصميمياكاالستفادةمنيافيتدريسالمكادالمختمفة.

تكفيرمكادتعميميةمتضمنةلممحاكاةالحاسكبيةمثؿاألسطكاناتالمسجؿعمييامحاكاة .9
 دمفالمياراتالتيتحتكيياالمقرراتالدراسية.لعدي

تشجيعاستخداـالمحاكاةالحاسكبيةفيتنميةالجكانباألدائيةلممياراتالكيربائيةلماليا .10
 أثرإيجابيكبير.مف
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 المقترحة:الدراسات  -2
التالية:القياـبالدراساتفيضكءإجراءاتالبحثكنتائجو،كاستكماالنلويمكفاقتراح

مالءمتي .1 كمدل الحاسكبية المحاكاة تصميـ طرؽ بيف يقارف بحث لمبحثاإجراء
 التكنكلكجياكمباحثأخرل.

 حكثمشابيةفيمجاالتأخرلخالؼالبحثالحالي.بإجراء .2

إجراءدراسةبيدؼانتاجمقرردراسيخاصبالمحاكاةكالعكالـاالفتراضيةكتقديمولطمبة .3
 كمياتالتربية.

 إجراءبحثحكؿفاعميةالمحاكاةكالكاقعاالفتراضيفيتنميةمياراتحاسكبيةمختمفة. .4

تصميـمكاقعالكتركنيةقائمةعمىالمحاكاةلتدريبمعمميالتكنكلكجياعمىانتاجبرامج .5
 المحاكاةالحاسكبية.

مميةإجراءدراسةألثرتكظيؼالمحاكاةالحاسكبيةفيتنميةمياراتمتضمنةفيمكادع .6
 أخرلمثؿالفيزياءكالكيمياءكغيرىا.

منياج .7 في المتضمنة الكيربائية الميارات يعالج محاكاة برنامج لبناء بدراسة القياـ
لدل المعرفيكالمياراتاألدائية التحصيؿ فيتنمية كيكشؼعفمدلأثره التكنكلكجيا

 الطالب.





 

 

 
 
 

والمراجعالمصادر   
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 المصادر والمراجع
 أوًل: المراجع العربية
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الحاسكب معمـ إعداد شعبة الدراساتطالب معيد منشكرة(. غير ماجستير )رسالة

مصر.التربكية،
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 : (1ممحق )
 ألدوات الدراسة المحكمين السادة بأسماء قائمة

 مكان العمل المؤىل العممي السم م

مدعبدالفتاحعسقكؿأ.د.مح1
مد

غزة-الجامعةاإلسالميةأستاذتكنكلكجياالتعميـ

غزة-الجامعةاإلسالميةأستاذتكنكلكجياالتعميـأ.د.محمدسميمافأبكشقير2

غزة-الجامعةاإلسالميةأستاذمشارؾمحمكدمحمدالرنتيسيد.3

غزة-الجامعةاإلسالميةأستاذمساعدد.أدىـحسفالبعمكجي4

غزة-الجامعةاإلسالميةأستاذمساعدد.منيرسميمافحسف5

كالتكنكلكجياأستاذمساعدد.محمكدمحمدفؤادبرغكت6 الكميةالجامعةلمعمـك

القدس-مشرفةتربكيةماجستيرنكرمحمدعبداكمأ.7

شرؽغزة–مشرؼتربكمماجستيرأ.اسماعيؿجبرالحمك8

غربغزة–مشرؼتربكمماجستيرأ.أيمفمحمكدالعكمكؾ9

الكسطى-مشرؼتربكمبكالكريكسأ.عبدالرحيـمحمديكنس10

خانيكنس-مشرؼتربكمبكالكريكسأ.أحمدحمزةالفرا11

معمـتكنكلكجيا بكالكريكسأ.عادؿعايشالحكت12

معمـتكنكلكجيا بكالكريكسأ.محمدفايزالمشيراكم13

معمـتكنكلكجيا بكالكريكسأ.زاىرخالدحسكنة14
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 : (2ممحق )
 قائمة ميارات تصميم الدوائر المنطقية

   غـــــزة – اإلســــالمية الجــامعة

    الـــــتربــــــيـــــــــة كلــــــيــــــة

  العلــــــــــــــيا الــــــدراســــــات

 التـــدريـس وطـــرق منـــاهـــج
 

 تصميم الدوائر المنطقية مياراتالموضوع: تحكيم قائمة 
الباحثبدراسةماجستيربعنكاف أثر توظيف المحاكاة الحاسوبية في تنمية مهارات "  يقـك

كمفبيفمتطمباتتصميم الدوائر المنطقية في التكنولوجيا لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة "
الدراسةتحديدقائمةمياراتتصميـالدكائرالمنطقيةلطمبةالصؼالتاسعاألساسيحيثتقاس ىذه

.المعرفيكبطاقةالمالحظةالذيفسيعدافليذاالغرضاإلختبارىذهالمياراتمفخالؿ
التاسع الصؼ لطمبة الالزمة المنطقية الدكائر تصميـ ميارات بحصر الباحث قاـ كقد

(.انتماءىالممكضكعك-األساسي،حيثتـكضعيافيقائمةتحتكلعمى)درجةاألىمية
كمفخالؿخبراتكـفيىذاالمجاؿيرجىاإلفادةعفدرجةاألىميةلمنقاطاألتية:

 الصؼالتاسعاألساسي.مدلمناسبةالميارةلطمبة 
 .درجةأىميةكؿمفىذهالميارات 
 .انتماءكؿميارةلممكضكع 
 .كضكحالصياغةالمغكيةكالسالمةالعمميةلمياراتتصميـالدكائرالمنطقية 

(فيالمكافالمناسبالذميبيفدرجةاألىميةليذهالمياراتممايتفؽ√كذلؾبكضععالمة)
تعديالتمقترحةكضعيافيالمكافالمخصصلذلؾ.معرأيكـ،كاذاكافلديكـ

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم

 البيانات الشخصية لممحكم
  الدرجة العممية  السم

  جية العمل  التخصص
 

 الباحث / كاظم اسماعيل مقاط

0599832516 
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 قائمة ميارات تصميم الدوائر المنطقية

 اليدف التعميمي م
 النتماء درجة األىمية

 ىامة
غير 
 ىامة

 منتمية
غير 
 منتمية

 الموديول التعميمي األول : التمييز بين القطع اإللكترونية

    ييعددبعضالقطعاإللكتركنيةكالكيربائيةالتيتعامؿمعياسابقان  .1

    يذكراستخدامات/خكاصىذهالعناصر .2

    ييكضحالمقصكدبالترانزستكر .3

4.      االلكتركنياتالتماثميةكالرقميةييميزبيفمفيـك

    يستنتجأىميةالتكنكلكجياالرقميةفيحياتنا .5

    Circuit Wizardيذكرخطكاتتشغيؿبرنامج .6

Wizard(فيبرنامجBreadboard circuitيفتحممؼجديد) .7
Circuit

    

فيبرنامج .8 الدارة المناسبلتنفيذ الطاقة  Circuitيختارمصدر
Wizard

    

صحة .9 مف لمتأكد بتطبيقيا قاـ التي اإللكتركنية يفحصالدارات
Circuit Wizardالتكصيالتباستخداـبرنامج

    

 Circuit Wizardالموديول التعميمي الثاني : التعرف إلى بيئة برنامج الـــــــ 

    يكضحالمقصكدبالمكثؼالكيربائي .10

    السالمةعندتكصيؿأطراؼالمكثؼيأخذبعيفاالعتبارعكامؿ .11

12. ( التجارب لكحة Breadboardييدرج برنامج في )Circuit 
Wizard

    

Circuit(فيبرنامج(IC NE 555يذكرخطكاتادراج .13
 Wizard
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 اليدف التعميمي م
 النتماء درجة األىمية

 ىامة
غير 
 ىامة

 منتمية
غير 
 منتمية

 Circuit(فيبرنامجBreadboardييثبتمصدربطاريةعمى) .14
Wizard

    

في .15 اإللكتركنية الدارة لتشغيؿ الالزمة الكيربائية األسالؾ ييكصؿ
Circuit Wizardبرنامج

    

يفحصالقطعاإللكتركنيةالمستخدمةفيبناءالداراتاإللكتركنية .16
Circuit Wizardباستخداـبرنامج

    

17.  برنامج في اإللكتركنية الدارة تشغيؿ طرؽ  Circuitييكضح
Wizard

    

 الموديول التعميمي الثالث: ميارة رسم وتمثيل الدوائر المنطقية

    يرسـميخططانتفصيميانلدارةاستشعارالحرارةيدكيان .18

يينفذدارةكيربائيةيعمؿفيياالترانزستكركمفتاحباستخداـبرنامج .19
Circuit Wizard

    

 Circuitيينفذدارةكيربائيةيعمؿفيياالترانزستكرخافضإضاءة .20
Wizard

    

مـزمفالمكجةالدكرم .21     يرسـاشارةرقميةاذاعي

    (555ييكضحالمقصكدبدارةالمؤقتالمتكاممة) .22

    ييعرؼاإللكتركنياتالرقمية .23
    بطريقةصحيحةAND Gatيرسـبكابة)ك( .24
    بطريقةصحيحةOR Gatيرسـبكابة)أك( .25

    بطريقةصحيحةNot Gatيرسـبكابة)ال( .26

 الموديول التعميمي الرابع: ميارة تمثيل الدوائر المنطقية

    ((Amplifierييكضحمبدأعمؿمكبرالصكت .27

    ينعرؼالمنطؽالرياضي .28
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 اليدف التعميمي م
 النتماء درجة األىمية

 ىامة
غير 
 ىامة

 منتمية
غير 
 منتمية

    يكضحالمقصكدبالعممياتالمنطقية .29

30.  )ك( بكابة بمفتاحيفمتصميفعمىالتكاليباستخداـANDييمثؿ
Circuit Wizardبرنامج

    

31.  )أك( بكابة باستخداـORييمثؿ التكازم عمى متصميف بمفتاحيف
Circuit Wizardبرنامج

    

32.  )ال( بكابة عمىNotييمثؿ متصميف كيربائي كمصباح بمفتاح
Circuit Wizardالتكازممستخدمانبرنامج

    

    يستنتججدكؿالصكابلعممية)ك( .33

    يستنتججدكؿالصكابلعممية)أك( .34

    يستنتججدكؿالصكابلعممية)ال( .35

مـعددالمتغيراتالمنطقية .36     يحسبعدداالحتماالتاذاعي

    ينفسرجدكؿالصكابلمعممياتالمنطقية .37

 تنفيذ الدوائر المنطقيةالموديول التعميمي الخامس : ميارة 

(لقياسفرؽالجيدفيDMMيستخدـجيازمتعددالقياس) .38
Circuit Wizardبرنامج

    

    يذكرأمثمةلمقيـالتماثميةفيحياتنااليكمية .39

    ((Microphoneيعرؼالميكرفكف .40

    (Speakerييعرؼالسماعة) .41

    (LM386يتعرؼإلىدارةتضخيـالصكتالمتكاممة) .42

43.  ( )ال(  مفتاحكيربائيفيبرنامجNotييطبؽبكابة باستخداـ )
Circuit Wizard

    

    Circuit Wizardييككفدارةالكماض)الغماز(باستخداـبرنامج .44
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 اليدف التعميمي م
 النتماء درجة األىمية

 ىامة
غير 
 ىامة

 منتمية
غير 
 منتمية

(باستخداـبرنامج9–0()عدادمف4017يينفذدارةالعداد) .45
Circuit Wizard

    

46.  برنامج باستخداـ الضكئية االشارة نظاـ دارة  Circuitيينفذ
Wizard

    

 الموديول التعميمي السادس: نظام الري األتوماتيكي

الدارةالمتكاممة .47     ييعرؼمفيـك

    يستنتجتطكرصناعةالداراتالمتكاممة .48

    يستنتجأىميةصناعةالداراتالمتكاممة .49

    يذكرشركطعمؿنظاـالرماألتكماتيكي .50

باستخداـ .51 األتكماتيكي الرم لنظاـ الضكئي المجس دارة ييطبؽ
Circuit Wizardبرنامج

    

ييطبؽدارةمجسالرطكبةلنظاـالرماألتكماتيكيباستخداـبرنامج .52
Circuit Wizard

    

    األتكماتيكييرسـدارةمضخةالماءفينظاـالرم .53

يينفذدارةمضخةالماءفينظاـالرماألتكماتيكيباستخداـبرنامج .54
Circuit Wizard

    

يربطبيفدارتيمجسالرطكبةكالمجسالضكئيفينظاـالرم  .55
 AND Gatاألتكماتيكيباستخداـ

    

:مالحظات أخرى

...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
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 : (3ممحق )
 المعرفي لميارات تصميم الدوائر المنطقية اإلختبار

 غـــــزة  –الجــامعة اإلســــالمية 

 ــــــة   ـــــة الـــــتربــــــيـــــــــــــكمــــــيــــــ

 ا ــمــــــــــــــيـــــات العـــــالــــــدراســـــ

 منـــاىـــج وطـــرق التـــدريـس

 

 المعرفي لميارات تصميم الدوائر المنطقية اإلختبارالموضوع: تحكيم 

الباحثبدراسةالماجستيربعنكاف" الحاسوبية في تنمية ميارات أثر توظيف المحاكاة يقـك
"كمفبيفمتطمباتتصميم الدوائر المنطقية في التكنولوجيا لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة

ىذهالدراسةبناءاختبارمعرفيلمياراتتصميـالدكائرالمنطقيةلطمبةالصؼالتاسعاألساسي.

بتحكيـ ضكءخبرتكـفيىذاالمجاؿمفحيث:المعرفيفياإلختبارلذاأرجكمفسيادتكـالتكـر

 اإلختبارصياغةفقراتكبنكد.

 .يشمؿجميعاألىداؼكالمياراتالمطمكبة

 اإلختبارمناسبةالبدائؿلفقرات.

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم، وأرجو من اهلل تعالى أن يجعل ىذا العمل في ميزان حسناتكم.

 وتقبموا فائق الحترام والتقدير

 

 خصية لممحكمالبيانات الش
  الدرجة العممية  السم

  جية العمل  التخصص
 

 الباحث / كاظم اسماعيل مقاط

0599832516 
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 اختر الجابة الصحيحة مما يأتي:

 الموديول التعميمي األول والثاني: التعرف إلى القطع اإللكترونية

 يعتبر كل مما يأتي من القطع اإللكترونية عدا : 1

د.جدكؿالصكابالمقاكمةج.LED .بالثنائي .أ

 لمتحكم في مرور التيار أو عدمو نستخدم: 2

د.الثنائيج.المكثؼالمقاكمة .بالترانزستكر .أ

 لمحصول عمى إشارة ضوئية من الدائرة الكيربائية نوصل .............. عمى التوالي: 3

د.مقاكمةكربكنيةج.الترانزستكرLED .بLDR .أ

 متصمين مع بعضيما البعض يتكون لدينا:عند تركيب ثنائيين  4

د.الثنائيالحساسلمضكءج.الترانزستكرالثنائيالباعثلمضكء .بIC .أ

 اإللكترونية: الدارات من استخدامات الترانزستور في 5

إشارة د.مصباحج.خافضلمجيدخافضلمتيار .بمفتاح .أ

 جميع ما يمي يحمل خصائص الثنائيات عدا: 6

د.الزينرج.الترانزستكرالحساسلمضكء .بالباعثلمضكء .أ

 لتنعيم إشارة الخرج في الدائرة الكيربائية نوصل .................. عمى التوالي: 7

د.المكثؼالكيربائيج.المقاكمةالكيربائيةالثنائي .بالترانزستكر .أ

 الموديول التعميمي الثالث: ميارة رسم وتمثيل الدوائر المنطقية

وأنظمة إلكترونية تأخذ مجموعة من القيم المتصمة لمجيد الكيربائي و تتغير بشكل تدريجي ول تنتقل من مستوى دارات  8
 إلى آخر بشكل مباشر:

د.مكبرالصكتج.القيمةالرقميةالمقاكمةالمتغيرة .باإللكتركنياتالتماثمية .أ
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 أي من األشكال التالية يعبر عن شكل الشارة الرقمية: 9

 .ب .أ

ج.

د.

 دارة متكاممة بسيطة يمكن استعماليا بطرق مختمفة كعنصر تحكم في العديد من الدارات اإللكترونية وليا ثمانية أطراف: 10

د.دارةغيابالرطكبةج.دارةاإلشارةالضكئية 555دارةالمؤقتالمتكاممة . بدارةغيابالضكء .أ

 ( في اإللكترونيات الرقمية عن :1يعبر الرقم ) 11

د.فصؿالتيارالكيربائيج.حالةسككفلمجيدب.عدـكجكدتياركيربائيأ.كجكدتياركيربائي

 ( حتى تعمل :ONإحدى البوابات المنطقية يشترط فييا أن يكون كال الطرفين في حالة) 12

 NANDد. ORج.ANDب. Notأ.

 ( :ORالشكل الذي يمثل رمز البوابة المنطقية ) 13

د.ج.ب.أ.

 :NOT المنطقية البوابة رمز يمثل الذي الشكل 14

د.ج.ب.أ.

 لحماية الترانزستور من التمف يتم توصيل مقاومة عمى قاعدتو قيمتيا : 15

كيمكأـك10د.كيمكأـك1ج.أـك100ب.أـك10أ.

 الموديول التعميمي الرابع+ الخامس: ميارة تمثيل الدوائر المنطقية

 (  اذا كان :0مساويًا)  ORيكون ناتج عممية )أو(  16

(0د.أحدالمداخؿيساكم)(0ج.كالالمدخميفيساكم)(1ب.كالالمدخميفيساكم)(1أحدالمداخؿيساكم) .أ



 
  

129 
 

 ( اذا كان :1مساويًا )  ANDيكون ناتج العممية )و(  17

(0د.أحدالمداخؿيساكم)(0المدخميفيساكم)ج.كال(1أحدالمداخؿيساكم) .ب(1أ.كالالمدخميفيساكم)

 ( فإن عدد الحتمالت يساوي :2اذا كان عدد المتغيرات يساوي ) 18

8د.6ج.4ب.2أ.

 يعتبر كل مما يأتي من العمميات المنطقية عدا: 19

د.العممياتالحسابيةج.عممية)ال(ب.عممية)أك(أ.عممية)ك(

20 
 :                        عند المجاور الشكل في المصباح ُيضيء

 (A) عمىالمفتاح الضغط -أ
  فقط

((B المفتاح عمى الضغط -ب
فقط

 المفتاحيف عمى الضغط -ج
 معان

 كال عمى الضغط عدـ -د
المفتاحيف

 بدائرة كيربائية تحتوي عمى مفتاحين متصمين عمى التوازي:  ……..………يمكن تمثيل بوابة 21

د.)ال(الشرطيةج.)ال(ب.)أك(أ.)ك(

 قيمة تتدرج قيميا تصاعديًا أو تنازليًا: 22

د.مكبرالصكتج.القيمةالرقميةالقيمةالتماثمية .بالمقاكمةالمتغيرة .أ

 من أمثمة القيم التماثمية ما يمي عدا: 23

د.الصكتج.الحاسكبالضغط .بالحرارةدرجة .أ

 دارة متكاممة عند وصل طرفيا األول وطرفيا الثاني مع بعضيما البعض نحصل عمى إشارة مضخمة: 24

  NE55د.  NE555ج.  LM385ب.  LM386أ.

 نحصل عمى: CLOK( مع Q9-Q0مع مصدر التغذية والمخرجات ) VDD( عند وصل طرف 4017في الدارة ) 25

د.دارةاالشارةالضكئيةج.دارةالكماضب.دارةالعداددارةتضخيـالصكتأ.
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 في نظام اإلشارة الضوئية يمكن التحكم بطول الفترة الزمنية لمنبضات من خالل : 26

د.المقاكمةالمتغيرةج.المقاكمةالثابتةب.الدارةالمتكاممةأ.الترانزستكر

 نظام الري األتوماتيكيالموديول التعميمي السادس: 

 صنعت أول دارة إلكترونية عمى يد العالم جاك كمبي سنة : 27

1958د.1957ج.1956ب.1955أ.

 :يحدث الموجب بالقطب RESET 15)والمخرج ) السالب بالقطب ENABLE (13) المخرج توصيل عند 28

يضيء  كيتكقؼ LED1 أ.
العد

الػ تضئجميع كتستمرLEDب.
بالعد

كيتكقؼLEDج.اليضئأم
العد

 جميع تضئ ماLEDد.
 (كتستمربالعد1عدا)

 من شروط عمل نظام الري األتوماتيكي : 29

د.أ+جج.أفيككفالكقتليالنب.كجكدالماءفقطأ.أفتككفاألرضجافة

 لمربط بين مجس الرطوبة والمجس الضوئي في نظام الري األتوماتيكي نستخدم : 30

 Diodeد. Not Gateج. AND Gateب. OR Gateأ.

 عبارة عن قطعة من البالستيك أو السيراميك ليا عدة أطراف لمتمكن من وصميا في األلواح اإللكترونية :  31

د.الثنائيج.القنطرةب.الترانزستكرالدارةالمتكاممة .أ

 وبالتالي فيي ل تتضمن سوى قيمتين محددتين :الحكم عمى المواقف أو الحالت بكونيا صائبة أو خاطئة  32

د.المنطؽالرياضيج.المكاقؼالخاطئةب.البكاباتالمنطقيةأ.المكاقؼالصائبة
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 مفتاح اإلجابة

 

1234567891011 السؤال

 اإلجابة

1213141516171819202122 السؤال

 اإلجابة

23242526272829303132 السؤال


 اإلجابة
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 : (4ممحق )
 المالحظة  لميارات تصميم الدوائر المنطقية  بطاقة

 غـــــزة  –الجــامعة اإلســــالمية 
 ـــــــة   ــــــــــــيــــــربــــــكمــــــيــــــة الـــــت
 ا ـــــــــــــالعمــــــــــــــيالــــــدراســــــات 

 ســـمنـــاىـــج وطـــرق التـــدريـ
 المالحظة  لميارات تصميم الدوائر المنطقية  الموضوع: تحكيم بطاقة

الباحثبدراسةماجستيربعنكاف " أثر توظيف المحاكاة الحاسوبية في تنمية ميارات  يقـك
كمفبيفمتطمباتطالب الصف التاسع األساسي بغزة "تصميم الدوائر المنطقية في التكنولوجيا لدى 

.نطقيةلطمبةالصؼالتاسعاألساسيىذهالدراسةبناءبطاقةمالحظةلمياراتتصميـالدكائرالم

كقاـالباحثبترتيبدرجةأداءالميارةكمايمي:
 .بدرجةكبيرةجدان:كىيأداءالميارةبسرعةكدقة 
 الميارةبدقة.بدرجةكبيرة:كىيأداء 
 .بدرجةمتكسطة:كىيأداءالميارة 
 .بدرجةقميمة:كىيأداءجزءمفالميارة 
 .بدرجةقميمةجدان:لـيؤدمالميارة

بتحكيـبطاقةالمالحظةفيضكءخبرتكـفيىذاالمجاؿمفحيث: لذاأرجكمفسيادتكـالتكـر
 .مطابقتيالممنياج 
 الحذؼ،االضافةماتراهمناسبان. 
 .كضكحالصياغةالمغكيةكالسالمةالعمميةلمياراتتصميـالدكائرالمنطقية 

كاذاكافلديكـتعديالتمقترحةيرجىكضعيافيالمكافالمخصصلذلؾ.

 البيانات الشخصية لممحكم
  الدرجة العممية  السم

  جية العمل  التخصص

 الباحث / كاظم اسماعيل مقاط

0599832516 
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 المالحظة لميارات تصميم الدوائر المنطقيةبطاقة 

 الميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 يؤدي الميارة بدرجة

كبيرة 
 جداً 

 قميمة متوسطة كبيرة
قميمة 
 جداً 

 الموديول التعميمي األول : التعرف إلى القطع اإللكترونية

ييعدمخططانلتصميـالدائرةالمنطقية1

يتأكدمفتكافرجميعالقطعالالزمةلتصميـالدائرةالمنطقية2

يختارمصدرالطاقةالمناسبلتنفيذالدارة3

صحة4 مف لمتأكد بتطبيقيا قاـ التي اإللكتركنية الدارات يفحص
التكصيالت



 برنامج الالموديول التعميمي الثاني : التعرف إلى بيئة 

(Breadboardالتجارب)ييدرجلكحة5

((IC NE 555قطعةييدرج6

(Breadboardييثبتمصدربطاريةعمى)7

ييكصؿاألسالؾالكيربائيةالالزمةلتشغيؿالدارةاإللكتركنية8

يفحصالقطعاإللكتركنيةالمستخدمةفيبناءالداراتاإللكتركنية9
ييشغؿالدارةاإللكتركنية10

 الموديول التعميمي الثالث والرابع: ميارة رسم وتمثيل الدوائر المنطقية

يينفذدارةكيربائيةيعمؿفيياالترانزستكركمفتاح11

يينفذدارةكيربائيةيعمؿفيياالترانزستكرخافضإضاءة12

بمفتاحيفمتصميفعمىالتكاليANDييمثؿبكابة)ك(13

بمفتاحيفمتصميفعمىالتكازمORييمثؿبكابة)أك(14

بمفتاحكمصباحكيربائيمتصميفعمىالتكازمNotييمثؿبكابة)ال(15

 الموديول التعميمي الخامس : ميارة تنفيذ الدوائر المنطقية
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 الميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
 يؤدي الميارة بدرجة

كبيرة 
 جداً 

 قميمة متوسطة كبيرة
قميمة 
 جداً 

(لقياسفرؽالجيدDMMيستخدـجيازمتعددالقياس)16
(باستخداـمفتاحكيربائيNotييطبؽبكابة)ال()17
ييككفدارةالكماض)الغماز(18
(9–0()عدادمف4017يينفذدارةالعداد)19

يينفذدارةنظاـاالشارةالضكئية20

 األتوماتيكيالموديول التعميمي السادس: نظام الري 

ييطبؽدارةالمجسالضكئيلنظاـالرماألتكماتيكي21

ييطبؽدارةمجسالرطكبةلنظاـالرماألتكماتيكي22

يينفذدارةمضخةالماءفينظاـالرماألتكماتيكي23

الرم24 نظاـ في الضكئي كالمجس الرطكبة مجس دارتي بيف يربط
 AND Gatاألتكماتيكيباستخداـ



:مالحظات أخرى

...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

................................................................................................











 
  

135 
 

 
 
 
 
 
 
 
 : (5ممحق )

 دليل المعمم










 تطبيق عملي

            التاسعاألساسيالصف: (1)ثكرةرقميةفيحياتناالدرس: التكنكلكجياالمبحث:

 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 1عدد الحصص:

+مختبرالحاسكبLED+ترانزستكر+ثنائيزينر+3.3ωK +100Ω:الكتاب+السبكرة+الطباشير+لكحالتجارب+مقاكمةثابتةالوسائل


.

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
   مناقشةتطبيقاتاإللكتركنياتفيحياتناتمييد: 
   المعمكماتالسابقةكاستذكار 

القطع1 بعض الطالب ييعدد أف .
 االلكتركنيةكالكيربائيةالتيتعامؿ

 معياسابقان

 دور الطالب دور المعمم

القطع- بعض عدد
التي كااللكتركنية الكيربائية

تعاممتمعياسابقان؟

 

القطع بعض بتكضيح المعمـ يقـك
معيا التعامؿ كيفية مع االلكتركنية

أثناءالتكصيؿكالتركيب
زينر،،ترانزستكر،كىيثنائيعادم

LDR،LED )مقاكماتثابتة+ ،
 متغيرة(.

الطالبب المستخدمةالتعرؼإلىيقـك القطع
مع  الغرضمفاستخداميا كتحديد كتميزىا

 ذكراسميا
 

2/ استخدامات الطالب يذكر أف .
 ىذهالعناصرخكاص

كا الخكاص اتإلستخدامتمخيص
االلكتركنية بالقطع الخاص

السبكرة عمى المستخدمة كمناقشة،
 كتكضيحالرمكزااللكتركنية

الرمكز كتميز السبكرة مف التمخيص كتابة
 اإللكتركنيةالمستخدمة

 اذكراستخدامات:-
الثنائي ، الترانزستكر

 العادم..

 
 

 

 (3:1:1.أفيينفذالطالبنشاط)3
 دارةاستشعارالحرارة

 مشاىدةالطالبكتقيـاألداءالعممي
صػػ االلكتركنية الدائرة ػفحة60تجميع

Circuit Wizard باستخداـبرنامج
 متابعةالطالبفيالتنفيذمعكتابةتقريرالتجربة
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            التاسعاألساسيالصف:  (2)ثكرةرقميةفيحياتناالدرس: التكنكلكجياالمبحث:
 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 2عدد الحصص:

+مختبرالحاسكبDMM+مفتاح+جيازLEDالكتاب+السبكرة+لكحالتجاربمقاكمةثابتة+متغيرة+ترانزستكر+الوسائل:

.

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
   مناقشة تطبيقات اإللكترونيات في حياتنا  تمييد: 
   و استذكار المعمومات السابقة 

 نشاط  . أن ُيركب الطالب الدارة)أ( في 1
(3 :1  :3) 

 دور الطالب دور المعمم

 متابعة الطالب في التنفيذ

 

االلكتركنية القطع بذكر المعمـ يقـك
كطريقةتركيب المستخدمةفيالدائرة
الثنائي قطبية مراعات مع القطع
كانحيازاألماميلمترانزستكر الضكئي

Circuit Wizardمفخالؿبرنامج

المستخدمة القطع بمشاىدة الطالب يقـك
كتركيبالدائرةالكيربائيةمفمصدرالجيد
السالبمفخالؿ بالجيد المكجبكانتياء

 Circuit Wizard برنامج
 

. أن يقيس الطالب فرق الجيد المطبق 2
 LED عمى 

 جياز خالؿ DMMمف كضع يتـ
الكيربائي الجيد  عمى قياس الجياز
"فكلتميتر"بكضعالطرؼاألكؿعمى

LEDاألرضي عمى الثاني كالطرؼ
Circuit Wizardمفخالؿبرنامج

الجيد فرؽ المقاكمةكقياس أثر مشاىدة
المتغيرةعمىشدةإضاءةالثنائيالضكئي
التيار انحياز في التحكـ خالؿ مف

جيدالكيربائيبدا بكاسطة الترنزيستكر خؿ
 برنامج خالؿ مف  Circuit القاعدة

Wizard 

 متابعة الطالب في التنفيذ

 
 

 

 . أن ُيركب الطالب الدارة )ب( في نشاط 3
(3 :1  :3) 

الكيربائية القطع بتكضيح  يقـك
المستخدمةفيالدائرةمعكيفيةالتحكـ
خالؿ مف الكيربائي التيار مركر في
الترانزستكر  في القاعدة بتيار التحكـ

مفكقياسفرؽالجيدالثنائيالضكئي
 Circuit Wizardخالؿبرنامج

في الضكئي الثنائي اضاءة في التحكـ
الحالتيفالتكصيؿكالقطعمفخالؿالمفتاح
المكصكؿعمىالقاعدةفيالترانزستكرمف

خالؿبرنامج
Circuit Wizard

 التنفيذ متابعة الطالب في
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 التاسعاألساسيالصف: (3)ثكرةرقميةفيحياتناالدرس: التكنكلكجياالمبحث:
 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 2عدد الحصص:

.+عددمفالمكثفات+تقريرالتجربة+مختبرالحاسكب555الكتاب+السبكرة+الطباشير+دارةالوسائل :

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
   مناقشة تطبيقات اإللكترونيات في حياتنا ،  و استذكار المعمومات السابقة  تمييد: 

. أن ُيعّرف الطالب  القيمة 1
 التماثمية

 دور الطالب دور المعمم

 عّرف القيمة التماثمية؟

 

القيمةالتماثميةحيثىيالقيمة المعمـبتكضيحمفيـك يقـك
تنازلياىبشكؿغيرالكيربائيةالتيتتدرجقيمتياتصاعديانأك

ثابتكتمخيصالتعريؼعمىالسبكرة

كتابة كمفثـ مفالسبكرة المفيـك الطالببقراءة يقـك
 التمخيصمفالسبكرة

. أن يذكر الطالب أمثمة 2
 القيم التماثمية عمى

المستخدمة التماثمية القيـ عمى األمثمة مف مجمكعة ذكر
فيحياتنااليكميةكتمخيصياعمىالسبكرة

بعضالطالببقراءةاألمثمةمفالسبكرةكمفثـ يقـك
 كتابةاألمثمةمفالسبكرة

القيـ عمى أمثمة اذكر
  التماثمية؟

. أن ُيوضح الطالب  مبدأ 3
 مكبر الصوت  عمل

Amplifier 

الصكتية يعتمدعمؿالمكبرالصكتيعمىتحكيؿاالشارة
تكبير مع كيربائية اشارة الى الميكركفكف مف الممتقطة
مف كاستقبميا المتكاممة الدائرة خالؿ مف المكجو نطاؽ

 خالؿالسماعةكتمخيصذلؾعمىالسبكرة

كتابة ثـ مف العمؿ مبدأ بقراءة بعضالطالب يقـك
التمخيصمفالسبكرة

مكبر عمؿ مبدأ كٌضح
 الصكت؟

 
. أن ُيعّرف الطالب كل من 4

 الميكروفون و السماعة
الميكركفكف مف كؿ ككظيفة تعريؼ بذكر  المعمـ يقـك

 كالسماعاتكتمخيصياعمىالسبكرة
مف كؿ ككظيفة تعريؼ بذكر الطالب بعض يقـك

 الميكرفكفكالسماعاتككتابةالتمخيصمفالسبكرة
 عرؼكؿمفالميكركفكف

 كالسماعة؟
 

. أن يتعرف الطالب  إلى 5
 IC   LMدارةالتضخيم  

386 

كتابةتعريؼتمؾالدارةالكيربائيةعمىالسبكرةحيثىي
التيتتككفمفثماني المتكاممة الدكائر شكؿمفأشكاؿ

 الصكت تضخيـ عمى تعمؿ بفكلتيو0.5أطراؼ كاط
 DCفكلت9صغيرهتصؿالى

بعضالطالببقراءةتعريؼدائرةالتضخيـمف يقـك
خالؿالسبكرةكمفثـكتابةالتمخيصمفالسبكرة

  التضخيـ دارة ىي  ما
ICLM386؟ 

 

. أن يتعرف الطالب إلى 6
 المكثف الكيربائي

Capacitor  

تكضيح مف المكثفات مف مجمكعة بعرض المعمـ يقـك
 كؿ كاستخدامات أنكعيا بيف ثـالفرؽ كمف منيا نكع

القياس كحدة كتكضيح السبكرة عمى األنكاع تمخيصتمؾ
المستخدمة

بعضالطالببتميزبيفالمكثفاتبحسب كعياأنيقـك
كتكضيحكظيفةكؿمكثؼكبعدىاكتابةعمىالدفتر

المكثؼ- ىك ما
 الكيربائي؟

 ماىياستخداماتو؟-
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            التاسعاألساسيالصف: (4)ثكرةرقميةفيحياتناالدرس: التكنكلكجياالمبحث:
 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 1عدد الحصص:

LM 386الكتاب+السبكرة+الطباشير+ميكركفكف+سماعة+مكثفات+الوسائل :

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
   مناقشةتطبيقاتاإللكتركنياتفيحياتنا،كاستذكارالمعمكماتالسابقةتمييد: 

 . أن ُيعّرف الطالب اإللكترونيات1
 التماثمية.

الطالبدكردكرالمعمـ

عٌرؼاإللكتركنياتالتماثمية؟

 

االلكتركنياتالتماثمية،حيثىي المعمـبتكضيحمفيـك يقـك
المتصمةبجيدكيربائي التيتأخذمجمكعةمفالقيـ األنظمة

كالتيتتغيربشكؿتدريجيكتمخيصالتعريؼعمىالسبكرة

مفيكـ  بقراءة الطالب يقـك
 مف التماثمية السبكرةااللكتركنيات

 كمفثـكتابةالتمخيصمفالسبكرة

 . أن ُيعّرف الطالب  القيمة الرقمية 2
تمخيصالتعريؼعمىالسبكرةحيثىيالقيـالرقيمةالتي
كىي القطع أك كاحد كىي التكصيؿ حالة إما شكميف تأخذ

صفر

تعريؼ بقراءة الطالب بعض يقـك
القيمةالرقميةكمفثـكتابةالتعريؼ

 مفالسبكرة
 عرٌؼالقيمةالرقمية؟

 
 . أن يرسم الطالب  اشارة رقمية3

 اذا  ُعمم زمن الموجة )الدوري(.
الحالتيف في الرقمية االشارة شكؿ بتكضيح المعمـ يقـك

 التكصيؿكالقطعكرسـتمؾاالشارةعمىالسبكرة
االشارة شكؿ برسـ الطالب يقـك

الرقميةمفالسبكرة
ارسـاشارةرقميةاذاكاف-

  ثانية؟1المكجةزمف
 . أن يتعرف الطالب  إلى دارة4

 555المؤقت
فيالدائرة المستخدمة بذكرالقطعااللكتركنية  المعمـ يقـك

 الكيربائيةككيفيةالتعامؿمعكؿقطعةفيالتكصيؿ
كالتميز القطع بمشاىدة الطالب يقـك

 بينياكتحديدكظيفتيا
؟555ماىيدارةالمؤقت-
 مااستخداماتيا؟-

 

 . أن ُيركب الطالب دارة الغماز4
 (.5:  1:  3بتنفيذ  نشاط )

المعمـبتجميعالقطعااللكتركنيةالمذككرةمسبقاكمافي يقـك
معمراعاتاتجاهالدارةالمتكاممةكقطبية67الكتابصفحة

الدائرة كتكصيؿ التكصيؿ أثناء الضكئي كالثنائي المكثفات
 Circuit Wizardمفخالؿبرنامج

الطالب دائرةالغمازمفبتركيبيقـك
أثرالمقاكمةمشاىدةخالؿالبرنامجك

 متابعةالطالبفيالتنفيذالمتغيرةكالمكثؼعمىكميضالغماز

 

 . أن ُيعّرف الطالب اإللكترونيات5
 الرقمية

تمخيصالتعريؼبعضتكضيحاألمثمةعميياكىياألنظمة
ئيإماااللكتركنيةالتيتأخذقيمتيفمنفصميفلمجيدالكيربا

صفرأككاحد

بعضالطالببقراءةالتعريؼ يقـك
مفالسبكرةكبعدذلؾتمخيص

التعريؼعمىالدفترمفالسبكرة

عٌرؼاإللكتركنيات-
 الرقمية؟
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.
            التاسعاألساسيالصف: (5)ثكرةرقميةفيحياتناالدرس: التكنكلكجياالمبحث:

 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 2عدد الحصص:
الكتاب+السبكرة+مختبرالحاسكب..الوسائل:

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
   مناقشة تطبيقات اإللكترونيات في حياتنا  تمييد: 
        و استذكار المعمومات السابقة 

. أن يذكر الطالب تطبيقات 1
تماثمية  ورقمية في  أنظمة
 حياتنا

 دور الطالب دور المعمم
 اذكر تطبيقات أنظمة -

 تماثمية  و رقمية في حياتنا؟
 

في الطالب عمى سؤاؿ بطرح بمناقشة المعمـ يقـك
باألنظمة المتعمقة  السابقة الدركس عمى األمثمة

التماثميةكالرقميةككتابتياعمىالسبكرة

بعضالطالبباإلجابةعمىاألسئمة يقـك
كبعد كالتماثمية الرقمية باألنظمة المتعمقة

 ذلؾكتابةاألمثمةعمىالدفتر

لطالب حل  . أن ُينفذ ا2
السؤال األولمن أسئمة 

 الدرس

الكتاب في الكيربائية الدائرة بتكضيح المعمـ يقـك
كمناقشةالطالبفياليةعممياكمفثـ69صفحة

 Circuit Wizardتكصيؿالدائرةعمىبرنامج

الكيربائية الدائرة بتجميع الطالب يقـك
 برنامج  Circuit Wizard عمى

 كالتحكـفيعمؿالدائرة
 متابعة الطالب في الحل -
 تعبئة الجدول -

 


. أن ُينفذ الطالب حل  3
السؤال الثالث من أسئمة 

 الدرس

 صفحة الكيربائية الدائرة بتكضيح المعمـ 67يقـك
استخداميا الممكنة باالحتماالت الطالب كتذكير

بتجميعلتحكـفيعمؿالغمازكبعد الدائرةذلؾيقـك
كقيمة المتغيرة المقاكمة في كالتحكـ الكيربائية

 المكثؼ

الطالبالسؤاؿمفخالؿبرنامج  يينفذ
Circuit Wizard فيك المعمـ مناقشة

مع  استخداميا الممكنة االحتماالت
خالؿ مف الغماز عمى األثر مشاىدة
كقيمة المتغيرة المقاكمة في التحكـ

المكثؼ

 متابعة الطالب  في الحل -

 
 

 عملي تطبيق

 تطبيق عملي
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            التاسعاألساسيالصف: (1المنطؽالرقمي)الدرس: التكنكلكجياالمبحث:

 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 1عدد الحصص:
الكتاب+السبكرة+الطباشير+مختبرالحاسكب.الوسائل :

 

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
   من أول من وضع المنطق -1مناقشة من خالل طرح سؤلين   تمييد: 
         دور العمماء المسممين في ذلك  -2                           
 .أن يحكم الطالب عمى  مجموعة1

من العبارات  بالصواب أو 
:  2:  3بتنفيذ نشاط )  الخطأ

1 ) 

 دور الطالب دور المعمم
احكـعمىالعباراتفي-

 ( 3نشاط :2 :1)
بالصكابأكالخطأ؟

 

الطالببطرحاألسئمة بمناقشة  المعمـ يقـك
 صفحة الكتاب مفيكـ71مف كتكضيح

المنطؽ

األسئمة عمى باإلجابة الطالب يقـك
المنطؽ  المكجوكربطاإلجاباتبمفيـك

إنجازات . أن يتعرف الطالب إلى 2
 العالم جورج بوول في المنطق

 صفحة الكتاب خالؿ المعمـ71مف يقـك
كتكضيح العالـ عف بسيطة باستعراضنبذه

أثرىذاالعمـعمىااللكتركنيات

بعضالطالببقراءةنبذهعفالعالـ يقـك
 71مفالكتابصفحة

العالـ- اجازات ىي ما
 جكرجبككؿفيالمنطؽ

 

. أن ُيعّرف الطالب  المنطق 3
 الرياضي

المنطؽالرياضي المعمـبتكضيحمفيـك بقـك
 ككتابةالتعريؼعمىالسبكرة

كبعد المفيـك بعضالطالببقراءة يقـك
ذلؾكتابةالتعريؼمفالسبكرة

 عٌرؼالمنطؽالرياضي؟-
 

 .أن  ُيعّرف الطالب  العمميات4
 المنطقية

بالدكائر المنطؽ عالقة المعمـ يكضح
مفخالؿااللكتركنياتككيفية التعامؿمعيا

المنطقة العمميات ككتابة المنطقية العمميات
 عمىالسبكرة

الطالببكتابةالعممياتالمنطقةمف يقـك
 السبكرة

 عٌرؼالعممياتالمنطقية؟-
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 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف

: 2: 3)  . أن ُينفذ الطالب نشاط5
 .ANDلتوضيح  عممية و  (2

المعمـبتكضيحالقطعالكيربائية يقـك
المستخدمةفيالدائرةمعتجميعمككناتيا

   Circuit Wizard عمىبرنامج

برنامجيينفذالطالبالنشاطباستخداـ
كمفثـ  Circuit Wizard المحاكاة

متابعةالطالبفي-.مشاىدةاليةعمؿالدائرةالكيربائية
 التنفيذ

 



. أن يكتب الطالب جدول 6
 لعممية) و( الصواب

تكضيحالحاالتالتييككففيياالمصباح
مضيبحسبحالةالكصؿكالقطعفي

المفاتيحالكيربائية

االحتماالتالمنطقيةالمنفذةعمىكتابة
الدائرةالكيربائية

اكتبجدكؿالصكاب-
 لعممية)ك(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 

 عمليتطبيق 
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            التاسعاألساسيالصف: (2المنطؽالرقمي)الدرس: التكنكلكجياالمبحث:
 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 1عدد الحصص:

مختبرالحاسكب +الكتاب+السبكرة+الطباشيرالوسائل :
 

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف

   عرؼالمنطؽالرياضي-1مناقشةمفخالؿطرحسؤليفتمييد: 

   عددالعممياتالمنطقيةاألساسية-2 

 الطالب نشاط. أن ُينفذ 1
 OR( لتوضيح عممية أو  3:  2:  3) 

 دور الطالب دور المعمم

 متابعةالطالبفيالتنفيذ-

المعمـبتكضيحالدائرةالكيربائيةفي يقـك
 صفحة عمى73الكتاب الدائرة كتصميـ

 Circuit Wizard برنامج



األسئمة بقراءة بعضالطالب يقـك
بعدالتيفيالكتابكاإلجابةعمييا

النشاط لدائرةاةمشاىدكتنفيذ
 الكيربائيةعمىبرنامجالمحاكاة

 
 .  أن يكتب الطالب جدول الصواب2

 لعممية  أو

الممكنة االحتماالت بتكضيح يقـك
استخداميامفخالؿالمفاتيحالكيربائية

الدائرة بتصميـ الطالب يقـك
 كالتحكـباستخداـ المحاكاة برنامج

بحسبالجدكؿ الكيربائية بالمفاتيح
كؿالمط مف الناتج كتحديد  مكب

 اكتبجدكؿالصكابلعمميةأك- .احتماؿ
 







 تطبيق عملي
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 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف

 .  أن ُينفذ الطالب نشاط3
 NOT( لتوضيح عممية ل 4: 2:  3)

الدائرة مفيـك بتكضيح المعمـ بقـك
مع74الكيربائيةفيالكتابصفحة
تصميـالدائرةعمىبرنامج

  Circuit Wizard  

األسئمة بقراءة بعضالطالب يقـك
كاإلجابة النشاط عمى المدرجة

 خالؿ مف النشاطعمييا تنفيذ
 متابعةالطالبفيالتنفيذ-.برنامجالمحاكاةباستخداـ

 اكمؿجدكؿالصكاب........-
 





. أن يكتب الطالب جدول الصواب 4
 لعممية  ل

التيار مركر الية بتكضيح المعمـ يقـك
لممفتاح الحالتيف  كال في الكيربائي

 الكيربائيمفخالؿبرنامجالمحاكاة

االحتماالت بكتابة الطالب يقـك
فيالجدكؿصفحة المستخدمةكما

74 

 اكتبجدكؿالصكاب-
 لعمميةال

 

 
.












 تطبيق عملي
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            التاسعاألساسيالصف: (3المنطؽالرقمي)الدرس: التكنكلكجياالمبحث:
 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 1عدد الحصص:

مختبرالحاسكب +الكتاب+السبكرة+الطباشيرالوسائل :
 

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
   عرؼالمنطؽالرياضي-1مناقشةمفخالؿطرحسؤليفتمييد: 
   عددالعممياتالمنطقيةاألساسية-2 

 . أن يتعرف الطالب إلى البوابات1
 المنطقية

 دور الطالب دور المعمم

ماىيالبكاباتالمنطقية؟-

 

المنطقية البكابات بتكضيح  المعمـ يقـك
رسـ مع  المنطقية بالعمميات كعالقتيا
مدخالت كتحديد السبكرة عمى اشكميا

كمخرجاتكؿبكابة

بيف العالقة بكتابة الطالب يقـك
كالعمميات المنطقية البكابات

 المنطقيةكرسـشكؿكؿبكابة

 (5: 2:  3. أن ُينفذ الطالب نشاط)2
 AND لتوضيح  آلية عمل بوابة  و

االلكتركنية القطع بتكضيح المعمـ يقـك
المستخدمةككيفيةالتعامؿمعياكباألخص
الدكائرالمتكاممةكبعدذلؾيتـتجميعتمؾ

الدائرةعمىبرنامجمحاكاة
Circuit Wizardعمؿ الية كتكضيح

البكابة

القطع بقراءة الطالب يقـك
76المستخدمةمفالكتابصفحة

الدائرة بتجميع يقـك المشاىدة كبعد
 متابعةالطالبفيالتنفيذ- عمىبرنامجالمحاكاة

 





 تطبيق عملي
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 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف

 .أن يكتب الطالب جدول الصواب3
 AND Gate لبوابة و

المتغيراتالمستخدمة بتكضيح المعمـ يقـك
الكيربائيةعمىشكؿ كمدخالتفيالدائرة

 كبعدىا الناتجمفاتيحكيربائية بتحديد يقـك
الجدكؿ في  التي االحتماالت بحسب

77صفحة


الجدكؿ في المعمـ بمناقشة يقـك
المنطقية النتائج ككتابة المطمكب

بحسبالمتغيراتالمدخمة

 اكتبجدكؿالصكاب-
 ؟AND Gate لبكابةك

 

 . أن يذكر الطالب تطبيقات حياتية4
 AND Gate عمى  بوابة و 

المعمـبسردبعضالتطبيقاتالحياتية يقـك
 ANDعمىبكابة

عمى التطبيقات تمؾ بكتابة يقـك
 الكتاببعدمناقشةالمعمـ

عمى-  حياتية تطبيقات اذكر
 بكابة
 ؟AND Gate ك

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


.
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            التاسعاألساسيالصف: (4المنطؽالرقمي)الدرس: التكنكلكجياالمبحث:
 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 1عدد الحصص:

مختبرالحاسكب +الكتاب+السبكرة+الطباشيرالوسائل :
 

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
   عدد البوابات المنطقية -1مناقشة من خالل طرح سؤلين   تمييد: 
         ما عالقة البوابات المنطقية بالعمميات المنطقية  -2                             

 -الحصة األولى :
 (6:  2:  3. أن ُينفذ الطالب نشاط)1

 Gate OR لتوضيح  آلية عمل بوابة أ و

دكرالطالبالمعمـدكر

متابعةالطالبفيالتنفيذ-

 

بتكضيحالقطعااللكتركنيةفي المعمـ يقـك
مف كالتأكد التعامؿ كالية الكيربائية الدائرة
رقـكاتجاهالدائرةالمتكاممةفيالدائرةكمف
  المحاكاة برنامج عمى تجميعيا  ثـ

Circuit Wizard

الطالببتميزالقطعااللكتركنية يقـك
 صفحة الكتاب في 78المدرجة

المحاكاة عمىبرنامج الدائرة كتجميع
 بعدمشاىدةالمعمـ

 

 .أن يكتب الطالب جدول الصواب2
 OR  Gate لبوابة أو

مف البكابة عمؿ الية بتكضيح المعمـ يقـك
خالؿ مف بالمدخالت في التحكـ خالؿ

المفاتيحالكيربائية

ككيفية الدائرة الطالببمشاىدة يقـك
ككتابة فييا كالتحكـ البكابة عمؿ
الناتجبحسبالجدكؿالمدرجصفحة

78 

 اكتبجدكؿالصكاب-
 ؟OR  Gate  لبكابةك

 

 تطبيقات حياتية  . أن يذكر الطالب 3
 Gate OR عمى   أو 

التطبيقات بعض باستعراض المعمـ يقـك
الحياتيةككتابتياعمىالسبكرة.



كبعضالتطبيقات المعمـ مناقشة بعد
الطالبكبكتابتياعمىالكتاب يقـك

 اذكرتطبيقاتحياتية-
 عمىبكابةأك؟

 تطبيق عملي
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 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف

 -الحصة الثانية :
 (6:  2:  3. أن ُينفذ الطالب نشاط) 4

 NOTلتوضيح  آلية عمل بوابة ل 

المعمـ يقـك تقريبا الخطكات بنفس
رقـ كتحديد االلكتركنية القطع باستعراض
بالبكابة المتعمقة المتكاممة الدارة كاتجاه
كتجميعتمؾالدائرةعمىبرنامجالمحاكاة

Circuit Wizard

عمى الدائرة بتجميع الطالب يقـك
 المحاكاة مركربرنامج في كالتحكـ

التيارمفخالؿالمفاتيحالكيربائية
 متابعةالطالبفيالتنفيذ-

 



 .أن يكتب الطالب  جدول الصواب5
 لبوابة ل

مف البكابة عمؿ الية بتكضيح المعمـ يقـك
 خالؿالتحكـبالمفاتيحالكيربائية

بحسب النتائج بكتابة الطالب يقـك
 79الكتابصفحةالجدكؿفي

 اكتبجدكؿالصكاب-
 ؟NOT   Gate   لبكابةال

 

 
 
 
 
 
 
 
 







 تطبيق عملي
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.
            التاسعاألساسيالصف: (1أنػظػػمةمتكاممة)الدرس: التكنكلكجياالمبحث:

 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 1عدد الحصص:
الكتاب+السبكرة+الطباشير+داراتمتكاممةالوسائل :

 

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
مناقشةالطالبفيبعضالقطعااللكتركنيةالتيتـذكرىامسبقاكربطيا:تمييد 

الدارةالمتكاممة  بمفيـك
  

   

 IC. أن ُيعّرف الطالب  الدارة المتكاممة 1
 

 دور الطالب دور المعمم

 ؟IC عٌرؼالدارةالمتكاممة-

الدارات قطع بعض بعرض المعمـ يقـك
معيا التعامؿ ككيفية حيثالمتكاممة مف

مع التعامؿ ككيفية عمييا المستخدـ الرقـ
مقدمو قطع لكؿ حيث المستخدمة االقداـ
استخداـ قدـ كلؾ بسيط بفرز تميزىا يتـ

محدد برقـ بتعريؼمحدد ذلؾ بعد يقـك
الداراتالمتكاممة

الدارات القطع بتميز الطالب يقـك
كتميز المشاىدة خالؿ مف المتكاممة

المت الدارات كتحددمقدمة كاممة
بعض االرقاـلكؿقدـكبعدذلؾيقـك
المتكاممة الدارات بتعريؼ الطالب

 ككتابةالتعريؼمفالسبكرة

 . أن يذكر الطالب ايجابيات وسمبيات 2
IC 
  

مثؿ االيجابيات بعض بذكر المعمـ يقـك
كتعدد الطاقة كتكفير الحجـ صغر

...إلخإلستخداما كالتطبيقات كذكرات
السمبياتمثؿصعكبةالتركيبكالفؾبعض
ككتابتياعمىالسبكرة.....الخ

االيجابيات بعضالطالببقراءة يقـك
كبعد السبكرة عمى المكتكبة كالسمبيات
عمى كالسمبيات االيجابيات كتابة ذلؾ

 الدفتر

 اذكرايجابياتكسمبيات-
 ؟IC استخداـ

 

 .أن يتعرف الطالب  إلى أول َمْن اخترع 3
  دارة متكاممة

المعمـبذكرنبذهبسيطةعفأكؿمف يقـك
اخترعالداراتالمتكاممة
مفخالؿالتعقيبعمى

82صفحة

النبذة بقراءة الطالب بعض يقـك
الدارات اخترع مف بأكؿ المتعمقة

82المتكاممةمفالكتابصفحة


ٍفأكؿمفاخترعدارة-  مى
 متكاممة؟
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            التاسعاألساسيالصف: (2أنػظػػمةمتكاممة)الدرس: التكنكلكجياالمبحث:

 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 2عدد الحصص:
+مختبرالحاسكب.4017الكتاب+السبكرة+الطباشير+دارةالعدادالوسائل :

 

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
   مناقشةالطالبمفخالؿطرحسؤاؿعفالدرسالسابؽتمييد: 

 
1-   المتكاممة الدارات تعريؼ بالدارات-2أذكر المتعمقة كسمبيات إيجابيات بعض عدد

   المتكاممة

 -: الحصة األولى
 . أن يوضح الطالب  فكرة مشروع  1

 الشارة الضوئية 

 دور الطالب دور المعمم
 كضحفكرةمشركع-

االشارةالضكئية؟
 

االشارة عمؿ الية بتكضيح المعمـ يقـك
ربط كطريقة استخداـ خالؿ مف الضكئية

ic 555 ،ic 4017الدارةالمتكاممة

الطالببقراءةاليةعمؿالداراتالمتكاممة  يقـك
ic 555 ،ic 4017 كمشاىدة مفالسبكرة

 84طريقةربطيافيالكتابصفحة

 . أن يتعرف الطالب  إلى دارة2
 (4017)العداد 

 تركيب بتكضيح المعمـ مفic 4017 يقـك
المخرجاتكالمدخالتالخاصة خالؿتحديد

بالدارةمفالكتابكتكضيحأىمية
 data sheetاستخداـ

القطعة تركيب بمشاىدة الطالب يقـك
 كتحديدic 4017 االلكتركنية الكتاب مف

مدخالتكمخرجاتالدارة

العداد- دارة ىي ما
 ؟4017

 

 -: الحصة الثانية
 . أن يتعرف الطالب  إلى عمل دارة3

 (3:3:3بتنفيذ نشاط ) 4017العداد 

المعمـبتكضيحتركيبالدارةااللكتركنية يقـك
كاليةعمميابحسبمدخالتكمخرجاتالدارة
فيالكتبمفخالؿبرنامج االلكتركنيةكما

Circuit  Wizard المحاكاة

الطالببمشاىدة اليةعمؿالدارةااللكتركنيةيقـك
كتميزاليةCircuit Wizardمفخالؿبرنامج
ككتابةالنتيجةعمىالجدكؿفيعمؿتمؾالدائرة
بحسبالمخرجاتكالمدخالت84الكتابصفحة

متابعةالطالبفيالتنفيذ-
 كيؼتعمؿدارةالمتكاممة-

  IC؟ 
 تطبيق عملي
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            التاسعاألساسيالصف: (3أنػظػػمةمتكاممة)الدرس: التكنكلكجياالمبحث:

 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 2عدد الحصص:
الكتاب+السبكرة+الطباشير+مختبرالحاسكب+تقريرالتجربة..الوسائل :

 

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
   مناقشةالطالبفيالدرسالسابؽبطرحسؤاؿتمييد: 
   كضحاليةعمؿاالشارةالضكئية 

 -: الحصة  األولى
 Enable . أن ُيغير الطالب  قيم 1

Reset +     ويالحظ التغيير في  
LED’s 

 دور الطالب دور المعمم

متابعةالطالبفيالتنفيذ.-

 

عمى االلكتركنية الدارة  بتركيب المعمـ يقـك
 محاكاة فيCircuit Wizard برنامج كما
84الكتابصفحة

الدارة  بمشاىدة الطالب يقـك
 محاكاة برنامج عمى  االلكتركنية

Circuit Wizardيغيير ثـ كمف
 القيـحسبالمراد.

دارة   . أن يستنتج الطالب  مبدأ عمل2
 4017العداد

مف  االلكتركنية الدارة بتشغيؿ المعمـ يقـك
Circuit Wizard خالؿبرنامجالمحاكاة

 فييا التحكـ طريقة خالؿكتكضيح مف
مدخالتالدارةالمستخدمة

الطالببمشاىدةككتابة يقـك
الكتاب في الجدكؿ عمى النتيجة

 المخرجات84صفحة بحسب
 كالمدخالتالمستخدمة

 استنتجمبدأعمؿدارة-
 ؟4017العداد

 

 -:  الحصة الثانية
. أن ُيركب الطالب  دارة اإلشارة 3

بتنفيذ  4017الضوئية باستخدام دارة 
 (4:3:3نشاط )

عمى االلكتركنية الدارة  بتركيب المعمـ يقـك
 محاكاة فيCircuit Wizard برنامج كما
كتكضيحاليةعمميا85الكتابصفحة

الدارة بتركيب الطالب يقـك
االلكتركنيةعمىبرنامجالمحاكاة

Circuit Wizard
85كمافيالكتابصفحة



 متابعةالطالبفيالتنفيذ.-


 عمليتطبيق 
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            التاسعاألساسيالصف: (4أنػظػػمةمتكاممة)الدرس: التكنكلكجياالمبحث:
 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 2عدد الحصص:

الكتاب+السبكرة+الطباشير+تقريرالتجربة+مختبرالحاسكب..:الوسائل 
 

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
   مناقشةالطالبمفخالؿطرحسؤاؿتمييد: 
   ىؿىناؾطرؽمتعددلمزراعة-2ىؿالزراعةميمةفيحياتنا-1 

 . أن يذكر الطالب  الشروط الواجب1
 مراعاتيا لمري األوتوماتيكي

دكرالطالبدكرالمعمـ
 اذكرالشركطالكاجب-

مراعاتيالمرماألكتكماتيكي؟
 

المعمـبتكضيحالشركطالكاجبتكفرىا يقـك
كىي صحيح بشكؿ المزركعات رم في

االرضجافة-2فترةالميؿ-1شرطاف

السبكرة مف الشركط بقراءة يقـك
 الدفتركمفثـكتابتياعمى

 . أن ُيعدد الطالب األنظمة الفرعية2
 لنظام  الري  األوتوماتيكي

االلكتركنية الدكائر بتكضيح المعمـ يقـك
المستخدمةفيالرماالتكماتيكيعمىشكؿ

أنظمةكىيثالث
نظاـتحديدىؿاالرضجافةاـال-1
 نظاـتحديدالكقت -2
نظاـمضخةالماء -3

الثالث بعضالطالببقراءة يقـك
الرم في المستخدمة األنظمة
عمى كتابتيا ثـ كمف االتكماتيكي

 الدفتر

عدداألنظمةالفرعية-
 لنظاـالرماألكتكماتيكي؟

 

 . أن ُيركب الطالب   دارة الرطوبة  3
 (5:3:3بتنفيذ نشاط )

عمى االلكتركنية الدائرة بتركيب المعمـ يقـك
Circuit Wizard برنامجمحاكاة

كال في الدائرة تمؾ عمؿ الية كيكضح
الحالتيفالتكصيؿ)رطكبة(اكالقطع)جافة(

 الطالب الدائرةبتركيبيقـك
االلكتركنيةعمىبرنامجالمحاكاة

Circuit Wizardالية كاستنتاج
.عمميافيكالالحالتيف




متابعةالطالبفيالتنفيذ.-
  استنتاجمبدأالعمؿ-

 تطبيق عملي 
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 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف

 .أن ُيوضح الطالب  مبدأ عمل4
الدارة بتعبئة  جدول التجربة

الرقمية القيـ بتكضيح المعمـ يقـك
كال في االلكتركنية الدائرة في المستخدمة

 )الحالتيف مركر1التكصيؿ يعني كىذا )
( القطع كيربائي عدـ0تيار يعني كىذا )

مركرتياركيربائي

الرقمية القيـ بكتابة الطالب يقـك
بحسبالجدكؿالمكجكدفيالكتاب

86صفحة
كضحمبدأعمؿدارةالرطكبة؟-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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            التاسعاألساسيالصف: (5أنػظػػمةمتكاممة)الدرس: التكنكلكجياالمبحث:
 .2016//إلـــى: 2016//الفترة الزمنية: من 2عدد الحصص:

الكتاب+السبكرة+الطباشير+تقريرالتجربة+مختبرالحاسكب..الوسائل :
 

 المالحظـــات التقويـم خطوات التنفيذ األىـداف
   مناقشةالطالبفيالدرسالسابؽمفخالؿطرحسؤاؿتمييد: 
   ماىيالشركطالكاجبتكفرىافيالرماالتكماتيكي 

 -: الحصة  األولى
 الطالب  دارة غياب . أن ُيركب1

 (6:3:3الضوء  بتنفيذ نشاط )

دكرالطالبدكرالمعمـ

متابعةالطالبفيالتنفيذ.-
 استنتاجمبدأالعمؿ-

عمى االلكتركنية الدائرة بتركيب المعمـ يقـك
كيكضحاليةCircuit Wizard برنامجمحاكاة

التكصيؿ الحالتيف فيكال الدائرة تمؾ عمؿ
القطع)ظالـ()ضكء(اك

الطالب الدائرةااللكتركنيةعمىبتركيبيقـك
كاستنتاجCircuit Wizardبرنامجالمحاكاة

 اليةعمميافيكالالحالتيف

 

 .أن ُيوضح الطالب مبدأ عمل2
 الدارة بتعبئة  جدول التجربة

المستخدمة الرقمية القيـ بتكضيح المعمـ يقـك
 الدائرة الحالتيففي كال في االلكتركنية
( كيربائي1التكصيؿ تيار يعنيمركر كىذا )
(كىذايعنيعدـمركرتياركيربائي0القطع)

بحسب الرقمية القيـ بكتابة الطالب يقـك
 87الجدكؿالمكجكدفيالكتابصفحة

دارة- عمؿ مبدأ كضح
 الرطكبة؟

 
 -:  الحصة الثانية

 الري . أن ُيركب الطالب  دارة3
 (7:3:3األوتوماتيكي بتنفيذ نشاط )

عمى االلكتركنية الدائرة بتركيب المعمـ يقـك
كيكضحاليةCircuit Wizard برنامجمحاكاة

الضكء دائرة ربط خالؿ مف الدائرة تمؾ عمؿ
الرطكبةببكابةمنطقةكىي كىيANDكدائرة
(7408مكجكدةفيدائرةمتكاممةرقميا)

الطالب الدائرةااللكتركنيةعمىبتركيبيقـك
كاستنتاجCircuit Wizardبرنامجالمحاكاة

تحتالشركط عمميا مف كالتأكد عمميا الية
التيتـذكرىافيالدرسالسابؽ


 متابعةالطالبفيالتنفيذ-


 تطبيق عملي

 تطبيق عملي



 : (6ممحق )
 Circuit Wizardصور لبرنامج المحاكاة 
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  :(7ممحق )
 خطابات تسييل ميمة
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 ( 9ممحق رقم)
 شرق غزة –كتاب تسييل الميمة من مديرية التربية والتعميم 
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 :(8)ممحق 
 كتاب لمن ييمو األمر "تطبيق الدراسة"

 


