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أ  

  
  

  
  
  
  

} اةم بِالْغَدهبر ونعدي ينالَّذ عم كنَفْس بِراصو يشالْعو  دلَا تَعو ههجو ونرِيدي 
 اهوه عاتَّبكْرِنَا ون ذع ها قَلْبأَغْفَلْن نم علَا تُطا ونْيالد اةيةَ الْحزِين تُرِيد مهناكَ عنيع

  )٢٨: الكهف، آية  ( } ان أَمره فُرطًاوكَ
  

)١١٣:النساء، آية(}وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم وكَان فَضْلُ اللّه علَيك عظيماً{



ب  

  اإلهــــداء
  

  ...  قائد األطهار  رسولنا الكريم  خري معلم إىل 
  .... األبرار إىل شهداء اإلسالم

  .... الرتبية والتعليمـل املتفانني يف حقلإىل ك
  ...اناًـــــــــــاً وإميـــــــــداً سبــل املعايل علمـــإىل كل من جد السيــر قاصـ

  

 والدي الكرميني اللذين ربياني فأحسنا تربييت، متعهما ا بالصحة والعافية إىل 
  ....والعمر املديد

  

  نى ماال تطيق فكانت ة  اليت حتملت مغالي نصفي اآلخر زوجيت الوإىل        
          ....نعم العون والرفيق                                                      

  

  ....يامن  وبراء وبنان وفنان أمشوع قليب إىل 
  

  ....حفظهم ا ي وأخواتيتإىل إخو
   .... وأحبابيإىل أصدقائي

  

  أهدي هذا اجلهد املتواضع... إليهم مجيعاً 
  

  الباحث                                                                                                                                        
  حسن عبد الفتاح المجدالوي 



ج  

  شكر وتقدير
ِرب َأوزعني َأن َأشكر نعمتك التي َأنعمت علـى وعلـى والـ" ِ ِ َِ َ َ َْ ََ ََّ َ ْْ َّ َ َ َ َ َْ ُ ْ ِ ِدي وَأن َأعمـل صـالحا ترضـاه وَأدخلنـي ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َْ َْ ً َ َ َ ْ ََّ

َبرحمتك في عبادك الصالحین ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ َْ    "١٩سورة النمل، آیة " ِ
  

ٌ وحده ال شریك له، حمدا توجبـه سـوابغ نعمـه ، ولنعمـة واحـدة ال یوفیهـا بعـض حقهـا حمـد الحمد هللا ٌ ً

الة لنهـــار دهـــر الـــداهرین وأبـــد األبـــدین ، والـــصالحامـــدین وال شـــكر الـــشاكرین آنـــاء اللیـــل وأطـــراف ا

  .له الطیبین الطاهرینوالسالم على أشرف المرسلین وآ

ــن ال يـــشكر النـــاس ال يـــشكر ا " :  ًنطالقـــا مـــن قـــول الرســـول ا ـــأ ننيإفـــ"  مـ صرح شـــكر ال

  في تطبیق البرنامج  ید العون من مد  لي هقدمت لما ة اإلسالمیةجامعالالتعلیمي الشامخ 

 سقولعـمحمد عبـد الفتـاح   /الدكتور األستاذ إلى ي وتقدیرتناني وعظیم امقدم بوافر شكريأت كما

لتفضله بقبول اإلشـراف علـى هـذه الرسـالة وهـو بـذلك منحنـي الثقـة ) مجلس الوزراءعام أمین (

التي أمدتني بدفقات من الهمة والنشاط ومواجهة الصعاب والمعیقات التي واجهتني في دراسـتي 

التـي كـان متابعتـه المـستمرة أفكـاره الذهبیـة ون توجیهاتـه الـسدیدة وأخفي بن وال  الرسالة،اد إعدأثناء

  . أفضل الجزاء  عنيفجزاه اهللارسالة  الهلها عظیم األثر في إنجاز هذ

  اقشة لهذه الرسالة نكما یطیب لي أن أتقدم بالشكر الجزیل لعضوي لجنة الم

 ونـصائحه طـوال فتـرة هذي أمـدني بكثیـر مـن إرشـادات الـ عفانـةإسـماعیلعـزو / األستاذ الدكتور

الــذي طالمــا نهلــت مــن علمــه عنــدما كنــت حــسن عبــد اهللا النجــار /  والــدكتور ،إنجــاز هــذا البحــث 

لقبولهما مناقشة هذه الرسالة وتزویدي بتوجیهاتهما وتعدیالتهما فـي إثـراء هـذه   .ًطالبا في الجامعة 

  .ء  أفضل الجزا عني اهللامفجزاهالرسالة 



د  

  لتعاونــه البنــاء فــي تطبیــق أدوات الدراســة علــى الطالبــات منیــر حــسن/ لألســتاذ والــشكر موصــول

  محمد الخریبي /  واألستاذ أحمد أبو سویرح/، واألستاذ )عینة الدراسة(المعلمات 

 التـي أنـارت لـي الـسدیدة م وتوجیهـاتهم ووقـتهم بعلمهـ علـيو لـم یبخلـنالـذی محمد حمـد /  واألستاذ 

  . مني جزیل الشكر والتقدیر ملبحث فلهطریق ا

 بمراجعة هذه التفضلهم  نضال العماوي/واألستاذ ، خضر سعیفان /األستاذوكما أشكر 
  .ًغویاُالرسالة ل

  

وعونـا  مـن كـانوا  سـندا قدم بكثیر من الـشكر والعرفـان  إلـىت أومن دواعي االعتراف بالجمیل أن

   .رسالة الهلي من دعم معنوي وعلمي إلنجاز هذ

، والـدي العزیـزینوال أنسى الشجرة التي من ثمارها أكلـت وفـي ظلهـا تفیـأت ومـن نبعهمـا ارتویـت 

ًوالدي الغالي الحصن الدافئ القلب الحنون التـي كانـت نـصائحه دررا تـضيء دربـي وتنیـر طریقـي، 

نــي التــي اســتعذبت اآلالم فــي ســبیل أن تــرى ابتــسامة عیــوني ، أســال اهللا أن یعیووالــدتي الحنونــة 

  .علي حسن صحبتها بالمعروف في الدنیا وأن یقر عیونهما بالجنة

  التـي تحملـت منـى مـاال تطیـق فكانـت نعـم العـون زوجتـي الغالیـة وكیـف أنـسى  نـصفي اآلخـر 

ل  أصـدقائي وأقـاربي وكـٕوفقهـا اهللا لمـا یحـب ویرضـي والـى!  والرفیق أثناء فترة إنجـاز هـذه الرسـالة؟

  .  سهوا ولیس جحودا رة إعداد هذه الرسالة ولم یذكرهم قلميیلة فت طبجانبيالذین وقفوا 

  

  ومن اهللا التوفیق

  
  



ه  

  ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تقني مقترح قائم على نظریة التعلم بجانبي الدماغ لتنمیة مهارات      

  :ئیس اآلتيالفك والتركیب لدى الطالبة المعلمة، وقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الر
قني مقترح قائم على نظریة التعلم بجانبي الدماغ لتنمیة مهارات الفـك والتركیـب  برنامج ت أثرما

  ؟ لدى الطالبة المعلمة 
 

لمهـارات  وتمثلـت فـي بطاقـة المالحظـة ولإلجابة عن هذه األسئلة قـام الباحـث ببنـاء أدوات الدراسـة
 باإلضــــافة إلــــى  أبعــــاد،)٨(ث بتقــــسیمها إلــــى  فقــــرة وقــــام الباحــــ)٤٠( مــــن مكونــــة والتركیــــب، كفـــال

ً بنـــدا اختباریـــا مـــن نـــوع اختیـــار مـــن متعـــدد)٤٠( حیـــث تكـــون مـــناالختبـــار التحـــصیلي  قـــام  كمـــا،ً
الــسابع والثــامن  الــواردة فـي كتــب التكنولوجیــا للـصف التركیـبو كفــبمهــارات الإعــداد قائمـة الباحـث ب

مجموعـــة مـــن المحكمــــین علـــى  األدوات  ثـــم عـــرضوالتاســـع وفـــق نظریـــة الـــتعلم بجـــانبي الـــدماغ،
  .تمیزینمدرسي التكنولوجیا المبعض مشرفي مادة التكنولوجیا وو
 المحكمــین ى علــه وعرضــ والتركیــبكفــاللتنمیــة مهــارات البرنــامج التقنــي بنــاء  قــام الباحــث بكمــا  

  .للتأكد من سالمته، وصالحیته للتطبیق
ٕلمـــساق تـــصمیم وانتـــاج الوســـائل  طالبـــاتمـــن واختــار الباحـــث عینـــة تجریبیـــة بالطریقـــة القـــصدیة 

) المـستوى الثالـث(غـزة -في قسم التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة في الجامعة اإلسـالمیة )٢(التعلیمیة 
  ؛نفیــذ اختبــار الــسیطرة الدماغیــة علــى الطالبــاتوتــم ت،  طالبــة) ٣٤(ن لغ عــددهابــوالوالمــسجالت 

 ، ووجـود ت الجانـب األیـسر المـسیطر مـن الـدماغذواطالبـة مـن ) ١٩(حیث أظهرت النتائج وجـود 
ً ، وبالتعـاون مـع مـدرس المـساق ووفقـا ذوات الجانب األیمـن المـسیطر مـن الـدماغطالبة من ) ١٥(

 )٩(لمـــا تـــسمح بـــه ظـــروف الطالبـــات وجـــدولهن الدراســـي فقـــد تكونـــت العینـــة بـــشكلها النهـــائي مـــن 
مـد الباحــث تـساوي المجمـوعتین لــضمان  وقـد تع ، لكـل جانـب مــن جـانبي الـدماغ المــسیطرطالبـات

  .نتائج الدراسة والوزن النسبي للمجموعتین 
   : منً كالاستخدم الباحث وفقا لطبیعة الدراسةقد  و

  .لمنهج الوصفي التحلیلي ا
    المنهج التجریبي

  : ، للوصول إلى نتائج الدراسة والتي كان من أهمها أدوات البحثتطبیق  بالباحثقد قام     و
ــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى وجــــود )١  بــــین متوســــط درجــــات)٠.٠٥≤ α( فــــروق ذات دالل

 للـدماغ فـي االختبـار الجانـب األیـسرذوات  وذوات الجانـب األیمـن المعلمـات الطالبات
 .  بعد التطبیق یلي قبل تطبیق البرنامج و درجاتهنالتحص



و  

ــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى وجــــود )٢  بــــین متوســــط درجــــات)٠.٠٥≤ α( فــــروق ذات دالل
  فــي مهــارات للــدماغوذوات الجانــب األیــسر المعلمــات ذوات الجانــب األیمــن بــاتالطال

 . بعد التطبیق ركیب قبل تطبیق البرنامج ودرجاتهنالفك والت

بـــین متوســـط درجـــات )٠.٠٥≤ α( توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى ال )٣
ـــدماغ وذوات الجانـــب األیـــسرالطالبـــات المعلمـــات ذوات الجانـــب األیمـــن  وأقـــرانهن،  لل

 .بعد تطبیق البرنامج ذوات الجانب األیسر للدماغ في االختبار التحصیلي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ز  

    
  ب  ..............................................................................اإلهداء  
  ج  .........................................................................شكر وتقدیر  
  هـ  ........................................................ملخص الدراسة باللغة العربیة  
  ز  ...........................................................................المحتویات  
  ك  ........................................................................قائمة الجداول  
  ل  ........................................................................قائمة األشكال  
  م  .......................................................................قائمة المالحق  

  

  الفصل األول
  وأهمیتها ــة الدراســةخلفی

  

 ٢  .....................................................................  مقدمـة ال  
  ٤  ....................................................................مشكـلة الدراسة  
  ٥  .....................................................................فروض الدراسة  
  ٥  ....................................................................أهـداف الدراسة  
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ح  
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  قائمة الجداول
  

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
  ٢٠   تعلیمبحوث الدماغ الحدیثة وتطبیقاتها الرئیسة في مجال ال  )٢,١ (
  ٢٣  أنماط التعلم المسیطرة على جانبي الدماغ  )٢,٢(
  ٦٩  جدول توزیع فقرات االختبار التحصیلي على أبعادها  )٤,١(
  ٧١    اختبار مهارات الفك والتركیب مع الدرجة الكلیة لالختبارفقراتمعامل ارتباط   )٤,٢(
  ٧٢   ثبات التجزئة النصفیة الختبار مهارات الفك والتركیب  )٤,٣(
  ٧٤  االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة والتمییز معامالت  )٤,٤(
  ٧٦  توزیع فقرات بطاقة المالحظة على أبعادها  )٤,٥(
  ٧٧   للبطاقةةالكلیدرجة ُمعامل االرتباط بین كل بعد من أبعاد بطاقة المالحظة وال  )٤,٦(
  ٨٢-٨٠  األهداف الخاصة بالبرنامج التقني  )٤,٧(

)٥، ١(  
لعینتین مرتبطتین للمقارنة بین متوسطات درجات الطالبات ) z(ئج اختبار نتا

  ذوات الجانب األیمن للدماغ في االختبار التحصیلي قبل التطبیق وبعده 
٩٣  

)٥، ٢(  
  

لعینتــین مــرتبطتین للمقارنــة بــین متوســطات درجــات الطالبــات  )z(نتــائج اختبــار 
  حصیلي قبل التطبیق وبعده ذوات الجانب األیسر للدماغ في االختبار الت

٩٥  

)٥، ٣(  
لعینتــین مــرتبطتین للمقارنــة بــین متوســطات درجــات الطالبــات ) Z(نتــائج اختبــار 

  ١٠٣  ذوات الجانب األیمن للدماغ في مهارات الفك والتركیب قبل التطبیق وبعده 

)٥، ٤(  
 لعینتــین مــرتبطتین للمقارنــة بــین متوســطات درجــات الطالبــات) Z(نتــائج اختبــار 

  ذوات الجانب األیسر للدماغ في مهارات الفك والتركیب قبل التطبیق وبعده
١٠٤  

)٥،  ٥(  
لعینتـین مـستقلتین  للمقارنـة بـین متوسـطات درجـات الطالبـات ) U(نتائج اختبـار 

وأقـــــرانهن ذوات الجانـــــب األیـــــسر للـــــدماغ فـــــي  ، ذوات الجانـــــب األیمـــــن للـــــدماغ
   االختبار التحصیلي بعد تطبیق البرنامج

٩٧  

)٥، ٦(  
ـــــین متوســـــطات درجـــــات ) U( نتـــــائج اختبـــــار - ـــــین مـــــستقلتین  للمقارنـــــة ب لعینت

وأقــرانهن ذوات الجانــب األیــسر للــدماغ  ، الطالبــات ذوات الجانــب األیمــن للــدماغ
   في مهارات الفك والتركیب بعد تطبیق البرنامج

٩٨  
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 الفصؿ األوؿ
 خمفيػة الدراسػة وأىميتيا

 

 :المقدمػػة
ةمػػ سسكاأل نػػ سساأل ػػــسلػػ للسلػػدلس  لػػ سلقػػدساحػػت كذتسة ملػػبسالترللػػبسكالت مػػلـسةمػػ ساىت ػػ 

للكػكفس؛سكللػرةسيػتستن لػبسال ػردسكتن ػنتوستن ػنبسحػمل بسأى لػبل ػ سلمت مػلـس ػفسس؛كاألز ػ ف دارسال صػكرس
كتطكلرسقدراتوسكقدراتس  ت  وسل كؿسلض فسلوسالتقدـسس،سال ل ةسك كا يبست دل تساإللداعةم سسق درانس
سرقت.لكا

ؿسكتػػرللتيـسيػػتسإطػػ رسكاضػػالسك  ػػددسيسل كػػفسأفسلت قػػؽسفستيلنػػبسالن  ػػنبسكصػػن ةبساأل لػػ إ"
ةدادس لدسلم  مـ،سلن تسقدراتوسكل  ؿسدكره س.(ُُ:سَََِ)ألكسدؼ،س"لدكفستككلفسكا 

لمت   ؿس  سكؿسس؛لذلؾسلح  سال يت كفسل لترللبسإل ستدرلبسالككادرسال   مبسسيتس ينبسالت ملـ
سال حت رسيتس ت س ن  تسال ل ة.الكح نؿسكال قك  تسالتتستح ةدىـسيتسالنيكضسكاإللداعس

" لػػثستػػ كرتسكػػؿسةن صػػرسال كقػػؼسالت مل ػػتسل ل حػػت دك تسالتقنلػػب،سيتنلػػرسدكرسال  مػػـس ػػفس
سك ػػػ سس،س ػػػمصس حػػػتكل تسط لػػػوك صػػػ ـسللنػػػبسالػػػت مـ،سكلن قػػػؿسلم  ريػػػبسإلػػػ س حػػػيؿسل  ملػػػبسالػػػت مـ،س

األىػداؼسال طمكلػب،سس تػ ستت قػؽس؛كلصؼسليػـس ػ سلن حػليـس ػفسال ػكادسالت مل لػب،سكلر ػدىـسكلػك ييـ
ال حػػػت دك تسالتقنلػػب،يمـسل ػػػدس تمقلػػػ نسحػػػملل ن،سلػػػؿسأصػػػلالسن ػػػط نسسال ػػػت مـسنتل ػػػبسلظيػػػكرسرك ػػ ستنلػػػرسدكس

ل  للػػػػػ ن،سكأصػػػػػلالسالػػػػػت مـس ت ركػػػػػزانس كلػػػػػوسيس ػػػػػكؿسال  مػػػػػـ،سك ػػػػػ ستػػػػػ كرتسال نػػػػػ ى سالدراحػػػػػلبسلظيػػػػػكرسإ
تكلسكطرؽسأح للبسالتػدرلسسال حت دك تسالتقنلبسك  ؿسىذاسالت كلرسةن صرسال ني جس فسأىداؼسك  

ح  ةلؿ، س(.سََِٖ:ُِِكاألن طبسكطرؽسةرضي سكأح للبستقكل ي س"س)   سكا 

ذاسك فسال كقؼسالت مل تسقدستنلػرسيػتسضػكلسال حػت دك تسالتكنكلك لػبسلك يػبسةن صػرهس يػ سسكا 
كىػػػذاس ػػػ سأقرتػػػوسكزارةسس،لػػٌدسكأفسلكػػػكفسىنػػػ ؾس نيػػػ جسمػػػ صسلتنػػػ كؿسالتكنكلك لػػػ سكطػػػرؽسالت ػػػ لشس  يػػػ 

لتتن غـس  س  ستطر وساأل ـس فس   يتستح  س فسم لي سلن رسكق يتي سكالكةتسلي سس؛لترللبسكالت ملـا
س.ل لتكنكلك ل سك  ستقد وس فس ؿسل  ك تسال  ت  سكتن لبس كاردهسكم صبس  سلت مؽس

لػػؿس"س لػػثسأصػػل تسالتكنكلك لػػ س تحػػ رةبسك ت  قػػبستطػػ ؿس  لػػ س كانػػبسال لػػ ةسال صػػرلبس
حكالسال تقد بسأـسالن  لبس،سك  سا ت حسال ػ لـستقػدـسسدكؿسال  لـلقرلسالن  لبسيتس  ظـسكا تدتسلتصؿسا

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس" ػػػػػذىؿسلت لػػػػػزسلن ػػػػػكسى نػػػػػؿسيػػػػػتسال  ػػػػػ رؼسال م لػػػػػبسكتطللق تيػػػػػ سالتكنكلك لػػػػػبسالتػػػػػتساتحػػػػػ سنط قيػػػػػ 
س.(ُ:سََُِ)الزة نلف،
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 لػػثسأضػػ تسالتكنكلك لػػ س   رحػػػبسس،بسةمليػػػ سك   رحػػبلتطللقػػ تست تػػ جسإلػػ ستػػدرسكىػػذهسالس
التكنكلك لػػػبسال متم ػػػبسىػػػتسالركلػػػزةسستال يػػػ راكةملػػػوست تلػػػرسس،لك لػػػبسكحػػػمكك نسلك لػػػ نسيػػػتس لػػػ ةسالنػػػ س

ساألة ػػػػ ركسسال ػػػػنسسامػػػػت ؼسلنػػػػضسالنظػػػػرسةػػػػفكال   ةػػػػ تسسلأليػػػػرادلمكق يػػػػبسالتكنكلك لػػػػبسساألح حػػػػلب
سلمتقدـسال م تسكالتكنكلك تسيتسال صرسال دلث.سالح بسال  لزة سكالتمصص تسل ةتل رى

التػػتسلحػػتمد ي سال ػػت مـسيػػتست مػػـسسأىػػـساألحػػسسالقػػدراتسال قملػػبس ػػفسـكاحػػتمداالت كلػػرسسكل ػػدس
ك ػفسس،لذلؾستك ػبسايىت ػ ـسل ككنػ تسال قػؿسكال  ملػ تسال قملػبسال ي راتسالتكنكلك لبسكالتدربسةملي ،

س ػػػ سلحػػػ  س ل يػػػـسسال ي ػػػب ػػػدسال ػػػدامؿسأل ةتل رىػػػ سس( ػػػ نلتسالػػػد  غالػػػت مـسلنظرلػػػبس)ىنػػػ سللػػػرزس  يػػػـك
سة مل تسالت كلرسكالت ملـسكالت مـ.

 ػؿسالػت مـسأايىت ػ ـسل ػ نلتسالػد  غس ػفسرلفس فسالقػرفسال  ػرلفسلميتسال قدلفساألقدسلدأسكس"س
لػدةـسن ػ طسس؛وة ػؿسالػد  غسل  نللػسآللػ تكال يـسالقػ نـسةمػ سال  نػ ،سكذلػؾس ػفسمػ ؿسالت ػرؼسةمػ س

تنػػ دمسللنػ لسلػػرا  سسأصػكاتظيػػرتس ػدلك سسدراتيـسال قملػبسيػتس ػػ نلتسالػد  غ،سإذقػػت حػلفسال ت م ػلفسكس
سسسسس" ت ػػددسس سدراحػػلبست ت ػػدسةمػػ سالػػت مـسل لػػد  غ،سكذلػػؾسلتن لػػبسقػػدراتسال ت م ػػلفسيػػتس  ػػ يتسىك نػػ 
س(.ِٓ:سََِْالحمطت،س)

 ل  مـسيػػ  سنػػكعساإلةػػدادسالػػذمستمقػػ ه،ن ػػ حسال  مػػـسيػػتس ينتػػوسلتكقػػؼسإلػػ س ػػدسكللػػرسةمػػسفكأل"
سليػػػ سىػػػكسذلػػػؾسال  مػػػـسالقػػػ درسةمػػػ ست قلػػػؽس  ظػػػـسأدكارهسالتػػػتسل ػػػبسحػػػمل  نسسال  ػػػدسإةػػػدادانس سسسسسسسسسس"سأفسلقػػػـك
سسسسسسس.(ِ:سََِٖ)ألكس  ر،

سالتطللقل فسىن ستلرزسأى لبسإةدادسالط لبسال  مـسيتستمصصسالتكنكلك لس إةدادانسبس سكال مـك
ال يػ راتسالتكنكلك لػبسيستقتصػرسلػبس،سكم صػبسأفسحػتراتل ل تسال م لنظرل تسكاإلا دثسلتن حبس  سأ

ةتػراؼسل ى لػبسذلػؾسيػتسل ػضسيةم سال كانبسال ضملبسكال حػدلبسالتػتسل تمكيػ سال  م ػكفسيقػطس ػ سا
سال يػ راتساأل ػرسالػذمسلػتالسلم  مػـساأل ل فسكلكني ستتطمبسقكةسةقملبسكذك لس  دانسيتسالت   ػؿس ػ ستمػؾ

س.درتوسيتسىذاسال   ؿسإكل تسق

   سحلؽسلتضالسلن سأى لبستن لبس ي راتسالط لبسال  مـسيتس  ػ ؿسالتػدرلسسلنظرلػبس ػ نلتسس
تسالحػ لقبسال دلػدس ػفسالدراحػ ست لثسأكلتس،سالد  غسكىذاس  س  لتسلوسالدراحبسكح تس  ىدةنسلت قلقو

س(،ََِٗغػػػػػػػػػػػ ،(،س)األََِٗ(،سس)لكحػػػػػػػػػػػؼ،ََِٗ،دراحػػػػػػػػػػػب)ةلدس:أى لػػػػػػػػػػػبسىػػػػػػػػػػػذهسالنظرلػػػػػػػػػػػبس كػػػػػػػػػػػؿ
س.س(ََُِ)  ش،س،(ََِٕ)النكطت،

إيسأفسالدراحػػػبسال  للػػػبست لػػػزتسةػػػفسالدراحػػػ تسالحػػػ لقبسككنيػػػ سالدراحػػػبساألكلػػػ سالتػػػتستن كلػػػتس
س.س-ةم س دسةمـسالل  ث- ي راتسال ؾسكالتركلبسل ضسلسبت مقال سبالتكنكلك لسال ي رات
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 مشكمة الدراسة:     
ساآلتت:الرنلسستت كؿس  كمبسالدراحبسيتسالحؤاؿس

س

سؾ ػػػ يػػػ راتسالل ػػػضسلتن لػػػبس قتػػػرحسقػػػ نـسةمػػػ سنظرلػػػبسالػػػت مـسل ػػػ نلتسالػػػد  غسس ػػػ سأكػػػرسلرنػػػ   ستقنػػػت
س؟سالط للبسال  م بسلدلسسكالتركلب

 األسئمة الفرعية اآلتية: السؤاؿ الرئيس ويتفرع مف - 
س  

 سس؟سب  م الط للبسالالكا بستكايرى سلدلسال ؾسكالتركلبس  س ي راتس -ُ

س يػ راتل ػضسسرحسسالق نـسةمػ سنظرلػبسالػت مـسل ػ نلتسالػد  غسلتن لػبس  ساللرن   سالتقنتسال قت -ِ
س؟سسب  م الط للبساللدلسال ؾسكالتركلبس

س(لػػػػػلفس تكحػػػػػطسدر ػػػػػ تَٓ.َ≤سαىػػػػػؿستك ػػػػػدسيػػػػػركؽسذاتسديلػػػػػبسإ صػػػػػ نلبسةنػػػػػدس حػػػػػتكلس) -ّ
تطللػػػػؽسسقلػػػػؿسايمتلػػػػ رسالت صػػػػلمتسيػػػػتلمػػػػد  غسس ػػػػفال  نػػػػبساأللذكاتسس تال  م ػػػػسالط للػػػػ ت
 ؟سسل دسالتطللؽسفدر  تيكساللرن   س

(لػػػػػلفس تكحػػػػػطسدر ػػػػػ تسَٓ.َ≤سαىػػػػػؿستك ػػػػػدسيػػػػػركؽسذاتسديلػػػػػبسإ صػػػػػ نلبسةنػػػػػدس حػػػػػتكلس) -ْ
لمػػػػد  غسيػػػػتسايمتلػػػػ رسالت صػػػػلمتسقلػػػػؿستطللػػػػؽسسحػػػػرالط للػػػػ تسال  م ػػػػ تسذكاتسال  نػػػػبساألل

 ل دسالتطللؽس؟سدر  تيفاللرن   سكس

س(لػػػػػلفس تكحػػػػػطسدر ػػػػػ تَٓ.َ≤سαىػػػػػؿستك ػػػػػدسيػػػػػركؽسذاتسديلػػػػػبسإ صػػػػػ نلبسةنػػػػػدس حػػػػػتكلس) -ٓ
يػػػتس يػػ راتسال ػػؾسكالتركلػػػبسقلػػؿستطللػػػؽسسلمػػد  غس ػػفذكاتسال  نػػػبساأللسالط للػػ تسال  م ػػ ت

 ل دسالتطللؽس؟سدر  تيفاللرن   سكس

(لػػػػػلفس تكحػػػػػطسدر ػػػػػ تسَٓ.َ≤سαىػػػػػؿستك ػػػػػدسيػػػػػركؽسذاتسديلػػػػػبسإ صػػػػػ نلبسةنػػػػػدس حػػػػػتكلس) -ٔ
لمػػد  غسيػػتس يػػ راتسال ػػؾسكالتركلػػبسقلػػؿستطللػػؽسسال  م ػػ تسذكاتسال  نػػبساأللحػػرالط للػػ تس

 ل دسالتطللؽس؟سدر  تيفللرن   سكسا

(لػػػػػلفس تكحػػػػػطسدر ػػػػػ تسَٓ.َ≤سαىػػػػػؿستك ػػػػػدسيػػػػػركؽسذاتسديلػػػػػبسإ صػػػػػ نلبسةنػػػػػدس حػػػػػتكلس) -ٕ
ذكاتسال  نبساأللحػرسلمػد  غسيػتسس،سكأقرانيفالط لل تسال  م  تسذكاتسال  نبساألل فسلمد  غ

 تطللؽساللرن   س؟ل دسايمتل رسالت صلمتس

(لػػػػػلفس تكحػػػػػطسدر ػػػػػ تسَٓ.َ≤سαتكلس)ىػػػػػؿستك ػػػػػدسيػػػػػركؽسذاتسديلػػػػػبسإ صػػػػػ نلبسةنػػػػػدس حػػػػػ -ٖ
سسذكاتسال  نبساأللحػرسلمػد  غسيػتس،سكأقرانيفالط لل تسال  م  تسذكاتسال  نبساألل فسلمد  غ

 ؟تطللؽساللرن   ل دس ي راتسال ؾسكالتركلبس
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 فروض الدراسة: 
سالط لل تس(للفس تكحطسدر  تَٓ.َ≤سαك دسيركؽسذاتسديلبسإ ص نلبسةندس حتكلس)يست -ُ

 لمد  غسيتسايمتل رسالت صلمتسقلؿستطللؽساللرن   ساتسال  نبساألل فذكسسال  م  ت

 .ل دسالتطللؽسسدر  تيفكسسسس

سالط لل تس(للفس تكحطسدر  تَٓ.َ≤سαك دسيركؽسذاتسديلبسإ ص نلبسةندس حتكلس)يست -ِ
رسالت صلمتسقلؿستطللؽساللرن   سلمد  غسيتسايمتل سذكاتسال  نبساأللحرسال  م  ت

 .طللؽسل دسالتسدر  تيفكس

سالط لل تس(للفس تكحطسدر  تَٓ.َ≤سαك دسيركؽسذاتسديلبسإ ص نلبسةندس حتكلس)يست -ّ
ال ؾسكالتركلبسقلؿستطللؽساللرن   سسيتس ي راتسلمد  غسال  م  تسذكاتسال  نبساألل ف

 .ل دسالتطللؽسسدر  تيفكس

ستالط لل س(للفس تكحطسدر  تَٓ.َ≤سαك دسيركؽسذاتسديلبسإ ص نلبسةندس حتكلس)يست -ْ
ال ؾسكالتركلبسقلؿستطللؽساللرن   سسيتس ي راتسلمد  غسحرال  م  تسذكاتسال  نبساألل

 .ل دسالتطللؽسسدر  تيفكس

(للفس تكحطسدر  تسالط لل تسَٓ.َ≤سαتك دسيركؽسذاتسديلبسإ ص نلبسةندس حتكلس)يس -ٓ
تل رسذكاتسال  نبساأللحرسلمد  غسيتسايمس،سكأقرانيفال  م  تسذكاتسال  نبساألل فسلمد  غ

 .ستطللؽساللرن   ل دسالت صلمتس

(للفس تكحطسدر  تسالط لل تسَٓ.َ≤سαتك دسيركؽسذاتسديلبسإ ص نلبسةندس حتكلس)يس -ٔ
 ي راتسسذكاتسال  نبساأللحرسلمد  غسيتس،سكأقرانيفال  م  تسذكاتسال  نبساألل فسلمد  غ

 .ستطللؽساللرن   ل دسال ؾسكالتركلبس

 

 أىداؼ الدراسة:   
 : إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية تسعى الدراسة

 .الط للبسال  م بالتتسل بستكايرى سلدلسال ؾسكالتركلبسس ي راتت دلدسق ن بسل -ُ

 يػػػ راتسال ػػػؾسل ػػػضسلتن لػػػبسس؛نظرلػػػبسالػػػت مـسل ػػػ نلتسالػػػد  غسقػػػ نـسةمػػػ سسقنػػػتلنػػػ لسلرنػػػ   ست -ِ
 .كالتركلبسلدلسالط للبسال  م بس

 ي راتسال ػؾسكالتركلػبسةمػ سسل ضس لبتنسيتأكرسنظرلبسالت مـسل  نلتسالد  غسالكقكؼسةم س -ّ
 الط للبسال  م بس.

دراحبسيتسكؿس ػفسلم  نبسال حلطرس فسالد  غسلدلسأيرادسةلنبسالس ركؽديلبسالةم سسالت رؼ -ْ
 .لط قبسال   ظبسكسسايمتل رسالت صلمت

س



                                                                       6 

 أىمية الدراسة :   
 النق طساآلتلب:تك فسأى لبسىذهسالدراحبسيتس

ط للػػػ تسملسبتقنلػػححػػػ تسالت مػػلـسال ػػ لتسيػػتستطػػػكلرسكلنػػ لسلػػرا  سقػػدست لػػدسالدراحػػبسال    ػػ تسك ؤس -ُ
سالتطللقلبسيتستمصصس ت  م ال  .تركلبسلاكسسؾال س ي راتل ضسسلتن لبسالتكنكلك ل سكال مـك

 حػػتكلسكم صػػبسال ػػ  ملفسيػػتس  ػػ ؿسالتػػدرلبسكالت ىلػػؿسيػػتس  ريػػبسقػػدست لػػدسكزارةسالترللػػبسكالت مػػلـس -ِ
 .سلفسكال  م  تال  م سلال تكايرةسلدسال ؾسكالتركلبس ي رات

تن لتيػ سلػدلسسالكا ػبسال ؾسكالتركلب ي راتسػلتزكدىـسإني س لثسس،س فقدست لدسالل  كلفسكالدارحلف -ّ
سسكالتكنكلك ل سس تال  م الط لل تس  .يتسقحـست ملـسال مـك

األدالسالػذمسلنلنػتس حػتكلسكذلؾس ػفسمػ ؿست دلػدسس،  ملتتسالت ملـسكالت مـلتمطلطسالقدرةسةم سال -ْ
 يتسني لبسالملرةسالت مل لب.سفكسلصؿسإللوسال ت م أفس

 
 حدود الدراسة:   

س:سال دكدساآلتلبةم سالدراحبسساقتصرت
إةػػػدادس  مػػػـسالتكنكلك لػػػ س ػػػفسكملػػػبس)ضػػػ فسمطػػػبسال  م ػػػ تسسالط للػػػ تالدراحػػػبسةمػػػ سستقتصػػػرساس-ُ

لم صػؿسس(ك لػثال حتكلسال)سسغزةس-(ال    بساإلح  لبسيتسالتكنكلك ل ت ملـسال مكـسكسسقحـالترللبسس
س.(ـَُُِ/ََُِ)الدراحتسس فسال  ـسك نتال

س.سب  م الط للبسالسؾسكالتركلبسسالكا بستكيرى سلدل ي راتسال ل ضسةم سسبالدراحستقتصرساس-ِ
 

 
 مصطمحات الدراسة:   

يػتسس إةػ دةسصػل غبس   كةػبس ػفسالملػراتستقػدـسل لكحػ نؿسالت مل لػبسكالتكنكلك لػ":قنيالبرنامج الت
س.(ٕ:سََِٓ)س حفس،س"اكتح بسال ي راتسال مططسلي س ركبسالت ملـسلتلحلر

تق ف"الميارة:  .(ٕ:سََِٓ)س حفس،سس"ىتسالقدرةسةم سإن  زسال ي ـسكاألن طبسلحرةبسكدقبسكا 

م ػػ بسال ت مقػػبسل ألسىػػتسال يػػ راتسالضػػركرلبسلكضػػ سال  ريػػبسال م لػػب: ميػػارات الفػػؾ والتركيػػب
تق ف.حرسسالتطللقتسلكؿسيتساإلط رسال  متكال   دفس  ةبسكدقبسكا 
ىػػػكس ركػػػزسال قػػػؿسالػػػذمسل لػػػزساإلنحػػػ فسةػػػفسلػػػ قتسال ممكقػػػ تسال لػػػبسكلصػػػكرةسم صػػػبس"س:الػػػدماغ

%س ػػفسكزفس حػػـساإلنحػػ فسِأىػػـسأ ػػزالسال يػػ زسال صػػلتس،سكللمػػلسكزفسالػػد  غسسال لكانػػ تسكىػػك
 .(ُُُ-َُُ:سََِْ)سة  نبسكالمزندارس،"سسالل لل

 ػ نلتسالػد  غسيػتست حػلفسقػدراتسال ػت مـسالت كلرلػبسنظرلػبسالػت مـسلستحػيـ "نظرية جانبي الػدماغ:
ةمػ س  فسم ؿسلرا  سأكس ن ى س  لنبسلتـسلن ؤى سيتسضكلسآلل تسة ؿسالد  غسكل لت لتسالت ػرؼ
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ال  نػػػبسكت ػػػززسل لػػػثستصػػػقؿستمػػػؾساللػػػرا  سأكسال نػػػ ى سال  ػػػدةسلػػػذلؾسس،ال  نػػػبسال حػػػلطرس نػػػو
 .(ُُٖ-سُُّس:ََِّ،س)ةللدسكة  نوس"لت حلنوسكتطكلرهال  نبسغلرسال حلطرس

األلحرس فسال حـسكىكسسال  نبسكىكسذلؾسال زلسالذمسلحلطرسةم ":  مف الدماغ الجانب األيمف
                                                                 "ال ت ػػػػػػػػػػ بسكالت كلػػػػػػػػػػرسال دحػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػرتلطسلػػػػػػػػػػ لت كلرساللصػػػػػػػػػػرمسكغلػػػػػػػػػػرسالم ظػػػػػػػػػػتسكال كػػػػػػػػػػ نتسكس

 س.(سٕ:سََِٕ،س)سالنكطت

سكىػػكسذلػػؾسال ػػزلسالػػذمسلػػت كـسيػػتسال  نػػبساألل ػػفس ػػفسال حػػـسكىػػك":مػػف الػػدماغ الجانػػب األيسػػر
س"سلم ظتكاسالتصنل تسكال نطقتسككذلؾسالت كلرس،ةفسالت كلرسال تق ربسكال ك وسل لت  صلؿسكؿؤس ح

 .(ُٕ:سََِّكرلت  رد،س)ركن لد

نتػ جسكحػ نؿ ىػتسالط للػب :الطالبة المعممة (سضػ فسمطػبسِت مل لػبس)سال حػ مبسل حػ ؽستصػ لـسكا 
سكالتكنكلك ل س.  إةدادس  مـسالتكنكلك ل س فسكملبسالترللبسقحـست ملـسال مـك

س
س
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 الفصؿ الثاني
 نظػػرياإلطػػار ال

كترلكل ن(سكال ي راتسالتكنكلك لبس س  نلتسالد  غس)ت رل ل سن
 

 

 الدماغ تشريحيًا. اجانبأواًل : 

 الدماغ تربويًا. اجانب:  ثانياً   

 الميارات التكنولوجية.ثالثًا :   
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 الفصؿ الثاني
 اإلطػػار النظػري

  جانبي الدماغ )تشريحياً وتربويًا( والميارات التكنولوجية
 

 لػػثسس، لترللػػبسكالت مػػلـلفسلفسكال يت ػػلفسكالدارحػػلاللػػ  ك ػػنمتسنظرلػػبسالػػت مـسل ػػ نلتسالػػد  غس
د  غسك  نللػػػػوسكأحػػػػ للبس لػػػػالقضػػػػ ل سالتػػػػتستيػػػػتـسليت ػػػػدككاسةػػػػفسس،كدراحػػػػ تيـسأل ػػػػ كيـستن كلكىػػػػ سيػػػػتس

حػػتراتل ل تست  لمػػو يػػتس حػػـساإلنحػػ فسكالػػذمسسسب ػػ لساليا ػػزساألس ػػفسهل ةتلػػ رسس؛أكست  لػػؿسأ ػػدس  نللػػوس،كا 
 ركػػزسال  ملػػ تسال قملػػبسل ػػ ست تكليػػ س ػػفسنظػػرسكت  ػػؿس،سكىػػكسسالقػػراراتسكاأل كػػ ـسالحػػمل بس نػػوستصػػدر

صرس،سييكس ن طسالت كلرس،سكىذهسال قلقػبسصػدقي سالقػرآفسالكػرلـسالػذمسلم طػبسيػتسككلػرسكاحتنل طسكتل
 ػػفسآل تػػوسال قػػؿسكأكلػػتساألللػػ بسيػػتس  ريػػبسأحػػرارسالكػػكفسكال ك ػػكداتسكال ممكقػػ تسكصػػدؽسا س لػػثس

كفىس"س:لقكؿ سلىنظيري ًلؿًس ًإلى  أىيى ى ًمقىتٍس كىٍلؼىس اإٍلً س مي لى سالحَّ ى لسكىٍلؼى ًي ىػٍتسكىسسكىاً  لىػ سري سنيًصػلىٍتسكىاً  لىػ ساٍلً لىػ ًؿسكىٍلػؼى اً 
تٍس سحيػػػًط ى ٍلػػػؼى "سس:{،سكلقػػػكؿسألضػػػ َِ-ُٕ"}الن  ػػػلبس:سساأٍلىٍرًضسكى كفىسًن سأىيىػػػ ستيٍلًصػػػري ـٍ ًيػػػتسأىٍن يًحػػػكي سسسسسسسسس" كى

نيػكًلًيـٍس الًَّذلفىس"س ،سكلقكؿسألض :{سُِ}سالذارل ت: س ي مى ى قي يكدناسكىةى سالمَّوىسًقلى  ن سكى كفى ٍمػًؽس لىٍذكيري سًيػتسمى كفى لىتى ىكَّػري كى
ػػػػػػػػػػػػػػ  لَّنىػػػػػػػػػػػػػػ س ى سيىقًسسالحَّػػػػػػػػػػػػػػ ى كىاًتسكىاألىٍرًضسرى سىىػػػػػػػػػػػػػػذىاسلىػػػػػػػػػػػػػػ ًط نسحيػػػػػػػػػػػػػػٍل ى نىؾى مىٍقػػػػػػػػػػػػػػتى سالنَّػػػػػػػػػػػػػػ رًسمى ػػػػػػػػػػػػػػذىابى سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس"نىػػػػػػػػػػػػػػ سةى

س.{ُُٗآؿسة راف:}

كيتسال ق لؿسن دسالقرآفسذـسىؤيلسالصنؼس فسالن سسالذلفسل طمكفسأيي  يـسةفسييػـسال لػ ةس
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل قمػػػػػػػكف"سسإفس ػػػػػػػرسالػػػػػػػدكابسةنػػػػػػػدسا سالصػػػػػػػـسالػػػػػػػلكـسالػػػػػػػذلفسيس"س: ػػػػػػػفس ػػػػػػػكليـس لػػػػػػػثسلقػػػػػػػكؿسيػػػػػػػليـ

س.{ِِ}ساألن  ؿ:
 

ككظ ن ػػوسك  لزاتػػوسس،كقػػدسمصػػصسىػػذاسال صػػؿسلم ػػدلثسللحػػي بسةػػفسالػػد  غس ػػفسالن  لػػبسالت ػػرل لب
س؛حػػػت  دةس نػػػوسيػػػتس  ػػػ ؿسالترللػػػبسكالت مػػػلـايككل لػػػبسسس،ك صػػػ درس  مك تنػػػ سةنػػػوس،ك ككن تػػػوساألح حػػػلب

 كلرسكاإللداعسالذمستصػدرس نػوسالقػراراتسكاأل كػ ـسةمػ ساأل ػل لس،سكتكظل ػوسل ةتل رسالد  غس ركزسالت
ال يػػػ راتسالتكنكلك لػػػبسسيػػػتسىػػػذاسال صػػػؿسالل  ػػػثك ػػػ ستنػػػ كؿسلمكصػػػكؿسإلػػػ سالنتػػػ ن سال تكمػػػ ةس نػػػوس،سكس

كت دثسةفس ي راتسال ؾسكالتركلبسكأى لتيػ سكأححػي سسكأىداؼسالتكنكلك ل سكمص نصي س،س،كتصنل ي 
اةػػػػدسيػػػػتسطرلقػػػبساحػػػػتمدا ي سأكنػػػػ لسال  ػػػػؿس  ػػػددانسألىػػػػـساإلحػػػػتراتل ل تسكاألحػػػػ للبسال   ػػػبسكأىػػػػـسالقكس

سسيتسال  ملبسالت مل لبس.سلتكظل ي س؛التدرلحلبسلتمؾسال ي رات
 

 

 

 

http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=%25D9%2588%25D9%2581%25D9%258A%2B%25D8%25A3%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B3%25D9%2583%25D9%2585%2B%25D8%25A3%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25A7%2B%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.islamdoor.com%2Fk9%2Fanfskm.htm&ei=Eh6tTo3eJIaLhQfFjrnGDw&usg=AFQjCNF4gOhQHG1hTOrcTC55N3_m9TFEPA&cad=rja
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 ًا:يالدماغ تشريح أواًل : جانبا  
ةندسال دلثسةفسنظرلبس  نلتسالد  غ،س فسال دلرسلن سأفسنض سللفسلدمسالق رئسس  مك  تس

لػػرلسكسس،الػػد  غسككظ ن ػػوسك  لزاتػػوسك ككن تػػوساألح حػػلبسك صػػ درس  مك تنػػ سةػػفسالػػد  غأح حػػلبسةػػفس
س.الل  ثسأى لبسذكرى سيتسصدرسىذاسال صؿسك قد بسأح حلبسلي سة قبسقكلبسل  نلتسالد  غس

س
س دماغنا معمومات أساسية  

م ك  تسكل لر كعسإل سةدلدس فسال را  سكال ص درستكصؿسالل  ثسإل س  مبس فسال ق نؽسكال  
 :(ُُس:ََِٓ)ةللداتسكألكسالح لد،األح حلبسال ت مقبسل لد  غسلذكرس ني س

سكنـس.(ْ.ُ-ّ.ُ) فسكزفسال حـسل تكحطسس(%ِ)سكزفسالد  غ -ُ
 الكاردسإل سال حـ.سف فساألكح ل(%َِ)س، فسكزفسط قبسال حـسس(%َِ)لحتيمؾسالد  غس -ِ

   لكفسدـسيتسالح ةبس.(سٖ)لصؿسالد  غس -ّ

 ك سس  لسلك ل نسكللسسةصلران.(سُِ-ٖ)ل ت جسالد  غسإل  -ْ

 م ل سةصللبسىتسال حؤكلبسةفسالت كلر.س(%َُ) فسم ل سالد  غسغركلبس،س(%َٗ) -ٓ

 ملكفسمملبسةصللبسلك ل نسكة ن سقركن نسيمفسن قدس لن نس فسط قبسالد  غ.س(سُ/ِس)لكسيقدن  -ٔ
 لملكفسنلركف.(سََُ)يمدلن 

 .(سسسسسسسس)نحتمدـس  لل نس زلانسلحلط نس فسط قتن سالد  غلب -ٕ

 الت مـسىكستنلرسيلزلكلك تسل دثسيتسم ل سالد  غسال صللبس. -ٖ

لتح سة رس ت سلككفسالت مـسل  ؿسالد  غسلزل دةسةددسال كاسس.سكل ت جسإل سال كاسسا -ٗ
 ي  ين.

 كـسالكرلكىلدراتس.س،لؤكرسالنذالس دانسةم سالد  غ.سالحكرسكاللركتلفسأكينس -َُ

 يرسللنبسة ؿس ن حلبسلو.كتكسس سى  بس دانسلن كسالد  غال كحلق -ُُ

 ال كاطؼسى  بس دانسلن كسالد  غ. -ُِ

 الق رةسالد  غلبسغط لسم ر تسح لؾست لوسق رةساللرتق لبسلكني س ملنبسل لت يلؼ. -ُّ

س نس ملكن(َِٓ)سلتككفسالد  غس فسنص تسكرةس:أل فسكألحرس رتلطلفسل لل ؼسةصللبسةددى  -ُْ
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس.للفس   نسنل  ل سكؿس  نبسأ كرانس متم ب،سكل كفساحتمداـسال  ،س

س
س
س

   1  

1111 
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 :مصادر معموماتنا عف الدماغ
تقد تسكح نؿس  ريبسالد  غس  ستقدـسالتكنكلك ل س،س لثسأصلالسل إل ك فستصكلرسال  مل تسالتتس

)ةللػػداتسك ػػ سذكرى ت ػرمسداممػػوسيػػتسظػػركؼسكأكضػػ عس متم ػػبس،سك ػػفسألػػرزسكحػػ نؿس  ريتنػػ سل لػػد  غس
س:سكىتس(ُِس:ََِٓكألكسالح لد،

سأكس ػ سل ػرؼسMagnetic Resonance Imagingأ يزةسالتصكلرس:سالرنلفسال نن طلحػتس -ُ
.سسسسسسسسسس(NMRIلػػػػػػػػػػ)سأكس ػػػػػػػػػ سل ػػػػػػػػػرؼسNuclearكالػػػػػػػػػرنلفسال نن طلحػػػػػػػػػتسالنػػػػػػػػػككمسس،(MRIس)لػػػػػػػػػػ

ك نلػػبسل ػػ سلحػػ السلقلػػ سستحمحػػؿسالت كلػػر،سل م(سَٓ) لػػثسل إل كػػ فسال صػػكؿسةمػػ سصػػكرةسكػػؿ
سغتسيتسأكن لس ؿسال  ك ت.سكتتل س قدارسالن  طسالد  

سReaction time لثسل كفسقل سسز فسالر  سأكسحرةبسايحػت  لبسس،الدراح تساإلكملنلكلب -ِ
  فسم ؿسك كدس تطكةلفسيتسال ل دةسأكسال متلرس.

أكس ػػػ سس،Position Emission Tomography يػػػ زسالتصػػػكلرسال ػػػ  ةتسالطلقػػػتس:س -ّ
ال  دةسال  ػ بسالن ت ػبسةػفساحػتي ؾسالػد  غس لثسلقرأسىذاسال ي زسك لبسس(، (PET لػلح  س

 لم مكككز،سك  سلقرأسن  طسال مكككزسيتسس متمؼسأ زالسالد  غس.

الت ػػرلالس:سإفسإ ػػرالسة ملػػ تست ػػرلالسالػػد  غسك ػػ تسككلػػرانس ػػفسال  مك ػػ تس،سك ػػفسألػػرزسىػػذهس -ْ
ايكت  ي تس  سل دثسلم  لراتسال صللبسيتسالد  غس لفسلت رضسالد  غسل كاقؼسصػ لبس،س

ثساتضالسأفس فسمض كاسل ي ـست مل لبسأكسغلرست مل لبس  قدةستنلرتسأد نتيـسيزلكلك ل نس ل
 لدر بسأكلر.سكن تسلدليـس  لراتسةصللبسأكلر.

 قػػ للسسالطلػػؼس:سكىػػتسسأ يػػزةستقػػلسسكل  كلػػ تسالػػد  غسكاإلر ػػ داتسال صػػللبسالن ت ػػبسةػػفس -ٓ
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس.ن  طو

 
 :العصبي ومكوناتو ووظائفو الجياز  

،سكلتكػكفس ػفسنصػ لفسكػركللفسى ػ سالنصػؼساألل ػفسد  غسىكسأىػـسأ ػزالسال يػ زسال صػلت"ال
لمد  غسكالنصؼساأللحرسلمد  غس،سكلكؿس ني  سكظ ن ػوسالم صػبسلػوس،سكل صػؿسللني ػ سال حػـسال  حػ س

سلنقؿسال  مك  تسللني  سةلرس   كةبسكللرةس فسالم ل سال صللب" س(.ُّ:صََِٗ)ةلد،الذمسلقـك
س

   : Nevous systemالجياز العصبي :  
إفسال يػػ زسال صػػلتس ػػفساأل يػػزةسال  قػػدةسكال ي ػػبسال رتلطػػبسلكػػؿس ػػزلس ػػفس حػػـساإلنحػػ فس،س
ي ألةصػػ بسال ك ػػكدةسيػػتسال يػػ زسال صػػلتست تػػدسإلػػ ساألطػػراؼسال مكلػػبسكاألطػػراؼسالحػػ ملبسكال ػػذعس

 ( ٕٗ:  ٕٛٓٓ، ) عفانة والجيش  ك  ل سأ يزةسال حـساألمرلس.
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 مكونات الجياز العصبي :  -

سى  س:سلنقحـسال ي زسال صلتسإل سقح لفسأح حللفسس
سال ي زسال صلتسال ركزمس. -ُ
 ال ي زسال صلتسالطريتس. -ِ

س
 الجياز العصبي المركزي   -ٔ

سكلتككفسال ي زسال صلتسال ركزمس فس:سالد  غسكال لؿسال ككتس.
  :الدماغ -أ    

األةضػػ لسال ك ػػكدةسيػػتساإلنحػػ فساللػػ للسكلػػزفس ػػكالتسك كػػبسل كنػػد،سسل تلػػرسالػػد  غسأ ػػدسأكلػػر
(سُٖيػتسحػفس)سال ػردسكغ لل نس  سلككفسيتسالنح لسأصنرس فسالر  ؿ،سكلصؿس   ػوسالنيػ نتسةنػد

كالتػتسس(سٔ:سََِٕ،)سإحػ  ةلؿسسك ػ سذكرتيػ س،كسالم ل ،سكلتككفس فسل للفسال صلكن تسأة   نس
س:تنقحـسإل 

 
 ية :الخاليا العصب -    

،سسس(سلملػكفسََُكىتسالتتست  ؿسالد  غسةنصرسالت مـسكالت كلرس،سكةددى س  سلقػ ربس)سسسسس
سإكىذاسال ددسىكسنصؼس  سل تمكوسط ؿسللملسالحنتلفس فسال  رس،سإذس فساإلنح فسل قدسكػؿسلػـك

لكضػالس ككنػ تسست مؿسكةدـسايحت   ؿس،سال كؿساآلتػتم ل س فسد  غوسلحلبساي تك ؾسكال
سصللبس:المملبسال 
س
 

سسسسسسسس
 .مكونات الخمية العصبية( ٔ.ٕشكؿ )
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 الخاليا الغروية : -

(سسَََُ فسم ل سالد  غس،سكلك ػدسلػدلساإلنحػ فسيليػ س ػ سلقػ ربس)س(%َٗ) كالتس
لملكفسمملبس،سكىتس متم بست    نسةفسالم ل سال صللبس،سإذسيست مؾسالمملبسالنركلبس حػ  نس،س

،س ني ستككلفس   زسدـسالد  غس،سنقؿسال ن صرسالنذانلبس،سسكىتسةدةسأنكاعسكلي سةدةسكظ نؼ
سلكضالسصكرةسالمملبسالنركلبس:سستتكال كؿساآل
 

س    
س

 لخمية الغروية ا( ٕ.ٕشكؿ )
 
س:ىي  مكونات الدماغإف ف(سسّٓس-ْْ:سسََِٖ)سة  نبسكال لشس،س وفقًا لما أورده 

س،سك   طسلح نؿسل   لتوس.    بالرنلسسكلق سدامؿست كلؼسالسال خس:سكىكس ركزسال  مل تس-
  ذعسال خس:سكالذمسلتض فسالد  غساألكحطس،سكال حرس،سكالنم عسال حتطلؿس.س-

ال مػػلخس:سكلقػػ سممػػؼسالػػد  غساألكحػػطسكال حػػرسكالنمػػ عسال حػػتطلؿس،سكلتصػػؿسال مػػلخسل ػػذعسس-
وسالػػػد  غسةػػػفسطرلػػػؽسالحػػػكلقبسال ململػػػبسال مكلػػػبسكالحػػػكلقبسال ململػػػبسالحػػػ ملبس،س ػػػفسأىػػػـسكظ ن ػػػ

ال   يظػػبسةمػػػ ستػػػكازفسال حػػػـس،سكلحػػػلطرسةمػػػ ستػػػكترسال ضػػػ تسكاين ك حػػػ تسالم صػػػبسلتػػػكازفس
تس ككن سلكضالساآلتتال حـسل لت  كفس  سال ض تس،سكلحلطرسةم ستكترسال ض تس.سكال كؿس

 بس:سسالد  غسالرنلح
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  .ةمكونات الدماغ الرئيس ( ٖ.ٕشكؿ )
 
 الحبؿ الشوكي :  -ب

ال ي زسال صػلتسال ركػزمس،سكلك ػدسال لػؿسال ػككتسيػتسالقنػ ةسكن تس فس ككىكسال زلسالك نتس
سلللفسال لؿسال ككتسك ن طقوس:سس(سحـس،سكال كؿساآلتتْٓلسطكلوس كالتس)س لثسللمس،ال قرلب
 

 
  .الحبؿ الشوكي ومناطقو( ٗ.ٕشكؿ )
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 الجياز العصبي الطرفي : -ٕ
سكلتككفسال ي زسال صلتسالطريتس فس:

 ،سكالتتست  ؿسةم ستنذلبسال ض تساإلرادلبسيتسال حـس.لجسمية األعصاب الطرفية ا -أ

 ال رارةسكاللركدةس.س:كلبسةفساإل ح سس كؿ،سكىتس حؤسساألعصاب الطرفية الحسية -ب

،سكتتككفس فساكنتسة رسةصل نستلدأسل ل صبسال  تسكتنتيػتسل ل صػبسساألعصاب القحفية -ج
 ت تسالمح فس.س

كؿسةػػػفستنذلػػػبسال ضػػػ تسال إرادلػػػبسكلتكػػػكفس ػػػفسل حػػػؤس،سكىػػػكساسالجيػػػاز العصػػػبي المسػػػتقؿ -د
 ال ي زسال صلتسالكدمس،سكال ي زسال صلتسال كدمس.

 

سسسوظائؼ الجياز العصبي -
ك ػػػػفسمػػػػ ؿسالتقػػػػدـسال م ػػػػتسكالتكنكلػػػػك تسكدمػػػػكؿسالتقنلػػػػ تسال دلكػػػػبسيػػػػتسال  ػػػػ ؿسالطلػػػػتس،س

طقػػبسيػػتسالػػد  غسليػػ ساحػػتط عسال م ػػ لسالت ػػرؼسةمػػ سل ػػضسأحػػرارسالػػد  غس،س لػػثسك ػػدكاسأفسكػػؿس ن
ذهسال نطقبسكظل تي سالم صبسلي س،سكأمسممؿسل دثسيتسأمس نطقبسلؤدمسلدكرهسإل سممؿسيتسكظل بسى

 س:كىتس(سَُُ:سسََِْ)سة  نبسكالمزندارس،سالتتسأكردى كظ نؼسيتس   ل بسال  مك  تسك فسىذهسال

سمتم بس.ال حـسال سلل  زاس احتقل ؿسال  مك  تس فس  ل ساأل يزةسال حلبسكتكصلمي .ُ
تنظػػلـسة ملػػبسإنتػػ جسالط قػػبسال ز ػػبسلمنلضػػ تسال صػػللبسال ركلػػبسالتػػتستحػػتمدـسيػػتسالن ػػ طس .ِ

 ال ركتسأكسل  ؿسالنددسال تنكةبسل ل حـس.

 التنحلؽسللفسن  ط تسال حـسال متم بسل كؿسلؤدمسإل سالتك  ؿسكالترالطسكايتزافس. .ّ

صػػػػػدارساألكا ػػػػػرسل حػػػػػت  لبسلحػػػػػمكؾس  ػػػػػلف .ْ ق لمػػػػػبس تطملػػػػػ تسال كاقػػػػػؼسل س؛اتمػػػػػ ذسالقػػػػػراراتسكا 
 ال متم ب.

لم   يظبسةم س ل ةسالك نفسس؛ال   يظبسةم ساحت رارسال  مل تسال لكلبسل ل حـسل كؿستمق نت .ٓ
 ال تس.
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 الدماغ تربويًا : اثانيا: جانب 
  م ػػلف؛سسفسرة لػػبسالػػد  غسل  نللػػوسلنلنػػتسأفستكػػكفس طملػػ نسذاسأى لػػبسكللػػرةسةنػػدسالترلػػكللفسكالإ
ك نوسلصدرسقراراتوسكأ ك  وسةمػ ساأل ػل لس،سييػكسل تػ جسس،لداعسةندساإلنح ف ركزسالت كلرسكاإللككنوس

ل ن صػػرسأح حػػلبستحػػ ةدهسةمػػ سالن ػػكسكالتطػػكرسالػػذمسل ن ػػوسالت لػػزسكاإلتقػػ فسكتكظلػػؼس  لػػ س كاحػػوس
 سسسسسسسلمكصكؿسإل سالنت ن سال تكم ةس نوس.

 
 :العناصر األساسية لنمو الدماغ - 

ي ل لػ ةسسيرىػ س تػ سلصػؿسإلػ سأيضػؿسن ػك،يتسظػركؼسك ػركطس  لنػبسل ػبستكاسالد  غسلن ك
ال قرراتسالك لتػب،سكاليػدكلسكسس،سكبس،سكض ؼسال  طل تسال حلبال درحلبسالتتستتحـسل ل  كدسكقمبسال رس

لػػؿسةمػػ سال كػػسسسللحػػتسىػػتسال ػػركطسال  ن ػػبس،سكال مػػكسسحػػ ة تسطكلمػػبسل حػػت  عسإلػػ سال  م ػػلف
فس  م ػ نسكا ػدانسلكا ػوسصػ  نس ػفسك كػلفسد  غػ نس متم ػ نس،س،سكسبسل  ػؿسالػد  غس،سإنيػ سظػركؼس  لقػت    نس ا 
لت كفس فسأدالس ي  توسةم سأك ؿسك ػوسإذاسيقػدسال  ريػبسكالملػرةسكالدرالػبسل حػسسالتػدرلسسكالػت مـسيمفس

ـس ػػ سكػػؿس  نػػبس ػػػفسلل ػػ نلتسالػػد  غسكمص نصػػوسكامتلػػ رساألىػػداؼسكاألن ػػطبسالتػػػتستنحػػ ـسكتػػت 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسذكرىػػػػػػػػػػػ سالتػػػػػػػػػػػتسال ن صػػػػػػػػػػػرساألح حػػػػػػػػػػػلبسلن ػػػػػػػػػػػكسالػػػػػػػػػػػد  غكىػػػػػػػػػػػذاس ػػػػػػػػػػػ ستؤكػػػػػػػػػػػدهسس،س ػػػػػػػػػػػ نلتسالػػػػػػػػػػػد  غ

  :ىتكسس(ُْ:سََِٓ)ةللداتسكألكسالح لد،
 

سال نصرسـ
 للنبسغنلبس-ُ
 ملراتسذاتس  ن س-ِ
 الت  كفسكالتآزرس-ّ
 ال ركبس-ْ
ساللدانؿسكالمل راتس-ٓ
 الكقتسالك يتس-ٔ
 التنذلبسالرا  بسال كرلبس-ٕ
 اإلتق فس-ٖ
 غل بسالتيدلدس-ٗ
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 التعميـ القائـ عمي جانبي الدماغ 
 أسس التدريس والتعمـ بجانبي الدماغ :  

سل ت دسالتدرلسسكالت مـسل  نلتسالد  غسةم س   كةبس فساألحسسس
سس:ل تتس فسأى ي س  كسس(سُِّس-ُُِ:سسََِْ)ة  نبسكالمزندارس،س

ت رضسال ت مـسإل س كاقؼسكملػراتست مل ػبس رتلطػبسلت حفسالد  غسل  نللوساألل فسكاأللحرسكم  س -ُ
فسد ػػ غساإلنحػػ فستتنلػػرسم لػػ هس ػػفس ػػلفسإلػػ سآمػػرسيػػتسإل لللنػػبسالصػػ لبسأكسال  لطػػبسلػػ ل ت مـس،سإذس
سضكلس  سلت رضسلوس فسظركؼسكملراتس.

ل قػػدسد ػػ غسال ػػت مـسال  نػػتسال طمػػكبسإذاسك نػػتسالملػػراتسالتػػتسلت ػػرضسليػػ س ػػفسم لػػ سال كاقػػؼس -ِ
  س فس حتكاهسأكسأقؿس فس حتكاهس.الص لبسأةم

فسد ػ غسال ػت مـسيسلحػتطل سأفسل ػدسإ لػثسس،لتصؼسد  غسال ت مـسلمص نصستت ػؽس ػ سطلل تػو -ّ
لػـسلكػفسلمملػراتسالحػ لقبسأحػسسساإذس،ة ق تسأكسركالطس  لنبسللفسالملراتسالح لقبسكالملراتسال  قب

 يتسلنلتوسال  ريلبس.

لت  ةػػؿسكالت ػػ كفس ػػ ساآلمػػرلفس،سي لط ػػؿسيػػتسلدالػػبسالػػد  غسيػػتسذاتػػوسلن ػػكسكلتطػػكرس ػػفسمػػ ؿسا -ْ
  ل توستن كسقدراتوسالت كلرلبسةند  سلت  ةؿس  سالللنبسالم ر لبسلصكرةسكللرةس.

إل سآمر،كىػذاسل مػؿسأفسالحػ بسالد  غلػبسسصؼلن كسالد  غسةندسال ت مـسكم  سانتقؿسأكستدرجس فس -ٓ
 كرسنض  نس.ني ستت حفسكم  سك فسال ت مـسأكإلؿسس،تت كرسل ركرسالكقت

 لت كرسن كسالد  غسل ل كاقؼسال  ر بسأكسالتتستيددسكل فسال ت مـس. -ٔ

 نوس  قدسيتستككلنوسك ي  توس.أالنظ ـسالد  غتسلم ت مـسلتصؼسل ل ركبسكالن  طسةم سالرغـس فس -ٕ

،سكذلػػؾس ػػفسأ ػػؿسلحػػتطل سالػػد  غسأفسلن ػػذجسالملػػراتسأكسل طليػػ ساحػػ  نس  لنػػ سأكس  ت  ػػ سم صػػ نس -ٖ
د  راؾسال  ن س.حيكلبسال يـسكا 

 كؿس ت مـسلوسص  تسد  غلبسم صبستمتمؼس فسيردسإل سآمرس. -ٗ

لػوس،سل  نػ سأفسكػؿس  نػبسلت   ػؿس ػ س يػ ـسسبلقكـسكؿس  نبس فس  نلتسالد  غسل يػ ـسم صػ -َُ
  زنلبسأكس كاقؼست مل لبسم صبس.

 

الل  ػػثسضػػركرةستػػكيلرسللنػػبست مل لػػبسةقملػػبس   ػػزةسكغلػػرس يػػددةستراةػػتسسلػػرلس ػػفسمػػ ؿس ػػ سحػػلؽ
سملراتسك  مك  تس راةلبسل  لػ ساألد نػبس،سك حتكلس  سلقدـسلوس فمصسكطلل بسك حتكلست كلرهال 

سأيضؿ.سست فسأ ؿسايرتق لسل حتكلست مل س؛كص  تي سةندسكؿس مص
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 خصائص نظرية التعمـ القائـ عمى جانبي الدماغ : 
ست ػػدثسةنيػػ سسالتػػتس ػػفسأىػػـسالمصػػ نصسكال كاصػػ  تسلنظرلػػبسالػػت مـسالقػػ نـسةمػػ س ػػ نلتسالػػد  غ

سس:ىتس(َُٕ:سََِْ)الحمطت،
س
سن  زسة ؿس  لفس.إالد  غسىكسطرلقبسيتسالت كلرستت مؽسلت مـس تلس  سأكس .ُ
 ييـسة ملبسالت مـسلتـس فسم ؿسايةت  دسةم ستركلبسالد  غسككظل توس. .ِ

 ح لق نس.سانستص ل  نس  دستكللحس،ت دسنظ   نسيتس دسذاتي  .ّ

 القدرةسةم سالت ملـسالت مـس.سل  للبسلت حلفا سطرلقبسطلل لبسكداة بسكس .ْ

 ت ت دسةم س كاص  تسالد  غس فسأ ؿساتم ذسالقراراتسك دكثسالت مـس. .ٓ

 
 خطوات التعمـ في نظرية الدماغ ذي الجانبيف : 

سبسيتسنظرلبسالد  غسذمسال  نللفسالمطكاتساآلتلبتتض فسة ملبسالت مـسالرنلح
س:(سَُٗس–َُٔ:سََِٖة  نبسكال لشس،س)
  :: االستعداد لمتعمـالخطوة األولى  -

لنلنػػػتسةمػػػ سال  مػػػـسأفسلت ػػػكؿسيػػػتست رك تػػػوسالتدرلحػػػلبسن ػػػكسضػػػركرةستكظلػػػؼسالػػػد  غسيػػػتسس
الن ػػػ ذجسالد  غلػػػبسلم ت م ػػػلفس،سسلكػػػكفسال  مػػػـسل   ػػػبس  حػػػبسإلػػػ ست ػػػدلؿالت مػػػلـسالصػػػ تس،سكل لتػػػ لتس

ك ػػػ تسال دلػػػدةس،سكت يلػػػزسأد نػػػتيـسل لترالطػػػ تسال ػػػلكلبسلػػػلفسالملػػػراتسالحػػػ لقبسلػػػدلسال ت م ػػػلفسكال  م
سكلككفسق درانسةم سالت   ؿس  سةقكؿسال ت م لفس.

 :لخطوة الثانية : االندماج المنظـ ا - 
تتطمػػبسىػػذهسالمطػػكةسالتكػػ رسللنػػ تست مل لػػبستحػػ ةدسال ت م ػػلفسةمػػ ساينن ػػ سسالك  ػػؿسيػػتسس

 ػؿسالت  ةػؿسالملراتسالترلكلبسكايند  جسكالتكلؼس  ي س،سل لثسلكيرسال  مػـسال رصػبسلم ت م ػلفس ػفسأ
س  سال كضكعسال طركحسل كؿس نظـسكحمسس.

 :الخطوة الثالثة : اليقظة اليادئة  - 

ةسأفسلزلػؿس مػ كؼسال ت م ػلفس ػفسمػ ؿسترحػلخس لػدأسالت ػدمسكسل  كؿسال  مـسيتسىػذهسالمطػس
لم كاقػػػؼسالت مل لػػػبسال طرك ػػػبس،س لػػػثسلنلنػػػتسةمػػػ سال  مػػػـسأفسلػػػكيرس كاقػػػؼست مل لػػػبستكلػػػرسالت ػػػدمس

لصػػ لبسكلزلػػػؿسايضػػطرابسأكسايرتلػػ ؾسم ػػػلبسال  ػػؿس،سكةملػػوسألضػػػ نست ػػ ل سال ت م ػػػلفسلم  ػػك تسا
سةم سالقل ـسلل ضسال م طرسكال   زي تسل لت  كفس  ساآلمرلفس.
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 الخطوة الرابعة : المعالجة النشطة  - 
ترحػػلخسكت  ػػلـسال  مك ػػ تسكالملػػراتسالت مل لػػبسل ل ت م لفسلػػلحػػ  سال  مػػـسيػػتسىػػذهسالمطػػكةسس
لم كاقػػػػؼسسذمس  نػػػػ سالن ػػػػطسس ػػػػفسمػػػػ ؿسال  ػػػ ركبس ػػػػ سأقػػػػرانيـسيػػػػتست ػػػػد سسيـلبسنتل ػػػػبست ػػػػ ةمال كتحػػػ
سكيتسىذهسسالمطكةسلح السال  مـسلم ت مـسل فسلحتلصرسال  كمبسكأح للبسدراحتي س.س،الت مل لب

 الخطوة الخامسة : توسيع السعة الدماغية  - 
ل كضكعسال طػركحسل لػثسل ػززسل طتسال  مـسيتسىذهسالمطكةس ح نؿسإض يلبسترتلطسلكاق ساس

 ػػػفسإكحػػػ بسالملػػػراتسيػػػتسالحػػػ بسالد  غلػػػبس ػػػفسمػػػ ؿسد ػػػ س مػػػكؿس متم ػػػبسلم  ػػػك تسأكسال حػػػ نؿس
صػػكرةسأيضػػػؿسةنػػػد  س م ػػلفسلككنػػػكفسقػػ درلفسةمػػػ سالػػػت مـسلاإلضػػ يلبسيػػػتسلنلػػبسالػػػد  غس،سك ػػػ سأفسال ت

س نس.لل مكفس ح نؿسأكس   كؿسكاق لبسكلككفسالت زلزس قلق
الػػذمسل مػػـسلنظرلػػبسالػػت مـسل ػػ نلتسالػػد  غسأفسلكػػكفسةمػػ سةمػػـسلمصػػ نصسسلػػذاسةمػػ سال  مػػـس

  ػ سلحػ ةدهسةمػ سس؛ط لوسالن حلبسكالد  غلبسكالقدرةسةم س  ريبسال  نبسال حلطرس فسالد  غسلػدليـس
تصػنل يـسكامتلػػ رسال كاقػػؼسالت مل لػػبسال  ن ػػبسلطلل ػػبسأد نػتيـسيػػتس ػػكسلحػػكدهساليػػدكلسكالكقػػبسلػػ لن سس

س.يلتك رسكالت رلبسك ؿسال  ك تكالقدرةسةم سا
 انعكاس أبحاث الدماغ في العممية التربوية :  -

كيتسضكلسقرالاتسالل  ثسكالر كعسإل سال دلدس فساألل  ثسكال ص درسال ت مقبسل  نلتسس
يتسال  ملبسالد  غسس ثل الد  غسيتسال  ملبسالت مل لبس،ستكصؿسالل  ثسإل س   كةبس فسان ك ح تسأ

س: ني سالترلكلبس  لس
ألني ست تلرسأككرسس؛لت مـساألط  ؿسل كؿسأيضؿسةندسةرضسال  مك  تسةم سلط قبسدانرلب .ُ

سأل بسكتح السلتركلزسأيضؿس   ستح السلوساأل ك ؿسال رل بسكال حتطلمبس.
ألفسال ركبست   سكؿسال حتكل تسيتسالد  غسس؛التركلزسةم سال ركبسلدلساألط  ؿسالصن رس .ِ

األلحرس،سكتزلدس فسحرةبسنلض تسالقمبسكالدكرةسالد كلبسس،سكتد  سنص تسالد  غساألل فس  
 ززسإط ؽسال كادسل   سل حفسالذاكرةسكسس،،سكتزكدسالت  لذسل ر  لبسلم ك فسيتسالصؼ

 الكل ل نلبسالتتستلقتسالت  لذسلقظلفسكت ززساينتل هس.

ذسةم س،سكالمنبسض فسك دةسكا دةسلح ةدسالت  ل ال كحلقس،الرل ضل تس:ت ملـسال كادس كؿ .ّ
ت دلدساألن  طسكايةت  دسةم سال  ريبسسالح لقب،سكىذاسلح ةدسةم سالت مـسل كؿسأيضؿس فس

 ت ملـسكؿستمؾسال كاضل سل كؿس ن صؿس.

 الد  غسلتممصس فسال  مك  تسال حلبسالتتسيسلتصكرى س  لدةسأكسذاتسة قب. .ْ

لمح  حسس؛ طبسضركرملكتسلت  ؿسيترةسانتل هسطكلمبساأل د،سيتنللرساألنس؛الد  غسللسس  يزانس .5
                      (  ٓٔ: ٕٚٓٓ) إسماعيؿ ،  لمت  لذسللة دةسالتركلزسةم سال   ىلـسال دلدةس.
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 بحوث الدماغ الحديثة
 ( ٔ,ٕجدوؿ )

سس:ة في مجاؿ التعميـوتطبيقاتيا الرئيسبحوث الدماغ الحديثة  
س(ٖٓس-ٕٓ:سََِٓ)ةللداتسكألكسالح لد،

س

 ت تعميميةتطبيقا نتائج البحوث ـ
ل ػػػ رسسالػػػد  غسكظ ن ػػػوستمق نلػػػ نس.سكل تػػػ جسالػػػت مـس  -ٔ

سإل سللن تس ملنبسل إلك رات.
احتمداـسإحتراتل ل تستدرلسس تنكةب،س حػ لبس،ست مػلـسيػردم،س

س.س كحلق ينلبس،س
لتػػ كرسالػػد  غسل ػػ سل صػػؿسلم حػػـس ػػفستطػػكراتس،س  -ٕ

سرا بس،سةكاطؼ......
س-تنذلػػػػػػبالس-لراةػػػػػػتس را ػػػػػػؿسنضػػػػػػ سالط ػػػػػػؿس،سإدارسةسالتػػػػػػكتر

سال ركب.س-الرا بس-الت رلن ت
قػػدـسأن ػػطبسكدركحػػ نس رتلطػػبسلملػػراتسالط ػػؿسك ل تػػوسال م لػػبسسلل ثسالد  غسةفسال  ن سل كؿسيطرم.  -ٖ

ساللك لبس.
قدـسال  مك  تسسض فسحػل ؽس،سملػراتسة ملػبس ل تلػبس،س تػ سسلدرؾسالد  غساألن  طسكل  ؿسةم ست كلمي .  -ٗ

سلي س  ن سيتس ل تيـ.سلحتطل سالطملبسرلطسال  رداتسل طرس
ال كاطؼسكاأليك رسيستن ص فس،كال كاطؼس ي ػبس  -٘

س دانسيتسة مل تس  ظسال  مك  تسكاحتدة ني .س
كيػػرسللنػػبسصػػ لبستحػػكدى سات  ىػػ تسإل  للػػبسك  ػػ ةرسإل  للػػبس

س  دة.س-ط لب،سط لبس-ط لب،سط لبس-للفسال  مـ
س   سالطملبسةم سإدارةس   ةرىـس.

ألفسذلػؾسل  ػؿس؛س  كؿست نبسال  مك  تسال ل كػرةسأكسال زنلػبسس.نسزلستمق نل لدرؾسد  غن سالكؿسكال   -ٙ
سالت ملـسص ل نس.

سص ـسأن طبستتطمبست  ةؿسالد  غسالكمتس  سال كقؼ.
لتطمبسالػت مـسالتركلػزسةمػ سلػؤرةسال كضػكعسكةمػ س  -ٚ

سال كا ؿسال  لطبسل لللنب.
كالصػكرسمػ رجسس كحػلق الللنػبسل ل مصػق تسكال ػ  راتسكالس لأغن
سكضكعسالدرس. 

سللككفسالط لبسةم سكةتسل  سلت م و.س؛   سة مل تسالت  ؿسلتض فسالت مـسة مل تسكاةلبسكيس  كرلب.س  -ٛ
لػػػدلن سذاكػػػرةس ك نلػػػبستحػػػ ؿسملراتنػػػ ساللك لػػػبسلدقػػػبس  -ٜ

كذاكػػػػػرةس  مك  تلػػػػػبستحػػػػػ ؿسال قػػػػػ نؽسكال  مك ػػػػػ تس
سال ن صمب.

إفسيصػػػؿسال  مك ػػػ تسةػػػفسملػػػراتسالطملػػػبسالحػػػ لقبست  ػػػؿسالػػػت مـس
س  ت دانسةم سذاكرةسال  ظسيقطس،ست نبسة مل تسال  ظساآللتس.

تػػػػػت مـسأيضػػػػػؿس ػػػػػلفستكػػػػػكفسال قػػػػػ نؽسكال يػػػػػ راتس  -ٓٔ
س تض نبسيتسالذاكرةسال ك نلبس.

احتمدـستقنل تستلن سةم سالملرةسال  ملبسكال حػلبسكالتطللقػ تس
سكالت للي تس،سكترالطسال  مك  تسكتك  مي .

لكلػػتسل لتيدلػػػدسل  ػػزسالػػت مـسل إلكػػػ رةسكالت ػػدمس،سكس  -ٔٔ
سكان داـساأل فس.

كيػػػػرس ػػػػكانس ػػػػفساأل ػػػػفسكاإلكػػػػ رةس،سكقمػػػػؿس ػػػػفسالرةػػػػبسكالتيدلػػػػدس
سكالمكؼ.

كػػػؿسد ػػػ غسنحػػػل سك ػػػدهس،سكلتنلػػػرستركلػػػبسالػػػد  غس  -ٕٔ
س فسم ؿسالت مـس.

س

احػػػػػتمدـسإحػػػػػػتراتل ل تستػػػػػدرلسس تنكةػػػػػػبسل ػػػػػذبساىت   ػػػػػػ تسس
اللصػػرمسس-الم حػػتسس-الطملػػبس ػػفس متمػػؼساألن ػػ طس:سالحػػ  ت

س.سال  ط تس–
س
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 السيطرة الدماغية : -
ل ػػػػػػدس  يػػػػػػكـسالنصػػػػػػؼسالكػػػػػػركمسالق نػػػػػػدس)النصػػػػػػؼسالػػػػػػذمسلك ػػػػػػوسالحػػػػػػمكؾس(سالػػػػػػذمسطر ػػػػػػوس"

سالحػلطرةسال ملػبسسُٖٖٔألكؿس رةسة ـسس Jackson(  كحكف) النكاةساألح حلبسالتتسلنتسةملي س  يػـك
النصؼسىػكسالذمسل نتسأفسال  مك  تسال حلبستدمؿس_سإل س دسكللر_سإل سأ دسنص تسال خس،سكىذاس

سلت ػنلمي س،سكلك ػوسالحػمكؾسيػتسضػكني سل ػكؿسأح حػتس.سكال قلقػبسأكضػ تس الذمسلت   ؿس  ي سكلقـك
س،ساأل ػػرسالػػذمسأدلسإلػػ سك ػػؼسال زلػػدس ػػفستنػػ ظرسكظػػ نؼسالمنػػب،سك  ريػػبس  ػػدلسصػػدؽسىػػذاسال  يػػـك

ؿسإل سك  سأدتسايكت  ي تسال م لبسيتسىذاسال   س،النصؼسال متساألككرسحلطرةسةم سىذهسالكظل بس
س(،سكةملوسُّٕ:سسََُِ)سةلدسالقكمس،س"ظيكرسال دلدس فسايمتل راتسالتتستقلسسالحلطرةسال ملب

قػػدـسلمطملػػبس ػػفس  مك ػػ تسكملػػراتس تنكةػػبست ػػ ل سأ ػػكرانس متم ػػبسكقضػػ ل س ت ػػددةس ػػ سليسلػػرلسالل  ػػثسأفس
نػبس ػفس لػثستكظلػؼس  نػبسأككػرس ػفس  س،تتطمبسأن  ط نس متم بسيتسالت كلرس فس ػمصسإلػ سآمػر

ال  نػػػػبسال حػػػػػلطرسلػػػػػدلسالطملػػػػػبسسإلػػػػػ سالت ػػػػػرؼسي ػػػػػفسالضػػػػركرمسلم  مػػػػػـسس،يػػػػتسالػػػػػد  غسأكستحػػػػػ كلي  
ةمػػػ س ػػػ نلتسالػػػد  غسةنػػػدسس سأن ػػػ طسالػػػت مـسال حػػػلطرةألمس  نػػػبسلنت ػػػكفس،سكالت ػػػرؼسإلػػػسكتصػػػنل يـ
سكتن لبسكت  لؿسال  نبسغلرسال حلطرس فسالد  غسةندىـس.ال ت م لف،س

 

 :دماغالسيطرة الدماغية وجانبا ال -

 يتكوف الدماغ ذو الجانبيف ؟ امم 

ػػػػ س،سإفسالػػػػد  غسلتكػػػػكفس ػػػػفسنصػػػػ تسكػػػػرةسل   ل ػػػػبسال  مك ػػػػ تسلطػػػػرلقت"س- لفس متم تػػػػلفست   ن
نػػوسلتكػػكلفسكػػؿس تك  ػػؿس،سك ػػ سأس؛األ ػػزال ػػفسالػػد  غسلتمصػػصسيػػتسإةػػ دةستركلػػبسسي لنصػػؼساألل ػػف

لػؿسل  ػؿسل ػكؿسكمػتس تكايػؽسسلت رؼسال  ق تسللفساأل زالسال ن صمبس،سكىػكسيسلنتقػؿسلصػكرةسمطلػب
س،،سللن  سللدمسالنصؼساألل فسلمكرةسالد  غلبسي ةملبسيتسة مل تسال   ل بساللصرلبسكال ك نلبسك تكازوس
درتػػوسيػػتس  ػػ ؿسالمنػػبس  ػػدكدةسلمن لػػبس.سيػػن فسيسن كػػرسلنصػػؼسكا ػػدسدكفساآلمػػرس،سيك ى ػػ سكت ػػدسق

س.(سسُُٕ:سََِّ)ةللدسكة  نبس،سس"مل تسال قملبسال مل  ل ترؾسيتسال 
س

  : الدماغ والعالقة بينيما نصفا -
%(سكىػـسسَٗ-ٖٓ)سسالنصػؼسال مػتساأللحػرسىػكسالنصػؼسالحػ ندسلػدلسغ لللػبسالنػ سسلي دس-

سيػػتسف،سللن ػػ ستكػػكفسالحػػل دةسلمنصػػؼسالكػػركمساألل ػػساأليػػرادسالػػذلفسلحػػتمد كفساللػػدسالل نػػ سيػػتسالكت لػػب
تك ػػدساللحػػرلسيػػتسالكت لػػب.سك ػػ سذلػػؾسيػػ س،سكىػػـسالػػذلفسلحػػتمد كفساللػػدسس ػػفساأليػػرادس(س%ُٓس-َُ)

ذاسك نػػػتس،سكا سكػػػؿسنصػػػؼسلم ػػػبسدكرانسيػػػتسكػػػؿسالكظػػػ نؼس،سلػػػؿسإنيػػػ س حػػػ لبسنحػػػللبسألفسسحػػػل دةس طمقػػػب
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس"س،سيلنيػػػػػػػػػ ستك ػػػػػػػػػدسألضػػػػػػػػػ سيػػػػػػػػػتسالنصػػػػػػػػػؼساآلمػػػػػػػػػرسكالك ػػػػػػػػػ لةسالكظل ػػػػػػػػػبستتركػػػػػػػػػزسيػػػػػػػػػتسنصػػػػػػػػػؼس ػػػػػػػػػ 

سس.(ُٓ:سََِِسدسالقكمس،ةل)
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(س:س"سأفسسَِٕ:سسُٔٗٗكلقػػػػدسأكضػػػػ تسدراحػػػػ تسةمػػػػـسالػػػػن سسال حػػػػلكلك تس)سالػػػػدلبس،سس-
النص لفسالكركللفسل ك فسال زلساألكلرس فسال ي زسال صلتسيتسال خسكى  س تص فسلل ضي  سةػفس

ك ػ سذلػؾسيمكػؿس ني ػ سكظػ نؼس حػتقمبسس،طرلؽس   كةبس فسكص تسةصللبستح  سال حـسال  ح 
،سكقدسأكلتتس را  تسال ػخسأفسالنصػؼسالكػركمساألل ػفسلػت كـسيػتس ركػبسال  نػبساألل ػفسةفساآلمرس

ملػؿس،سكن ػفسن ػ كؿستن لتػوسركزسالمنبسكالت كلرسال نطقػتسكالت  فسال حـس،سكأفسالنصؼساأللحرسىكس 
س.س"يتسال دارسسكال ؤحح تسالت مل لبسال متم ب

س
 التعمـ والدماغ :  

ألفسالػد  غسلحػتطل سأفسل لػدستنظػلـسن حػوس ػ سس؛وسالػد  غإفسالت مـسىكسأيضؿس تلسلقكـسلػ"س
كؿستنللوسكملرةسكحمكؾس دلػدس.سيسلػزاؿسال م ػ لسغلػرس ت كػدلفسل ػكؿسدقلػؽس ػفسكل لػبس ػدكثسذلػؾس،س

ىنػ ؾس نلػوسلمػد  غسللػدأسال  ملػبسكقػدس،سي ػتساللدالػبسغلرسأفسلدليـسل ضساأليك رسلمصكصس  سل ػدث
ملػرةس دلػدةسك ػؿسلنػزسصػكرس تق ط ػبس.سل ػدسذلػؾسلػتـسيػػرزسأكسسلكػكفسىػذاسال نلػوسدامملػ نسأكسقػدسلكػكف

ت دلدسال نلوسكتتـس   ل توسةم سةدةس حتكل تس.سكأملرانس،ستت كؿسالذاكرةسالتتسل كفسأفستحتر  سذلؾسس
لكػػتسلػػتـستن ػػلطسس؛ال نلػػوس.سكىػػذاسل نػػتسلحػػ طبسأفسأ ػػزالسال  مك ػػ تس كضػػكةبسيػػتسأ  كنيػػ سال ن حػػلب

 .(سسُٔ:سسََُِس) لنحفس،س"الذاكرةسلحيكلب

يلكػػكفسالػػد  غس حػػت دانست   ػػ نسلمت كلػػرس ػػفسمػػػ ؿسالػػت مـسالػػذمسلػػتـسل حػػتمداـس  حػػبسالم ػػػسس"
ػ س،س ةند  سلصؿسة رسالط ؿسإل ستح بس يكرس،سرغـسأفسالق رةسالد  غلبسلـستكفسل دسقدستطكرتست   ن

س.(سسِٕ:سسََُِ لنحفس،س)س"إيسأفسال خسلككفس حت دنا

بسالػد  غسل نتلػ هسكالتركلػزستتػ كرسلػ لت زلزسأكسالتػذكلرس،أ ػ سالتيدلػدس   سحلؽسأفسق لملسن  ظس
سيلؤكرسحمل نسةم سة مل تسالت كلرس.

س
س   عمى جانبي الدماغ عند المتعمميف : ةأنماط التعمـ المسيطر  -

س(ُُْس–سَُْ:سسََِٖ)ة  نبسكال لشس،س
بسةمػػ سة ػػؿسالػػد  غس،ستػػؤكرسال كاقػػؼسالت مل لػػبسكاألي ػػ ؿسال صػػ  لبسليػػ سيػػتسالللنػػبسالصػػ لس-

كل لتػػ لتسةمػػ سأن ػػ طسالػػت مـسالتػػتسلحػػتمد ي سال ػػت مـسيػػتستمللػػبس    تػػوسال م لػػبسكاألك دل لػػبسكالن حػػلبس
ال ػػػ داتسالدراحػػػلبسكالطػػػرؽسالتػػػتسلنحػػػ ـسال ػػػت مـس ػػػفسس:ل كػػػفست رلػػػؼسأن ػػػ طسالػػػت مـسل نيػػػ كغلرىػػػ س،سكس

ألل ػػفسال حػػلطرس ػػفسالػػد  غستمتمػػؼسم ليػػ س ػػ سال ػػ دةسال م لػػبس،سإيسأفستمػػؾساألن ػػ طسيػػتسال  نػػبسا
سلكضالسذلؾس:اآلتتسةني سيتسال  نبساأللحرسال حلطرس نوس،سكال دكؿس
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 ( ٕ,ٕجدوؿ )
 أنماط التعمـ المسيطرة عمى جانبي الدماغ

س

سأن  طسالت مـسال حلطرةسةم سال  نبساأللحرسأن  طسالت مـسال حلطرةسةم سال  نبساألل ف
سرأسلك دهل  ؿسكلقسل  ؿسكلقرأسيتس   كة تس

لػػػد  سال ػػػ دةسال م لػػػبس ػػػ س ػػػ ستكصػػػؿسإللػػػوسالل ػػػثس
س.ال م تس فستصكراتسلل ضسال   رل 

لػػػد  سال ػػػ دةسال م لػػػبس ػػػ سآمػػػرس ػػػ ستكصػػػؿسإللػػػوس
الل ثسال م تس فسم ؿسدراحتوسل كضكعس  ػلفس

س.
سل ليدكلسأكن لسالدرسسلدكفسأمسض بسس.ل  للبل  رؾسيتسن  ط تسص لبسكلكلرسض بسإ س.لمتـز

س.لكا وسص كلبسيتسييـسالدرسسل ل رنل تسسس.ال رنل تسكلحتص بس فسال   ضرةسلنح ـس  
س.دقلؽسكلن زسأة  لوسلدر بسالك  ؿس.لن زسأة  لوسكلكنوسلنتقؿس فس كضكعسألمر

س.ل يـسالدرسسةند  ستكض ساألىداؼسحلكرل نسس.ل يـسالدرسس فسم ؿست رلرسأكراؽسل ألىداؼس
س.لتقلؿسال  مك  تسةفسطرلؽسال رحسكلدكني سس.تلتقلؿسال  مك  تس فسم ؿسالرحك  

س.ةم س رحسال   ىلـسال تح بسسـل ثسال  مس.ل ثسال  مـسةم س رحسال   ىلـساللحلطبس
س.لن ردسيتس ؿسالكا ل تسال درحلبس.ل  رؾساآلمرلفسيتس ؿسالكا ل تسال درحلبس

س.نق شس  نلتسأمساليدكلسلدكفسل يـسالدرسسيتس.ل يـسالدرسس فسم ؿسح  عسال ن ق  ت
 
 أنشطة صفية لتفعيؿ الجانب غير المسيطر مف الدماغ عند المتعمميف :  -

ت  لؿسأكستن لطس  نبسالد  غسغلرسال حلطرسةندسال ت م لفسلنلنتسةم سال ت مـسإةط لسل
 كىت:(سسُْٔس–سُْٓ:سسََِٖ)ة  نبسكال لشس،سك  سذكرى ستلباآلاألن طبسالص لبس

 نب األيسر غير المسيطر :أواًل : المتعمموف ذوو الجا
تكملػػؼسال ت م ػػلفسل ن ػػطبسك يػػ ـست مل لػػبست تػػ جس ػػنيـسإلػػ سكضػػ ساأل ػػل لسيػػتسترتلػػبسكتحمحػػؿس -ُ

سأكستنظلـسكترتلبس  ؿس.س،أكساحتنت جس،ترتللوسألرق ـس  لنبس: نطقتس كؿ
سس،ةػػػرضسل ػػػضساأل كمػػػبسةمػػػ سال ت م ػػػلف -ِ كػػػـسالطمػػػبسالكصػػػكؿسلمق ةػػػدةسأكسالت  ػػػلـسل لػػػثسلقػػػـك

 لرلطسال زنل تس.ال ت م كفس

ل يػػـساألن ػػطبسكال يػػ ـسالت مل لػػبسقلػػؿسالقلػػ ـسليػػ س،سكذلػػؾس ػػفسمػػ ؿسس؛إت  ػػبسال رصػػبسلم ت م ػػلف -ّ
 إةط نيـست مل  تسكاض بسك كتكلبست ددسمطكاتسال  ؿسكطرؽسالحلرس.

بسأكسغلػػرس ت رةػػبسلم ت م ػػلفس،سكت ت ػػدسةمػػ سالتحمحػػؿسلل طػػتسال  مػػـسأن ػػطبسصػػ لبسغلػػرس ت ػػ  -ْ
 رسإل سالكللرس،سأكسال زلسإل سالكؿس.ال نطقتس فسالصنل

س
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 : المتعمموف ذوو الجانب األيمف غير المسيطر : ثانيا  
ة ػػؿس مصػػق تسأكسلك ػػ تسأكس:تكملػػؼسال ت م ػػلفسل  ػػؿسكحػػ نؿست مل لػػبسأكس  ػػ رل س   ةلػػبس كػػؿ -ُ

س  ح  تس،سك  سلنلنتستكمل يـسل ي  تسإلداةلبست ت جسإل سأن  طست كلرسةمل .
يمتل رس  سلن حليـس نيػ س،سل لػثستكػكفسال يػ ـسس؛طبسةم سال ت م لفةرضسال كضكة تسكاألن  -ِ

 ال طمكلبس نيـست ت جسإل ستكزل ساألدكارسكتقحلـسال ي ـس،سكـسنقدسال  ؿسال ن زس.

  لنػػبس رتلطػػبسل كضػػكعسالػػدرسسكاحػػتنت جسكم ػػ تسليػػ سسفسال ت م ػػلفست ملػػؿس كضػػكة تالطمػػبس ػػ -ّ
   لفس. كضكعسسأكساحتنت جس  سلحت  دس فس،حل ؽس  لف

ل لػػػػثسل كػػػػفسس، تػػػػ جس ػػػػفسال ت م ػػػػلفسإ  لػػػػ تس  تك ػػػػبإةطػػػػ لسأحػػػػنمبسصػػػػ لبسككا لػػػػ تسللتلػػػػبست -ْ
لدالسآرالس ت ددةستن تسالت كلرسكتصقموس.لمت كلرس لفم ت م لفساحتمداـس دس ل  ،سكا 

س
لػػذاسلػػرلسالل  ػػثسضػػركرةستكظلػػؼسأن ػػ طسالػػت مـسال حػػلطرةسةمػػ س ػػ نلتسالػػد  غسيػػتسال  ملػػبس

س ػػفسمػػػ ؿلػػؿسكتن ػػػلطسال كانػػبسغلػػرسال حػػلطرةس ػػفسالػػػد  غسةنػػدسال ت م ػػلفسالت مل لػػبس ػػفسأ ػػؿست  
ستطللؽسلرن   وسالق نـسةم سنظرلبسالت مـسل  نلتسالد  غ.

 

 الذكاءات المتعددة -

 لثسس(ُّٖٗ)،سيتسلدالبسالك  نلن تسGardenerس(ىكاردس  ردنر)تر  سىذهسالنظرلبسإل س"س-
سالذك لسقدرةسكا دةسل كفسأفستق سسل متل رسكا دس.اةتل رس( The frame of mind)ريضسيتسكت لو

كق دتوسل ككوسالت رلللبسإل سإل  دسأحسس ت ددةسلمك ؼسةفسأن  طس ت ددةس فسالذك لستراك تسللفس
حل بسأن  طسكة رةس.إل سأفسانتي ساأل رسل ةت  دسك  نلبسذك لاتس.كح لتسنظرلتوسالذك لاتس

س. Multi-Intelligences(MI)ال ت ددة
القدرةسةم س ؿسال  ك تسأكسإض يبسن ت س دلدس.سكقدسانلكقتسىذهسس:الذك لسل نوس(  ردنر)ؼسكقدسةرسس

النظرلبس فسالل كثسال  ريلبسال دلكبسالتتسأكض تسأفسالطملبس متم كفسيتسةقكليـس،سكأنيـسلت م كفس
ح  ى سسكلتذكركفسكل ي كفسلطرؽس متم بس.سإفسكؿسإنح فسق درسةم س  ريبسال  لـسلك  نلبسطرؽس متم ب

:سالذك لاتسالك  نلبسكىتس:سالمنكمسكال نطقتسكال ك نتسكاللصرمسكاإللق ةتسكاي ت  ةتس(  ردنر)
نكعس فسالذك لاتس،سلكنيـس  ل  سسؿكالذاتتسكالت  متسكالطلل تس.سكلمتمؼسالن سسيتس دلسا ت كيـسلك

نيـسلحتمد كفسىذهسالذك لاتسيتسس م  نسل تمككفس )ةللداتسكألكسس"يتساألداللت مـسكساليذهسالذك لاتس،سكا 
س.(َِٓ:سََِٓالح لد،

س



                                                                       25 

سىت:سس(َِٔ:سََِٓ)ةللداتسكألكسالح لد،أح حلبسستىذهسل حم  س(  ردنر)سكقدسارتلطتسنظرلب
سللسسىن ؾسذك لسكا دسك لتسكركن هس،سكيسل كفستنللرهس. .ُ
إفسامتل راتسالذك لسال  للبسىتسلنكلبس نطقلبسكىتسيستنطتس  ل سالذك لاتسال ك كدةس .ِ

 .دسكؿسيردةن

  فسالذك لاتس.سكللسسذك لسكا داس.سل تمؾسكؿس مصسةددانس .ّ

 تسللحتسك لتبس.يل إل ك فستن لبس  سن تمكوس فسذك لاتسي .ْ

 لت مـساألط  ؿسإذاسك فسالت ملـس ن حل سل  سل تمككنوس فسذك لاتس. .ٓ

 لكؿس مصس.س مؼ فسالذك لاتس.سكل كفسرحـسىذاسالسل تمؾسكؿس مصس مؼ .ٔ

ؼسل مصس  س   لوسم  نلبسلدلسكؿس مصسك فسال حت لؿسك كدستت  كتسالذك لاتسالك  .ٕ
  مصسآمرس.سل مؼ

 ل كفساحتن ؿسالذك لاتسالقكلبسلتن لبسالذك لاتسالض ل بس.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس .ٖ

س
سأ ك يسأمرلس فسالذك لاتسىتس:س(نركقدسل ثس)  ردس
مبس ل  ػرةسلم  ريػبسكاإل حػ سسال ت كػؿسيػتسايىت ػ ـسل حػتمداـسال ػدسسككحػلس:الذك لسالرك ت .ُ

سل ألركاحسكال  تقداتسالدلنلبسكأدالسال   نرس.
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكىكسال ح حلبسات  هساألحنمبسالكلرلسيتسالككفس كؿس:سل  ذاسن لش؟سل  ذاسن كتس؟سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس:الذك لسالك كدم .ِ

غلرسأنوسلـسلتكصؿس ت ساآلفسإل ساةتل رى سذك لاتس،سكترؾساللػ بس  تك ػ سأ ػ ـسسإ ك نػ تسالل ػثس
 س.يلي 
 

 (َِٖ-َِٔ:سََِٓ)ةللداتسكألكسالح لد،يذه األنماط :تعريؼ بسيط ل يأتيوفيما 
 ( Verbal-Linguistic:)الذكاء المغوي المفظي .ٔ
 ساألل  ظسكال   نتسكالكم  تس.أكسيتسالقدرةسةم سكلظيرسىذاسالذك لسيتسقدرةسال ردسةم سالت   ؿس -

ساحتمداـسالكم بس.كتلرزسلقكةسيتسالط كلبسال لكرةسكتحت رس  س را ؿسالن كسال متم بس.
 (  Mathematical –Logical) :الذكاء المنطقي الرقمي .ٕ

اـسكلظيرسيتسقدرةسال ردسةم ساحتمداـساألرق ـسأكسالحمكؾسال نطقتس.سك ظيرسىذاسالذك لساحتمد
سالرقـ.سكتزدىرسيتسيترةسال راىقبس،سكتتزالدس ت سحفساألرل لفس.

 (Visual-spatial :)الذكاء المكاني _ البصري .ٖ
يرسيتسالقدرةسةم س   ظبسال  لـسالم ر تسلدقبسكت كلموسإل س درك تس حلبس.سك ظيرسىذاسظكل

ق س  سال ن نلفسإل سحنكاتس،سكلل(َُ-ٗ)الذك لسالصكرةس.سكللرزسىذاسالذك لس لكراسكلزدىرسيتسحفس
 ة رس ت مرس.
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 (  Kinesthetic-bodily :)الذكاء الجسمي _ الحركي .ٗ
كلظيرسيتسالقدرةسةم سضلطس ركبسال حـس،سك حؾساأل ل لسلدقبس،سكالت للرسال ح تسةفسالحمكؾس،س

سك ظيرسىذاسالذك لس"ال ركبس"سكتلدأسيتسالط كلبسال لكرةسكتحت رسيتسن  طس ت ساألرل لفس.
 ( Musical :)قاعيالذكاء اإلي .٘

كلظيرسىذاسالذك لسيتسايىت  ـسل لم فسكاإللق عسكالنن  تس،سك ظيرسىذاسالذك لس"النن بس"ستتطكرس
سلحرةبس نذسكقتس لكرس.

 ( Social Interpersonal :)يالذكاء االجتماعي _ البيف شخص .ٙ

ق  بسة ق تسحمل بس  يـ س،سك ظيرهسكلظيرسىذاسالذك لسيتسالقدرةسةم ساإل ح سسل آلمرلفس،سكا 
س"سال  قبس  ساألمرس"سكتلرزسلقكةسيتسحفسالك لكبسكتحت ر.س
 ( Reflective-Intrapersonal:)الذكاء الذاتي الداخمي  .ٚ

كلظيرسىذاسالذك لسيتسالقدرةسةم سييـساإلنح فسل   ةرهسالدامملبس،سكالقدرةسةم سضلطي سكالت كـسلي س
س،سك ظيرهس"ييـسالذات"س.

  Environmental- Naturalistsالذكاء البيئي _ الطبيعي  .ٛ

كلظيرسيتسايىت  ـسل لك نن تسال لبسكغلرسال لبسال  لطبسلن س،سكالقدرةسةم سالت   ؿس  سالللنبس
سل  تراـس،سك ظيرهس"سال  قبس  سالللنبس"س.

س
سكني س ك كدةسلت  كتسيقدسلككفس مصإفسىذهسالذك لاتسالك  نلبس ك كدةسلدلسكؿسيردس.سكلس
اآلمرلفسةم سأنيـسلدر بسأقؿس،سكلذلؾسيسنت   ؿس  سسللبسيتس لفسلككفس نطقل نسلدر بسة س  سلنكل نس

ن طس.سكىكذاسلككفسلكؿسسيكؿس مصسل تمؾسدر  تس ت  كتبس فسكؿسالذك لس،سأذكل لسأكسقملمك
سذك لسكللسسنحلبسذك لس.س مصس مؼ

غلرسكلرلسالل  ثسأى لبسايحت  دةس فسنظرلبسالذك لاتسال ت ددةسيتس   ل بسال كانبسس
ال حلطرةس فسالد  غسةندسال ت م لفسيتس   ؿسالترللبسكالت ملـس، لثسإفستنكعسىذهسالذك لاتسلرتلطس

سل كؿس ل  رسل ل كانبسال حلطرةسكغلرسال حلطرةسيتسد  غسكؿس مص.

 في تطور التفكير :  الجانب المسيطر مف الدماغ وعالقتو -
ل حػـس لػػثسلقػػكـسلضػػلطسال  ملػػ تسل تلػرسالػػد  غسىػػكسال يػػ زسال حػلطرسةمػػ سلػػ قتسأ ػػزالسا"س

سالللكلك لبسكالحمككلبسك فسىذاسال نطمؽسنطرحسقضلتلفسأح حلتلفسل بسأمذى  سل لفسايةتل رس:
إفسالػػد  غسل تلػػرسال يػػ زسال حػػلطرسةمػػ سلقلػػبسأ ػػزالسال حػػـسكىػػذهسالقضػػلبست تلػػرسس:سالقضػػية األولػػى

سللكلك لبسكتركلللبس،سكل تلرسأةقدس فسل قتسأ زالسال حـس.
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:سإفسالد  غسلقػكـسل ي ػبسكظل لػبست  ػؿسةمػ س   ل ػبسال  مك ػ تسالم ر لػبسكالدامملػبسسضية الثانيةالق
سكيق نسلطلل بسالكظل بسالتتس يزسلي سكت لزهسةفسل قتسأ زالسال حـساألمرلس.

ىنػػ ؾسدراحػػ تسككلػػرةسك ت ػػددةسيػػتسىػػذاسال  ػػ ؿسأمػػذتسل ػػلفسايةتلػػ رسالت  ةػػؿسلػػلفسالن  لػػبس
سليػػػػ سكىػػػػذهسالدراحػػػػ تسذاتسصػػػػمبسسالكراكلػػػػبسال ت كمػػػػبسيػػػػت الػػػػد  غسك ػػػػدلستطػػػػكرسال  ملػػػػ تسالتػػػػتسلقػػػػـك

ل ل  مك ػػ تسالتػػػتسل صػػػؿسةمليػػػ سالػػد  غسةػػػفسطرلػػػؽسالللنػػػبسال حػػلبس"سال ػػػكاسسالم ػػػسس"س ػػػفسالللنػػػبس
سالم ر لبس.س

س كأفستطػػكرسالت كلػػرسيسلػػتـسإيسكيػػؽسة ملػػبست  ةملػػبسللكلك لػػبسكراكلػػبس ػػ سالللنػػبسالم ر لػػبستقػػـك
ك ػػ تسكت ػػدلمي سل ػػ سلتن حػػبس ػػ سالللنػػبسال كرلػػبسالتػػتسل ػػرسليػػ سالط ػػؿس،سلػػذلؾسن ػػدسأمسلتطػػكلرسال  م

إنحػػ فسةنػػد  سلكلػػدسلكػػكفس ػػزكدانسل يػػ زسللكلػػك تس ت كػػؿسيػػتسالػػد  غسكىػػكسالػػذمسلحػػلطرسةمػػ سلػػ قتس
كلكػػػفست  ةػػػؿسال  مك ػػػ تسالم ر لػػػبس ػػػ سىػػػذاساإلطػػػ رستكػػػكفسالت كلػػػرسكالملػػػرةسكالتػػػذكرسس،أ ػػػزالسال حػػػـ
سكاإلدراؾس.س

كا تسالللكلك لػػػبسلم حػػػدسكىػػػكسكؿسةػػػفست دلػػػدسالنػػػىػػػكسال حػػػؤسفسالػػػد  غسك ػػػفسىػػػذاسال نطمػػػؽسيػػػل
كؿساألكؿسةػػفسال يػػـسكايحػػتل  بسكاإلدراؾس ملػػ تسال كرلػػبسال ملػػ س،سييػػكسال حػػؤسكؿسألضػػ نسةػػفسال ال حػػؤس

س.(سُِْس–ُِّ:سسََِٔ)سالطلطتس،س"كالت ملؿ
 
 التفكير والدماغ ذو الجانبيف : -

قدرةسةقملػبسيػتسأنػوسلتقػدـسنتػ جسالت كلػرسيػتسالنصػؼساألل ػفس ػفسالػد  غس،ستك فسقكةسالتملؿسك
كلزكدنػػػ سل صػػػ درسيػػػتسكػػػ سال ػػػ نللفس،سيػػػلذاسطملنػػػ س ػػػفسال ت م ػػػلفسأفسل كػػػركاسل حػػػـس ػػػ سيلحػػػت للكفس

ذاسطملن س ني أفسلصل كاسىـسأن حيـساحػ  نسكلملركننػ سسـل  مك  تس فسالنصؼساأللحرس فسالد  غس،سكا 
يحلدةكفساحتلص رسالنصؼساألل فس فسالد  غس،سي لتملؿس فسكظ نؼسالنصؼسسةفسكل لبس  كرىـس،

نوسل دسة ملبس متم بست    نسةػفسة ملػ تسالنصػؼساأللحػرس نػوس،سكل ػدثسلاألل فس فسالد  غس،سكلذاسي
كيػتسالتملػؿسسقؿس ػ كرانسلػوس،أالت كلرسيتسالنصؼساألل فس فسالد  غسدكفسكةتسل ظتس،سكلذلؾسين فس

النصؼساألل فسلمد  غس،سي ل  ملبست لوسنكة نس ػ س  ػ ىدةسيػلمـسحػلن  نتسكيست كػـسنحتقلؿسالصكرس فس
لم   ىدسطل  نسيتسالصكرس،سللن  سلحتطل سال ت مـسأفسل دسظركي نس  لنبست كنػوس ػفساحػتدة لسالصػكرس

س.(سسِٓ:سََِٖ)ة  نبسكال لش،سسإل سالكةتسلحيكلبل لكصكؿسالمل للبس فسالنصؼساأللحرسلمد  غس
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 ؟لمدماغ ذي الجانبيف التربوية  األىميةما  -
سسللقػػػػ سالحػػػػؤاؿسىػػػػؿس  ريػػػػبسالكظػػػػ نؼسالم صػػػػبسلكػػػػؿس ػػػػفسنصػػػػ تسالكػػػػرةسالد  غلػػػػبس يػػػػـسلنػػػػ سس

لحػػ ةدسأفسن ػػرؼسأفسالنصػػؼساأللحػػرسل طلنػػ سالػػنصسكاألل ػػفسلحػػ ةدسل يػػـسالحػػل ؽسسكترلػػكللفس؟سىػػؿ
سكال  ن س؟

س"سككػػؿسألفسسالنصػػ لفسل  ػػ فس  ػػ نسس غقػػدسلكػػكفس ػػفساأل ػػدلسأفسن ػػدسةمػػ سأى لػػبس"ست مػػلـسالػػد س-ُ
س.سسدان  نس

منصػػؼساأللحػػرس(سكلكنػػوسل تػػ جسإلػػ سالحػػل ؽسالػػذمسل طػػتسال  تػػكلسال  نػػتسلفسال  تػػكلس يػػـس)سإس-ِ
ؿسأن حػػن سك  م ػػلفسكػػـس ػػرةس منصػػؼساألل ػػفس(سلنحػػلكل لتػػ لتسل  ظػػوس ػػفسالنحػػل فسكىػػذاس يػػـسألضػػ س)س
ألنيػػػـست م ػػكهسمػػػ رجسس؟!لػػـسلحػػػتمد كاس ػػ ست م ػػكاسيـأةطلنػػ سالت  لػػذسة  ػػػ تس  تػػ زةسيػػتسال ػػػكادسكلكػػن

كلنح ؿسأن حن سةند  سكن ست  لػذسىػؿسحػ ةدتن سة  ػبسالتحػ لفسسل ؽسال ت مؽسلت  رليـسيتسال ل ةس،الح
كىػػؿسال   ػػبسال لػػدةسيػػتسس!)س ػػفسال نػػبس(سيػػتسالتػػ رلخسيػػتسييػػـسكت ملػػؿس ػػ سل ػػدثسيػػتسال ػػ لـساللػػكـس؟

سس!لك لبسيتسال ل ةس؟الرل ضل تسح ةدتن سيتس ؿس   كمن سال

(سألنيػـسإ ػ سلنحػكفسس( Fragileننػ سننػت ست  لػذسل  ريػبسق لمػبسلمتمػؼسالحػرل سإ ػدسال ػرللفسألقػكؿسس-ّ
سسسسسسسسأكسأنيػػػػـسيسل ريػػػػكفسأصػػػػ س تػػػػ سككلػػػػؼسحلحػػػػتمد كفسىػػػػذهسال  ريػػػػبسس،ىػػػػذهسال  ريػػػػبسل ػػػػدساي ت ػػػػ ف

س.(سٖ:سسََِٕ)سإح  ةلؿس،س
 

لبس  نلتسالد  غسيتسال  ملبسالت مل لبس فسم ؿسإ رالسرلسالل  ثسضركرةستطللؽسنظرسلذاسل  
لتن لبس؛ ك راة ةسذلؾسيتسة ملبسالتدرلسس،تصنلؼسألد نبسالطملبسك  ريبسألمس  نبسلنت كف

ال كانبسغلرسال   مبسيتسأد نتيـس فسم ؿسكض سأن طبستتن حبس  سمص نصيـسلم صكؿسةم س
ت ملـس ك رسككاق تسكأككرسي ندة.
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 ( Technology Skills)ت التكنولوجيةالمياراثالثًا: 
 تعريؼ التكنولوجيا: 

كم ػػػبسإغرلقلػػػبسس:"ىػػػتس(Technology)(سأفسكم ػػػبستكنكلك لػػػ ََِّ:ِّٔلػػػرلسةحػػػقكؿس)-
س"؛دراحػػبس:كت نػػتس(Logos) يػػ رةسينلب،كم ػػبسس:كت نػػتس(Techno):قدل ػػب،ستتكػػكفس ػػفسكم تػػلفسى ػػ 

سال ي رةسال نلب.كةملوسيلفس صطمالسالتكنكلك ل سل كفستر  توسإل ستنظلـس
 

 وينظر عسقوؿ إلى التكنولوجيا مف زاويتيف:
) ني لػػبسالتكنكلك ل (الػػذمسلقتضػػتسالتمطػػلطسكالتن لػػذسكالتقػػكلـسست كػػؿسالل ػػدسال محػػ تساإلدارمس:األولػػى

سألمسن  طس فسأن طبسال ل ةسأكسرايدس فسركايده.
تسإطػػػ رسالػػذمسل كػػػفستكظل ػػػوسيػػػست كػػػؿسالل ػػدسال  دم)آللػػػبسالتكنكلك لػػػ (كىتساآللػػػبسأكسال يػػػ زس:الثانيػػػة

سكـستقكل و.س،كىت:التمطلطسيحتمداـسال ي ز،تن لذسايحتمداـس،األكل سال  مل تسالك ثسيتسالزاكلب
ىػتسطرلقػبسنظ  لػبستحػلرسكيػؽسال  ػ رؼسال نظ ػبس":أف التكنولوجيا(ُٖٗٗ:ِِكلرلسال لمػب)

ن  زسال  ػؿسال رغػكبس؛إلي  ؿكتحتمدـس  ل ساإل ك ن تسال ت  بس  دلبسك نتسأـسغلرس  دلبسل حمكبس
س."يلوسإل سدر بساإلتق فسأكسالك  لب

نت جسأ ل لسس:"ىتسأف التكنولوجيا(سُٖٖٗ:ّّيل  سترلساللكنحكك)س تطللؽسال   رؼسلصن سكا 
حػتمداـس كاردنػ سل  نػدةسالل ػرلب،كىتسلػذلؾستتػكم سإل ػ دس  لدة،كىتست لرسةفسقػدرتن سةمػ ساى ديبسأكس

س."كلت  لفس    تن سكري ىلتن سطرؽس دلدةسأيضؿسل ؿسالقض ل 

سالػػػذمسل نػػػ سل  ملػػػبسالتطللػػػؽسال ني ػػػتسس:"ىػػػتسأف التكنولوجيػػػاس(ِأ:-ََِّكلػػػرلسم ػػػلسس) ال مػػـػ
كغلػػرسل ػػرلبسيػػتس  ػػ ؿس  ػػلف،سل   ل ػػبس  ػػك تو،سسبالنظػػ  تسلمل ػػكثسكالنظرلػػ ت،سكتكظلػػؼسةن صػػرسل ػػرل

دارس س."تي سكتقكل ي سلت قلؽسأىداؼس  ددةكتص لـسال مكؿسال  ملبسال ن حلبسلي ،كتطكلرى سكاحتمدا ي ،كا 

بسال مػػػػػـسالػػػػػذمسليػػػػػتـسلت حػػػػػلفساألدالسكال   رحػػػػػس":بأنيػػػػػا(سُِ:سُٕٗٗ)سسال ر ػػػػػ ن سيػػػػػ ةريكس
س."كالصل غبسأكن لسالتطللؽسال  مت

التطللػػؽسالنظػػ  تسلم  ريػػبسال م لػػبس ػػفسا ػػؿسأغػػراضسس:"أنيػػا Galbarith  ملػػرتسيػػ ةريكس  
س(.ُٕٔ:سََِٔ)ال ت كم،".ة ملب
س."ت كؿسال  نبسالتطللقتسلم  ريبسال م لبسالنظرلبس:"أنيابس(ِِ:سُِٗٗ)يراف كلرلس  

أفسالتكنكلك لػ سةمػـسل  ػ سلػلفسالنظرلػبسكالتطللػؽسسرلسالل  ػث فسمػ ؿسالت رل ػ تسالحػ لقبسلػ
كيسل كفسال صؿسللني  سك  سيسل كفسال صؿسللفسالػركحسكال حػد،س لػثسإفسالنظرلػ تستلقػ سلػ س لػ ةس
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لػػدـسيػػتسةركقيػػ سكلل ػػثسيليػػ سال لػػ ةس،سلنػػضسالنظػػرسةػػفسل ػػضسالت رل ػػ تسالتػػتسدكفستطللػػؽسلػػدي سا
أفستطللػػؽسالتكنكلك لػػ سكم صػػبسيػػتس ؤححػػ تسالترللػػبسكسركػػزتسةمػػ س كانػػبسكغ مػػتس كانػػبسأمػػرلس،س

سكالت ملـسل  سسال   بسلت  لمي سيتس  ل سال را ؿس.س

 أىداؼ التكنولوجيا :  
سال ر  نت فسكت  ؿسةم سري ىلتو،سكلذكرسإلنحت قؽسالتكنكلك ل سالككلرس فسأىداؼساس

سلبسلمتكنكلك ل س:(ساألىداؼساآلتسٗ-ِٕ:سََِِ)سس
 . توفير الوقت :ٔ

كل نتسحرةبساإلن  زس،سي  سك فسلػتـسإن ػ زهسيػتسةػ ـسلتكنكلك لػ ستقملدلػبسأصػلالسلن ػزسيػتسس-س
حػ بسالكقػتسل لتكنكلك ل سال   صرةس،سكلػذلؾسيػلفسال  نػ سال قلقػتسلتػكيلرسالكقػتسىػكسزلػ دةس  ير

س؛الكقػػتسال  قػػد،سك ػػفسىنػػ سيػػلفسالتكنكلك لػػ ستػػكيرسلسنحػػ فسال تػػ حسلسنحػػ فسةػػفس  دلػػوسالطلل ػػت
سللحتنموسيتسإن  زاتسأمرلس.

 . توفير الجيد :ٕ
كل نػػػتستػػػكيلرسال يػػػدسزلػػػ دةسط قػػػبساإلنحػػػ فسكقدرتػػػوساألدانلػػػبسةػػػفسحػػػ تي سال  ملػػػبس،سيلحػػػتطل سس-س

سأيػػرادسال  ت ػػ س،سال   ضػػرسأفسلمقػػتس   ضػػرةسةػػفسطرلػػؽسالتم  زلػػكفس ػػك نسيلحػػ  ي سكل ػػ ىدى س  ظػـػ
للن ػػػ سلػػػكسقػػػدـسال   ضػػػرةسل لتكنكلك لػػػ سالتقملدلػػػبس،سكػػػ فسلمقػػػتسال   ضػػػرةسلػػػدكفسأدكاتسأكسأفسلحػػػتمدـس
 كلػرانسلمصػكتسيلنػػوسلكػتسلكصػػؿس   ضػرتوسلػػن سسال ػددسالحػ لؽس ػػفسال  ت ػ سيحلحػػتنرؽسذلػؾس يػػدانس

ن سسال دد،سك فسىن سيلفسال يػدسالػذمسحػللذلوسيػتسإةػ دةسسكرل  سلحت لؿسةملوسأفسلنطتس،غلرسة دم
ال   ضػػرةسحػػلدمرهسل   ضػػراتسأمػػرل،سكىكػػذاسيػػلفسالتكنكلك لػػ سأةطػػتسلسنحػػ فس يػػدانسإضػػ يل نسةػػفس

سالح بسال  دكدةسل يدهسالطلل ت،سلح السلوسلت قلؽسال زلدس فساإلن  زاتس.

 . توفير التكاليؼ :ٖ
اإلنح فسايقتص دلب،سكتكيلرسالتك للؼسىكسالنتل ػبسال ت لػبسستكيلرسالتك للؼسل نتستدةلـسإ ك نل تس

لتكيلرسالكقتسكال يدس،سي آللبسالتتستحػتمدـسيػتس  ػرسأح حػ تسال لػ نتسكالتػتسليػ سحػ رس  ػلفسحػتكيرس
الكقتسكال يدسل  سلكازمستقرلل نسقل تي سيتس زلس  لفس ػفسة رىػ ساييتراضػت،سكللقػ سلػ قتسىػذاسال  ػرس

ل ةتل رسأفسكؿس  ستن زهسىذهساآللبسل دستنطلػبستك لل يػ سلػ تتسضػ فس ك حػبسكدةـسيقتص دساإلنح فس
سالتطللؽسالتكنكلك تسال طكرس.

ك  ػػ سحػػلؽسلػػرلسالل  ػػثسأفسالتكنكلك لػػ سل ػػ ست ققػػوس ػػفسأىػػداؼسلم ػػردسل ػػكؿسمػػ صسكلم  ت ػػ سسسس
كػػػ للؼسل ػػػكؿسةػػػ ـس،  متيػػػ س طملػػػ نسلك لػػػ نسكضػػػركرل نسيػػػتس لػػػ تيـس؛سألنيػػػ ستػػػكيرسالكقػػػتسكال يػػػدسكالت

سيتسك يبسال   يتسكاألة  ر.س كالري ىلبسإذاس  سح  سال ردسلتن لبس ي راتوسال تنكةبست  ىي
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 (:ٗ-ٕأ، -ٖٕٓٓ)خميس،كما ذكرىاخصائص التكنولوجيا 
 تتميز التكنولوجيا بخصائص معينة تميزىا كعمـ وعممية وىي: 

حػػػ بس ػػػفسالل ػػػكثسكق ةػػػدةسكاسو:سكىػػػذاسال مػػػـسلػػػوسأىدايػػػوسكسأصػػػكلالتكنولوجيػػػا عمػػػـ مسػػػتقؿ .ُ
التتست كؿساإلط رسأكساللن لسال  ريتسال م تسلمتكنكلك ل ،كىػذاساللنػ لسسكال   رح تسكالنظرل ت

ال  ريتسلمتكنكلك ل س حت دسيتساألصؿس فس   يتسةم لػبسل تػبسكتطللقلػبس ت ػددةسك تل لنػبس
لت ػكلؿسس؛سم ؿسيترةسز نلبسطكلمب،سإيسأفسىذهسالنظرلػ تسال متم ػبساألصػكؿسقػدست  ةمػتس  ػ 

كأصػػل تسالتكنكلك لػػ سقػػ درةسةمػػ ستكللػػدسنظرل تيػػ سالم صػػبسس،مػػ صسل لتكنكلك لػػ سلنػػ لس دلػػد
 ذاتل نس فسم ؿسالدراح تسكالل كثسالم صبسلي .

سنػوسيسلتنػ كؿس قػ نؽسك  ػ ىلـسكنظرلػ تس  ػردةسل لػدةسةػف:ل  نػ سأالتكنولوجيا عمـ تطبيقػي .ِ
ن ػػػ ستحػػػ  سإلػػػ ستطللػػػؽسىػػػذهسال س،ال لػػػ ةسالكاق لػػػب سركتكظلػػػؼس   كةػػػبس ػػػفسال ن صػػػس، ريػػػبكا 
ل   ل بس ي  تست سس ل ةسالن سسكتقدـسليـس مكؿسة ملبسلم  ك تسس،بالل رلسالل رلبسكغلر

 ت لدىـسيتس نكفس ل تيـ.س

األ ػداثسسأكساألن ػطبسال ك يػبسسكال  ملبسىتسحمحػمبس ػفساإل ػرالاتسأكالتكنولوجيا عممية:  .ّ
ض ن نسةم سال دم تسكاإل رالاتسأكساأل ػداثسلت قلؽسأىداؼس  ددةس،كىذاسال  يكـسل ت ؿس

   ت.ال نتسكال مر  تسأك

سة ملػػ تسالتصػػ لـسكالتطػػكلرسالنظػػ  ت،سكىػػذهساإل ػػرالاتسكاأل ػػداثستحػػ  سألضػػ نس-
داـسكاإلدارةسالت ملػػؿ،سكالتصػػ لـ،سكالتطكلر)إنتػػ جسكتقػػكلـ(،سكايحػػتم:اآلتلػػبكت ػػ ؿسال ككنػػ تس
ن  سل حتمداـسأحػمكبس ني ػتس ػنظـسس،لتـسة كانل نسفستطللؽسال  ريبسيسكالتقكلـ،سك فسكـسيل كا 

نت  يػػػ سكتقكل يػػػ سكاحػػػتمدا ي س  ػػػدركسسلدراحػػػبسال  ػػػكمب،سكتصػػػ لـسال مػػػكؿسال  ملػػػبسليػػػ ،سكا 
دارتيػػػػػ  س،كىػػػػػذاساألحػػػػػمكبسالنظػػػػػ  تسىػػػػػكسالػػػػػذمسل لػػػػػزسالتكنكلك لػػػػػ سةػػػػػفسال ػػػػػرؼسكال نػػػػػكفس،كا 

سي لتكنكلك ل ست ن سل ل  مل تسكللسسل أل يزةسكاآليتسك نت  ت.

ن  ست  ؿس  ل سس،ج:ل  ن سأني سيستتكقؼسةندس دستص لـسال نتكسشاممة ةالتكنولوجيا عممي .ْ كا 
 ال  مل تسالم صبسل لتص لـسكالتطكلرسل  سيتسذلؾساإلدارة.

 كال حت رسللفسال ككن ت.سطل  ن سأني س  لبس فسالت  ةؿسالن :التكنولوجيا عممية ديناميكية .ٓ

) ػػػدم تسكة ملػػػ تسس: ست نػػػ سل ل نظك ػػػ ت،ييتل  نػػػ سأنيػػػ: ةنظاميػػػ التكنولوجيػػػا عمميػػػة .ٔ
ك مر ػػ ت(سك مر  تيػػ سليػػ سن ػػسسالمصػػ نصسكال ككنػػ ت،سك ػػفسكػػـسي لتكنكلك لػػ سنظػػ ـس ػػفس
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نظ ـ،ك ػػ سأفساألحػػمكبسالػػذمستحػػتمد وسالتكنكلك لػػ سلتطللػػؽسال  ريػػبسال نظ ػػبسيػػتسال ي ػػ تس
ملػػػػػ تسىػػػػػكس ػػػػػدمؿسالػػػػػنظـسأكسال نظك ػػػػػ تسالػػػػػذمسل ػػػػػت ؿسةمػػػػػ س   كةػػػػػبس ػػػػػفسال  سال م لػػػػػب

 كاإل رالاتسح ل بسالذكر،سك فسكـسي دمؿسال نظك  تسىكسقمبسالتكنكلك ل سالن لض.

:سل  نػ سأنيػػ ستيػدؼسإلػػ سالتكصػؿسل مػػكؿسة ملػبسلم  ػػك تسكػنظـسك  مػػبسالتكنولوجيػا ىادفػػة .ٕ
 ك  ىزةسل حتمداـ.

،س:سل  نػ سأنيػ سيستقػؼسةنػدس ػدسإنتػ جسالنظػ ـسكطر ػوسل حػتمداـالتكنولوجيا متطػورة ذاتيػاً س .ٖ
لػػػػؿستحػػػػت رسيػػػػتسة ملػػػػ تسال را  ػػػػبسكالت ػػػػدلؿسكالت حػػػػلفسلمنظػػػػ ـسال نػػػػت ،سيػػػػتسضػػػػكلسنتػػػػ ن س
ايحتمداـسكت دلدس  ك تو،سكـساللدلس فس دلػدسيػتس   ل ػبسىػذهسال  ػك تسلت حػلفسالنظػ ـس

 كزل دةسك  لتوسكي  للتو.س

لككلػركف،سلػؿسك    نػ نسك ػ سل تقػدساس:سللحتسالتكنكلك ل س لن نس دلدانسالتكنولوجيا منشط إنساني .ٗ
ىتسقدل بسقدـساإلنح فسةم ساألرض،سكاإلنح فس فسي رسالت رلخست لزسةػفسلػ قتسال ممكقػ تس

فسالتكنكلك لػػ سىػػتس ن ػػطسإنحػػ نتس تطػػكرسللقدرتػػوسةمػػ سصػػن ساألدكاتسكاحػػتمدا ي ،سكةملػػوسيػػ
 نذسقدلـسالز  ف،س لثسةكؼساإلنح فسدان  نسةم ستطكلرس ل توسكت حلفس  ل ػتوس ػفسمػ ؿس

 .سةتمداـساألدكاتسكالكح نؿسال دلدإنت جسكاح

 

تمػؾسالمصػ نصسيػتسال لػ ة،سكاحػتك  رسإ ك نل تيػ سسإليػ دةس ػفلذلؾسل ػدسالل  ػثسضػركرةسا
يػتسسةم تسكينتتكظل ي سل كؿسستـسسكتطكلرى ؛سلت قؽساألىداؼسال ر كةس ني سيتس  ؿس،ال تنكةب
سال  ملبسكالترلكلبس.سال ل ة

س

 :Skills تعريؼ الميارات 
ةم سأدالسة ؿس  ػلفسلدقػبسسالقدرة"ل ني :سسSkillsالميارات  (ّْٗس:سََِٔ)لفتالويعرؼ ات   سس
تقػػ ف ك ػػ ست رييػػ سألضػػ سل ني :حمحػػمبس ػػفسالمطػػكاتسأكسال ركػػ تسأكساإل ػػرالاتسالتػػتستكػػكفسق لمػػبس،".سكا 

س."لم   ظبسال ل  رةسكغلرسال ل  رة،كلمقل سسكلسة دةسكالتكرارسةندسال   ب

"ن ػػػ طس  قػػػدس  ػػػلفسلتطمػػػبسيتػػػرةس ػػػفسالتػػػدرلبسال قصػػػكدسكال   رحػػػبسس: نيػػػ لؼسال يػػػ رةس ػػػرٌسكتيسس
س.س(ْٖٕ:سَُٖٗألكس طبسكسص دؽ،)ؤدلسلطرلقبس  ن ب"ال نظ بسكالملرةسال ضلكطب،سل لثسليس

ل ني :ة ػػؿسأكسحػػمكؾسلتكػػكفس ػػفسحمحػػمبس(سّٗٓ:سُٓٗٗال  تك ػػب)س    ػػبسالقػػدسستيػػ ةريكسسس
تق فسكسس؛ فساإل رالات سل يدسقملؿسكنكةت.للقكـسلوسال ردسلحرةبسكا 
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أة ػ ؿست مل لػبسلك ػ لةسسزكت رؼسال ي رةسل ني :س"القدرةسال كتحلبسالتتست كفسال ت مـس فسإن ػ س
تق فسكأقصرسكقتس  كفسكأقؿس يدسكة ندست مل تسأكير" :سكا  س.(ََُِ،ّْ)ال قـر

أن ػػػ طس ػػػفسالحػػػمكؾسال قمػػػتسأكساللػػػدنتستتحػػػـسس:"(سل نيػػػ ُٕٗٗ:ٖٗ)سTerryكل رييػػػ س"تلػػػرم"س
ةقملػبسسكؽسكالن طلبسكت  ؿسة دةنسةم سال  مل تساإلدراكلبسكقدستككفسال ي رةس ركلبسأكسلدكلبسأل لتن ح

س.س"أكسا ت  ةلب
سل دانوسلحيكلبسكدقبسحكالسك فسس(:ٖٕ:س1973")Goodكل ريي س"سس ل ني س  سلت م وسال ردسكلقـك

سىذاساألدالس ح ل نسأكسةقمل ن.
تق ف")س حفس،س"سالقدرةسةم س كت رؼسال ي رةسل ني :س       سكاألن طبسلحرةبسكدقبسكا   .ٕ(:سََِٓإن  زسال يـ 

ك ػػفسمػػ ؿسالت رل ػػ تسالحػػ لقبسسل كػػفسالقػػكؿسلػػ فس ػػكىرسالت رل ػػ تس  ل يػػ سقػػدسركػػزسةمػػ سسسس
تقػػ فس ػػفسمػػ ؿسالتػػدرلبسال حػػت رسكال تحمحػػؿسيػػتسمطكاتػػو.سكىػػذاسىػػكس ت مػػلـسالحػػمكؾسلحػػرةبسكدقػػبسكا 

ستستتن كؿسىذاسال  يكـس.ال  ن سيتس  ل ساألكح طسالترلكلبسالت
س
 خصائص الميارة: -

س:سل كفسإ   لي سل آلتتكسس(ُٖٓ:سسََِٖةكض،كسسك  سذكرى )ةل دسلم ي رةسةدةسمص نص
ت لرسةفسالقدرةسةم سأدالسة ؿسأكسة ملبس  لنب،سكىػذاسال  ػؿسكال  ملػبسلتكػكفسسالخاصية األولى: .ُ

سلب.يتسالن لبس فس   كةبس فساألدالاتسكال  مل تساللحلطبسكال رة

ي ت  ةلػب،س:ستتككفسال ي رةس فسمملطس فسايحت  ل تسأكسالحمككل تسال قملب،سكاالخاصية الثانية .ِ
  دسىذهسال كانبسةم سغلرهسةندستصنلؼس ي رةس  .كال ركلبسغلرسأنوسيتسأغمبساأل ل فسلنمبسأ

 رةسلت حػسساألدالسال يػ رمسةمػ سال  ريػبسأكسال  مك ػ ت،س لػثسلنظػرسإلػ سال يػسالخاصية الثالثة: .ّ
أدالسة ػػؿس  ػػلف،سغلػػرسأنػػوسل ػػدرسالتنكلػػوسإلػػ سأفسستةمػػ سأنيػػ سالقػػدرةسةمػػ ساحػػتمداـسال  ريػػبسيػػ

 .ال  ريبسك دى سيستض فسإتق فسال ردسألدالسال ي رة

 ن  ساألدالسال ي رمسلم ردسكل حفس فسم ؿسة ملبسالتدرلبسكال   رحب.ليس:سالخاصية الرابعة .ْ

لدقبسيػتسالقلػ ـسلػوسكالحػرةبس رمسة دةسلكؿس فس  ل رمسا:سلتـستقللـساألدالسال يالخاصية الخامسة .ٓ
 ن  زس   .سيتساإل

س
س
س
س
س
س
س
س
س
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 مبادئ عامة في تعميـ الميارة: -
ال ي رةسةم سالن ػكس(سأفسىن ؾس   كةبس فسال ل دئسكال ركطسال ز بسلتن لبسُٗٗٗ:َْٔلرلسرل ف)
س:كىتسال طمكب
سلبسكللسس ن ص نسةني .أفسلككفستدرلحي سكظل ل نس تص نسل ل  دةسالدراحس.ُ
سأفسل يـسال ت مـس  ن سال ي رةسكالنرضس ني سكلتكيرسلوسال  يزسلتن لتي .س.ِ
كفسةػػػػػ داتسللٌكػػػػػس؛أفسلمضػػػػػ سال ػػػػػت مـسلس ػػػػػراؼسأكنػػػػػ لس   كيتػػػػػوساألكلػػػػػ سلتطللػػػػػؽسال يػػػػػ رةس.ّ

سص ل بس نذساللدالب.س
ؿسكالن ػػػ حسيػػػتس ػػكاطفسالممػػػسفأفستتػػكيرسيػػػرصس تكػػػررةسلم ػػػرافس صػػ كلبسلتقػػػكلـس ل  ػػػرسللػػػلس.ْ

ساألدال.س
ل تػ جسالط لػػبسإلػ ستك لػػوسيػردمس لنػػتسةمػػ سأحػ سسال قػػ للسسالت ملصػلبسكال   ظػػبسنظػػرانسس.ٓ

سالت مـ.سس يمت ؼسأيرادسال   كةبسيتساحت داداتيـسكقدراتيـسةمس
سأفسلتـستقدلـسال ي رةسةم س حتكل تس تزالدةسيتسالت قلدس فسحنبسدراحلبسألمرل.س.ٔ
سيػػػػتسكػػػػؿس ر مػػػػبسةمػػػػ ست  ػػػػلـسال ي رة،كذلػػػػؾسلتطللقيػػػػ سيػػػػتس كاقػػػػؼسةدلػػػػدة حػػػػ ةدةسالطملػػػػبسس.ٕ

سك تنكةب،كلذلؾسل كفست قلؽسأكلرسقدرس  كفس فسانتق ؿسأكرسالت مـ.س
ال ػػت مـسسأفسلككفسلرن   سالت مـس رن نسلدر بسك يلب،ل لثسلح السلت مـسال ي راتس حبس   بسس.ٖ

س.  سإ ك فست ملـس ي راتس متم بس   نس
س
 الميارة: مراحؿ تعميـ -

س(سأفس را ؿست ملـسال ي رةسىت:ََُِ:ٕٔلرلسقط  ت)
س. ر مبستقدلـسال ي رة.ُ
س.س ر مبست ملـسال ي رة.ِ
س. ر مبسالتدرلبسكال رافسةم سال ي رة.ّ
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 تصنيؼ الميارات: -
ساآلتت:سةم سالن ك(سّْٗ:سََِٔ،س)ال ت كمسراى نلؼسال ي راتسإل سةدةسأصن ؼسك  ستل كفستص

ال  ػػػػك ت،كالت كلرسالن قػػػػد،سكال  مػػػػتسسؿ: كػػػػؿ:س يػػػػ راتسالدراحػػػػبسكالل ػػػػثسك ػػػػةميػػػػارات عقميػػػػ.سأ
..كحػػكاى ،سك يػػ راتسايتصػػ ؿ،سكالقػػدرةسةمػػ سالت للػػزسلػػلفسالػػرأمسكال قلقػػبستكالت ملمػػتسكايحتديل

صدارسأ ك ـ...سـال  ق تسكايرتل ط ت،سكالت دلؿسكالت  لسؿكت مل لدالسالرأمسكا   كالتركلبسكا 

كرحػػػػػـسالصػػػػػكرسكة ػػػػػؿسس الػػػػركضسكال  ػػػػػتسكرحػػػػػـسالمػػػػػرانطسكةرضػػػػيس:كػػػػػؿ: ب. ميػػػػػارات حركيػػػػػة
ك يػػ رةساحػػتمداـساأل يػػزةسسالن كذج،ك ظػػ ىرسايتصػػ ؿسغلػػرسالم ظػػتسل إلل ػػ لاتسك ركػػبسال حػػـ،

كال  ػػػداتسكتنػػػ كؿساألدكاتسك ركػػػ تساألطػػػراؼسك متمػػػؼسأةضػػػ لسال حـ..كحػػػكاى س ػػػفس ركػػػ تس
 ال حـسالكلرلسكالدقلقبسال نحقب.

ق  ػػػبسة قػػػ تس  يػػػـسكال  ػػػؿسةمػػػ سس:: كػػػؿيػػػةج. ميػػػارات اجتماع  يػػػ راتسايتصػػػ ؿسلػػػ آلمرلفسكا 
سالتكلؼساي ت  ةتسكاينض  ـس  سال   ةبسكال   ركبسال   ةلبسقكينسكي  ن.

لكػتستكػكفسذاتسس؛كتنحلؽساألصكاتس  سالكم  تس،ضلطس م رجساألصكاتس:: كؿد. ميارات لغوية
سل آلمرلف.سكتنحلؽسالت للرسل لصكتسكايتص ؿسالم ظتس،  ن 

س
ك ػػػػػػػ سسكل كػػػػػػػفسال كػػػػػػػـسةمػػػػػػػ س حػػػػػػػتكلسأدالسال ػػػػػػػردس ػػػػػػػفسمػػػػػػػ ؿس   كةػػػػػػػبس ػػػػػػػفسال ػػػػػػػركطس-س

س(سىت:َّٓ-ّْٗ:سََِٔ)ال ت كم،ي ذكرت
 ال ي راتسلحرةب.سؤدل:سككلرانس  ستيسالسرعة .ُ

 :س  سالحرةبس طمكبسيتسال ي رةسالدقبسالدالبسةم سال ي رة.الدقة .ِ

س ل تستكػػػكفسكاضػػػ بسةنػػػد  ستتػػػكايرسصػػػ ب:الت  ةػػػؿسكالتنحػػػلؽسلػػػلفسال كلػػػراتسكايحػػػت التػػػ زر .ّ
ككػػػػػػذلؾسيسلػػػػػػدس ػػػػػػفستػػػػػػرالطسكتحمحػػػػػػؿسكتػػػػػػكاترسال ركػػػػػػ تسال  ملػػػػػػبسالتػػػػػػتسس،ال يػػػػػػ رةسيػػػػػػتساألدالس
 لتض ني ساألدالسال  ىر.س

 ن  ز.:سككلرانس  سلتطمبساألدالسل ي رةسدقبسيتسالتكقلتسلسالتوقيت .ْ

كت ػػرسل ر مػػبسالتػػدرلبسس، رةسة ملػػبس نظ ػػبستلػػدأسل ل  ريػػبسك  ػػ سحػػلؽسلػػرلسالل  ػػثسأفسال يػػ-س
يػػػتسللتق نيػػػ سكا ت كيػػػ س ػػػفس ػػػمصسلت تػػػ سلحػػػ  تسان   للػػػبسإل  للػػػبسل ظػػػبستطللقػػػوستكتنس،كال ػػػراف

زلػػ دةسالرضػػ سةػػفس،الكقػػبسلػػ لن س،سالقػػدرةسةمػػ سالتركلزس،ساليػػدكل،ضػػلطساألةصػػ بسس(:لم يػػ رةس كػػؿ
 الرغلبسيتساألدال(.،سال  ؿ

س
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 الميارات التكنولوجية:
س   كةػػبس ػػفساألدالاتسال  ملػػب"س:ل نيػػ ال يػػ راتسالتكنكلك لػػبسس(ٛٗ :ََِٗ)ألػػكسحػػكلرحسسرؼ ىػػل -

تق فسكل قؿس يدسككقتس  كنػلفسكلطلقي سالتتسل بسأفسل تمكي س  مـسالتكنكلك ل سكالتطللقلب ،سلك  لةسكا 
س.لدر بسالتتسل صؿسةملي سال تدرب"كتق سسل 

س:خصائص الميارات التكنولوجية -
لػػبسل ػػدةسمصػػ نصست لزىػػ سةػػفسغلرىػػ س ػػفسال ي رات،كمصػػ نصستت لػػزسال يػػ راتسالتكنكلك -س

سسكىتسةم سالن كساآلتت:س(َُّ:سََِٔكةكضراتسالتكنكلك لبسك  سذكرى س)ةل دسال ي 
إ ػػرالسة ملػػبسل ػػ ـسالقطػػ سس:بس كػػؿت لػػرسال يػػ رةسالتكنكلك لػػبسةػػفسالقػػدرةسةمػػ سأدالسة ػػؿسأكسة ملػػ .ُ

 كغلرى .سس،لكتركنلباإل

ل لػػػثسس( ت  ةلب/ ركلػػػباةقملب/) ػػػفساحػػػت  ل تسأكسحػػػمككل تسستتكػػػكفسال يػػػ رةسةػػػ دةس ػػػفسممػػػلط .ِ
فسالحمككل تسإلتؤدلسال ي رةسالتكنكلك لبسلدقبسة للب،س لثسس؛تنح ـسىذهسايحت  ل تس  سل ضي 

الطل ةػػبسةمػػ سال  حػػكبسأكسإ ػػرالس   كةػػبس ػػفسس:ال قملػػبسلنمػػبسةمليػػ سالت رلػػب،سكال ركلػػبس كػػؿ
 ت  ةلػػػبسكالتػػػتستت كػػػؿسيػػػتسإةطػػػ لساآلرالسكال لػػػ درةسالت ػػػ ربسيػػػتسالتكصػػػل تسالكيرللػػػب،سأ ػػػ ساي

 كالت رلب.س

 سنللتحػػػس؛يلػػػدس ػػػفستػػػكيرس ػػػ دةس  ريلػػػب يػػػ رمسةمػػػ سال  ريػػػبسأكسال  مك ػػػ ت؛سلػػػذاسلرتكػػػزساألدالسال .ّ
 لمط لبساللدلسل ل  ؿسال طمكب.س

 ن  ساألدالسال ي رمسالتكنكلك تس فسم ؿسالتدرلبسكال   رحب.سليس .ْ

نن سلكتسن كػـسإ لثسس،ن  زة دةسلكؿس فس  ل رمسالدقبسكالحرةبسيتساإلسلتـستقللـساألدالسال ي رم .ٓ
ن  زسىػذهسكال ترةسالتتسقط تسإلس،ةم سال ي رةسالتكنكلك لبسيلدس فسالنظرسإل سدقبسال  ؿسال ن ز

فس  ل سال ي راتسالتكنكلك لبست ت جسإل سدقبسة للبسيتسال  ؿسي ك سة ملبسل  ـسإال ي ب،س لثس
يسبلكتركنلػػالقطػػ ساإل ،سكالتكصػػل تسأكسالت دلػػداتسالكيرل نلػػبسال نزللػػبس  ل يػػ سل   ػػبسإلػػ سدقػػبسكا 

  دثس م طرس حل بسقدستضرساإلنح فسن حو.سقدستي

   
 تصنيؼ الميارات التكنولوجية:  - 

سأفس  ػػ يتسال يػػ راتسالتكنكلك لػػبس ت ػػددةسكذلػػؾس؛:"س(َٓ-ْٖ:سََِٗ)سلػػرلسألػػكسحػػكلرحس-س
سكلك لػ سلك يػبس   يتػوس،س لػثست ػدتسال  ريػب،سكةمػ سرأحػي سةمػـسالتكنالتطكرسيػتس  لػ س  ػ يسلتح رع

سسسسسسسسسس".التكنكلك ل سةم  نسلدمؿسيتس  ل س   يتسال  ريبسكالن  طساإلنح نتسال   صر
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دراحب)حػػػػػػ دسس:إلػػػػػػ سةػػػػػػدةسدراحػػػػػػ تسيػػػػػػتسىػػػػػػذاسال  ػػػػػػ ؿس كػػػػػػؿالل  ػػػػػػثسسر ػػػػػػكعسؿك ػػػػػػفسمػػػػػػ -س
،س(ََِٗألػػػػػكسحػػػػػكلرح:)س،(ََِٓةلػػػػػ د:(،س)ََِٖ) ػػػػػق ب،(،سََِٕ(،س)ألػػػػػكسطػػػػػ  كف،ََِٕالػػػػػدلف،

ستت:تصنلؼسال ي راتسالتكنكلك لبسةم سالن كساآل فس كفستس(سََُِ)الزة نلف،

 الميارات الحاسوبية:-ٔ

   كةػػػبس ػػػفسال يػػػ راتسالتػػػتست كػػػفسال ػػػردس ػػػفسإدارةسكتن لػػػذسال يػػػ ـسال  حػػػكللبسكىػػػتس
 ػػػػػنلؿ،س  ريػػػػػبسلسنحػػػػػ فسال   صػػػػػر،ك فسأ كمتيػػػػػ س:س يػػػػػ راتساحػػػػػتمداـسأنظ ػػػػػبسالتسبالضػػػػػركرل

تسس(،س يػػ را(soft wareكال ككنػػ تساللر  لػػبسس(hard ware)ال ككنػػ تسال  دلػػبسلم  حػػكبس
يلبسلكتركنػػػػػػػت،س يػػػػػػػ رةساحػػػػػػػتمداـس م قػػػػػػػ تسال  حػػػػػػػكبساإلضػػػػػػػ نترنػػػػػػػتسكاللرلػػػػػػػدساإلاحػػػػػػػتمداـساإل

سالك  لراتسكغلرى . كؿ:الط ل  ت،سال  حالسالضكنت،س

 :ةلكترونيالميارات الكيربائية واإل -ٕ

بس ػػػػػػفسال يػػػػػػ راتسال ز ػػػػػػبسلمت   ػػػػػػؿس ػػػػػػ ساأل يػػػػػػزةسكاألدكاتسالكيرل نلػػػػػػبس   كةػػػػػػكىػػػػػػتس
لكتركنلػػػػػبسكتكظل يػػػػػ سيػػػػػتسإ ػػػػػرالسالت دلػػػػػداتسكالتكصػػػػػل تسكالػػػػػدكانرسالكيرل نلػػػػػبسكاإلسبلكتركنلػػػػػكاإل

سال متم ب،سل لثست قؽسالري ىلبسك ؿس  ك تسال رد.س

 ميارات الرسـ اليندسي:-ٖ

كضػلالسكت دلػدسكنقػؿساأليكػ رسكال  مك ػ تس   كةبس فسال يػ راتسلػتـس ػفسم ليػ ستكىتس
كالتصػػػػ ل  تسالتكنكلك لػػػػبسكال م لػػػػبسلمنػػػػبسك صػػػػطم  تسكر ػػػػكزسة ل لػػػػبس  يك ػػػػبسلػػػػدلس متمػػػػؼس

سال نحل تسكالمن ت.
س

 :ميارات الفؾ والتركيب-ٗ

للدكلػػػبسكاآلللػػػبسالتػػػتسلحػػػتطل سال ػػػردس ػػػفسم ليػػػ ساإلل ػػػ ـسا   كةػػػبس ػػػفسال يػػػ راتسسكىػػػت
،سكيؽسمطكاتس نطقلبساأل ح ـسالصن ةلبسال متم بس كلؾلت  ل سكتس؛ل ألح حل تسكال نكفسال ز ب

طلل ػػػػبسال ػػػػكادس يػػػػـسكالت   ػػػػؿس ػػػػ سملاإلل ػػػػ ـسل لكق يػػػػبسال ن حػػػػلبسحػػػػملـ،سكت ػػػػ ؿستحمحػػػػمتسكترتلػػػػبس
لػػ عسقكاةػػدساأل ػػفستٌساك راةػػ ةسكسسكالم  ػػ تسال متم ػػب،سكايحػػتمداـسالحػػملـسلػػألدكاتسكال ػػددسال ت ػػددة،

سن لسال  ؿ.كالح  بسأك

 ميارات تكنولوجيا االتصاالت:-٘

   كةػػبس ػػفسال يػػ راتسالتػػتست كػػفسال ػػردس ػػفسالتكاصػػؿس ػػ ساآلمػػرلف،س ػػفسمػػ ؿسكىػػتس
س:ايحػػػػػػػػػػتمداـسال ػػػػػػػػػػنظـسكالػػػػػػػػػػكاةتسلك يػػػػػػػػػػبساإل ك نلػػػػػػػػػػ تسكالكحػػػػػػػػػػ نؿسالتكنكلك لػػػػػػػػػػبسال دلكػػػػػػػػػػب، كؿ

سيتص ؿسةلرساألق  رسالصن ةلبس.نترنت،الي تؼسالممكم،سكح نؿسااإل
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 إلنتاج والتصنيع:ميارات تكنولوجيا ا-ٙ

نتػ جسال نت ػ تسالصػػن ةلبس كػؿس؛ب   كةػبس ػػفسال يػ راتسال ز ػكىػتس  يػػ رةسس:لتصػػ لـسكا 
س.سكصؼسالنظـسالصن ةلبسك ي رةستص لـسن  ذجسأكللبسلم نت  تسالصن ةلب

 ميارات التكنولوجية الحيوية والزراعية:ال-ٚ
ال يػػػ رةسس:زراةلػػػبس كػػػؿلمت   ػػػؿس ػػػ سالتقنلػػػ تسال لكلػػػبسكالسبك يػػػبسال يػػػ راتسال ز ػػػسكىػػػتس
كتكنكلك لػػ سالتطللقػػ تسال لكلػػبسكاليندحػػبسس،تكنكلك لػػ سال لػػ هسكتكنكلك لػػ س  ػػظساألغذلػػبلسال ت مقػػب
س.سالكراكلب

كىػػتسال يػػػ راتسالضػػػركرلبسلكضػػػ سال  ريػػػبس: كمػػػا يرىػػػا الباحػػػث ميػػػارات الفػػػؾ والتركيػػػب-ٛ
تق ف.ال م لبسال ت مقبسل ألم  بسكال   دفسيتساإلط رسال  متسالتطللقتس سلكؿسحرةبسكدقبسكا 

سس

  تسالح لقبسكنظرانسألفسالدراحبستن كلػتستن لػبسصنلم ؿساٌط عسالل  ثسةم سالتسف كسس-
ال  مك  تسال ي بسال ت مقبسل ضسس ي راتسال ؾسكالتركلبس،سيقدسرألس فسالضركرمسةرضل ضس

يػ سقكانلنلم  ػؿسليػ سكسال   ػبسساألحػسسكالقكاةػدكسسلتي ل ي راتسال ؾسكالتركلبستتن كؿست رل  نسلي سكأى 
سكىتسةم سالن كساآلتت:سسسكأح للبسالتدرلبسكالتدرلسسال ت مقبسلي 

  :الفؾ والتركيب

ةػػ دةست  ل يػػ سةمػػػ سس،يػػػؾساأل يػػزةسأكساألدكاتسل متمػػؼسأنكاةيػػػ س:"لقصػػدسل ل ػػؾسكالتركلػػب كا 
ريػبسأحسسةم لبسكينلبسحمل بسل  سلضػ فسدقػبسالت  لػ سكحػ  بسال نػت س،سكيػتسىػذاسال  ػ ؿسل ػبس  

ة دةست  ل ي سل حرعسكقتس  كفسكل قػؿس طرلقبسالت   ؿس  سىذهساأل يزةسكاألدكاتسل  سلض فسيكي سكا 
س.(ْ:سََِٓ،سكآمركفس   ر)سل حيؿسالطرؽسال ت  ب"كسالتك للؼس

 أىمية الفؾ والتركيب:
ضػػطرسإلػػ ساأل يػػزةسالكيرل نلػػبسال ك ػػكدةسيػػتسللتػػؾسغلػػرسق لمػػبسلم ػػؾس،سةنػػدى سحتيسسأفٌسستصػػكرس

ل كػػفسنقميػػ س ػػفس كػػ فسيسكػػذلؾسقطػػ ساألكػػ ثسالكللػػرةسس، ػػ ؿسك ػػكدسأمسةطػػؿسلحػػلطسيليػػ سر ليػػ سيػػت
صػن تسكقط ػبسكا ػدةسي ػ سىػتس  ػـسسأنيػ سكلكس،ك فسكـسإة دةست  ل ي س،آلمرسلكيسقدرتن سةم سيكي 

ساآليتسالتتسصن تي سلدكفسكض سآلل تس  ددةسل كي سكتركللي ؟!
بسال ػػؾسكالتركلػػبسيػػتس ل"س لػػػبسك ػػفسىنػػ سنػػرلسأى لػػػ  تنػػػ سال م لػػبس لػػثسحػػيمتسة م

تيمؾسيػػتس ت ،سكػػذلؾسكيػػرتسةمػػ سال حػػ بسلم نػػ بسالنقػػؿسكقممػػتس ػػفسالتكم ػػ لػػ ن ةبسكة م الصػػ
س.س(ْ:سََِٓكآمركفس،س   ر)س"  ؿسك كدستمؼسأكسةطؿسيتسال نت 
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وس تػػ سنضػػ فسحػػ  بسال نػػت سكتركللػػسوأحػػسسكقكاةػػدسل كػػلػػوسيػػتسس ل تنػػ س يػػ زسأكس نػػت سكػػؿسسس
سكىن سن رضساألحسسال   بسلم ؾسكالتركلب.سس،سنوكطكؿسلق نوسكاينت  عس 

 :(ٗ: ٕ٘ٓٓ)معمر وآخروف ،كما ذكرىا :األسس العامة لمفؾ والتركيبس-سس
سال ػػػرك تسأكس يػػػ زستمتمػػػؼسطػػػرؽسال ػػػؾسكالتركلػػػبس ػػػفسأداةسس- إلػػػتسآمػػػرس،سكغ للػػػ س ػػػ ستقػػػـك

مػ ؿسكتلػبسأكسالص ن بسلت دلدسمطكاتسال ؾسكالتركلبس حبسنػكعساألداةسأكسال يػ زسال حػتمدـس ػفس
فسىن ؾسال دلدس فساألحسسالتتسل بسإتل ةي سةندسال ػؾسلن رةس ريقبسلألداةس/ال ي زس.كةمتسال  كـسي

سكالتركلبسكىتس:
ذكرسيػػػػتسىػػػػذاسال  ػػػػ ؿسال  كػػػػ تسكنػػػػامتلػػػػ رسال ػػػػددساللدكلػػػػبسال ن حػػػػلبس ػػػػفس لػػػػثسالنػػػػكعسكال  ػػػػـس -ُ

ؾسسلػؤدمسإلػتستمػؼسرأسسيػلفسذلػستصنرسس فسرأسساللرغأنوسةندسامتل رس  ؾسإكال   تلال،س لثس
س،كلػرس ػفسرأسساللرغػتسيػلفسذلػؾسلػؤدمسإلػتستمػؼسرأسساللرغػتأال  ؾس،سأ  سإذاستػـسامتلػ رس  ػؾس

نػػوسةنػػدسامتلػػ رس  تػػ حسأكلػػرس ػػفسإ لػػثسس،ككػػذلؾساأل ػػرسل لنحػػلبسلم  ػػ تلالسكم صػػبس  تػػ حسال ػػؽ
سفسذلؾس فس  نوسأفسلؤدمسإلتستمؼسالص  كلب.لالص  كلبسلقملؿسي

ل ػػػبسس زسال ػػػرادسيكػػػوسأكستركللػػػوسل يحػػػت  نبسل دلػػػبسال ػػػرك تسالصػػػ ن بسكىنػػػ  ريػػػبستركلػػػبسال يػػػ  -ِ
كالتقلدسلتركلبسىػذهسالقطػ سيػتس ك نيػ سالصػ لالس)ترقل يػ سةنػدسيكيػ سلتحػيلؿسس،  ريبسالقط سلدقب

س.تركللي (
س،لػخإ  ريبسطرؽسنقؿسال ركبسسيتساأل يزةس كؿ:سال ح ؿ،سم طسالط ػ ـس،س  كنػبسالمل طػبس...س -ّ

الكحػػ نؿسال حػػتمد بسيػػتسىػػذهساأل يػػزةسلنقػػؿسال ركػػبسكىػػؿسىػػتس ل  ػػرةسأكسغلػػرسسك  ركيػػبسألضػػ نس
  ل  رةس.

  ريبسحطكحسايرتك زسالرنلحبسللفسالقط سال متم بس.سكىذاس  سل لدسيتس كضػكعستركلػبسالتػركسس -ْ
  لثسل بس  ريبسنقطبسارتك زسكؿسترسس فسىذهسالتركس.

كػػفستتمػػؼسالقطػػ سسكيػػتسىػػذاسال  ػػ ؿسل  تػػ سيسس؛   ظػػبسأفسلػػتـسال ػػؾسكالتركلػػبسلحػػيكلبسكلحػػر -ٓ
زالػػبسال ػػكانبسكاألترلػػبس،حػػيكلبسة ملػػبسال ػػؾسكالتركلػػباحػػتمداـسل ػػضسالحػػكانؿسالم صػػبسل التػػتسسكا 

 ت  ؿسةم سإة قبسة ملبسال ؾسكالتركلبس.

 تػ سيسل ػدثسالتلػ سسأكسمطػ سيػتسسبسيتسالني لبست ؾسيتساللدالػب؛   ظبسأفسالقط سالتتسترك -ٔ
 ة ملبسال ؾسكالتركلب.س

ةند  سلرادسيؾسقط بسكا دةسيتسالتركللبسلكحرسلي سأكستمػؼسل ػبس  ريػبسأحػيؿسالطػرؽسكأحػرةي س -ٕ
 كأككرى س   لبسليذهسالقط س فسالتمؼسأكن لسال ؾسكالتركلب.
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 تػ سيسللقػ سأكػرسس؛يتس  ؿسك ػكدسمػدشسلحػلطسيػتسحػطكحسالت ػ سسنقػكـسلػل رالسة ملػبسصػن رة -ٖ
حػػػت  ؿسل لنحػػػلبسلم  ػػػنكيتسالم ػػػللبسيلسأ ػػػ س،بليػػػذهسالمػػػدكشسىػػػذاسل لنحػػػلبسلم  ػػػنكيتسال  دنلػػػ

 .سال   كفسالم صسلحدسىذهسال قكؽ

ةػػػدـس ػػػدساللراغػػػتسيػػػلفسذلػػػؾسلػػػؤكرسةمػػػ ست  حػػػؾس،سكسل ػػػبسالت كػػػدس ػػػفس ػػػدساللراغػػػتسل ػػػكؿس لػػػد -ٗ
كل بسألض نسةدـس دساللراغتسل كؿسزاندسةفسال   بسس،ال  نكيتسكل لت لتستككفسةرضبسلمتمؼ

ة دةستركللي سةدةس راتس.م صبسل لنحلبسلم  نكيتسالتتس  ن ت جسإل سيكي سكا 

 .الص كلبسال   كحبسسكـست دس،يتس  لبستركلبسص  كلتلفست دسالص كلبسالح م س دانس  ك  نس -َُ

 

 ( وىي:٘: ٕ٘ٓٓآخروف،معمر و القواعد العامة في العمؿ كما ذكرىا ) -
 الوقاية وأسموب العمؿ السميـ : -ٔ

 لطرؽسالص ل بسكاألحػ للبسالحػمل بسلػذلؾسةمـسلسايسةند  ستككفسذإيستل درسل مسة ؿس -سأ
سال  ؿ.

يست يؿسأكستت  ىػؿسا ت ػ يتسالمطػرسيػتسذلػؾسال  ػؿسككػفس رلصػ نسل  ريػبس ػ سالػذمسس -سب
 ت  موسةندس دكثس  دث.

 المالبس :  -ٕ

لم  لسسأى لبسل لنبسيتستحلبسال ػكادثس.سيػ ل  لسسالطكلمػبس ػك نسككلػرانس ػ ست مػؽسس-
الككيلبس،رلطػبسس:الد دا بس،ال مل بس،األطراؼسالح نلبس كؿس:كؿل أل زالسال ت ركبس فساآللبس، 

ال نؽ،أكسأطراؼسالق ػلصسالظػ ىرةسيػكؽساللنطػ ؿس،سيكميػ س حػللبسألككػرسال مػ طرس.سلكػؿسة ػؿس
ي ل  رسالطكلػؿسل مػؽسس–  لسسم صبسلوسأضؼسإل سذلؾسالح ة تسكالمكاتـسكال  رسالطكلؿس

سللسسمكذةسالػرأسلبسال ت ركبسكلحلبسألملسال كادثل  زالساآل لتنطلػبسال ػ رسيػتس؛س،سلذلؾسلمـز
 ل ضساألة  ؿس.

 أدوات العمؿ:  -ٖ

س.سي ل  ػػػػػؾسكال طرقػػػػػبسكغلرىػػػػػ س،ألدكاتسال ن حػػػػػلبسالتػػػػػتسل  لػػػػػبس لػػػػػدةامتػػػػػرسدان ػػػػػ نساس-
كال حللبسل كادثسةدةس،ل بسأفستكػكفس ق لضػي س كلتػبس لػدانسكأفسيسلكػكفسأمسان ػق ؽسلي ػ س.س

أفسلكػػػكفس  ػػدل نسكم للػػػ نس ػػػفسال ػػركخسأكسالنقػػػرس.سكال  كػػػ تسك ػػ سأفسرأسسال طرقػػػبس ػػك نسل ػػػبس
يسأدلسانزيقي سةم سكؼساللدس فسآفسآلمرسإل س ػدكثس ألض نسأفستككفسل  ـسلن حبسال  ؿسكا 

سإص لبس  .س
س
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 النظافة: -ٗ

سل بسأفسلككفس ك فسال  ؿسنظل  نسدان  نس فسال ل كراتسكاألدكاتسكال  داتسكال مكك ت.-

 المزح أثناء العمؿ :  -٘

يست  كؿسال زحسأكس ل غتبساأليرادسال   ملفس،سيككلرانس  ستككفسالنت ن سإص ل تسكمل بس-
 لأللرل لس  فست زحس  يـس.

 انتياء العمؿ: -ٙ

سس،ةندسانتي نؾس فسال  ؿسل بسيصؿس ص درسالط قب- زالبس  ل سال  داتسكالمكاـز كا 
ر  عس  ل ساألغطلبسإل سأ  كني سكتنظلؼس ك فسال  ؿس.س،ال حتمد ب سكا 

 الورشة: -ٚ

ت كدس فسأفسأة  لؾس   لبسك كلتبس لدانسةم سط كلبسال  ؿس.كا ذرسانق بسأكسكقكعسس-
 ال  داتسالتتست  كؿسإص  ي .

 : أساسيات لمتدريب عمى الميارات التكنولوجية
س؛لػػرا  ستدرلللػػبسلتل ةيػػ سةنػػدسالقلػػ ـسللنػػ استك ػػدس   كةػػبس ػػفساألح حػػل تسكال لػػ دئسالكا ػػبسس

س(:ٙٓٗ: ٜٜٜٔ)رياف،ك  سذكرى ساأليرادالتكنكلك لبسلدلسلتن لبسال ي راتس
 سسالنظرمسلت ملـسال ي رةسكللسس ن ص نسةنو.سبأفسلككفسالتدرلبسةملي سكظل ل س تص نسل ل  ن -ُ

 أفسلككفسلدلسال تدربساإلل  ـسل  ن سكىدؼسال ي رةسكلككفسلدلوسال  يزسلمتدربسةملي سكتن لتي . -ِ

لترحػػلخسس؛كنػػ لسال  ػػ كيتساألكلػػ ست ػػتساإل ػػراؼسالػػكاةتسكال ركػػزأفسلػػتـستػػدربسال ػػردسةمػػ سال يػػ رةسأس -ّ
 ص ل بس نذساللدال ت.سسسبالتدرلبسلطرق

 سسأفستتكيرسال رصسال تكررةسلمت رلفسةم سال ي رةس ص كلبسل لتنذلبسالرا  بسكالتقكلـسال حت ر.سس -ْ

 أفسلتـس راة ةسال ركؽسال ردلبسللفسال تدرللفسأكن لسالتدرلبسةم سال ي رات. -ٓ

) ػفساللحػلطسكػـسال  قػد/ فسالحػيؿسإلػتس:لراةتسالتحمحؿسال نطقتسيتسترتلػبستقػدلـسال يػ راتأفسس -ٔ
 سسالح لقب.ستالص ب،...(سل لثستككفسال ي راتسال  قبس دة بسك ؤكدةسك ك مبسسلم ي را

 حػػ ةدةسال تػػدرللفسةمػػ ست  ػػلـسال يػػ راتسالتػػتستػػدرلكاسةمليػػ ،س ػػفسمػػ ؿستطللقيػػ سيػػتس كاقػػؼسس -ٕ
 كرسالت مـ.سأكلرسينتق ؿسأسلت قلؽسقدرس؛ دلدة

أفسلككفساللرن   سالتدرللتس رن نسل لثسل كفسالتدربسةم سال ي راتس حبسإ ك نل تسك    تس -ٖ
سال تدرللفسال ت ددة.

أفسلكػكفسلرنػػ   سالػػت مـس رنػػ نسلدر ػبسك يلػػب،ل لثسلحػػ السلػػت مـسال يػ راتس حػػبس   ػػبسال ػػت مـس -ٗ
س  سإ ك فست ملـس ي راتس متم بس   ن.
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 التكنولوجية: تريس المياراأساليب تد
 

 طريقة المختبر: .ٔ
تؤكػػػدسايت  ىػػػ تسال دلكػػػبسيػػػتس لػػػدافستػػػدرلسسالتكنكلك لػػػ سةمػػػ سأى لػػػبسال متلػػػرسكالن ػػػ ط تس

يػتسإن ػ حسلرنػ   سالتكنكلك لػ سك ني  ػو،كلرتلطسارتل طػ سسلػ رزانسكتكلليػ سدكراسس،ال  ملبسالتػتست ػ رسسيلػو
كل تػػرضسأفسلػػرتلطسل لن ػػػ ط تس،لػػػ سىػػذاس ػػفس يػػػبسةضػػكل سيػػتسال  تػػػكلسال  ريػػتسل نيػػ جسالتكنكلك 

سال   ملبسالتتستح ةدسةم ست قلؽسأىداؼستدرلسسالتكنكلك ل س فس يبسأمرل.

يتس  دةسالتكنكلك ل سسال كادسالتتسلحتمد ي سالطملبكت ن سىذهسالطرلقبسل ألدكاتسكاأل يزةسكسسس
س(.َُُ:سََِٖةكض،ل دسكس)ةسست تسإ راؼسال  مـسكتك لي تو،سكتصمالسل  ل سال را ؿسالت مل لب

 

 : أسموب حؿ المشكالت .ٕ

 فساألح للبسالتتسترلطسال ت مـسل لللنبسالكاق لػبسلمملػراتسالت مل لػبسالت ٌم لػبس لػثسلن ػتسركحس
كللبسلػػػدلسال ت م ػػػلفس ػػػفسمػػػ ؿس ػػػكا يتيـسلم  ػػػك تسالتػػػتسقػػػدستػػػكا ييـسيػػػتسؤسالت ػػػدمسكت  ػػػؿسال حػػػ

ل سالطملػبسةمػ سطػرحسال  ػك تسال  ملػبسيػتسغريػبس ل تيـساللك لب،سلذلؾسلتك بسةم سالترلكللفست ػ 
كذلػػؾسل حػػتمداـسأحػػمكبس ػػؿسال  ػػك تسالػػذمسلحػػتمدـسس،ل ن ق ػػتي سكالل ػػثسةػػفس مػػكؿسليػػ س؛الصػػؼ

الطرلقبسال م لبسيتسالت كلر،سك ؿسال  ك تس فسال ي راتسالتتسل بسةم ساإلنح فسال صرمسإتق نيػ س
 نسل كا يػبسككػرةسال تنلػراتسكال  ػك تسالراىنػب،كالت مـسكل دسأحمكبس ؿسال  ك تسأحػمكل نست مل لػ نسراقلػ

مطػكةساإل حػ سسسل حػمكبس ػؿسال  ػك تسلتطمػبسالحػلرسلمطػكاتس نتظ ػبس نيػ سةمػ سحػللؿسال كػ ؿ:
كػػـسمطػػكةست دلػػدسال  ػػكمبسكصػػل غتي ،سكػػـسمطػػكةس  ػػ سال  مك ػػ ت،كـسمطػػكةسامتلػػ رسال ػػؿسسل ل  ػػكمب،

س)تقكل و(.و رسص تال ن حب،كـسمطكةستن لذسال ؿسال قترحسكامتل
سس
 :االستقصاء .ٖ

ألنػػوس؛ايحتقصػػ لس ػػفسأككػػرساألحػػ للبسي  للػػبنسيػػتستن لػػبسالت كلػػرسال م ػػتسلػػدلسال ت م لفسكلي ػػد
لتػػػػلالسال رصػػػػبسلمطملػػػػبسل   رحػػػػبسطػػػػرؽسال مػػػػـسكة مل تػػػػوس  ػػػػ سلػػػػؤدلسإلػػػػ سأفسلحػػػػمؾسال ػػػػت مـسحػػػػمكؾس

 ػػػؿسال ػػػت مـسل كػػػرسكلنػػػت سال  لـ)الل  ػػػث(سيػػػتسل كػػػوسكتكصػػػموسلمنتػػػ ن ،سكليػػػدؼسىػػػذاساألحػػػمكبسإلػػػ س 
كل  ػؿس ػػفسال  مػـس ك يػػ نسس، حػتمد  نس  مك  تػوسكق لملتػػوسيػتسة ملػػ تسةقملػبستنتيػػتسل لكصػكؿسلمنتػػ ن 

س.سكأصلالسةم سال ت مـسالل ثسكالتقصتسكالكصكؿسلمنت ن س،ك ر دانسلم ت م لف
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 التعّمـ التعاوني: .ٗ
لطملػبسإلػ س   كةػ تسة ػؿسىكسأ دستقنل تسالتدرلسسال دلكب،سكلقػكـسةمػ سأحػ سستقحػلـساسسس

لؿسلػػدلسالطملػػبسل ػػ لتسيػػتسالت صػػت مل لػػب،سكلػػوساألكػػرساإلس ػػؿست قلػػؽسأىػػداؼأرةست  ػػؿس  ػػ س ػػفسصػػنل
 فسالتػكترس  ػ سلكحػليـس يػ راتسسم ؿوسس رلالس كسلل إلض يبسإلض  س،حكل نسسا ت  ةل نسسكلن لسذكاتيـسلن ل
سال  ؿسال   ةت.

سالػػػػت مـسالت ػػػػ كنتسةمػػػػ سك كػػػػ ل ػػػػ لت،سايةت ػػػػ دسال تلػػػػ دؿساإلس:بسىػػػػت لػػػػ دئسأح حػػػػلسبكلقػػػػـك
سكللبسال ردلب،س ي راتسالت  كفسكال  ؿسال   ةت.سؤسال ح

 العروض العممية: .٘

سال  مـسيلي سل  ملػبسس، فساألح للبسالتدرلحلبساألككرساحتمدا  نسيتست ملـسال ي راتس  لثسلقـك
 مػـس ػفسكصػؼسال رضسأ  ـسالطػ بسأكسلقػكـسط لػبسأكس   كةػبس ػفسالطػ بسلػ ل رض،سكت كػفسال 

ت  صػػػلؿسال  ملػػػ تسال تنكةػػػبسمطػػػكةسمطػػػكة،سكلكضػػػالساألحػػػ للبسكاإل ػػػرالاتسيػػػتسال يػػػ ـسكال يػػػ راتس
إل ػرالسل ػضسال يػ راتسكتطللق تيػ سل ػ سلمػدـسس،ال متم ب،سكلت لفسةم سال  مـسإةط لسال رصبسلم ػت مـ

س.ض  دةسال رس
 ػػػرالاتسالصػػػ ل بسي ػػػك نسيػػػتسدرسسالتكصػػػل تسالكيرللػػػب،سل  ػػػظسالطملػػػبسكل لػػػبسترتلػػػبساإل

لمتكصػػل تسالكيرللػػػبس ػػفسمػػػ ؿس   ظػػبسال  مػػػـسأكسال مػػػتصسالػػذمستكػػػكفسىػػذهساإل ػػػرالاتس  لكيػػػبنس
كايحت حػػػػ راتس ػػػػفسقلػػػػؿسسلدلػػػػو،س ػػػػ س راةػػػػ ةسالتكضػػػػلالسمطػػػػكةسلمطػػػػكةسكاإل  لػػػػبسةمػػػػ سك يػػػػبساألحػػػػنمب

سال ت م لفسكل دى ستت حسال رصبسلم ت م لفستطللؽس  س  ىدكهس.

 الرحالت الميدانية: .ٙ
األككرساحػتمدا  نسيػتست مػلـسال يػ رات،س لػثسسسالتدرلحلبست دسالر  تسال لدانلبس فساألح للبس

تركزسةم سالت ٌمـسيتس كاق سال  ػؿ،سكىػتسن ػ طسةم ػتس ػنظـسك مطػطسمػ رجسغريػبسالصػؼ،سلقػكـسلػوس
كلكػػتستكػػكفسس،ألغػػراضسترلكلػػبسةم لػػبسكة ملػػبس  ػػددةس؛الطملػػبست ػػتسرة لػػبسال  مػػـسأكس  ػػرؼسال  ػػؿ

ستتكايرسيلي سال ركطساآلتلب:سأفسبسذاتسط ل ست م تسل بالر م
 .سلي سأىداؼست مل لبست ٌم لبس  ددةسككاض ب
 .رتلطبسارتل ط نس ل  رانسل ل كضكة تسال م لبسالتتسلدرحي سالطملب  

 .لص بسةم سال درحبسأكسال  مـستكيلرسالملراتسالت مل لبسالت ٌم لبسيتسغريبسالصؼ 

 .س  دةسك مططبستمطلط نسةم ل ن
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لػػػلفسال درحػػػبسسطكتػػػرلس،نيػػػ ستككػػػؽسالصػػػمبسلػػػلفسال ػػػت مـسكللنتػػػوأإلػػػ سسكتر ػػػ سأى لػػػبسالػػػر  تس
كالللنب) لػػػدافسال  ػػػؿ(،سكأنيػػػ ستػػػزكدسال ت م ػػػلفسلملػػػراتست مل لػػػبست ٌم لػػػبس حػػػلبس ل  ػػػرةس،كتتػػػلالسليػػػـس

ساحتمداـس  ل س كاحيـسيتسة ملبسالت مـ.

 المناقشة: .ٚ

ةػػػؿسلػػػلفسال  مػػػـسكال ػػػت مـسيػػػتسة ملػػػبست مػػػـس ػػػفساألحػػػ للبسالتػػػتستضػػػ فس حػػػ  بسأكلػػػرسلمت  سس
كقل دتيػ س ػفسقلػؿسس  فساألح للبسالن   بسإذاس  سأ حفسإةدادى سكتمطلطيػ سكتن لػذىسكت دس،سال ي رات

 ػػػفسالملػػػرةسكالكق يػػػبسكال ركنػػػبسيػػػتسطػػػرحسال كاقػػػؼسالملػػػراتسسانسكللػػػرسسرانسال  مػػػـسكالطملب،كىػػػذاسلتطمػػػبسقػػػد
ست   كةػػ تسصػػنلرةسككللػػرةسكيػػتسغريػػبسالصػػؼسكسالكر ػػ كت ػػرلسال ن ق ػػ تسلس،سالت مل لػبسك ن ق ػػتي 

كال  ػػػػ غؿسالم صػػػػبسلت مػػػػلـسك   رحػػػػبسكتطللػػػػؽسال يػػػػ راتسالتكنكلك لػػػػب،سكل ػػػػبسأفستكػػػػكفسال ن ق ػػػػبس
ك ػفسيكانػدى سأنيػ سكحػلمبسس،كالن  ط تسالتكنكلك لبس ك يبستك ليػ نس  ػددانسس،األىداؼسة مططبسك  دد

ؼسال  مـسم لي سأككػرسةمػ سال ػت مـسكتتكطػدسأككػرسال  قػبسي  لبسل تص ؿسللفسال  مـسكال ت مـ،سكلت رس
سللني  .س

ل  ػػػظسالل  ػػػػثس  ػػػػ سحػػػػلؽسأفسأحػػػػ للبستػػػدرلسسالتكنكلك لػػػػ سكالتػػػػدرلبسةمليػػػػ ستمتمػػػػؼس ػػػػفسس
ال  ريلػبسكالتطللقلػب،سيل ضػي سلمػدـسسي راتسالتكنكلك لػب ال،سكىذاسلدؿسةم ساتح عسسمرآإل سسكضكع 

بسالنظرمسكاألحػسسالتػتسل ت ػدسةمليػ سيػتسة ملػ تسالل ػثسك ػؿسال  نبسال  متسكل ضي سلمدـسال  ن
لتن لػػػػبس يػػػػ راتسس أدلسإلػػػػ ستنػػػػكعسيػػػػتسأحػػػػ للبستدرلحػػػػيسبالتكنكلك لػػػػسيػػػػ رات الكأفستنػػػػكعسس.ال  ػػػك ت

سالتكنكلك ل سال متم بسلدلسالطملبسلت قلؽساألىداؼسال ر كةسس.

س

س:س(ُِّ:سََِٔكةكض،)ةل دسسخطوات تدريس الميارات التكنولوجية -
 التقديـ لمميارة التكنولوجية وتشمؿ:  .ٔ

تكضػػػػلالسأى لػػػػبسال يػػػػ رةسل لنحػػػػلبسلم ػػػػت مـسيػػػػتس  ضػػػػرهسك حػػػػتقلمو،سككػػػػذلؾست دلػػػػدسأىػػػػداؼسس -
 ػظسأى لػبس لػثسن س،كلظيرسذلؾس مل نسيتسل ضسال ي راتسالتكنكلك لبسالكيرل نلبس،تدرلحي 

الكيرل نلػػبسيػػػتسكأى لػػبسإتقػػػ فستكصػػلؿسال صػػ للالسكتكػػػكلفسالػػدكانرسس،التكصػػل تسكالت دلػػدات
س ل تن ساللك لب.س

  را  بسال  مك  تسكال ي راتسالح لقبسالضركرلبسيكتح بسال ي رةسال طمكلب.س -

س
س
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 . عرض الميارة مف خالؿ مثاؿ وتشمؿ: ٕ
سالمطكات،سكىتس  سل رؼسلمكارز لبسال ي رة.سسف رحسالت مل  تساإلر  دلبسةم س كؿسحمحمبس  -
سلذسال ي رة.سإةط لسأ كمبس نت لبسأكن لسةرضسكتن س -

 تفسير الميارة: . ٖ
كتطللقيػػػ سلػػػ ككرس ػػػفسسستكضػػػلالسال لػػػ دئسكالت مل ػػػ تسالتػػػتستحػػػتندسةمليػػػ سال يػػػ رةسالتكنكلك لػػػبس-

سطرلقبسإفسأ كف.

 . التدريب عمى الميارة:ٗ 
سإةط لسالط لبسيرصبسل   رحبسال ي رة.سس-سس

ستقويـ مدى اكتساب الميارة التكنولوجية:
كػـسؽستكمل وسلتن لػذسىػذهسال يػ رةسك ػفسلم ي رةسالتكنكلك لبسةفسطرلسلتـستقكلـساكتح بسالط لب

سسال كـسىؿسن ذسال ي رةسلدقبسكك  لةسأـسي.

 إستراتجيات  التدريب عمى الميارات التكنولوجية:  -
ال ت مقػػبسل لتػػدرلبسةمػػ سال يػػ راتس ػػفسمػػ ؿساطػػ عسالل  ػػثسةمػػ سالككلػػرس ػػفسالدراحػػ تسس-

ستلفسلمتدرلبسةم سال ي راتسالتكنكلك لبسىت:سلن ؾسإحتراتل فسىلتكنكلك لبسل كفسالقكؿسل 
إلػ سسؿك ػفسكػـساينتقػ س،لصػكرةسكملػب رةسيػال ت مػلـسسالتركلزسةمػ سلتـسإحتراتل لبسالكؿ:س لثس -

 .األمرلسي نأ زا

التدرلبسةم سس فسكـكسسإل سأ زال،سس رةال ييتساللدالبستقحلـسسلتـسسإحتراتل لبساأل زال:س لثس -
س.سل كؿسلؤدمسإل سالتك  ؿسيتسالتدرلبسةم سال ي رةسةكؿس زلسةم س د

،سالتكنكلك لػػػبسل إل كػػػ فساحػػػتمداـسكػػػ ساإلحػػػتراتل لتلفسيػػػتسة ملػػػبسالتػػػدرلبسةمػػػ سال يػػػ راتكس
سكذلؾسلن لنسةم سطلل بسال ي رةسكالظركؼسالتدرلللبسال  لطب.
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 تعقيب عاـ عمى اإلطار النظري

 ػػػ سل ػػػتنؿسلػػػوسال يت ػػػكفسسكلػػػ تأكل ػػػفساألل ػػػفسكاأللحػػػرسإفسايىت ػػػ ـسلػػػد  غساإلنحػػػ فسل  نللػػػوسسسسسسس
لككنػػػػوسلت مػػػػؽسل ل  ملػػػػ تسال قملػػػػبسالتػػػػتست ػػػػدس صػػػػدرانسل حػػػػتنل طسكالت كلػػػػرسكالت  ػػػػؿسس؛ل لترللػػػػبسكالت مػػػػلـ

كالتلصرسالذمسدي سالل  ثسلمتطرُّؽسإل س ككن تس  نلتسالد  غسككظ ن وسك  لزاتوسك ص درس  مك تنػ س
أكسس،إلنتػػ جسال  ريػػتسالػػذمسل  ػػؿسكيػػؽسحػػلطرةسأ ػػدس  نللػػوسةمػػ ساآلمػػركة قػػبسذلػػؾسل س،ةنػػوست ػػرل ل نس

كالػػذمس  ػػؿسالل  ػػثسليػػتـسككلػػرانسل ػػ سلقػػدـسليػػذاسالػػد  غس ػػفس  مك ػػ تسس،تحػػ كلي  سيػػتسل ػػضساأل لػػ ف
ست  ؿسال كانبسغلرسال حلطرةس نوسلمكصكؿسلوسإل سأيضؿس حتكل تسالت كلرس.س

س
أرضػػػلبسس-ك ػػػ سلػػػرلسالل  ػػػثس-تسالػػػد  غسإفستنػػػكعس يػػػ راتسال ػػػؾسكالتركلػػػبست  ػػػؿس ػػػفس ػػػ نل

مصلبسل كفس فسم لي ستن لبسال ي راتسيتسأد نبسالطملبسال  م لفسكت  لػؿسال كانػبسغلػرسال حػلطرةس
ك ػػفسكػػـستطللػػؽسذلػػؾسةمػػ سالطملػػبسيػػتسال  ملػػبسالترلكلػػبسكامتلػػ رساإلحػػتراتل ل تسس، ػػفسالػػد  غسةنػػدىـ

كالتتستؤدمسإل ستطكلرسال  ملبسالترلكلػبسيػتسسكالطرؽسالتتستتن حبس  سمص نصيـسسكقدراتيـسال قملب،
س.ال صرسال دلثس

س
 ػػػزأنسيسأ ػػػدس ككن تيػػ سالرنلحػػبسكسسال يػػ راتسالتكنكلك لػػبسالتػػتست تلػػػرس يػػ راتسال ػػؾسكالتركلػػبس

حتراتل ل تسكأح للبست مل لبس  لػزةستنحػ ـس ػ سطلل ػبسكمصػ نصسىػذهسال يػ راتسإلت زأس ني ستتطمبس
حػػتراتل ل تسكأحػػ للبستمتمػػؼس ػػفس ػػ دةسإ قػػدـسلم ت م ػػلفسل تػػ جسإلػػ س،س لػػثسإفسال  تػػكلسالت مل ػػتسال

سحتراتل ل تسكأح للبستدرلحلبس كؿس:سإإل سأمرلس   س  ؿسالل  ثسل ضؿساحتمداـس
سسالر  تسال لدانلبس– ؿسال  ك تس–ايحتقص لس-طرلقبسال متلرسس-طرلقبسال ركضسال  ملبس

 .سسس،سك  سلراى سالل  ثسكالتركلبس ي راتسال ؾطلل بستنح ـس  سسس–ل س ؾسس-كىذهس

س
س
س
س
س
س
س
س
س



                                                                       47 

 

 

 

 
 

س
  الفصؿ الثالث
سالدراح تسالح لقب
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

س
سنػتس قتػرحسقػ نـسةمػ سنظرلػبسالػت مـسل ػ نلتسالػد  غتيدؼسالدراحبسال  للبسإل سلنػ لسلرنػ   ستق

ىػػذاسال صػؿسالدراحػػ تسالحػػ لقبسس يػ راتسال ػػؾسكالتركلػبسلػػدلسالط للػبسال  م ػػب،سكل ػرضل ػػضسلتن لػبس
ىػػذاسال  ػػ ؿ،سس عسةمػػ س   كةػػبس ػػفسالدراحػػ تسالحػػ لقبسيػػتطٌس،سلػػذلؾسقػػ ـسالل  ػػثسلػػ يذاتسال  قػػبس

ةمػػػ س  ػػػ كرسسقػػػوسةمػػػ سةلنػػػبسالدراحػػػب،سك ػػػفسكػػػـسالت ملػػػؽكايحػػػت  دةس نيػػػ سيػػػتسإةػػػدادساللرنػػػ   سكتطلل
األكؿسلت مػػؽسل لدراحػػ تسالتػتستن كلػػتس ػػ نلتسس،سكقػػدستػـستصػػنلؼستمػػؾسالدراحػ تسإلػػ س  ػكرلفسالدراحػب

سالد  غس،سكالك نتستن كؿسال ي راتسالتكنكلك لبسكل كفساحت راضسذلؾسك  سلمتس:
س

 . دراسات تناولت جانبي الدماغ المحور األوؿ :  -

 . ةالتكنولوجي المياراتدراسات تناولت  ور الثاني :المح  -

س
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 : دراسات تناولت جانبي الدماغ:المحور األوؿ 
ي ظسالل  ػثسقمػبساألل ػ ثسكالدراحػ تسالتػتستن كلػتس كضػكعسالػت مـسلنظرلػبس ػ نلتسالػد  غسس
ًنس س؛ضكعيتس ني جسالتكنكلك ل ،سلذلؾس   سالل  ثس  ستلحرسلوس فسدراح تستت مؽسليذاسال كسسكم صبن
سقدرسال حتط عسيتسىذهسالدراحب.س ني سل حت  دة

 (:ٕٓٔٓ. دراسة)حمش، ٔ
ل ػػضسأن ػػػ طسالت كلػػرسالرل ضػػػتسكة قتيػػ سل ػػػ نلتسالت ػػرؼسةمػػػ سىػػديتسىػػػذهسالدراحػػبسإلػػػ سس

الد  غسلدلسطملبسالصؼسالت ح ساألح حتسلنزة.سكلت قلؽسذلػؾسق  ػتسالل  كػبسللةػدادسامتلػ رلفسى ػ :س
س-اإللػػداةتس-اللصػػرمس-)سايحػػتديلتس،سكامتلػػ رسأن ػػ طسالت كلػػرسالرل ضػػتالحػػلطرةسالد  غلػػبسامتلػػ ر

سِٔط للػ (،س)ِٕ):تػـستقحػل ي سإلػ س   ػكةتلفس،ط لل نسكط للبنس(سُّْالن قد(،سكتككنتسةلنبسالدراحبس)
س:اآلتلبإل سالنت ن سس سالكص تسالت ملمت.كتكصمت تسالدراحبسال نيط للب(،سكاتلٌس

%(،س لػػثسكػػ فسْٔدسال لنػػبسك نػػتسنحػػلتوسال نكلػػبستحػػ كم)ارسيػػأ حػػتكلسالت كلػػرسالرل ضػػتسلػػدلس -
سقؿس حتكل تسالت كلرسك فسالت كلرساإللداةت.أالت كلرساللصرمسأةم س حتكل تسالت كلر،سكس

 ةدـسك كدسيركؽسدالبسإ ص نل سللفسأن  طسالت كلرسالرل ضتسكالحلطرةسالد  غلبسلم  نبساألل ف. -

  كلرسالرل ضتسكالحلطرةسالد  غلبسلم  نبساأللحر.ةدـسك كدسيركؽسدالبسإ ص نل سللفسأن  طسالت -

ك ػػػكدسيػػػركؽسدالػػػبسإ صػػػ نل سيػػػتسأن ػػػ طسالت كلػػػرسالرل ضػػػتسلػػػدلسةلنػػػبسالدراحػػػبست ػػػزلسل تنلػػػرس -
 إن ث(سلص لالساإلن ث.س–ال نس)ذككرس

ك ػػػكدست  ةػػػؿسداؿسإ صػػػ نل سيػػػتسأن ػػػ طسالت كلػػػرسالرل ضػػػتسل ػػػزلسإلػػػ سال تنلػػػرلفسال حػػػتقملفسس -
 .(ك  نلتسالد  غس،ال نس)

 (:ٜٕٓٓدراسة )عيد،. ٕ
كػػػرسلرنػػػ   س قتػػػرحسقػػػ نـسةمػػػ س ػػػ نلتسالػػػد  غسلتن لػػػبسل ػػػضسأىػػػديتسالدراحػػػبسإلػػػ س  ريػػػبسس-

 ي راتسالت كلرسيتسالرل ضػل تسلػدلسطػ بسالصػؼسالمػ  سساألح حػتسل   يظػبس ػ  ؿسغػزةس ق رنػبس
 ككنػبسسمػ سةلنػباللرنػ   سال قتػرحسةل لطرلقبسال  دلب.سسكلت قلؽسأىداؼسالدراحبسقػ ـسالل  ػثسلتطللػؽس

تػػػػـستدرلحػػػػيـسس(سط للػػػػ نسّٗ)ةػػػػبست رلللػػػػبس،سك   كةػػػػبسضػػػػ لطبس ككنػػػػبس ػػػػفسك   كسسط للػػػػ نسس(ّٖ ػػػػفس)
ل لطرلقػػػبسال  دلػػػب.سكقػػػ ـسالل  ػػػثسلتطللػػػؽسأدكاتسالدراحػػػبسكىػػػتسامتلػػػ رسالحػػػلطرةسالد  غلػػػب،سكامتلػػػ رس

سالت كلرسيتسالرل ضل ت.
ستلب:كتكصمتسالدراحبسإل سالنت ن ساآل

قرانيـسيتسأص نل سللفس تكحطسدر  تسط بسال   كةبسالت رلللبسك تكحطسك كدسيركؽسدالبسإ س -
سال   كةبسالض لطبسيتسامتل رسالت كلرسيتسالرل ضل تست زلسلملرن   سال قترح.
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ك كدسيركؽسدالبسإ ص نل سللفس تكحطسدر  تسط بسال   كةبسالت رلللبسذكمسال  نبساألل فسس -
بسالضػػ لطبسذكمسال  نػػبساألل ػػفسال حػػلطرسيػػتسال حػػلطرسك تكحػػطسدر ػػ تسأقػػرانيـسيػػتسال   كةػػ

امتلػػ رسالرل ضػػل تست ػػزلسلملرنػػ   سال قتػػرح،سلصػػ لالسطػػ بسال   كةػػبسالت رلللػػبسذكمسال  نػػبس
ساألل فسال حلطر.

ك ػػػكدسيػػػركؽسدالػػػبسإ صػػػ نل سلػػػلفس تكحػػػطسدر ػػػ تسطػػػ بسال   كةػػػبسالت رلللػػػبسذكمسال  نػػػبسس -
كةػػػػبسالضػػػػ لطبسذكمسال  نػػػػبساأللحػػػػرسك تكحػػػػطسدر ػػػػ تسأقػػػػرانيـسيػػػػتسال   س،األلحػػػػرسال حػػػػلطر

ال حػػلطرسيػػتسامتلػػ رسالرل ضػػل تست ػػزلسلملرنػػ   سال قتػػرح،سلصػػ لالسطػػ بسال   كةػػبسالت رلللػػبس
سذكمسال  نبساأللحرسال حلطر.

دسيػػػركؽسدالػػػبسإ صػػػ نل سلػػػلفس تكحػػػطسدر ػػػ تسطػػػ بسال   كةػػػبسالت رلللػػػبسذكمسال ػػػ نللفسكسك ػػػس -
–  كةػػػبسالضػػػ لطبسذكمسال ػػػ نللفس  ػػػ )األل فساأللحػػػر(سك تكحػػػطسأقػػػرانيـسيػػػتسال –  ػػ )األل فس

األلحػػػػر(سيػػػػتسامتلػػػػ رسالت كلػػػػرسالرل ضػػػػتسست ػػػػزلسلملرنػػػػ   سال قتػػػػرح،سلصػػػػ لالسطػػػػ بسال   كةػػػػبس
ساأللحر(.–الت رلللبسذكمسال  نللفس   )األل فس

س:دسيػػػركؽسدالػػػبسإ صػػػ نل سلػػػلفس تكحػػػطسدر ػػػ تسطػػػ بسال   كةػػػبسالت رلللػػػبسذكمسال كانػػػبكسك ػػػس -
ل ػػػ نللفس  ػػػ (سيػػػتسامتلػػػ رسالت كلػػػرسالرل ضػػػتسست ػػػزلسلم  نػػػبسال حػػػلطر،ساس-األلحػػػر–)األل ػػػفس

سلص لالسال  نللفس   .
 : (ٜٕٓٓ. دراسة )يوسؼ،ٖ

ةمػ ستن لػبسسغكػرسلرنػ   س  كحػبسيػتسضػكلسنظرلػبس ػ نلتسالػد  أىديتسالدراحبسإل س  ريبس
 ػػػ تس يػػػ راتسالت كلػػػرسيػػػكؽسال  ريػػػتسلػػػدلسط للػػػ تسالصػػػؼسال ػػػ دمسة ػػػرسل ػػػ دةستكنكلك لػػػ سال  مكس
لػ عساتٌسل   يظ تسغزة،سكلت قلؽسأىداؼسالدراحبسق  تسالل  كبسلتطللؽساللرن   سال  كحبس فسم ؿس

س:س(سط للػبستػـستقحػل ي سإلػ س   ػكةتلفَٖ ػفس)سال ني ساللن نت،سةم سةلنبس ككنبكسستال ني سالت رلل
س.(سََِٗ/ََِٖ)س،ط لل تسالصؼسال  دمسة رس فسض لطبسكت رلللب

الت كلػػرسيػػكؽسست ن ػػبس يػػ راتسالت كلػػرسيػػكؽسال  ريػػت،سكامتلػػ رسل يػػ را:سقحػػتمد تسالل  كػػبسكا
ستلب:ال  ريت.سكل دست ملؿسالنت ن ستكصمتسالل  كبسإل سالنت ن ساآل

ك كدسيركؽسدالبسإ ص نل سللفس تكحطسدر  تسال   كةبسالت رلللبسك تكحػطسدر ػ تسال   كةػبس -
   كةػبسالت رلللػبست ػزلسلملرنػ   سالض لطبسيتسامتل رس ي راتسالت كلػرسيػكؽسال  ريػتسلصػ لالسال

سال  كحب.
 رت  ػػ تسالت صػػلؿسيػػتسال   كةػػبسسالط للػػ تسك ػػكدسيػػركؽسدالػػبسإ صػػ نل سلػػلفس تكحػػطسدر ػػ ت -

 رت  ػػ تسالت صػػلؿسيػػتسال   كةػػبسالضػػ لطبسيػػتسامتلػػ رسسالط للػػ تسالت رلللػػبسك تكحػػطسدر ػػ ت
س   سال  كحب. ي راتسالت كلرسيكؽسال  ريتسلص لالسال   كةبسالت رلللبست زلسلملرن
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ك ػكدسيػػركؽسدالػػبسإ صػػ نل سلػػلفس تكحػػطسدر ػ تس نم ضػػ تسالت صػػلؿسيػػتسال   كةػػبسالت رلللػػبس -
ك تكحطسدر  تس نم ض تسالت صلؿسيتسال   كةبسالض لطبسيتسامتل رس ي راتسالت كلرسيكؽس

 ال  ريتسلص لالسال   كةبسالت رلللبست زلسلملرن   سال  كحب.

 (:ٜٕٓٓ)األغا، . دراسةٗ
سبكػػػرساحػػػتمداـسإحػػػتراتل لبسال صػػػؼسالػػػذىنتسيػػػتستن لػػػأراحػػػبسإلػػػ سالت ػػػرؼسةمػػػ سالدسىػػػديتس

سال رعسال م تس.– ي راتسالت كلرسالرل ضتسيتس  نلتسالد  غسلدلسط بسالصؼسال  دمسة ر

كلت قلػػؽسأىػػداؼسالدراحػػبساتلػػ سالل  ػػثسال ػػني سالت رللػػت،سكاحػػتمدـسأدكاتسالدراحػػبسال ككنػػبس
طللػؽسالدراحػبسةمػ سةلنػػبس يػ راتسالت كلػػرسالرل ضػت،سكتػـستسمتلػ ركاف:سامتلػ رسالحػلطرةسالد  غلػب،س ػ

تكصػػؿسالل  ػػػثسكسس،سك   كةػػبسضػػػ لطبس نسط للػػػس(َّك   كةػػػبست رلللػػب،سك)س نسط للػػس(َّ ككنػػبس ػػػفس)
سإل :
يستك دسيركؽسدالبسإ ص نل سللفس تكحطسدر  تسال   كةبسالت رلللبسكال   كةبسالض لطبسيتسس -

ضس يػػ راتسالت كلػػرسالرل ضػػتسلػػدلسطػػ بسال  نػػبساألل ػػفسالتطللػػؽسالل ػػدمسيمتلػػ رستن لػػبسل ػػ
سال حلطرسلمد  غ.

يستك دسيركؽسدالبسإ ص نل سللفس تكحطسدر  تسال   كةبسالت رلللبسكال   كةبسالض لطبسيتسس -
التطللػػؽسالل ػػدمسيمتلػػ رستن لػػبسل ػػضس يػػ راتسالت كلػػرسالرل ضػػتسلػػدلسطػػ بسال  نػػبساألل ػػفس

سال حلطرسلمد  غ.
بسإ صػ نل سلػلفس تكحػطسدر ػ تسال   كةػبسالت رلللػبسكال   كةػبسالضػ لطبسيػتستك دسيػركؽسدالػس -

لفسالتطللػػػػػؽسالل ػػػػػدمسيمتلػػػػػ رستن لػػػػػبسل ػػػػػضس يػػػػػ راتسالت كلػػػػػرسالرل ضػػػػػتسلػػػػػدلسطػػػػػ بسال ػػػػػ نل
س(سلص لالسال   كةبسالت رلللب.ال حلطرلفس   )األل فسكاأللحر

 ( : ٕٚٓٓ. دراسة )نوفؿ ،٘
رتل طلػبسلػلفسنػكعسالحػلطرةسالد  غلػبسكامتلػ رسالط لػبسىديتسالدراحػبسإلػ س  ريػبسال  قػبساي-

 ل رعستمصصوساألك دل تس.

 ػػػػفسطملػػػػبسال ػػػػدارسساألح حػػػػلبسكط للػػػػبس(سط للػػػػ نسسّْٓ لػػػػثستككنػػػػتسةلنػػػػبسالدراحػػػػبس ػػػػفس)س
كالك نكلبس،سكطملبسكملبسال مكـسالترلكلبس،سكطملبسكملبساليندحبس،سكطملػبسكملػبسالت ػرلضسلم ػ ـسالدراحػتس

س(.سََِْ/ََِّ)
سكس-س لقلػػػ سسالحػػػلطرةسالد  غلػػػبسلػػػدلسةلنػػػبسس؛سغاحػػػتمداـسامتلػػػ رسحػػػلطرةسالنصػػػ لفسالكػػػركللفسلمػػػد  تػػـػ
سالدراحب.س
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كأظيرتسنت ن سالدراحبس لكعسالحلطرةسالد  غلبساللحرلسلػدلسةلنػبسالدراحػبسالكملػبس،ستمتيػ سيػتس-
ستلبسالك لكب.لبسال تكازلبسيتسال رسال رتلبسالك نلبسالحلطرةسالد  غلبسالل ن ،سكـسالحلطرةسالد  غ

ك ػػػػ سأظيػػػػرتسنتػػػػ ن ست ملػػػػؿسالتلػػػػ لفسالكنػػػػ نتسك ػػػػكدسيػػػػركؽسذاتسديلػػػػبسإ صػػػػ نلبسل تنلػػػػرس-
كةندساحتمداـسامتل رس) ل لو(سلم ق رن تسالل دلػبسك نػتسال ػركؽسلصػ لالسطملػبسس،التمصصساألك دل ت

ذاتسس(سةػفسك ػكدسة قػبسارتل طلػوسِال دارسساألح حلبسكالك نكلبس،سك  سك ؼسامتل رس رل سك مس)ك 
سديلبسإ ص نلبسللفسن طسالحلطرةسالد  غلبسكنكعسالتمصصساألك دل تس.

 ( : ٕٚٓٓ. دراسة الغوطي )ٙ

ىديتسالدراحبسإل سالت رؼسةم سال  مل تسالرل ضػلبسال  ةمػبسيػتس ػ نلتسالػد  غسةنػدسطملػبس-
راحػػبسالت حػػ ساألح حػػتسلنػػزةس،سكاحػػتمدـسالل  ػػثسال ػػني سالكصػػ تسالت ملمػػتس،سكصػػ ـسالل  ػػثسأداةسالد

(سيقػػرةس كزةػػبسةمػػ سَْال ت مقػػبسل ل  ملػػ تسالرل ضػػلبسيػػتس ػػ نلتسالػػد  غسكىػػتسامتلػػ رسل تػػكمسةمػػ س)
ال  مل تسالرل ضلبسيتسال  نبساأللحرس فسالد  غس،سال  مل تسالرل ضلبسيػتسال  نػبس)يتس ك كبس  

 ،س(األل فس فسالد  غس،سال  مل تسالرل ضلبسيتسال  نللفس   نس

 ػػفسطملػػبسالصػػؼسالت حػػ ساألح حػػتسيػػتسال ػػدارسساإلةدادلػػبسالت ل ػػبسسكفس  ت ػػ سالدراحػػبتٌكػػ-
لمنػتسةلنػبس(سط للػ نسكط للػبن،س لػثسسّّٖٗةػددىـس)ساللػ لللكك لبسالنكثسالدكللبسيتس   يظبسريػالس،س

تػػػـسامتلػػػ رسال لنػػػبس لػػػثسس،(سط للػػػبنسسُٖٔ(سط للػػػ ن،س)ُٖٕ،س ػػػنيـس)ط للػػػ نسكط للػػػبنس(سسّْٔالدراحػػػبس)س
سلطرلقبسة كانلب.

س.(ََِٕ/ََِٔ)ايمتل رسةم سةلنبسالدراحبسيتسال صؿسالك نتسلم  ـسالدراحتسسلؽٌسطيسكس
س:اآلتلبالدراحبسالنت ن سإللوستكصمتس فسأىـس  سكس

س ػفسالػذككرسكاإلنػ ثسكىػذهسسبك كدسة مل تسرل ضلبسي ةمبسيتسال  نس - األلحرس ػفسالػد  غسلػدلسكػؿو
 ظلبسإل س   دلبس.ست كلؿسال ل رةسالم س–الطرحسس–الضربسس–ال  مل تسىتس:سالقح بس

س ػفسالػذككرسكاإلنػ ثسكىػذهسسغك كدسة مل تسرل ضلبسي ةمبسيتسال  نػبساألل ػفس ػفسالػد  س - لػدلسكػؿو
ال  قػ تسسس–إل ػ دسال ت ػ لي تسكالنحػلبسس–ال ق رنبسس–التق ط سس–ت  دسايس–ال م ل تسىت:سال   س

 التتسترلطسللفساأل ك ؿس.
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 ( :  The American Psychological Association2005. دراسة ) ٚ
  نلػػػ سالػػػػد  غساأللحػػػرسكاألل ػػػػفسل  ػػػ فس  ػػػػ نسل ػػػكؿسأيضػػػػؿسةنػػػدسالطػػػػ بس)دراحػػػبسل نػػػػكافس

س.(ال كىكللفسيتسال ر مبسال تكحطبسيتس  دةسالرل ضل ت
بسال كىػكللفسىديتسالدراحبسإل س  ريبس  سإذاسك فسال قؿسل  ؿسل كؿسأيضؿسلدلسالط كقدس

(سط للػ نسسُٖ)سس:(سط للػ نسسَٔ  دلبس،سكتككنتسةلنبسالدراحبس ػفس)سيتسالرل ضل تس فسذكمسالقدراتسال
  دلػبسيػتسالقػدراتسالذكمسس ػفس(سط للػ نسسُٖك)س،(سة  ػ نسُْ كىكل نسيتسالرل ضل تسللمنكفس فسال  ػرس)
(سَِ(سط للػ نس ػفسطملػبسالكملػبسللمنػكفس)سِْ)كس(سة  ػ ن،سُّالرل ضل تسللمنػكفس ػفسال  ػرس ػكالتس)س

س:ساآلتلببسالنت ن سأظيرتسالدراحكسس.ة   نس
  كىلبسالرل ضل تسةندسالذككرسأةم س ني سةندساإلن ثس. -

(س ػفسَِٔت كؽسالط بسال كىكللفسةم سذكمسالقدراتسال  دلبس،سيقدس صػمكاسيػتساي ت ػ فسةمػ س) -
 (سيقطس.ََٓبسذككسالقدراتسال  دلبسةم س)(سللن  س صؿسالط ََٖ   كعسالدر  تس)

لنػػػػضس-فسلم ػػػػرؼسلال كىػػػػكلإدراؾسسكػػػػ فسال  حػػػػكبس، ػػػػفسمػػػػ ؿس  ػػػػ ىدةساأل ػػػػرؼسةمػػػػ س   ػػػػبس -
 ل لفسأكسلح رسال   بسأحرعس فسإدراؾسال  دللفسلم رؼس.سةم ةفسك كدهسس-النظر

 ( :ٕٗٓٓ. دراسة )نوفؿ،ٛ 
سالترلكلبسال    لبس)األكنركا(سسةم سق ـسالل  ثسلدراحب ةلنبساحتط ةلبس فسطملبسكملبسال مـك

طلػؽسسكلت قلػؽسذلػؾسلت كػدس ػفسنػكعسالحػلطرةسالد  غلػبسلػدليـس.ليػدؼساس؛ط للػ نسكط للػبنس(سسَُُلمنتس)
س.سالنص لفسالكركللفسلمد  غسامتل رسحلطرةس
سنت ن ساآلتلبس:تساللنلكقدس

%س(س ػػػػػفسالطملػػػػػبسلحػػػػػتمد كفسال  نػػػػػبساألل ػػػػػفس ػػػػػفسالػػػػػد  غس،سيػػػػػتس ػػػػػلفسأفسسُٖ.ُٖأفس)
تمد كفسك سال  نللفس%س(سلحتمد كفسال  نبساأللحرس فسالد  غس،سللن  سالطملبسالذلفسلحسُٖ.ٖٔ)

س:ساآلتت%س(ستـسل دسذلؾست كلؿسال   كةبسالض لطبسةم سالن كسّٔ.ُّلمنتسنحلتيـس)

(سط لل نسكط للبنس  فسانطلقػتسةمػليـس ػركطسحػلطرةسسَّال   كةبسالت رلللبستككنتس فس)س-
لطبسال   كةػبسالضػ س،النصؼسالكركمساأللحرسلمد  غسس فسم ؿسالت للفسال  كانتسأليرادسال   كةػب

(سط لل نسكط للبنس  فسانطلقتسةمليـس ركطسحلطرةسالنصؼسالكركمساأللحرسلمد  غسسسَّتككنتس فس)س
 ػتس حػتندست مٌسس–كق ـسالل  ثسلتطللؽسلرن   ست مل ػتسس فسم ؿسالت للفسال  كانتسأليرادسال   كةب.

ركؽسذاتسديلػبسإل سنظرلبساإللداعسةم سال   كةبسالت رلللػبس،سكقػدسدلػتسنتػ ن سالدراحػبسإلػ سك ػكدسيػ
سإ ص نلبسللفسال   كةبسالت رلللبسكال   كةبسالض لطبسلص لالسال   كةبسالت رلللبس.
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 التعميؽ عمى دراسات المحور األوؿ: -
 مف حيث أغراض الدراسة وأىدافيا:. ٔ

ىذهسالدراحبس  سل ضسالدراحػ تسالحػ لقبسالتػتسىػديتسإلػ سلنػ لسلرنػ   ستقنػتس قتػرحسس قتات-
(،سكامتمػؼس ػ سََِٗ(،س)لكحػؼ،ََِٗ)ةلػد،:دراحػبس:لػت مـسل ػ نلتسالػد  غس كػؿق نـسةمػ سنظرلػبسا

  قػػبسأن ػػ طسالت كلػػرسك ػػ نلتسالػػد  غ،سدرحػػتسل ػػضسال كضػػكة تسكسل ػػضسالدراحػػ تساألمػػرلسالتػػت
دراحػػػػػػػػػػػبسك ػػػػػػػػػػفسأ كمػػػػػػػػػػبسىػػػػػػػػػػذهسالدراحػػػػػػػػػػ تس:سس،تن لػػػػػػػػػػبس يػػػػػػػػػػ راتسالت كلػػػػػػػػػػرسيػػػػػػػػػػتس ػػػػػػػػػػ نلتسالػػػػػػػػػػػد  غ

س(.ََِٗ(،)األغ ،ََُِ)  ش،
 :المستخدـ في الدراسة مف حيث المنيج .ٕ

(،سسََِٗ،دراحػػػػػػب)ةلدس: كػػػػػػؿ،ساحػػػػػػتمد تس  ظػػػػػػـسالدراحػػػػػػ تسال ػػػػػػني ساللنػػػػػػ نتسالت رللػػػػػػت-
س(.ََِٗغ ،(،س)األََِٗ)لكحؼ،

(،سََُِ)  ػش،س:دراحبس: كؿس،ال ني سالكص تسالت ملمتىن ؾسل ضسالدراح تساحتمد تس
س(.ََِٕ(،س)النكطت،ََِٕ)نكيؿ،

سمف حيث أدوات الدراسة:.سّ
سدراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب:س:، كؿالدراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبسأدكاتسامتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رسال  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبسال حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمد تس-
(سالتػػػتسلػػػـسََِٗ(،سكامتم ػػػتس ػػػ سدراحػػػبس)لكحػػػؼ،ََِٗ(،س)ةلػػػد،ََِٕ(،)نكيػػػؿ،ََُِ)  ػػػش،

س: كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿس، نست صػػػػػػػػػػػػػػػػػلملسانستحػػػػػػػػػػػػػػػػػتمدـسامتلػػػػػػػػػػػػػػػػػ رسال  نػػػػػػػػػػػػػػػػػبسال حػػػػػػػػػػػػػػػػػلطر،سكاحػػػػػػػػػػػػػػػػػتمد تسامتلػػػػػػػػػػػػػػػػػ رس
(س ػػػػػػػػ سََِٕ(،س)النػػػػػػػكطت،ََِٗ(،س)لكحػػػػػػػػؼ،ََِٗ(،س)ةلػػػػػػػد،ََِٕ(،)نكيػػػػػػػػؿ،ََُِ)  ػػػػػػػش،
احػػػػتمد تسالدراحػػػػبسلط قػػػػبسال   ظػػػػبسكامتلػػػػ رسكسؼس ػػػػ سىػػػػدؼس  تػػػػكلستمػػػػؾسايمتلػػػػ رات،سايمػػػػت 
س  س  ل سالدراح تس لثسلـستحتمدـسأمس ني سلط قبس   ظب.س نسكىذاسل كؿسامت يس،الت صلؿ

س:وعينتيا.مف حيث مجتمع الدراسة ٗ
 ػتس ػ س  ظػـسالط للػ تسال  م ػ ت،سكل لتػ لتسامتم ػفسكةلنتيػ سال  للػبسكفس  ت  سالدراحبستكٌس
دراحػبسس:كالك نكلب،س كؿأيتس را ؿسالت ملـساألح حلبسسح لقبسالتتستككنتسةلنتي س فسالطملبالدراح تسال
س(.ََِٕ(،س)النكطت،ََِٗ،س)لكحؼ،س(ََِٗ(،س)ةلد،ََِٕ(،)نكيؿ،ََُِ)  ش،

 . مف حيث النتائج:٘
تػ ن سال دلػدسحػ رتسنت  ليتس  ظـسالدراح تسيتسىذاسال  كرسيػتسالككلػرس ػفسالنتػ ن س لػثسأ

(،سََِٗ)ةلد،س:دراحبؿ كس،بسلدلسأيرادسال لنبلكرسلتطللؽساللرا  سالتقنلب،سكال  كح ني سةفسك كدسأ
س(.ََِٗغ ،)األس(،ََِٗ)لكحؼ،
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 .مف حيث االستفادة منيا :ٙ
 ػػكمتسالدراحػػ تسالحػػ لقبسم رطػػبسحػػلرسلمل  ػػثسيػػتسدراحػػتوس ػػفس لػػثس  ريػػبسمصػػ نصسكػػؿس

 لػثس،سككذلؾسح ةدتسالل  ثسيتسامتل رسال لنبسكت حػلرسالنتػ ن سةلنبس فس  نلتسالد  غسال حلطرس
أفس  ظـسالدراح تسالح لقبسات قتسيتسنت ن ي س  سنت ن سدراحبسالل  ثس،سكذلؾسحػ ةدتسالل  ػثسيػتس

طػ رسامتل رس ني سالدراحبسكالكصكؿسال سق ن بس فسال را  سكال صػ درسحػ ةدتسالل  ػثسيػتسلنػ لساإل
سالنظرمسلمدراحبس.

س
س
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 :ةميارات التكنولوجيالالمحور الثاني :دراسات تناولت /  ثانياً 
لحت رضسالل  ثسيتسىػذاسال  ػكرسال دلػدس ػفسالدراحػ تسالتػتستن كلػتسال يػ راتسالتكنكلك لػبس

س.سكالتتستتض ني سكتبسالتكنكلك لبسال قررةس فسكزارةسالترللبسكالت ملـسال محطلنلبسكأمرلسل كؿسة ـس
 (:ٜٕٓٓأبو سويرح). ٔ

راحبسإل سلن لسلرن   ستدرللتسق نـسةم سالتص لـسالت مل تسيػتسضػكلساي تل  ػ تسىديتسالدس
التدرلللػػػبسلتن لػػػبسل ػػػضسال يػػػ راتسالتكنكلك لػػػبسلػػػدلس  م ػػػتسالتكنكلك لػػػ سكقػػػ ـسالل  ػػػثسللنػػػ لسأدكاتس

سالدراحبسكىت:
سحلب.ق ن بسل ل ي راتسالتكنكلك لبسالكا بستكايرى سلدلس  م تسالتكنكلك ل سيتسال ر مبساألح _س
ق ن ػػػبسال يػػػ راتسالتكنكلك لػػػبسلتصػػػلالساحػػػتل نوسلت دلػػػدساي تل  ػػػ تسالتدرلللػػػب،س لػػػثستككنػػػتس ػػػفسس-س
(س  م ػ نسَٖ(سيقرة،سكامتػ رسالل  ػثسةلنػبس ككنػبس ػفس  م ػتسالتكنكلك لػ سلنػزة،سكقػدسلمػلسةػددى س)ّٔ)

ي تل  ػػػ تسك  م ػػػبن،سكاحػػػتمدـسالل  ػػػثسال ػػػني سالكصػػػ تسالت ملمػػػتسكيقػػػ سلطلل ػػػبسالدراحػػػب؛سلت دلػػػدسا
سالتدرلللبسلدلس  م تسالتكنكلك ل سللن لساللرن   سالتدرللتسيتسضكني .

يػػتسضػػكلسنتػػ ن ساحػػتل نبستقػػدلرساي تل  ػػ تسالتدرلللػػبسقػػ ـسالل  ػػثسللنػػ لسلرنػػ   ستػػدرللتسل حػػتمداـس_س
كذلػػؾسلتن لػػبسال يػػ راتسالتكنكلك لػػبساألككػػرسس؛ن ػػكذجس"ك ػػب"سال ػػ  ؿسلتصػػ لـسلػػرا  سالت مػػلـسكالتػػدرلب

،سكتػػـستطللػػؽساللرنػػ   سالتػػدرللتسةمػػ سةلنػػبس ككنػػبس(لكتركنلػػبال يػػ راتسالكيرل نلػػبسكاإل)ا تل  ػػ نسكىػػتس
س(س  م  نسك  م ب.ُٖ ف)
لم يػ راتسالتكنكلك لػبسسكال  نػبساألدانػتسلقلػ سسال  نػبسال  ريػتس نست صػلملسانساحتمدـسالل  ثسامتلػ رس_س

(سِْ)(سيقػرةس،سكسَْرللت،سكلمػلسةػددسيقراتػو)دالتػس التتستـستدرلبسال  م لفسةملي س ػفسمػ ؿساللرنػ  
س:سكأظيرتسالدراحبسالنت ن ساآلتلبةم سالتكالتس،سسيقرة

سكض سق ن بسال ي راتسالتكنكلك لبسالكا بستكايرى سلدلس  م تسالتكنكلك ل .س .ُ
ترتلػػػبساي تل  ػػػ تسالتدرلللػػػػبس حػػػبساألكزافسالنحػػػػللبسلم  ػػػ كرسكػػػػ آلتت:سال رتلػػػبساألكلػػػػ س .ِ

 %(.ُٗ.ّٔلكزفسنحلتس)سس(إللكتركنل تالكيرل لسكا)  كرس

ك ػػػػػكدس ػػػػػدكلسلتطللػػػػػؽساللرنػػػػػ   سالتػػػػػدرللتسالقػػػػػ نـسةمػػػػػ سالتصػػػػػ لـسالت مل ػػػػػتسيػػػػػتسضػػػػػكلس .ّ
كذلػػؾسساي تل  ػػ تسالتدرلللػػبسلتن لػػبسل ػػضسال يػػ راتسالتكنكلك لػػبسلػػدلس  م ػػتسالتكنكلك لػػ 

  فسم ؿساآلتت:

ال  م ػلفسيػتسس(سلػلفسدر ػ تَٓ.َ≤سαةنػدس حػتكلس)ك كدسيركؽسذاتسديلػبسإ صػ نلبس -
 .التدرللتسكدر  تيـسل دسالتطللؽسلص لالسالتطللؽسالل دمس الت صلؿسقلؿستطللؽساللرن  

(سلػلفسدر ػ تسال  م ػلفسيػتسَٓ.َ≤سαيركؽسذاتسديلػبسإ صػ نلبسةنػدس حػتكلس)ك كدس -
ال يػػػ راتسالتكنكلك لػػػبسقلػػػؿستطللػػػؽسلط قػػػبسال   ظػػػبسكدر ػػػ تيـسل ػػػدسالتطللػػػؽسلصػػػ لالس

سالتطللؽسالل دم.
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س
 (:ٜٕٓٓراسة عياد)د .ٕ

ىديتسىذهسالدراحػبسإلػ سلنػ لسلرنػ   سكحػ نطس ت ػددةسيػتسضػكلسنظرلػبسالػذك لاتسال ت ػددة،س-
.سكلت قلؽس ك فسكـسقل سسأكرهسةم ساكتح بسال   ىلـسالتكنكلك لبسيتسكت بسالتكنكلك ل سلمصؼسالح ل

لػ رسلم  ػ ىلـسالتكنكلك لػبسأىداؼسالدراحبسقػ ـسالل  ػثسللنػ لساللرنػ   سال قتػرح،سكأداةسالدراحػبسكىػتسامت
س(سط للب.ُْ(سيقرة،سكاحتمدـسالل  ثسال ني سالت رللتس.سكتككنتسةلنبسالدراحبس فس)َّ ككفس ف)

سكتكصمتسالدراحبسإل سالنت ن ساآلتلب:-
ك ػػػػكدسيػػػػركؽسدالػػػػبسإ صػػػػ نل نسلػػػػلفس تكحػػػػطسدر ػػػػ تسال   كةػػػػبسالت رلللػػػػبسك تكحػػػػطسدر ػػػػ تس -

س  ىلـسالتكنكلك لبسلص لالسال   كةبسالت رلللب.ال   كةبسالض لطبسيتسامتل رساكتح بسال 
ك ػػكدسيػػركؽسدالػػبسإ صػػ نل سلػػلفس تكحػػطسدر ػػ تسساكتحػػ بسال  ػػ ىلـسالتكنكلك لػػبسسلمط للػػ تس -

ذكاتسالت صػػلؿسال رت ػػ سيػػتسال   كةػػبسالت رلللػػبسك تكحػػطست صػػلؿسأقػػرانيفسيػػتسال   كةػػبس
سالض لطبسلص لالسال   كةبسالت رلللب.

لفس تكحطسدر  تساكتح بسال   ىلـسالتكنكلك لبسلمط لل تسذكاتسك كدسيركؽسدالبسإ ص نل سل -
الت صػػػلؿسال ػػػنم ضسيػػػتسال   كةػػػبسالت رلللػػػبسك تكحػػػطست صػػػلؿسأقػػػرانيفسيػػػتسال   كةػػػبس

سالض لطبسلص لالسال   كةبسالت رلللب.

 (:ٕٛٓٓ. دراسة أبو حجر)ٖ
ال يػ راتسىديتسىذهسالدراحػبسإلػ سلنػ لسكت رلػبسلرنػ   سقػ نـسةمػ سالك ػ لاتسلتن لػبسل ػضس-

التكنكلك لػبسلػػدلسالط للػبسال  م ػػبسيػػتسال    ػبساإلحػػ  لب،سكتػـسلنػػ لساللرنػػ   سالقػ نـسةمػػ سالك ػػ لات،س
)ال يػػػػػ راتسس:س(س يػػػػػ رةستكنكلك لػػػػػبُِ)يػػػػػتسلط قػػػػػبسال   ظػػػػػبسال ككنػػػػػبس ػػػػػفسأداةسالدراحػػػػػبسسكت كمػػػػػت

أداةسالدراحػػػبسةمػػػ سلكتركنلػػػب،سكال يػػػ راتسالكيرل نلػػػب(،سكاتل ػػػتسالل  كػػػبسال ػػػني سالكصػػػ ت،سكطلقػػػتساإل
سالتطللقلػػػبسكتكنكلك لػػػ سالت مػػػلـس،سكأظيػػػرتسِْةلنػػػبس ككنػػػبس ػػػفس) (سط للػػػبس ػػػفسط للػػػ تسقحػػػـسال مػػػـك

الدراحػػبسك ػػكدسيػػركؽسدالػػبسإ صػػ نل سلػػلفس تكحػػطسدر ػػ تسالط للػػبسال  م ػػبسيػػتسلط قػػبسقلػػ سسل ػػضس
سال ي راتسالتكنكلك لبسقلؿستطللؽساللرن   سكل دهسلص لالسالتطللؽسالل دم.سس

س(:  ٕٛٓٓدراسة شاىيف)سس.ْسس
ىديتسىذهسالدراحبسإل سلن لسكقل سسي ةملبسلرن   سكح نطس ت ددةس قترحسق نـسةم س ن ػ سس-

الػنظـسيػػتستن لػػبس يػػ رةسالت دلػػداتسالكيرل نلػػبسلمصػؼسالت حػػ ساألح حػػت،لذلؾسق  ػػتسالل  كػػبسل حػػتمداـس
،كلنػػ لسس(النظػػرمسكالتطللقػػت)حسال ػػني ساللنػػ نتسكال ػػني سالت رللػػت،س لػػثسق  ػػتسللنػػ لساللرنػػ   سال قتػػرس

(سيقػػرةسكلط قػػبس   ظػػب،سكتككنػػتسَّ) كػػكفس ػػفسأدكاتسالدراحػػبسكالتػػتست كمػػتسيػػتسامتلػػ رست صػػلمت
(ط للػػبس ػػفسط للػػ تسالصػػؼسالت حػػ ساألح حػػتستػػـسٔٓةلنػػبسالدراحػػبس ػػفسةلنػػبسقصػػدلبس ككنػػبس ػػفس)
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ملرنػػ   سال قتػػرحسيػػتسكأظيػػرتسالنتػػ ن سك ػػكدسي ةملػػبسلس،ستقحػػل ي سإلػػ س   ػػكةتلف:سضػػ لطبسكت رلللػػب
ستكصلؿست دلداتسالكيرل لسال نزللب.ستن لبس ي راتسالط لل تسيتزل دةست صلؿسكس

س
 (:ٕٛٓٓ. دراسة شقفة)٘

ىػػديتسىػػذهسالدراحػػبسإلػػ سلنػػ لسلرنػػ   ستقنػػتسيػػتسضػػكلسال حػػت دك تسالتقنلػػبسلتن لػػبسل ػػضسس-
قػ ـسس لػثسح حػتسلنػزة، نيػ جسالتكنكلك لػ سلػدلسط للػ تسالصػؼسال   ػرساألستال ي راتساإللكتركنلبسي

(سِٖ ػفس)س ككنػبسلكتركنلػب،يػتسلط قػبسال   ظػبسلم يػ راتساإلس  كمػبالل  ثسللنػ لسأدكاتسالدراحػبسكال
(سلندانسامتل رل نس ػفسنػكعسامتلػ رس ػفس ت ػدد،سِٖ فس)سكتككفيقرة،سل إلض يبسإل سايمتل رسالت صلمتس

تسكتػ بسالتكنكلك لػ سلمصػؼسال   ػر)الك دةسلكتركنلػبسالػكاردةسيػل ل يػ راتساإللةدادسق ن بسل دسأفسق ـسل
إ ػػػداى  ست كػػػؿسال   كةػػػبسالت رلللػػػب،سس:الك لكػػػب(،سكامتػػػ رسالل  ػػػثسةلنػػػبسقصػػػدلبس ككنػػػبس ػػػفس ػػػ لتلف

(سط للػػػبس ػػػفسط للػػػ تسالصػػػؼسال   ػػػرسل درحػػػبسالقػػػدسسَْكاألمػػػرلسالضػػػ لطب،سكقػػػدسلمػػػلسةػػػددىفس)
لت ملمػػػتسلت ملػػػؿس  تػػػكلسالك ػػػدةسالك نكلػػػبس"ب"ل   يظػػػبسريػػػال،سكساحػػػتمدـسالل  ػػػثسال ػػػني سالكصػػػ تسا

يحػػػتمراجسق ن ػػػبسال يػػػ راتساإللكتركنلػػػبسس؛الك لكػػػبس)األنظ ػػػب(سيػػػتسكتػػػ بسالتكنكلك لػػػ سلمصػػػؼسال   ػػػر
الكاردةسيتسك دةساألنظ ػب،سكتكصػمتسالدراحػبسإلػ سك ػكدسيػركؽسذاتسديلػبسإ صػ نلبسلػلفس تكحػط تس

ال   كةػػػبسالضػػػ لطبسيػػػتسسدر ػػػ تسط للػػػ تسال   كةػػػبسالت رلللػػػبسكلػػػلفس تكحػػػط تسدر ػػػ تسط للػػػ ت
سالتطللؽسالل دمسللط قبسال   ظبسكايمتل رسالت صلمتسلص لالسال   كةبسالت رلللب.س

 (:ٕٛٓٓ. دراسة برغوث )ٙ
ىػػديتسىػػذهسالدراحػػبسإلػػ س  ريػػبسأكػػرساحػػتمداـسإحػػتراتل لبسالػػت مـسال ت ركػػزس ػػكؿسال  ػػكمبسس-

األح حػتسلنػػزة،سكلس  لػبسةػػفسسةمػ ستن لػبسل ػػضسال يػ راتسيػػتسالتكنكلك لػ سلطػػ بسالصػؼسالحػػ دس
 توس كضكعسالدراحب،سكقدستككنتسةلنبسالدراحبسمدـسالل  ثسال ني سالت رللتسل  لأحنمبسالدراحبساحت

األح حػػػلبسبسس(  ػػلفسلحلحػػك)(سط للػػ نس ػػفسطػػ بسالصػػؼسالحػػػ دسساألح حػػتس ػػفس درحػػبسَٖ ػػفس)
س،(سط للػػػ نسَْكتضػػػـس)ساألكلػػػ ست رلللػػػبس:   يظػػػبسغػػػزة،س لػػػثستػػػـستقحػػػل يـسإلػػػ س   ػػػكةتلف-لملنػػػلف

(سط لل ن،سكللل فسأكرساحتمداـسإحتراتل لبسالت مـسال ت ركزس كؿسال  ػكمبسَْكاألمرلسض لطبسكتضـس)
ت صلمتسمتل رساكأةدسالل  ثسأدكاتسالدراحب،س ثسلتص لـس ةم ستن لبسال ي راتسالتكنكلك لبسق ـسالل

إ صػػػ نلبسلػػػلفس تكحػػػطسأدالسكلط قػػػبسال   ظػػػب،سكقػػػدستكصػػػؿسالل  ػػػثسإلػػػ سك ػػػكدسيػػػركؽسذاتسديلػػػبس
طػػػػػ بسال   كةػػػػػبسالت رلللػػػػػب،سك تكحػػػػػطسأدالسطػػػػػ بسال   كةػػػػػبسالضػػػػػ لطبسيػػػػػتسل ػػػػػضسال يػػػػػ راتس

سالتكنكلك لب.
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 (:ٕٚٓٓ. دراسة سعد الديف)ٚ
ىػػديتسىػػذهسالدراحػػبسإلػػػ سالك ػػؼسةػػفسال يػػ راتسال ل تلػػػبسال تضػػ نبسيػػتس قػػررسالتكنكلك لػػػ س

امتػ رتسكسمد تسالل  كبسال ني سالكص تسالت ملمػت،سلمصؼسال   ر،سك دلساكتح بسالطملبسلي ،سكاحت
سالتطللقلػػبسلمصػػؼسال   ػػر، ك ػػ ساةت ػػدتسطرلقػػبسسل  ملػػبسالت ملػػؿس  تػػكلسكتػػ بسالتكنكلك لػػ سكال مػػـك

لملسكقدس(س دارسسل دلرلبسغزة،سٖال لنبسال نقكدلبسال  كانلبسيتسامتل رسةلنبسالدراحب، لثسامت رتس)
ط للػػبن،سكلت قلػػؽسأىػػداؼسالدراحػػبسق  ػػتسالل  كػػبسلتصػػ لـسق ن ػػبس(سط للػػ نسكسٕٗٓال ػػددسالكمػػتسلم لنػػبس)

ل ل ي راتسال ل تلبسالتتسلنتسةملي ستص لـسأداةست ملؿسال  تكل،سكتطللقي سةم سال قررسقلػدسالدراحػب،س
كػػـسق  ػػتسلتصػػ لـسامتلػػ رسال يػػ راتسال ل تلػػبسكتطللقػػوسةمػػ سأيػػرادسال لنػػب،سكقػػدستكصػػمتسالدراحػػبسإلػػ س

سالتطللقلػػبسلمصػػؼسال   ػػرسلم يػػ راتسال ل تلػػب،سكأفس حػػتكلسضػػ ؼستنػػ كؿس قػػررسالتك نكلك لػػ سكال مػػـك
س.(%َٖ)ال ي راتسال ل تلبسلمصؼسال   رسلـسلصؿسإل س حتكلسالت كفس

 (:ٕٚٓٓ. دراسة أبو طاحوف )ٛ
ىديتسىذهسالدراحبسإل سالك ؼسةفسأكرساحتمداـسلرن   س قترحسق نـسةم سالن ػكذجساللنػ نتس-

الصػػػؼسالت حػػػ ،سكاحػػػتمدـسالل  ػػػثسسباليندحػػػتسل ػػػني سالتكنكلك لػػػ سلطػػػ سيػػػتسإكحػػػ بس يػػػ رةسالرحػػػـ
ال ػػػني سالت رللػػػت،سكقػػػ ـسللةػػػدادسلرنػػػ   سقػػػ نـسةمػػػ سالن ػػػكذجساللنػػػ نت،سكامتلػػػ رست صػػػلمت،سكلط قػػػبس

(سط للػػ نسَْ   ظػب،سكطلقي ػ سةمػ سةلنػبسالدراحػبسال ككنػػبس ػفسيصػملفسدراحػللف:سأ ػدى  ست رلللػبس)
 ػفس درحػبسذكػكرسالر ػ ؿساإلةدادلػب،سكقػدستكصػمتسالدراحػبسإلػ سك ػكدسس(سط لل نسَْكاألمرلسض لطبس)

يػػػركؽسذاتسديلػػػبسإ صػػػ نلبسلػػػلفسال   كةػػػبسالت رلللػػػبسكال   كةػػػبسالضػػػ لطب،سيػػػتس  لػػػ سال يػػػ راتس
كالدر ػػبسالكملػػبسل متلػػ رسكلط قػػبسال   ظػػب،سكلقػػدسك نػػتسال ػػركؽسلصػػ لالسأيػػرادسال   كةػػبسالت رلللػػب،س

ركؽسذاتسديلػػػبسإ صػػػ نلبسيػػػتست صػػػلؿسال يػػػ راتسقلػػػؿسكل ػػػدستطللػػػؽسكتكصػػػمتسألضػػػ نسإلػػػ سك ػػػكدسيػػػ
سس.اللرن   سلص لالسالتطللؽسالل دمسلحلبساحتمداـساللرن   سال قترح

 (:ٕٚٓٓ. دراسة عابد)ٜ
ىديتسىذهسالدراحبسإل سالك ؼسةفسي ةملبسلرن   س قترحسيتستن لبس ي راتساللر  بسلدلسس-

ثسال ػػني سالكصػػ تسالت ملمػػت؛سلت ملػػؿسك ػػدةسالمكارز لػػ تس  م ػػتسالتكنكلك لػػ سلنػػزة،سسكاحػػتمدـسالل  ػػ
كلر  بسال  حػكبس؛سيحػتمراجس يػ راتساللر  ػبسك ػفسكػـسإكػرالسىػذهسال يػ راتسل يػ راتسذاتس حػتكلس

ةػػػدادسق ن ػػػبسل ل يػػػ راتسالم صػػػبسلمنػػػبساللر  ػػػبس (،سك ػػػ ساحػػػتمدـسال ػػػني س(Visual Basicأةم ،كا 
،سيل ػػػ ساحػػػتمدـسال ػػػني سالت رللػػػتسل  ريػػػبسي ةملػػػبساللرنػػػ   ساللنػػػ نتسللنػػػ لساللرنػػػ   سالتػػػدرللتسال قتػػػرح

ال قتػػرحسةمػػ سةلنػػبسالدراحػػب.سكقػػ ـسللنػػ لسأدكاتسالدراحػػبسكالتػػتست كمػػتسيػػتسامتلػػ رسالت صػػلؿسكلط قػػبس
(س  م ػػ نسك  م ػػبنس  ػػفسلدر حػػكفسَِكالتػػتسطلقػػتسةمػػ س)سب،سك ػػفسكػػـستطللػػؽساللرنػػ   سالتقنػػتال   ظػػ
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  ؿسغػػزة،سكتكصػػؿسالل  ػػثسإلػػ سك ػػكدسي  للػػبسلملرنػػ   سالػػذمستػػـسطملػػبسالصػػؼسال   ػػرسيػػتس دلرلػػبس ػػ
س.ستطللقوسلتن لبس ي رةساللر  بسلدلس  م بسالتكنكلك ل سلنزة

 (:ٕٙٓٓدراسة أبو ورد ). ٓٔ
ىديتسىذهسالدراحػبسإلػ سالك ػؼسةػفسأكػرسلر  لػ تسالكحػ نطسال ت ػددةسيػتساكتحػ بس يػ رةسس-

لك لػػ سلػػدلسط للػػ تسالصػػؼسال   ػػر،سكاحػػتمدـسالل  ػػثساللر  ػػبساألح حػػلبسكايت ػػ هسن ػػكس ػػ دةسالتكنكس
ال ػػني ساللنػػ نتسكالت رللػػت،سكقػػ ـسللةػػدادسلط قػػبس   ظػػب،سك قلػػ سسات ػػ ه،سكطلقي ػػ سةمػػ سةلنػػبس ػػفس

(سط للػػبنس ػػفسط للػػ تسالصػػؼسال   ػػرساألح حػػتسالت ل ػػبسلػػكزارةسالترللػػبسكالت مػػلـسال ػػ لتسل   يظػػبسَٔ)
الػػرلسسالك نكلػػبس)ب(سلملنػػ تسامتلػػرتسلطرلقػػبسقصػػدلب،سغػػزةس كزةػػبنسةمػػ س ػػ لتلفسيػػتس درحػػبسل ػػلرس

كتكصمتسالدراحبسإل سي ةملبساحتمداـسلر  لػ تسالكحػ نطسال ت ػددةسيػتسة ملػبسالتػدرلس،سككػذلؾسإلػ س
لنػػػبس)ك ػػكدسيػػركؽسذاتسديلػػػبسإ صػػ نلبسيػػتس تكحػػػطساكتحػػ بس يػػ راتساللر  لػػػبساألح حػػلبسللرنػػ   س

سلؾسيتس تكحطسايت  هسن كس  دةسالتكنكلك ل .للفسط لل تسال   كةبسالت رلللب،سككذس(للحؾ

 (:ٕ٘ٓٓدراسة حسف) .ٔٔ
ىديتسىذهسالدراحبسإل سالك ؼسةفسي ةملبسلرنػ   ستقنػتسلتن لػبس يػ رةسال ػركضسال  ملػبسس-س

يتستدرلسسالتكنكلك ل سلدلسالط للبسال  م ب،سكاحتمدـسالل  ثسال ني سالت رللتس)ال   كةبسالكا ػدة(س
ةمػػ سسيقػرةس كزةػب(سَٔ)راحػبسال ت كمػبسيػتسلط قػبسال   ظػػبسكالتػتست تػكلسةمػ س،سكقػ ـسللنػ لسأداةسالد

 ي رةسالتن لػذسلم ػركضسسك ثس ي راتسيرةلبسىتسةم سالترتلب:س)س ي رةسالت ضلرسلم ركضسال  ملب،
(سط للػبنس ػفسط للػ تسقحػـسال مػكـسُٖال  ملب،س ي رةستقكلـسالػت مـسلػ ل ركضسال  ملػبس(سكطلَّقيػ سةمػ س)

كتكنكلك لػػ سالت مػػلـسال حػػ  تسل حػػ ؽس يػػ راتسالتػػدرلس،سكقػػدستكصػػمتسالدراحػػبسإلػػ سك ػػكدسسالتطللقلػػب
يػػركؽسدالػػبسإ صػػ نل نسلػػلفس تكحػػطسدر ػػ تس يػػ رةسال ػػركضسال  ملػػبسقلػػؿسالتطللػػؽسكل ػػدهسلػػدلسالط للػػبس

سال  م بست زلسإل ساللرن   سالتقنت.
س

 (:ٕٗٓٓدراسة غبايف).سُِ

تل  ػػػ تسالتدرلللػػػبسل  م ػػػتسالتكنكلك لػػػ سيػػػتس ر مػػػبسىػػػديتسىػػػذهسالدراحػػػبسإلػػػ ست دلػػػدساي س-س
الت ملـساألح حتسال مل ،سكلن لسلرن   ستدرللتسل  م تسالتكنكلك ل سيتس ر مػبسالت مػلـساألح حػتسال ملػ ،س
 ػػفسمػػ ؿسالر ػػكعسإلػػ ساألدبسالترلػػكمسالمػػ صسلتػػدرلبسال  م ػػلف،سك  ريػػبسالطػػرؽسكاألحػػ للبسالتػػتس

سل  م تسالتكنكلك ل س فسك يبسنظرسال  م لف.ل كفسأفستملتسال    تسالتدرلللبس
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كامتػػ رسالل  ػػثسةلنػػبسقصػػدلبس ػػفس  م ػػتسالتكنكلك لػػ سيػػتس ػػدارسس   يظػػبسغزة،كاحػػتمدـسأداةسالل ػػثس
لت دلدساي تل   تسالتدرلللبسسلم  م لف،سكتكصمتسالدراحبسإل سك ػكدسا تل  ػ تستدرلللػبسس؛كىتساحتل نب

سلك  ل تسال ي رلبسكال م لب.لم  م لف،سكغ لللبسىذهساي تل   تسيتسا
كأكص سالل  ثسل يىت  ـسلري سك  ل تس  م تسالتكنكلك لػ سكلنػ لسلػرا  ستدرلللػبسلنػ لنسةمػ سا تل  ػ تيـس

سالتدرلللب،سكتطللؽساللرن   سالتدرللت.
س

س
س

 المحور الثاني:المتعمقة بدراسات الالتعميؽ عمى  -
 

 :اليدؼ مف حيث  .ٔ
دراحػػ تسالحػػ لقبسالتػػتستن كلػػتستن لػػبسال يػػ راتسالتكنكلك لػػبسىػػذهسالدراحػػبس ػػ س  ظػػـسالات قػػتس

(سالتػػػتستن كلػػػتس يػػػ راتسََِٗألػػػكسحػػػكلرحس)سدراحػػػبس:ةمػػػ سامػػػت ؼستقحػػػل  تسىػػػذهسال يػػػ راتس كػػػؿ
ت دلػداتسالكيرل نلػب،س(التػتستن كلػتس يػ راتستكصػلؿسالََِٖ) ػ ىلفسلكتركنلػ ت،سدراحػبالكيرل لسكاإل

(سالتػػػتستن كلػػػتسسََِٖراتساإللكتركنلػػػب،سدراحػػػبسلرغػػػكثس)لػػػتسال يػػػ التػػػتستن كسس(ََِٖدراحػػػبس ػػػق بس)
(سالتػػتستن كلػػتس يػػ راتسالرحػػـساليندحػػت،سدراحػػبسََِٕاتسالتكنكلك لػػب،سدراحػػبسألػػكسطػػ  كفس)ال يػػ رس

س(سالتتستن كلتس ي راتساللر  ب.ََِٔ)ألكسكرد،

 مف حيث المنيج المستخدـ في الدراسة. .ٕ
(،سََِٗ)ألػكسحػكلرح،:ت رللػت،س كػؿ:سدراحػباحتمد تس  ظـسالدراح تسال ني ساللن نتسالس-
(،)ألػػكسََِٕ(،س)ألػػكسطػػ  كف،ََِٖ(،س)لرغػػكث،ََِٖ(،) ػػق ب،ََِٖ(،س) ػػ ىلف،ََِٗ)ةلػػ د،
س.(ََِٔكرد،

)ألػكس:احتمد تسل ضسالدراح تس دامؿسنظرلبسكة ملبسللن لسالدراحبسكاللػرا  ،س كػؿ:سدراحػبكس
(،)سََِٖ)لرغػػػػػػػػػػكث،س(،ََِٖ(،س) ػػػػػػػػػػق ب،ََِٖ(،س) ػػػػػػػػػػ ىلف،ََِٗ(،س)ةلػػػػػػػػػػ د،ََِٗحػػػػػػػػػػكلرح،
س.س(ََِٕط  كف،

 .مف حيث أدوات الدراسة:ٖ
ىػػذاسلت  كػػؿس ػػ سكػػؿس ػػفسكساحػػتمد تسالدراحػػبسأداتػػتسلط قػػبسال   ظػػبسكامتلػػ رسالت صػػلؿ،سس
سسسب(،سأ ػػػ سدراحػػػََِٕ(،س)ألػػػكسطػػػ  كف،ََِٖ(،س)لرغػػػكث،ََِٖ(،س) ػػػق ب،ََِٖ) ػػػ ىلف،:دراحػػػب

س(ََِٕ)حػػ دسالػػدلف،دراحبكأ ػػ سست ػػ هسك قل سساي حػػتمد تسلط قػػبسال   ظػػب،(سسئََِ)ألػػكسكرد،
سس.يقدساحتمد تسأداتتسايمتل رسالت صلمت،سكأداةست ملؿسال  تكل

 .مف حيث مجتمع الدراسة وعينتيا:ٗ
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ساسلت ػػؽ،سكىػػذيػػتسالدراحػػبسال  للػػبسستٌكػػكفس  ت ػػ سالدراحػػبسكةلنتيػػ س ػػفسالط للػػ تسال  م ػػ تس-
(سلتن لػبس يػػ راتسََِٓ(،س حػف)ََِٕ(،سة لػػد)ََِٖ(،سألػكس  ػر)ََِٗألػكسحػػكلرح) ػ سدراحػبس

لدلسال  م لفسأكسالطملبسال  م لف،سكامتم تس  سسالدراح تسالح لقبسالتتستككنتسةلنتيػ س ػفسالطػ بس
الػػػذلفسلتى م ػػػكفس ػػػ دةسالتكنكلك لػػػ سيػػػتسال ػػػدارسسيػػػتس را ػػػؿسالت مػػػلـساألح حػػػلبسكالك نكلػػػب، كؿ:سدراحػػػبس

(،)ألػػػكسََِٕ(،)ألػػػكسطػػػ  كف،ََِٖ)لرغػػػكث،س،س(ََِٖ(،) ػػػق ب،ََِٖ(،) ػػػ ىلف،ََِٗ)ةلػػػ د،
س(.ََِٔكرد،

 . مف حيث النتائج:٘
ت  ليتس  ظـسالدراح تسيتسىذاسال  كرسيتسالككلرس فسالنت ن ،س لثسأحػ رتسنتػ ن سال دلػدس

س:سدراحػػبؿ نيػػ سةػػفسك ػػكدسأكػػرسلتطللػػؽساللػػرا  سالتدرلللػػب،سكالتقنلػػب،سكال  كحػػلبسلػػدلسأيػػرادسال لنػػب،س كػػ
،)ألػػكسس(،ََِٖ،س)لرغػػكث،س(ََِٖ(،) ػػق ب،ََِٖ،) ػػ ىلف،(ََِٗ(،)ةلػػ د،ََِٗ)ألػػكسحػػكلرح،

س(.ََِٔ(،)ألكسكرد،ََِٕط  كف،

 .مف حيث االستفادة منيا:ٙ
)لنػ لسلػرا  ستدرلللػبسةمػ س:ال دلػدس ػفسالنقػ طسأى يػ يتساحت  دسالل  ثس فسالدراح تسالح لقبس

مكبساإل صػػػ نتسـساألحػػػااحػػػتمدس-احػػػتمداـسأداةسالدراحػػػبسال ن حػػػلبسل  ػػػـسال لنػػػبس-أحػػػسسةم لػػػبسقكلػػػب
 .ساحتمداـسأككرس فس ني سكأداةسيتساللرن   سلقل سس دلسن   و(س-ال ن حبسلم لنب
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 :يؽ عمى الدراسات السابقة التعم
سانقح تسالدراح تسالح لقبس  سللف:سدراحػ تستن كلػتسنظرلػبسالػت مـسالقػ نـسةمػ س ػ نلتسالػد  غ، -ُ

س راتسالتكنكلك لبس.كدراح تستن كلتساللرا  سال متم بسكأكرى سيتستن لبسال ي
ال ػني سالت رللػت،سكاللنػ نت،سكال ػني س)تنكةتسال ن ى سال تل بسيتسالدراح تسالحػ لقبس ػ سلػلف:س -ِ

 .(الكص تسالت ملمت

 .(طملبس دارسس،سك  م لفس،سكطملبس  م لفس:)تنكةتسال لن تسال حتمد بس  للف -ّ

ايمتلػػ رسالت صػػلمت،سامتلػػ رسالحػػلطرةسالد  غلػػب،سس)ت ػػددتسأدكاتسالدراحػػ تسالحػػ لقبس ػػ سلػػلف: -ْ
 .(لط قبسال   ظبس،سايحتل نبس،س قل سسايت  ه

 مدى استفادة الباحث مف الدراسات السابقة : -
 كم صبنسيل  سلت مؽسلنظرلبسس،نظرمالط رسيتسلن لساإللقدساحت  دسالل  ثس فسالدراح تسالح لقبس

 الت مـسالق نـسةم س  نلتسالد  غسكال ي راتسالتكنكلك لبس.

 ثستصكرانسكاض  نسةفسطلل بساللرا  ،سككل لبسلن ني سكت رللي س.أةطتسالل   

 لٌلنػػتسالدراحػػ تسالحػػ لقبسال كانػػبسالتػػتستػػـسالل ػػثسيليػػ سيػػتس  ػػ ؿسال يػػ راتسالتكنكلك لػػب،س  ػػ س
أةط سلمل  ثسيرصبسالل ثسةفس يػ راتسال ػؾسكالتركلػبسالتػتست تلػرسنػ درةنسيػتس  ػ ؿسالل ػثس

 .-ةم س دسةمـسالل  ث-ال م تس

  األدكاتسالل كلػػبسكالمطػػػكاتسسإلػػ  دسالل  ػػثسيػػػتست دلػػدسآللػػبسال  ػػػؿسك ني لػػبسالل ػػث،سكالت ػػػرؼساحػػت
 الكا بساتٌل ةي سةندسإةدادسأدكاتسالدراحب،سكم صبنسامتل رسالحلطرةسالد  غلب،سكلط قبسال   ظبس.

 ي راتسال ؾسكالتركلبسال ز بسلل ضسأةطتسالدراح تسالح لقبسصكرةنسكاض بنسيتسلن لسق ن بس 
 لمط لل تسال  م  تس.

 وتميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة فيما يأتي:
    س يػػ راتسل ػضسليػدؼستن لػػبستقنػتس قتػػرحسقػ نـسةمػ س ػػ نلتسالػد  غسلتن كليػ سل كضػكعستصػػ لـسلرنػ

 .ال ؾسكالتركلبس

 سكالتكنكلك لػ ؛–  متسالدراحبسةلنبس فسط لل تسال    ػبساإلحػ  لبس سغػزةسسقحػـستػدرلسسال مػـك
 لزل دةسإةدادىـسكت ىلميـسترلكل نس.

 ت لزتسالدراحبسلتصنلؼس ي راتسال ؾسكالتركلبسإل سقح لف:سقحػـسلم يػ راتسال ت مقػبسل ل  نػبس
ساألل فس فسالد  غس،سكقحـسلم ي راتسال ت مقبسل ل  نبساأللحرس فسالد  غ.س

س
س
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة و اإلجراءات

كلمت قؽسالدراحب،سسأحنمب الل  ثسإل  لباتل ي س رالاتسالتتسسكص  نسللتن كؿسىذاسال صؿسس
كأحمكبسامتل رى ،سك  سسكةلنتي ،سك  ت  ي ،س،دراحب ني سالكالتتس  متس فس دلسص بسيركضي ،س

سكا  راني  سالدراحب ستن لذ سأدكاتسس،ل تكمسةم سكل لب سإةداد سة ملب سلممطكاتسالتتس رتسلي  كةرض ن
ل  د،سالدراحب دقي سككل تي ،سكضلطسال تنلرات،سكال   ل بساإل ص نلبسالتتساحتمد تسيتست ملؿسصسكا 
ست صلؿسذلؾ:سل تت  سكيلس،سكالكصكؿسإل سايحتنت   تاللل ن ت

 يج الدراسة :من -

   سالل  ثسيتسدراحتو:لاتٌس
لمصػػؼسسلت ملػػؿسكتػػبسالتككلك لػػ احػػتمدـسال ػػني سالكصػػ تسالت ملمػػتس المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي: -سأ

 الح ل سكالك  فسكالت ح سللن لسق ن بسل ي راتسال ؾسكالتركلبسالكاردةسيتسك داتسال ؾسكالتركلبس.

 

سسالمنيج التجريبي:-ب
أثر برنامج تقني مقترح قائـ عمى نظرية التعمـ بجانبي الػدماغ لتنميػة دراحبسلس؛مدـسال ني سالت رللتحتيسا

بسلملرنػ   سالػذمسأةػدهسالدراحػ، لثستت ػرضس   كةػبسسميارات الفؾ والتركيب لدى الطالبة المعممةبعض 
كىػػػت:سامتلػػػ رست دلػػػدسال  نػػػبسال حػػػلطرس ػػػفسالػػػد  غستطللقػػػ نسقلملػػػ نسيقػػػط،سالل ػػػثسسأدكاتكتطللػػػؽسس،الل  ػػػث
طلقػػػػتسأدكاتسكسس،ستلػػػػ رسالت صػػػػلمت،سكلط قػػػػبسال   ظػػػػبستطللقػػػػ سقلملػػػػ نسكل ػػػػدل نسةمػػػػ ستمػػػػؾسال   كةػػػػبكايم

ال   كةػػػػبسسالدراحػػػػبسال ت كمػػػػبسيػػػػتسايمتلػػػػ رس)القلمػػػػتسكسالل دم(كلط قػػػػبسال   ظب)القلملػػػػبسكالل دلػػػػب(سةمػػػػ 
ستقحػػػل ي س س،د  غس   كةػػػبسذكاتسال  نػػػبساألل ػػػفسال حػػػلطرس ػػػفسالػػػس:   ػػػكةتلفإلػػػ سالت رلللػػػبسالتػػػتستػػـػ

س.سك   كةبسذكاتسال  نبساأللحرسال حلطرس فسالد  غ
 
 
 
 
 
 



                                                                       66 

 :التصميـ التجريبي لمدراسة
س
س
س
س
س
س
س
س

سالتص لـسالت رللتسلمدراحبس(ْ:سُ)ال كؿسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

سلتككفس  ت  سالدراحبس فس مجتمع الدراسة :  - سالتكنكلك لػ سكال مػـك  ل سالط للػ تسال  م ػ تسيػتسقحـػ
نتػػ جسالكحػػػ نؿس-ال    ػػبساإلحػػػ  لبسفػػػيتطللقلػػبسال غػػزةس)ال حػػػتكلسالك لػػث(سكال حػػػ  تسل حػػ ؽستصػػػ لـسكا 

 (.ِالت مل لبس)

سامتل رىػ سل لطرلقػبسالقصػدلبس: عينة الدراسة - لتحػيلؿسإ ػرالسس؛سا ت متسالدراحبسةم سةلنبست رلللػبستـػ
   كةػبسذكاتسال  نػبساألل ػفسس:فلػ س   ػكةتلإ(سط للبس  م ب،سكتـستقحػل ي سُٖالدراحبسكا ت متسةم س)

(ط للػػػ ت،سك   كةػػػبسذكاتسال  نػػػبساأللحػػػرسال حػػػلطرس ػػػفسالػػػد  غسٗال حػػػلطرس ػػػفسالػػػد  غسكت كمػػػتسيػػػت)
،سكقػػدست  ػػدسالل  ػػثستحػػ كمسال   ػػكةتلفسلضػػ  فسنتػػ ن سالدراحػػبسكالػػكزفسالنحػػلتس(سط للػػ تسٗكت كمػػتسيػػت)
س.لم   كةتلفس

  لػبسأحػنمتي سكالت قػؽس ػفسيرضػل تي ،سقػ ـسالل  ػثسكإلس،لت قلؽسأىػداؼسالدراحػبس:أدوات الدراسة  -
 تلب:للن لساألدكاتسالل كلبساآل

ك ػػػ سىػػػكسس(سط للػػػبس  م ػػػبُٖلنػػػ لسامتلػػػ رست دلػػػدسال  نػػػبسال حػػػلطرس ػػػفسالػػػد  غسلػػػدلسال   كةػػػبس) -ُ
 (.ِ)س م ؽيتس كضالس

 .(سْ م ؽس)سلن لسايمتل رسالت صلمتسيتس ي راتسال ؾسكالتركلب)قلمتسكل دم(س -ِ

 سس(.سٓس م ؽس)   ظبسيتس ي راتسال ؾسكالتركلب)قلمتسكل دم(سسلن لسلط قبس -ّ

س:تمل  سكالل  ثسكؿسأداةسل لت صلؿسسن كؿتقدسكس

 

بيؽ اختبار السيطرة تط
 الدماغية تطبيقًا قبميًا فقط.

تقسيـ المجموعة التجريبية 
 إلى مجموعتيف.

 .المعالجة التجريبية ي.دالبعالتطبيؽ  التطبيؽ القبمي. 

الحػػػلطرةسامتلػػػ رسس-
الد  غلبسلم   كةػبس
الت رلللب،كت دلػػػػػػػػػػػػدس
ال  نػػػػػبسال حػػػػػلطرس
 ػػػػػػفسالػػػػػػد  غسلػػػػػػدلس
الط للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تس

 ال  م  ت.

سالط لل تس   كةب
ذكاتسال  نبساألل فس
 ال حلطرس فسالد  غ

تػػػػػػػػػػػػدرسس يػػػػػػػػػػػػ راتسال ػػػػػػػػػػػػؾس
كالتركلػػػػػػػػػػػػػػبسللحػػػػػػػػػػػػػػتراتل لبس

د  غسنظرلػػػػػػػػػػبس ػػػػػػػػػػ نلتسالػػػػػػػػػػ
 .   كةبسال  نبساألل فل

ايمتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رسس-
سالت صلمت

ل يػػػػػػػػػػػػ راتسال ػػػػػػػػػػػػؾس
سكالتركلب.

امتلػػػػػػػػػػػػػ رساألدالسس-
ال  مػػػػػػػتسل يػػػػػػػ راتس

سال ؾسكالتركلب.
 

سالط لل تس   كةب
ذكاتسال  نبساألل فس
 ال حلطرس فسالد  غ

ايمتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رسس-
سالت صلمت

ل يػػػػػػػػػػػػ راتسال ػػػػػػػػػػػػؾس
سكالتركلب.

امتلػػػػػػػػػػػػػ رساألدالسس-
ال  مػػػػػػػتسل يػػػػػػػ راتس

ستركلب.ال ؾسكال
ايمتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رسس-

سالت صلمت
نًٓاااتزاث ان ااا  

 ٔانخسكٛب.

اخخبااتز ااءا   -

انؼًهاااااااااااااااااااااٙ 

نًٓاااتزاث ان ااا  

 ٔانخسكٛب.

 

تػػػػػػػػػػػػدرسس يػػػػػػػػػػػػ راتسال ػػػػػػػػػػػػؾس
كالتركلػػػػػػػػػػػػػػبسللحػػػػػػػػػػػػػػتراتل لبس
نظرلػػػػػػػػػػبس ػػػػػػػػػػ نلتسالػػػػػػػػػػد  غس

 لحر.   كةبسال  نبساألل
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 اختبار تحديد الجانب المسيطر مف الدماغ : أواًل :

 عسالل  ػػثسةمػػ ساألدبسالترلػػكمسكالدراحػػ تسالحػػ لقبسال ت مقػػبسل  ػػكمبسالدراحػػبسقػػ ـسل ػػدساطٌػػسس
ةمػػػػ سس(سِ م ػػػؽس)سيػػػػتسسك ػػػ سىػػػػكس كضػػػالسسل  نػػػبسال حػػػػلطرس ػػػفسالػػػػد  غلتطللػػػؽسامتلػػػ رست دلػػػػدسا

ال   كةػبسالت رلللػبسلملرنػ   سالتقنػتسال قتػرح،سكتػػـستقحػل ي سإلػ س   ػكةتلف:س   كةػبسذكاتسال  نػػبس
ط لل ت،سك   كةبسذكاتسال  نبساأللحػرسال حػلطرس ػفسس(ٗاألل فسال حلطرس فسالد  غسكت كمتسيت)

س(سط لل تس.ٗالد  غسكت كمتسيت)

 االختبار التحصيمي : ثانُاً :
لػدلسسس ي راتسال ؾسكالتركلػبلقل سسال  نبسال  ريتسال ت مؽسلست صلمل ن؛سأةدسالل  ثسامتل رانسسس

سالط لل تسال  م ػ تسيػتس نيػ جسالتكنكلك لػ سلم ر مػبساألح حػلبسيػتسالصػ كؼس ػفسالحػ ل سإلػ سالت حػ .
س تض ن نسال كضكة تساآلتلب:

سكالتن لذلبسال ز بسلم  ؿ.سإةدادسالرحك  تسالتمطلطلب -ُ
 ي س.كتكظل سكاألدكاتسال ن حلبسيتسال ؾسكالتركلبسددال ًسامتل رس -ِ

س.سلدكل نسسي يؾسال   دفسكتركلل -ّ
س.لدكل نسسي كتركللسيؾساألم  ب -ْ
سكحتساحتلملف.ت  ل سال   دفسلكاحطبسطرؽسالم  ـسال ت ددة،كقصسال   دفسلكاحطبساأل -ٓ
سحلب.دى فسال   دفسكاألم  بسل لطرلقبسال ن  -ٔ
س.وكلصقسقصسالل حتلؾسكالز  ج -ٕ
 .األ فسكالح  بإ رالاتس -ٖ

 :التالية خطوات الحسب بناء االختبار التحصيمي تـ و س
 .ىدؼ االختبار التحصيمي 

 .محتوى االختبار التحصيمي 

س:ػكقدسق ـسالل  ثسلًسس
رلػكم،س ةوسةم ساألدبسالتلن لنسةم ساطٌسست دلدساي تل   تسالتدرلللبسلمط لل تسال  م  تس-أ

درلللػػػػبسال ت مقػػػػبست دلػػػػدساألىػػػػداؼسالتكسس،سكالدراحػػػػ تسالحػػػػ لقبسال ت مقػػػػبسل  ػػػػكمبسالدراحػػػػب
 ل يمتل ر،كـست دلدسال  تكلس.س

؛ لمصؼ السابع والثامف والتاسع اتسال ؾسكالتركلبس فسكتبسالتكنكلك ل ت ملؿسك دس-ب
س.(سُسرقـس)انظرس م ؽ .والتركيببيدؼ اشتقاؽ ميارات الفؾ 

س
س
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 (سْانظرس م ؽسرقـس)سسمة االختبار.                     صياغة أسئ   

سكقدسصلنتسلنكدسايمتل رسل لثسك نت:
سمدقبسال م لبسكالمنكلب.لسبراةل  -
س  ددةسككاض بسكم للبس فسالن كض. -
س  كمبسلم  تكلسكاألىداؼسال ر كسقل حو. -
س.ال تدرللف ن حلبسل حتكلس -

س،تككفس فسنكعسايمتل رس فس ت ددسصل غبسلنكدسايمتل رسأفاة سالل  ثسةندسكقدسرس
س س ركنبكىك سال كضكةلب سايمتل رات سأنكاع سأككر سايحتمداـس ف س لث سس،س ف س ب  لكأككرى 

ست قلقي  سل متمؼساألىداؼسال ر ك سلقل سسالت صلؿسكت ملصو سيقراتسايمتل ركس، سكت لب سأكن ل
س:تلبالقكاةدساآلسركةلت

س فسستتكٌكفسأفس -ُ سال قد بسكىتست زألفكؿسيقرة كق ن بسسطرحسال  كمبسيتسالحؤاؿ،:
سةددى سأرل بس فسللني سلدلؿسكا دسص لالسيقط.كسسؿن فساللدا

راى ستكتسس؛مو(سيتسص  بسكا دةس رتلبسة كدل نسنتق سال قرةسل ك مي س)الحؤاؿسكلداأفسس -ِ
سالص   ت.سدكفسالنظرسيتسل قتدي بسكا دةسكلت كفس فسال ق رنبسللني سسط للبسال  م بال
سل حمكبسة كانت.ساللدانؿق ساإل  لبسالص ل بسللفسـستنللرس كسأفسلتس -ّ
سكدر بسالت قلدسكنكةلبساإل  ل ت.، فس لثسالطكؿسيتسكؿسحؤاؿسؿساألرل بناللداأفستتكازفسس -ْ

سكسس-س سكت لب س ف ساينتي ل سالل  ثسسيقراتل د سق ـ سال  ت مب، سكا   ل تي  ايمتل ر
ست: تل را  تي سيتسضكلس  سل

ض  ن نسلتركلزسس؛أفستككفسذاتس كؿسك لتسال قراتضسيتسةرسس راةال قرات:س لثس كؿسس-أ
،سأ  سإلخ…س(،سْ(،س)ّ(،س)ِ(،س)ُل ألرق ـس)سل قرةيقدسأ  رسإل س قد بساسالط لب،انتل هس

ساإل  ل تسال  ت مبسيقدسأ  رسإللي سل ل ركؼس)أ(،س)ب(،س)ج(،)د(.
سةم ل نسكلنكل ن.الل  ثسةندسإةدادس  تكلسال قراتسأفستككفسص ل بسس س  تكلسال قرات:سراةس-ب

 :وضع تعميمات االختبار 
ةددسال قراتسكصل غتي سق ـسالل  ثسلكض ست مل ػ تسايمتلػ رسالتػتستيػدؼسست دلدل دس
 مل ػ تسكػكفستتأفسس كقػدسراةػس،ايمتلػ رسيػتسألحػطسصػكرةس  كنػبسالت   ؿس  سبلقرسطإل س رحس
سايمتل ر:

 ةددسالص   ت.س،ؿنةددساللداس،ت مل  تسم صبسلكصؼسايمتل رسكىت:سةددسال قرات -

 سككض ساللدلؿسالص لالسيتسال ك فسال ن حب.سس،ل إل  لبسةفس  ل ساألحنمبت مل  تسم صبس -
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 الصورة األولية لالختبار.سس

س ت ؿسةم للس،يتسضكلس  سحلؽستـسإةدادسايمتل رسالت صلمتسيتسصكرتوساألكللبسسسس
سسسسسفس.انظػػرس م ػػؽسل ػػتػػـسةرضػػوسةمػػ س   كةػػبس ػػفسال  ك سسركل ػػدسكت لػػبسايمتلػػ س،س(سيقػػرةَْ)س

سيحتط عسآرانيـس كؿس دل:س؛سس(ْرقـس)
 ت كلؿسيقراتسايمتل رسلألىداؼسال  ريلبسال رادسقل حي س. -

 تنطلبسيقراتسايمتل رسلم  تكلس. -

 ص بسيقراتسايمتل رسلنكل نسكةم ل ن. -

 )سالط لل تسال  م  تس(.س ن حلبسيقراتسايمتل رسل حتكلسال تدرل ت -

ت ػػػػ كرس ػػػػ سال  ػػػػرؼسأ رلػػػػتسل ػػػػضسالسدل ػػػػكسسفسل ػػػػضسال   ظػػػػ تسكاآلرال،كسكسقػػػػدسألػػػػدلسال  ك ػػػػ
س(سيقرةس.سَْ لثسا ت ؿسايمتل رسل دسالت كلـسةم س)سسالت دل تسال ن حلب،

 
 عمى أبعادىااالختبار التحصيمي توزيع فقرات  جدوؿ

 (ٗ: ٔجدوؿ )
 

 ةالمئوي النسبة العدد الفقرات األبعاد
ن لذلبسإةدادسالرحك  تسالتمطلطلبسكالت

سال ز بسلم  ؿ.
سْ،ّ،ُ،ِ

4 
%10 

امتل رسال ددسكاألدكاتسال ن حلبس
 كتكظل ي س.

سٓ،ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،َُ،ُُ،ُِ،ُّ
9 

%22.5 

 20% 8سُٗ،َِ،ُِ،ُْ،ُٓ،ُٔ،ُٕ،ُٖ يؾسال   دفسكتركللي سلدكل ن.

 12.5% 5سِّ،ِْ،ِٓ،ِٔ،ِِسسي سلدكل ن.يؾساألم  بسكتركلل

 7.5% 3سِٗ،ِٕ،ِٖست  ل سال   دفسكقصي .

دى فسال   دفسكاألم  بسل لطرلقبس
سال ن حلب.

سَّ،ُّ
2 

%5 

 15% 6سّٕ،سّٔ،ِّ,ّّ،ّْ،ّٓسقصسالل حتلؾسكالز  جسكلصقو.

 7.5% 3سَْ،سّٗ،ّٖس راة ةسقكاةدساأل فسكالح  ب.

 100%سَْ المجموع الكمي

ل ز بس دسإةدادسالرحك  تسالتمطلطلبسكالتن لذلبسا  سل تت:سأفسليسس(ْ:سُ فس دكؿس)ن  ظس
س صؿسةم س) سقد س)ْلم  ؿ سيقراتسلنحلب سيتسالترتلبسليسس،%(َُ( سكاألدكاتسلملي  سال دد سامتل ر  د

 دسيؾسال   دفسلملي سيتسالترتلبسليس،س%(ٓ.ِِ(سيقراتسلنحلبس)ٗال ن حلبسكتكظل ي سكقدس صؿسةم )
س سيتسالترتلبسليسس،%(َِ(سيقراتسلنحلبس)ٖ صؿسكؿس ني سةم س)س لثلدكل نسكتركللي   دسيؾسلملي 
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لملي سيتسالترتلبسس،%(ٓ.ُِ(سيقراتسلنحلبس)ٓقدس صؿسكؿس ني سةم س)كسلدكل نسسي األم  بسكتركلل
ست  ل سال   دفسكقصي ليس سةم س)س لثس د سيقراتسلنحلبس)ّ صؿسكؿس ني  س،%(ٓ.ٕ( سيتسس لملي 

سال ن حلبس دالترتلبسليس سةم س)س لثسدى فسال   دفسكاألم  بسل لطرلقب سيقراتسِ صؿسكؿس ني  )
 صؿسكؿس ني سةم سس لثسقصسالل حتلؾسكالز  جسكلصقوس دلملي سيتسالترتلبسليس،س%(سٓحلبس)لن
سيتسالترتلبسليسس،%(ُٓ(سيقراتسلنحلبس)ٔ)  صؿسكؿسس لثس دس راة ةسقكاةدساأل فسكالح  بلملي 

 .%(ٓ.ٕ(سيقراتسلنحلبس)ّ ني سةم س)

سف: صدؽ المحكِّمي -
 صدؽس ف الل  ث ت قؽ كقد ،لقل حو كض     لقلس الذم ايمتل ر ىك الص دؽ ايمتل رس
     للفالسح تذةاألس ف    كةب ةم  األكللب صكرتو يت ايمتل ر ةرض طرلؽ ةف ايمتل ر

    يظ تال لدافسل يت   فسل  مكف  تمصصلفةم سكس التدرلس كطرؽ ال ن ى  يت ال تمصصلف
 إل  ال قرات انت  ل ك دل تل ر،ايم يقرات  ن حلب  كؿسك   ظ تيـ آرانيـ لللدال ق  كا  لث غزة،
  اآلرال تمؾ ضكل كيت المنكلب، صل غ تي  كضكح ككذلؾسل متل ر،الك  نلبسساألل  د  ف  دليس كؿ
س.يقرة (َْ) ايمتل رسيقرات ةدد صلالأ

س:صدؽ االتساؽ الداخمي -
س حػػ بس  ػػ   تسايتحػػ ؽسالػػداممتسل متلػػ ر سكذلػػؾسل حػػ بس    ػػؿسارتلػػ طسدر ػػبسكػػؿسلي ػػدس ػػ س،تػـػ

ككذلؾسدر بسكؿسيقػرةس ػفسيقػراتسايمتلػ رس ػ سالدر ػبسالكملػبسل حػتمداـس   دلػبسللرحػكفسس،الدر بسالكملبسل متل ر
سال قلقلػػبستمتمػػؼسةػػفسةلنػػبسالدراحػػب(سط للػػبسُٖاحػػتط ةلبس ككنػػبس ػػفس)ت رلللػػبسسل ػػدستطللقػػوسةمػػ سةلنػػبساذىػػكس

س.لللفسذلؾس(ْ-ِكال دكؿس)
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  (ٕ,ٗالجدوؿ)
 :اختبار ميارات الفؾ والتركيب مع الدرجة الكمية لالختبار فقراتمعامؿ ارتباط  -
رقـ 
رقـ  مستوى الداللة معامؿ بيرسوف الفقرة

 مستوى الداللة معامؿ بيرسوف الفقرة

سَٓ.َسٓٓ.َس.ُِ ٘ٓ.ٓسِٓ.َس .ُ
سَُ.َسٓٔ.َس.ِِ ٔٓ.ٓسٗٔ.َس .ِ
سَٓ.َسٕٓ.َس.ِّ ٔٓ.ٓسٖٔ.َس .ّ
سَٓ.َسْٔ.َس.ِْ ٔٓ.ٓسّٔ.َس .ْ
سَٓ.َسّٓ.َس.ِٓ ٘ٓ.ٓسْٕ.َس .ٓ
سَٓ.َسْٓ.َس.ِٔ ٔٓ.ٓسَٔ.َس .ٔ
سَُ.َسَٕ.َس.ِٕ ٔٓ.ٓسٗٓ.َس .ٕ
سَُ.َسٖٔ.َس.ِٖ ٔٓ.ٓسّٔ.َس .ٖ
سَٓ.َسّٓ.َس.ِٗ ٔٓ.ٓسٓٔ.َس .ٗ
سَُ.َسٔٓ.َس.َّ ٔٓ.ٓسٕٔ.َس .َُ
سَٓ.َسْٓ.َس.ُّ ٔٓ.ٓسٓٔ.َس .ُُ
سَٓ.َسَٓ.َس.ِّ ٘ٓ.ٓسْٗ.َس .ُِ
سَُ.َسٗٓ.َس.ّّ ٘ٓ.ٓسْٓ.َس .ُّ
سَٓ.َسٓٓ.َس.ّْ ٘ٓ.ٓسْٗ.َس .ُْ
سَُ.َسْٔ.َس.ّٓ ٔٓ.ٓسَٔ.َس .ُٓ
سَٓ.َسْٓ.َس.ّٔ ٔٓ.ٓسُٔ.َس .ُٔ
سَٓ.َسّٓ.َس.ّٕ ٘ٓ.ٓسِٓ.َس .ُٕ
سَٓ.َسَٓ.َس.ّٖ ٘ٓ.ٓسٖٓ.َس .ُٖ
سَٓ.َسِٓ.َس.ّٗ ٘ٓ.ٓسْٖ.َس .ُٗ
سَٓ.َسّٓ.َس.َْ ٔٓ.ٓسَٔ.َس .َِ

 (سال دكللبستح كمس)ر((سةندس)ْٔ.َقل بسα(سكدر بس رلبس)َٓ.َ=سُٔ) 
 (سال دكللبستح كمس)ر((سةندس)ٗٓ.َقل بسα(سكدر بس رلبس)َُ.َ=سُٔ)س

ل نتسسكىذا،س رتلطبسارتل ط نسداينسإ ص نل نسسايمتل ر(سأفس  ل سيقراتسْ،سِكل  ظس فسال دكؿس)س-
س.س تحقبسأفس  ل سال قرات

س
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 ثبات االختبار : -
ستـسالت كدس فسكل تسايمتل رسةفسطرلؽس:س

 التجزئة النصفية:  . أ
كػـس حػبسس،)سال قػراتسال ردلػبس ق لػؿسال قػراتسالزك لػب(: لثستـست زنبسايمتل رسإل سنص لفس

لػلفسالنصػ لفسةمػػ سكػؿسايمتلػ ر،سكلكػػؿسلي ػدس ػفسأل ػػ ده،سكػـستػـست ػػدلؿسس(للرحػػكف)    ػؿسارتلػ طس
س(سلكضالسذلؾ.سْ،ّكال دكؿس)س(لر  فس/سلراكفحل)الطكؿسلكؿس ني  سل حتمداـس    ؿس

س
  (ٖ،ٗالجدوؿ)

  :ثبات التجزئة النصفية الختبار ميارات الفؾ والتركيب - 
 معامؿ سبيرماف/ براوف معامؿ بيرسوف البياف

إةدادسالرحك  تسالتمطلطلبسكالتن لذلبسال ز بس
سلم  ؿ.

َ.ٕٔ َ.ٖٔ 

سَٗ.َسِٖ.َ ددسكاألدكاتسال ن حلبسكتكظل ي س.امتل رسال يس

سُٗ.َسْٖ.َ لدكل ن.كتركللوسيؾسال  دفس
 ِٖ.َ َٕ.َسلدكل ن.كتركللني سيؾساألم  بس

 ٕٖ.َ ٖٕ.َست  ل سال   دفسكقصي .

 ٖٖ.َ َٖ.َسدى فسال   دفسكاألم  بسل لطرلقبسال ن حلب.

 ُٗ.َ ْٖ.َسقصسالل حتلؾسكالز  جسكلصقو.

 ُٖ.َ ُٕ.َس راة ةسقكاةدساأل فسكالح  ب.

 ٖٔ.َ ٕٕ.َسمتل ر.كؿساي

س

،سكقػػػػػلـس  ػػػػػ   تس(للرحػػػػػكف)أفسقػػػػػلـس  ػػػػػ   تسارتلػػػػػ طسس(ْ،ّال ػػػػػدكؿس)كل  ػػػػػظس ػػػػػفسس-س
يمتل رس ي راتسال ؾسكالتركلبسست لرسإل سأفسايمتل رسلت ت سلدر بسكل تس رت  بسس(حللر  ف/سلراكف)

ستؤكدسص  لتوسل حتمداـ.س
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 معامال الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار:  -
 مؿ الصعوبة لفقرات االختبار:معا .ٔ

سس- سق ـ سالل  ث سالص كلبل ح ب سايمتل رس    ؿ سالنحلبسل قرات سالص كلب سل    ؿ سكلقصد ،
سال نكلبسلمط لل تسالمكاتتسأ لفسالحؤاؿسإ  لبسم طنب،سكل حبسل ل   دلبساآلتلبس:

س
سََُسX    ؿسالص كلبس=سةددسالط لل تسالمكاتتسأ لفسإ  لبسمط سةم سال قرةسسنحلبس

سلم قرةسسسةفمط لل تسالمكاتتسأ لفسلالكمتس ددسالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ايمتل ر،سسكلتطللؽسال   دلبسالح لقبستـس ح بس    ؿسالص كلبسلكؿسيقرةس فسيقراتس-
سلكؿسيقرةس فسيقراتسايمتل ر.سلص كلب(سلكضالس    ؿساْ،ْكال دكؿس)

س
 معامؿ التمييز لفقرات االختبار: .ٕ

،سكلقصدسل    ؿسالت للزسقدرةسال قرةسل قراتسايمتل رسالت للز ح بس    ؿسلالل  ثسق ـس
سالط لل تس سكللف سايمتل ر سلقلحي  سالتت سالص ب سيت سال  ت زات سالط لل ت سللف سالت للز ةم 

سالض ل  تسيتستمؾسالص ب،سكل حبسل ل   دلبساآلتلبس:
 ٓٓٔ    ×   عدد المجيبات بشكؿ صحيح مف طالبات الفئة الدنيا-عمياعدد المجيبات بشكؿ صحيح مف طالبات الفئة المعامؿ التمييز=نسبة 

 نصؼ عدد المجيبات

س حػػػ بس    ػػػؿسالت للػػػزسلكػػػؿسيقػػػرةس ػػػف- يقػػػراتسايمتلػػػ رسل ػػػدستقحػػػلـسسكلتطللػػػؽسال   دلػػػبسالحػػػ لقبستػػـػ
 .لكضالس    ؿسالت للزسلكؿسيقرةس فسيقراتسايمتل رس(ْ،ْ))ةمل سكدنل (سكال دكؿس:إل سينتلفسالط لل ت
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  (ٗ,ٗالجدوؿ)
 :االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعوبة والتمييز معامالت -

معامؿ  الفقرة
 صعوبةال

معامؿ 
 التمييز

معامؿ  الفقرة
  صعوبةال

معامؿ 
 التمييز

 ٘ٙ.ٓ ٕٛ.ٓس.ُِ ٕٙ.ٓ ٕٗ.ٓس .ُ
 ٛٙ.ٓ ٗٗ.ٓس.ِِ ٙ٘.ٓ ٖٚ.ٓس .ِ
 ٓٛ.ٓ ٙٗ.ٓس.ِّ ٘ٙ.ٓ ٕٙ.ٓس .ّ
 ٙٙ.ٓ ٘ٗ.ٓس.ِْ ٗٚ.ٓ ٕٛ.ٓس .ْ
 ٗٚ.ٓ ٕ٘.ٓس.ِٓ ٕٙ.ٓ ٕٖ.ٓس .ٓ
 ٓٛ.ٓ ٗ٘.ٓس.ِٔ ٘٘.ٓ ٚ٘.ٓس .ٔ
 ٖ٘.ٓ ٙ٘.ٓس.ِٕ ٘ٚ.ٓ ٖ٘.ٓس .ٕ
 ٙٚ.ٓ ٛ٘.ٓس.ِٖ ٗٙ.ٓ ٔ٘.ٓس .ٖ
 ٘ٙ.ٓ ٖٛ.ٓس.ِٗ ٕٙ.ٓ ٚٗ.ٓس .ٗ
 ٖٚ.ٓ ٕٙ.ٓس.َّ ٘ٚ.ٓ ٜٗ.ٓس .َُ
 ٙٚ.ٓ ٖٖ.ٓس.ُّ ٗٙ.ٓ ٕٛ.ٓس .ُُ
 ٘ٙ.ٓ ٚٗ.ٓس.ِّ ٗ٘.ٓ ٔٗ.ٓس .ُِ
 ٗٚ.ٓ ٜٗ.ٓس.ّّ ٛٚ.ٓ ٕٕ.ٓس .ُّ
 ٜٚ.ٓ ٖٗ.ٓس.ّْ ٔٚ.ٓ ٕ٘.ٓس .ُْ
 ٙٚ.ٓ ٖ٘.ٓس.ّٓ ٛٚ.ٓ ٙٗ.ٓس .ُٓ
 ٗ٘.ٓ ٛٗ.ٓس.ّٔ ٛٗ.ٓ ٖٛ.ٓس .ُٔ
 ٙٙ.ٓ ٕٗ.ٓس.ّٕ ٛ٘.ٓ ٜٖ.ٓس .ُٕ
 ٗٙ.ٓ ٕٙ.ٓس.ّٖ ٜٚ.ٓ ٖٛ.ٓس .ُٖ
 ٖٚ.ٓ ٖٔ.ٓس.ّٗ ٜ٘.ٓ ٘٘.ٓس .ُٗ
 ٖٙ.ٓ ٕٕ.ٓس.َْ ٘٘.ٓ ٛٗ.ٓس .َِ

سالح لؽسأفس     تسالس- سال دكؿ ستراك تسللفس)سص كلبلتضالس ف سِِ.َقد س،(ٖٓ.َ،
سال  قكؿس فسس  ظـكةملوسيلفس(،سَٗ.ٓل تكحطسكمتسلملس) ال قراتس قلكلب،س لثسك نتسيتسال د

سللفس)سالص كلب س(سَٕ.َس–سَّ.َكالذمسل تلرسل فس     تسالص كلبستتراكحس   سألكس حل   قرره
سس(.ّْٕ:سسُِٖٗ)ألكسللدةس،سسسللدة
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ستراك تسللفس)سالت للزأفس     تسسألض نسسلتضالكسس-س س،َٖ.َس-ْٔ.َقد ل تكحطسكمتس(
 حل  سسالت للزكةملوسيلفس  ل سال قراتس قلكلبس،س لثسك نتسيتسال دسال  قكؿس فسس(،ٕٔ.َلمل)
،س)ألكسللدةسس.(َّ.َ)سةفسستزلدل ضؿسأفسسالت للزالذمسل تلرسل فس     تسس(سألض نسألكسللدة)قررهس

س(س.ِّْ:سسُِٖٗ
س
 يػػ راتسال ػػؾسل ػػضستن لػػبسس ػػدلسإلػػ سقلػػ سلط قػػبسال   ظػػبستيػػدؼسس:بطاقػػة المالحظػػةًا: ثالثػػ -

س  .نظرلبس  نلتسالد  غسيتسضكلسسال دربسلملرن   سالتقنت رحسسكالتركلبس فسم ؿ
س المالحظة : خطوات بناء بطاقة -

نظرلػػػبس ػػػ نلتسيػػػتسضػػػكلسسلػػػبالترككسسؾ ػػػل يػػػ راتسالقػػػ ـسالل  ػػػثسللةػػػدادسلط قػػػبس   ظػػػبسسسس
لػثستػـسا ػتق ؽسيقػراتس،س (ح ل سكالكػ  فسكالت حػ الكؼس)الكاردةسيتسكتبسالتكنكلك ل سلمص الد  غس

ال ػؾسكالتركلػبسساتالتتسأةدى سالل  ػثسل ػدست ملػؿسك ػدسالتركلبكسسؾ اللط قبس فسق ن بس ي راتسال
 ساألدبسالترلكمسكالدراح تسةمس ع يطٌسكـسق ـسلس،(سسُ)انظرس م ؽسرقـسس فسالكتبسح لقبسالذكر

ةػفسكسس محػطلنلب،الال    ػ تسأح تذةسكاحتط عسرأمسةلنبس فسس،الدراحبل كضكعسالح لقبسال ت مقبس
سكيؽسالمطكاتساآلتلب:سلط قبسال   ظبطرلؽسال ق ل تسق ـسالل  ثسللن لس

 س.ال ن حلبسلمدراحبسصل غبسال قرات
 (سيقرةْٖ)ةم سس متت اسكقديتسصكرتي ساألكللبسسلط قبسال   ظبإةدادس. 

 س تسال محػػطلنلبال    ػػال ػػ  ملفسيػػتسفسل ػػفسال  ك  ػػس   كةػػبةمػػ سسلط قػػبسال   ظػػبةػػرضس
سلللفسأةض لسل نبسالت كلـ.س(ٕكال م ؽسرقـس)

س
لط قػػػػبسس ػػػػف(سيقػػػػراتسٖ)س ػػػػذؼكل ػػػػدسإ ػػػػرالسالت ػػػػدل تسالتػػػػتسأكصػػػػ سليػػػػ سال  ك ػػػػكفستػػػػـسس

(سيقػػرةسَْ)سلط قػػبسال   ظػػبيقػػراتسةػػددسسللصػػلالس؛ت ػػدلؿسصػػل غبسل ػػضسال قػػراتال   ظػػبس،سكس
در ػػبس)س: تػػدرجسك كػػتكيػػؽسحػػمـسس نس ػػدر س نسأةطػػ سلكػػؿسيقػػرةسكزنػػس لػػثس،ةمػػ سك  نلػػبسأل ػػ د كزةػػبس

يػػػتسضػػػكلسسال ػػػؾسكالتركلػػػبس حػػػتكلسأدالس يػػػ راتل  ريػػػبسس؛(كللػػػرة،سدر ػػػبس تكحػػػطب،سدر ػػػبسقملمػػػب
كال م ػؽسس(،كػ  فسكالت حػ حػ ل سكالالكؼس)الكاردةسيتسكتػبسالتكنكلك لػ سلمصػ نظرلبس  نلتسالد  غس

سني نلبسل دسالت كلـ.يتسصكرتي ساللط قبسال   ظبسلللفسس(ٔرقـس)
س
س
س
س
س
س
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 توزيع فقرات بطاقة المالحظة عمى أبعادىا جدوؿ -
 (ٗ،٘جدوؿ )

 ةالمئوي النسبة الفقرات عدد الفقراتأرقاـ  األبعاد
إعداد الرسومات التخطيطية 
 والتنفيذية الالزمة لمعمؿ.

ٕ،ٔ،ٖ 
3 

%7.5 

اختيار العدد واألدوات المناسبة 
 وتوظيفيا .

ٖٔ،ٕٔ،ٔٔ،ٔٓ،ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،٘،ٗ 
01 

%25 

 22.5% 9 ٜٔ،ٕٓ،ٕٔ،ٕٕ،ٗٔ،٘ٔ،ٙٔ،ٚٔ،ٛٔ فؾ المعادف وتركيبيا يدويًا.

 10% 4 ٖٕ،ٕٗ،ٕ٘،ٕٙ يا يدويًا.فؾ األخشاب وتركيب

 7.5% 3 ٜٕ،ٕٚ،ٕٛ تجميع المعادف وقصيا.

قة دىاف المعادف واألخشاب بالطري
 المناسبة.

ٖٔ،ٖٓ 
2 

%5 

 15% 6 ٖٚ، ٖٙ،ٕٖ,ٖٖ،ٖٗ،ٖ٘ قص البالستيؾ والزجاج ولصقو.

 7.5% 3 ٓٗ، ٜٖ،ٖٛ مراعاة قواعد األمف والسالمة.

 100% فقرة ٓٗ فقرة ٓٗ المجموع الكمي

سأفسليسس(ْ،ٓ دكؿس) فسن  ظس سل تت: سلم    سالرحك  تسالتمطلطلبسكالتن لذلبسال ز ب سإةداد  ؿس د
س)س صؿس لث س)ّةم  سلنحلب سيقرات سليسس،%(7.5( سالترتلب سيت سال دلملي  سامتل ر سكاألدكاتس د د

س لث سكتكظل ي  س)سال ن حلب سةم  س)َُ صؿ سلنحلب سيقرات سليسس،%(ِٓ( سالترتلب سيت سيؾسلملي   د
لملي سيتسالترتلبسس،%(ٓ.ِِ(سيقراتسلنحلبس)ٗ صؿسكؿس ني سةم س)س لثلدكل نسسال   دفسكتركللي 

لملي سيتسس،%(َُ(سيقراتسلنحلبس)ْصؿسكؿس ني سةم س)لدكل نس لثس سي ركللكت دسيؾساألم  بسليس
لملي سسس،%(ٓ.ٕ(سيقراتسلنحلبس)ّ صؿسكؿس ني سةم س) لثسس دست  ل سال   دفسكقصي الترتلبسليس

(سيقراتسِ صؿسكؿس ني سةم س) لثسسدى فسال   دفسكاألم  بسل لطرلقبسال ن حلبس ديتسالترتلبسليس
 صؿسكؿس ني سةم سس لثسقصسالل حتلؾسكالز  جسكلصقوس دتسالترتلبسليسلملي سي،س%(سٓلنحلبس)

قدس صؿسكؿس ني سكسس دس راة ةسقكاةدساأل فسكالح  بلملي سيتسالترتلبسليسس،%(ُٓ(سيقراتسلنحلبس)ٔ)
 .%(ٓ.ٕ(سيقراتسلنحلبس)ّةم س)
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 :بطاقة المالحظةصدؽ  -
 ف:يأواًل: صدؽ المحكِّم -

 ػػ   للفسالحػػ تذةساألكرتي ساألكللػػبسةمػػ س   كةػػبس ػػفسيػػتسصػػسلط قػػبسال   ظػػبتػػـسةػػرضسس
  ػػفسل  مػػكفسيػػتسال    ػػ تسكتكنكلك لػػ سالت مػػلـسالترللػػبسكال نػػ ى سكطػػرؽسالتػػدرلسسسال تمصصػػلفسيػػت

،سك ػػدلسسلط قػػبسال   ظػػب،س لػػثسقػػ  كاسلللػػدالسآرانيػػـسك   ظػػ تيـس ػػكؿس ن حػػلبسيقػػراتسال محػػطلنلبس
ي سالمنكلػػػب،سكيػػػتسضػػػكلستمػػػؾساآلرالستػػػـساحػػػتل  دسل ػػػضس،سككػػػذلؾسكضػػػكحسصػػػل غ تيػػػ انت ػػػ لسال قػػػراتسل

س  نلػب كزةػبسةمػ سكس(سيقػرةَْ)سلط قػبسال   ظػبسال قراتسكت ػدلؿسل ضػي ساآلمػرسللصػلالسةػددسيقػرات
س.سأل  د

س
 ثانيًا : صدؽ االتساؽ الداخمي:  -

قػػ ـسالل  ػػثسل حػػ بس    ػػؿسايرتلػػ طسلػػلفسكػػؿسلي ػػدس ػػفسأل ػػ دسلط قػػبسال   ظػػبسكال   ػػكعسسس
سس.تسلملط قبالكم

سس(سلكضالسذلؾ.ْس،ٔكال دكؿس)س-
 بطاقة المالحظة عمى أبعادىامعامؿ االرتباط ل وؿجد -

س
 مستوى الداللة معامؿ بيرسوف البعد

إةدادسالرحك  تسالتمطلطلبسكالتن لذلبسال ز بس
س.لم  ؿ

َ.ٔٔ َ.َُ 

 َُ.َسٕٓ.َ .امتل رسال ددسكاألدكاتسال ن حلبسكتكظل ي س

 َُ.َسٗٓ.َ .لدكل نسسيؾسكتركلبسال  دف

 َُ.َ ُٔ.َس.يؾسكتركلبساألم  بسلدكل نس

 َُ.َ ِٕ.َس.ت  ل سال   دفسكقصي 

 َُ.َ ٓٔ.َس.دى فسال   دفسكاألم  بسل لطرلقبسال ن حلب

 َُ.َ ٔٔ.َسكلصقو.سقصسالل حتلؾسكالز  ج

 َُ.َ ٖٔ.َس. راة ةسقكاةدساأل فسكالح  ب

 (سال دكللبستح كمس)ر((سةندس)ْٔ.َقل بسα(سكدر بس رلبس)َٓ.َ=سُٔ) 
 (سال دكللبستح كمس)ر((سةندس)ٗٓ.َقل بسα(سكدر بس رلبس)َُ.َ=سُٔ)س

أفس  لػػ س  ػػ   تسايرتلػػ طسلألل ػػ دسدالػػبسإ صػػ نل نس  ػػ سلػػدؿسةمػػ سأفسس(ْس،ٔ)ال ػػدكؿس ػػفسلتضػػالس
سأل  دسلط قبسال   ظبسةم سدر بس لدةس فسالدقب.
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سثبات بطاقة المالحظة: 
(سلقلػػ سس ػػدلسايت ػػ ؽسHolstiكلػ تساللط قػػبسل حػػتمداـس   دلػػبسىكلحػتتس)س ػػفسل  ػػثالت ٌكػدسسس

(سكىتسقل بس لػدةستؤكػدسكلػ تسِٕ.َللفسنت ن سال   ظبسةلرساأليراد،سيك دسأفسىذاسال    ؿسل  دؿس)
ساللط قبسكص  لتي سل حتمداـ.

 

 البرنامج التقني :  -٘

 ػػفسالملػػراتستقػػدـسل لكحػػ نؿسالت مل لػػبسسإةػػ دةسصػػل غبس   كةػػبس:" ؼساللرنػػ   سالتقنػػتسل نػػو ػػرٌسليسس-
س.س(ٕ:سََِٓكالتكنكلك ل سيتسالت ملـسلتلحلرس ركبست قلؽساألىداؼسالت مل لبس"س) حف،س

لت قلػػؽسغ لػػ تسن ل ػػبس ػػفساي تل  ػػ تسالتدرلللػػبسلػػدلسالط للػػ تسس؛قنػػتاللرنػػ   سالتسةػػدٌسأك-
سكيػػؽسأحػػسسهإةػػدادتػػـسكسس،ال ػػؾسكالتركلػػبسلػػدليفس يػػ راتل ػػضسأىػػداؼستت مػػؽسلتن لػػبسكسس،ال  م ػػ ت

س.ك فسكـستطللقوسكتقكل وةم لبسق ن بسةم سنظرلبسالت مـسل  نلتسالد  غس،س
س

 : مبررات بناء البرنامج

لواقػػع العممػػي فػػي ميػػداف االع الباحػػث عمػػى األدب التربػػوي، ومالحظتػػو مػػف خػػالؿ اّطػػ -
س:سساآلتية ي النقاطي يراىا فتلاو  والتي دفعتو لبناء برنامج المبرراتالتدريس وجد الكثير مف 

 نيػػ جسالػػكاردةسيػػتسسكالتركلػػبسؾ ػػل ػػضسال  ػػ ىلـسالتػػتستت مػػؽسل يػػ راتسالساحػػتل  بصػػ كلبس .ُ
حػػتراتل ل تتـساحػػتمداـسلرنػػ   ستقنػػتسل ػػت ؿسةمػػ سطرانػػؽسكسحػػكؼسلػػ،لػػذاس(ٗ-ٕالتكنكلك لػػ ) سا 

ل إلضػػ يبسإلػػ سس،تحػػ ةدسةمػػ ساحػػتل  بسال  ػػ ىلـسةػػفسطرلػػؽسةرضػػي سل حػػمكبس لحػػطتػػدرلسس
 كالكح نؿسالت مل لب.ساللر  ل ت

كؼس:)الحػػ ل سكالكػػ  فسالل  ػػثس ػػفسمػػ ؿسملرتػوسيػػتستػػدرلسس نيػػ جسالتكنكلك لػ سلمصػػ ساةتقػ د .ِ
ك  ػػػػ سآرالسالػػػػز  لسأفسدركسسالكتػػػػبسال ت مقػػػػبسل كضػػػػكعسالدراحػػػػبست تػػػػ جسإلػػػػ سسكالت حػػػػ (،

 ػػػفسمػػػ ؿسالتنكلػػػ سيػػػتسكتكضػػػل ي سإضػػػ يبسةنصػػػرسالت ػػػكلؽسيػػػتسةػػػرضسال ػػػ دةسالت مل لػػػبس
لتتن حبس  سطلل بسس؛كأل ؿسذلؾسق ـسل  ملبسإة دةسصل غبسلمدركسس،اإلحتراتل ل تكسالطرانؽس
 .التقنتسالق نـسةم سنظرلبس  نلتسالد  غسساللرن   

ل ت ػػػدسةمػػػ سال  نػػػبسال  مػػػػتسسكلػػػبرسكالتسؾ ػػػالل  ػػػثسأفسالتػػػدرلسسال  ػػػ ؿسل يػػػ راتسالسإل ػػػ ف .ّ
سك نػورلسسىػذاسال نيػ جسيػتس التركلػزسةمػ سضػركرةستػدكست،سقنػكاألدانتسالذمسلكيرهساللرنػ   سالت

 .فستدرلحوسيتسالنرؼسالص لبس س)    ؿسال  حكبسككرشسالتكنكلك ل (سلدينسس:الطلل تسأم
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ةمػ سأدالسدكرهسسانسك  مػوسقػ درسس، ػفسأ ػؿسالنيػكضسل حػتكلسال  مػـضركرةستكيلرسدللػؿسلم  مػـسس .ْ
 .يتسضكلسنظرلبسالت مـسل  نلتسالد  غسالترلكمسكالت مل تسةم سأك ؿسك و

   م كس  دةسالتكنكلك ل سيتستدرلسس ي راتسال ؾسكالتركلبس.تتسل ت  ي سإل ك ن تسالقمبسا .ٓ

سك كدسض ؼسلدلس  م تسالتكنكلك ل سيتسإتق فس ي راتسال ؾسكالتركلب.س .ٔ

 عسالل  ػػػػثسةمػػػػ سل ػػػػضساللػػػػرا  ساطٌػػػػس،سل ػػػػدللػػػػرا  سالت مل لػػػػبسيػػػػتستن لػػػػبسال يػػػػ راتي  للػػػػبسا .ٕ
 .سسلقبالت مل لبسالتتستـستطللقي سيتسدراح تسح 

 المنطمقات الفكرية والفمسفية التي اعتمد عمييا الباحث في بناء البرنامج: -

 .نظرلبس  نلتسالد  غسدلكبسيتست ملـسالتكنكلك ل سكم صب تسال ايت  ى -ُ

ل كاكلػػػبس؛سيمحػػػ بسكزارةسالترللػػػبسكالت مػػػلـسال ػػػ لتسالتػػػتستػػػكلتساىت   ػػػ نسكللػػػرانسل نيػػػ جسالتكنكلك لػػػ  -ِ
 يتس   ؿسالت ملـ.سل عسالطرانؽسكاإلحتراتل ل تسال دلكبسكاتٌسس،التقدـسالتكنكلك ت

 .س(ٗ-ٕكتبسالتكنكلك ل سلمص كؼ) -ّ

 .يتس ر مبسالت ملـسال    تمص نصسالط لل تس -ْ

 لن لساللرا  سالت مل لبسالتقنلب.مص نصس -ٓ

 مراحؿ إعداد وبناء البرنامج: -

ل ػ نلتسالػد  غسلرن   ستقنتس قترحسق نـسةم سنظرلبسالػت مـسلن لسس ىديتسالدراحبسإلس
،سكليػػػذهسالن لػػػبسقػػػ ـسالل  ػػػثس يػػػ راتسال ػػػؾسكالتركلػػػبسلػػػدلسالط للػػػبسال  م ػػػبل ػػػضسلتن لػػػبس

،سك نيػ :ستن كلػتسلنػ لساللػرا  سالت مل لػبستةم س   كةبس فسالدراح تسالحػ لقبسالتػس ع يطٌسل
س.س(ََِٓ حف)س،س(ََِٔ نصكر)س،س(ََِٕة لد)س،س(ََِٕاألغ )سدراحب

سللرن   سالتقنت:اؿساآلتلبسةندسلن نوسالل  ثسال را سكقدساتل 

 المرحمة األولى: مرحمة التخطيط واإلعداد لمبرنامج: 
سض فسالتمطلطسكاإلةدادسلملرن   سالمطكاتساآلتلب:تت
 تحديد أىداؼ البرنامج: 

سإفست دلػػدساألىػػداؼسككضػػ ي سنصػػبسال ػػلفس نػػذسلدالػػبسلنػػ لسأمسلرنػػ   سل تلػػرسةنصػػرانسس-سس
لت ػػػددسل ك لػػػوس  تػػػكلسسانسلػػػؿسل كػػػفساةتلػػػ رسىػػػذهساألىػػػداؼس  لػػػ رسسيػػػتسة ملػػػبساإلةػػػداد،نلحػػػ سرس

ل إلضػػ يبسساللرنػػ   سكطلل تػػوسكن ػػ ط توسككحػػ نموسكالتػػدرلل تسال صػػ  لبسلػػوسكأحػػ لللوسالتقكل لػػب،
ساللرن   سةم سالن كساآلتت:سأىداؼ،سك  لتسالتدرلسسال حتمد بسسإل سطرؽسكأح للب
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 :لمبرنامج أواًل:األىداؼ العامة 
سحك  تسالتمطلطلبسكالتن لذلبسال ز بسلم  ؿ.إةدادسالرس .ُ
 ي س.كتكظل سددسكاألدكاتسال ن حلبسيتسال ؾسكالتركلبامتل رسال يس .ِ

سلدكل ن.سي يؾسال   دفسكتركلل .ّ
س.لدكل نسسي كتركللسيؾساألم  ب .ْ
ست  ل سال   دفسلكاحطبسطرؽسالم   ـسال ت ددة،كقصسال   دفسلكاحطبساألكحتساحتلملف. .ٓ
سبسل لطرلقبسال ن حلب.دى فسال   دفسكاألم   .ٔ
س.وكلصقسقصسالل حتلؾسكالز  ج .ٕ
 .األ فسكالح  بإ رالاتس راة ةس .ٖ

 
 (األىداؼ الخاصة لمبرنامج:ٚ,ٗثانيًا: الجدوؿ) -

 اليدؼ ـ
 الجانب المسيطر
 في أداء الميارة

سالتن لذلبسلت دلدست  صلؿسالت  ل سكالرلط.سُ سال  نبساأللحرست ضرسالرحـك
سالتن لذلب.ستمططسال  نكيتس حبسِ  ال  نبساأللحر الرحـك

 ال  نبساأللحر ت ددس كاض سالنق طسل  مك لبسإ داكل ت)س،ص(.سّ

سال  نبساأللحرست ردساليل كؿسال  دنلبسأكسالكرقلب.سْ
 ال  نبساألل فس لطرلقبسالحمل ب ل ترسلسسال  نكيتسال  دنلبسكالم للبسلقلتسٓ

سال  نبساأللحرسطس.سأدكاتسالتمطلل حتمداـسحـسال  نكيتسرستسٔ
 ال  نبساألل ف تمت رسال لردسال ن حبس حبسطلل بساألحطالسال حتكلب.سٕ

سال  نبساأللحرسس لدق  ؽ.لةم سالحن لؾسكاألدكاتسالق ط بسستطرؽسٖ
سال  نبساأللحرسسالك   ب.ل حتمداـسسال ح  لرسنزعتسٗ
 األل فال  نبس تمت رسال ن  رسال ن حبس حبسنكعسال  نكيتسالم للب.سَُ

 ال  نبساألل ف تمت رسرل بسال قدحسال ن حلبسلنكعسال قدحسكقطرسالكقكبسال رادسة مي .سُُ

سال  نبساألل فس تركبسالرل بسيتسال قدح.سُِ
سال  نبساأللحرس  ل  ككشسيتسة ملبساللر  ب.لسطرؽتسُّ
سال  نبساألل فس ـسالزرادل تسكسال   تلالسكال  ك تس.احتمدل  ؾسكتركبسال  نكيتسال متم بستسُْ
سال  نبساألل فس تمت رسال  ؾسال ن حبسل ؾساللراغتسكالصكا لؿس حبسنكةي .سسُٓ
سال  نبساألل فس .ل حتمداـسال   تلالالصكا لؿسكاللراغتسال رل بسكال حدحبسس ؾسكتركبتسُٔ
 ال  نبساألل ف ترلطسال  نكيتسيتس مز بسالط كلبسلصكرةسحمل بسكسآ نب.سُٕ

سال  نبساأللحرس كزل سالضنطسةم سال ن  رسيتس كطسالقط سكالر كع.تت كـسيتستسُٖ
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 المسيطرالجانب  اليدؼ ـ
 الميارةفي أداء 

سال  نبساأللحرس تلر ـسالقط سال  دنلب.سَِ
سال  نبساأللحرس قبسالقط سال  دنلبسلكاحطبسال قدحسالكيرل نت.كتسُِ
سال  نبساأللحرس ةدسال تل ب.كقبسل حتمداـسال قدحسالكيرل نتسالك لتسكيؽسالقكاتسِِ
سال  نبساأللحرسس.سل لطرلقبسالحمل ب ن  رسالصلنلبسست نؿسِّ
سال  نبساأللحرسستقصسالقط سال  دنلبسل حتمداـس ن  رسالصلنلب.سِْ
س.سِٓ س ن  رسالتمرـل سال  نبساأللحرسستقصسالص  نالسالرقلقبسال  دنلب)سالص ج(سل حتمدـا
س نبساألل فسال ستكنتسالقط سال دلدلبس.سِٔ
سال  نبساأللحرس .اللدكلبس ل قص تال  نكيتسلتقصسسِٕ
سال  نبساأللحرس تت كـسيتستكزل سالضنطسةم سال لردسيتس كطسالقط سكالر كع.سِٖ
سال  نبساأللحرس تلردسالقط سالم للبسل حتمداـسال لردسالم لت.سِٗ
سلحرسال  نبساألست رمسة مل تسال حالسالم للبسل حتمداـسال  رةس.سَّ
سال  نبساأللحرس لقط سالم للبسلكاحطبسال قدحساللدكم.اكقبستسُّ
سال  نبساأللحرس ت رمسة ملبسالقط ساللدكلبسل حتمداـساألزا لؿ.سِّ
سال  نبساألل فس رلطسالقط سال متم بسلكاحطبساللراغتسكالصكا لؿسكال ح  لرسكالنرال.تسّّ
ساألل فسال  نبس كصمبسم للبس فسنكعسنقرسكلح ف.ستصن سّْ
سال  نبساألل فس كصمبسم للبس فسنكعسلح فسلركلبس  سط كلب.ستصن سّٓ
سال  نبساألل فس كصمبسم للبس فسنكعسزاكلبسل زرارسةن  رلب.ستصن سّٔ
سال  نبساأللحرسست يزس  داتسالقصسل ألكحتساحتلملف.سّٕ
سال  نبساألل فستقصساأللكاحسكال ق ط سال  دنلبسلميبساألكحتساحتلملف.سّٖ
 ال  نبساألل ف ل لصير.ستم ـسالقط سال  دنلبسّٗ

 ال  نبساألل ف ل لضنط.ستم ـسالقط سال  دنلبسَْ

 ال  نبساألل ف ل حتمداـسحللكبسن  سسكقصدلر.ستم ـسالقط سال  دنلبسُْ

سال  نبساأللحرسل لقكسسالكيرل نت.ستم ـسالقط سال  دنلبسِْ
 ال  نبساألل ف ل  دم.ل لقكسسالكيرل نتساستم ـسالقط سال  دنلبسّْ

 ال  نبساألل ف ل لقكسسالكيرل نتسال   كبسل لن ز.ستم ـسالقط سال  دنلبسْْ

 ال  نبساألل ف تي م فسالقط سال  دنلب.سسْٓ

 ال  نبساألل ف تدىفسال   دفسلدكل سل ل كؿسالحملـ.سسْٔ

 ال  نبساألل ف تدىفسالقط سالم للبسلدكل سل ل كؿسالحملـ.سْٕ

 ال  نبساألل ف  لدى فسالزلتت.لقط سالم للبستدىفسالسْٖ
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 المسيطرالجانب  اليدؼ ـ
 الميارةفي أداء 

 ال  نبساألل ف تدىفسالقط سالم للبسل ل كر.سْٗ

 ال  نبساألل ف تدىفسالقط سالم للبسل لك  للك .سَٓ

 ال  نبساألل ف  للكللحتر.لتدىفسالقط سالم للبسسُٓ

 ال  نبساأللحرستقط سالل حتلؾسإل سأ زال.سِٓ

 ال  نبساألل فستمصؽسأككرس فسقط بسل حتلكلبس  سل ضي سالل ض.سسّٓ

 ال  نبساألل فس.ل لقكالبست كؿسكرةسل حتلكلبسْٓ

 ال  نبساألل فست  ؿسكرةس رنبس فسالمدانف)سال كادسال صقبس(س.سٓٓ

سالحلمككف.سٔٓ  ال  نبساألل فستمصؽسقط سل حتلكلبسل حتمدـا

 ال  نبساألل فسؾسم صلبسال ركنبس.لحتتكحبسالل سٕٓ

 ال  نبساألل فسؾسم صلبس ق ك بسالميب.لتكحبسالل حتسٖٓ

سال  نبساأللحرس أل   ض.تمططسةم سالز  جسلسٗٓ
سال  نبساأللحرس ل  حب.تقط سالز  جسلسَٔ
سال  نبساأللحرستكنتسالز  جسل لميب.سسُٔ
سال  نبساأللحرس(.تن ـس كاؼسالز  جسلكرؽسالصن رةس)كرؽسالز  جسِٔ
سال  نبساألل فستكحبسالز  جسلكنوسالم صس فسم ؿساألك حلدسالتتستدمؿسيتستركللو.سّٔ
سال  نبساألل فس فسالز  ج.إط رانستركبسسْٔ
سال  نبساألل فستركبس رال سز   لب.سٓٔ
ساألدكاتساللدكلب.سٔٔ  ال  نبساأللحر تراةتسقكاةدساأل فسكالح  بسةندساحتمدـا

سال  نبساأللحرسلصل نبساألدكاتسكال   يظبسةملي سل كؿسدكرم.ستقـكسٕٔ
 ال  نبساأللحر  ك فسال  ؿ.سستترتبساألدكاتسكال كادسالم ـسيسٖٔ

سال  نبساأللحرسالحمل بسيتساحتمداـسالزكال س.سدتراةتسالقكاةسٗٔ
سالميبسكاأل   ضسيتسالت  ربسال  ملب.سَٕ سال  نبساأللحرستراةتسقكاةدساأل فسكالح  بسةندساحتمدـا

 تحديد محتوى البرنامج التقني: ًا:لثثا -
تػػـست دلػػدس  تػػكلساللرنػػ   سالتقنػػتسيػػتسضػػكلساألىػػداؼسال  ػػددةسحػػم  ن،سكل يةت ػػ دسس-

ل إلضػػ يبسإلػػ سا تل  ػ تس  م ػػتسالتكنكلك لػػ سال لدانلػػبسل كػػؿسىػػذاسس،ةمػ سنظرلػػبس ػػ نلتسالػػد  غ
التقنػػتسال  نػػبسالنظػػرمسكال  مػػتسلك ػػداتسسالنػػكعس ػػفساللػػرا  ،سكقػػدستضػػ نتس  تكلػػ تساللرنػػ   

س-ةم سالن كساآلتت:كىتسس،باألح حلس(ٗ-ٕ)سكؼ فس ني جسالتكنكلك ل سلمص سال ؾسكالتركلب
س(مت ح لس دةسال كادسيتس ل تن كسس-مك  فلسك دةسال   دفس-مصؼسالح ل لك دةساألم  بس)
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ستراتيجياتتحديد طرؽ و رابعًا: -  رنامج:لتنفيذ البالمستخدمة التدريس  ا 
س:يتستن لذساللرن   سالتقنتسستلباآلسكاإلحتراتل ل تسؽتـسايحت  نبسل لطرسس

ل ػ سليػ س ػفسدكرسكللػرسيػتسال  ملػبسالت مل لػب،سييػتسسىػ ؛تػـسامتل رسكسسالمناقشة و الحوار:  -ُ
 .ت طتسدكرانسكللرانسكي  ينسلم ت مـ،سكت  ؿسةم سزل دةسالت صلؿسكال يـسلدلسال ت مـ

 لػثسلػتـس ػفسمػ ؿسالطرلقػبسةػرضسالت ػ ربسال  ملػبسسالتػتسس: طريقة العرض العممي  -ِ
 تت مؽسل لك دةسال مت رةسيتساللرن   سالتقنت.

كالتػػتسلػػتـس ػػفسم ليػػ سإت  ػػبسال رصػػبسلمط للػػبس ػػفستطللػػؽسسطريقػػة التػػدريب والمػػراف :  -ّ
لرازسدر بسإتق ني سلم ي رة.س،ال ي راتسة مل نسأ  ـسال درب  كا 

ةػػػػرضسال ػػػػ دةسالت مل لػػػػبس ػػػػفسمػػػػ ؿسلرنػػػػ   سليػػػػ س ػػػػفسم لػػػػتـسكسالػػػػتعمـ بالحاسػػػػوب :  -ْ
(POWER POINT) ،ككذلؾسةرضسأي ـست مل لبسلم كاضل سال مت رةسيتساللرن   س،سكتػـسس

ل  سلي س فسدكرسكللرسيتسم ضسن قػ تسالت مػلـ،سكالتنمػبسةمػ س ػدكدسس؛سالطرلقبسىذهسامتل ر
سالز  فسكال ك ف،سك ح ةدتي سةم سي ةملبسالت ملـسكال ت مـس.

 يقة التعمـ التعاوني:طر  -٘
سس لثستـستقحلـسالط لل تسيتسالمق لسإلػ س   ػكةتلفستتضػ فسكػؿس   كةػبس ػفس-سسس

(سط للػػ ت،ستت ػػ كفسال   كةػػ تسكتت  ةػػؿسيل ػػ سللنيػػ سيػػتس ػػؿساألن ػػطبسال تنكةػػبسٗ-ٕ)
سكال ن ق  تسكا  رالسالت  رب.

 ذ البرنامج التقني:خامسًا:تحديد الوسائؿ واألجيزة والمواد التعميمية الموظفة في تنفي -
ل ػػت ؿساللرنػػ   سةمػػ سال دلػػدس ػػفساألن ػػطبسكالكحػػ نؿسالتقنلػػبسالت مل لػػبسالتػػتسل كػػفسأفس

 تػ ستراةػػتسس؛ت قلػػؽساألىػداؼسال ن ػكدة،سلػػذلؾسك نػتس تنكةػػبيػتستحػ ةدسالط للػ تسال  م ػػ تس
سال ركؽسال ردلب،سكتكيرسيرصبسلم   ركبسال   ةلبسللفسالط للػ تسيػتس   كةػبسال  نػبساأللحػر
ال حػػلطر،سكتػػكيرسيرصػػبسلم  ػػ ركبسال ردلػػبسلمط للػػ تسيػػتس   كةػػبسال  نػػبساألل ػػفسال حػػلطرس

س:سىذهسالكح نؿسىت،كت  ؿسةم سإكح بسال ي راتسل كؿس نظـسك رتبسكس
 أجيزة العرض: -ٔ

لتن حػػػبس ػػ سةػػػرضس  تكلػػػ تساللرنػػ   س ػػػفسمػػػ ؿسال  حػػػكبس لػػػثسس(:LCD) يػػ زس-سسسسس
سةم س   بسال رض.

مػػ ؿسايحػػت  نبسل ركػػزسال  حػػكبسل ل    ػػبساإلحػػ  لب،سالػػذمسكذلػػؾس ػػفسالحاسػػوب:   -ِ
سالل  ػػػثسلتن لػػػذساللرنػػػ   سيلػػػو؛سيل سةمػػػ سةػػػددس ػػػفساأل يػػػزةسذاتسال كاصػػػ  تسانػػػو تكسقػػػـك

سال طمكلبسكالتتسلتن حبسةددى س  سةددسالط لل تسيتسالدراحبس.
سس
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لل  ػثسل ػدسل تكمسالدللؿسةم س   كةبسالمق لاتسالتتسأةػدى ساكسسدليؿ المعمـ)المدرب(:س -ّ
لقػػ لس ػػفسسكػػؿلتػػت لـس ػػ ساللرنػػ   سالتقنػػت،سكقػػدستضػػ فسس؛ة ملػػبستنظػػلـس  تػػكلساللرنػػ   

س:ستلبال ن صرساآلىذهسالمق لاتس
 .ةنكافسالمق ل 

 ال   ب.األىداؼس 

 األىداؼسالم صب.س 

 .ال  تكلسالت مل ت 

 ال ص درسكالكح نؿسالت مل لبسال قتر ب. 

 .إ رالاتسالتن لذ 

 التقكلـ.س 

ىػػتسةلػػ رةسةػػفس ػػ دةست مل لػػبست تػػكمسةمػػ سس  مك ػػ تس ي ػػبسس:سريبيػػة لمطالبػػاتالمػػادة التد -ْ
سإلتق فس ي راتسال ؾسكالتركلبس.س؛ ت مقبسل إلط رسالنظرمسل بسأفستمـسلي سالط للبسال  م ب

 برمجيات الوسائط المتعددة:س-٘
 . األفالـ التعميمية:ٔ

  ل يػػػ س ػػػفسالتػػػتستػػػـستتنكةػػػتساأليػػػ ـسالت مل لػػػبسالتػػػتساحػػػتمد ي سالل  ػػػث،سكس-
لت قلػؽس؛سنترنتسكل ضسال ق ط سال صكرةسيتسكرشسالن ػ رةس،كقػدس ػ لتم ؿس لكبساإل
ساألىداؼساآلتلب:

ددسك ػػػػدلسإتقػػػػ فسال يػػػػ راتسال ػػػػرادستن لتيػػػػ سيػػػػتستكضػػػػالساحػػػػتمداـساألدكاتسكال يػػػػ .أس
ساللرن   سالتقنت.

ساتٌل ةيػػػػ سةنػػػػدساحػػػػتمداـساألدكاتس ػػػػفسمػػػػ ؿس قطػػػػ س .بس ت ػػػػرضساإلر ػػػػ داتسالػػػػ ـز
سال لدلكس.

ستكظؼسال ي راتسيتسإنت جسال  نكيتسالم للبسكال  دنلبسل لطرؽسال دلكب.س .جس

كذلػػػػؾسل ػػػػرضسسسWORD):)وبرنػػػػامج (POWER POINT)االسػػػػتعانة ببرنػػػػامج  .ٕ
ستـساحتمدا ي سيتسةرضسل ضساألن طبسكالت  ربسال  ملب.سالتتال  دةسالتدرلللبس،سكس

 . التجارب العممية:ٖ

لت ػػػػ ربسال  ملػػػػبسالتػػػػتستمػػػػدـس كضػػػػكعسقػػػػ ـسالل  ػػػػثسللةػػػػدادس   كةػػػػبس ػػػػفساس-
س:ساآلتتاللرن   سكىتسةم سالن كس

ة ػػؿسكػػرةس ػػفسس–كنػػتسالز ػػ جسالرص صػػتسس–ت ػػكلؿسالز ػػ جسس-قطػػ سالز ػػ جس-
مػػدشسقطػػ س-ة ػػؿسلػػركازس ػػفسالم ػػبسكالز ػػ جس–ة ػػؿس ػػكضسز ػػ  تسس–الل حػػتلؾس
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فسالت ػػرؼسةمػػ سأنػػكاعسالل حػػتلؾس ػػس–ة ػػؿس ػػرآةس- متم ػػبس ػػفسالز ػػ جسل حػػ  رسيػػكيذم
الػنقشسةمػ سس-ال  رسةم سالز  جسل حتمداـساأل   ضس–تمكلفسالز  جسس-م ؿسالران ب

 م نػػػبسالقطػػػ س-ل ػػػ ـسلػػػ لقكسسالكيرلػػػ نتساللػػػدكم-الز ػػػ جسل حػػػتمداـسأداةسالػػػنقشس)قرا ػػػب(
سس.ال  دنلب

 العينات الحقيقية :  .ٗ

س:تـستدةلـس  تكلساللرن   سل   كةبس فسال لن تسال قلقلبسكىتسةم سالن كساآلتتس-
 لم ػػػػػػػػػػراتسطلل لػػػػػػػػػػبس)م ػػػػػػػػػػب،قطف(سس-غػػػػػػػػػػرالسألػػػػػػػػػػلض–]ةلػػػػػػػػػػكاتسل حػػػػػػػػػػتلكلبسي رغػػػػػػػػػػبس

س لػػػػػ هس–قطػػػػػ سز ػػػػػ جس متم ػػػػػبساألنػػػػػكاعسس–كصن ةلب)ل حتلؾ،صػػػػػ ل،دى ن ت(س س-مرطػػػػػـك
كرؽسس-ز ػػ جسنظػػ رةسكاقلػػبس ػػفسالم ػػ ـس–ل ػػبسأط ػػ ؿسس- ػػ  س-ك ػػكؿس- صػػل حسضػػكنت

س-حػػ كؽسلػػكراكس س–  كلنػػبست ػػكلؿسالز ػػ جسس–ال  حػػبسس–ز ػػ جستم ػػ زسحػػ لؾسس–الز ػػ جس
س-طل  ػلرس– حػ  لرسيكيذلػبسس-أكلػ سسل حػتلكلبسس- لللػ تسلكللحػترلفس–أن للبسز   لب
 .كللرت تسالن  س[–يكر  لدىلدسس–نتراتسيضبسس–  ضسنتلترلؾس

 الحد الزماني لفعاليات البرنامج: - 
سال تطللقلػػبساحػػتيدؼساللرنػػ   سالط للػػ تسال  م ػػ ت)سال حػػتكلسالك لػػث(سقحػػـسالتكنكلك لػػ سكال مػػـك

نتػػػ جسسغػػػزة-يػػػتسال    ػػػبساإلحػػػ  لب ،سكالمػػػكاتتسلدرحػػػفس نيػػػ جسالتكنكلك لػػػ سيػػػتس حػػػ ؽستصػػػ لـسكا 
 يػػػ راتسال ػػػؾسسل ػػػضسلتن لػػػبس؛(.سلكاقػػػ سكػػػ ثس   ضػػػراتسأحػػػلكةل ن،سكذلػػػؾِالكحػػػ نؿسالت مل لػػػبس)

كالتركلػػبسلػػدليفسيػػتسضػػكلسنظرلػػبسالػػت مـسالقػػ نـسةمػػ س ػػ نلتسالػػد  غ،سككػػ فسالػػز فسالكمػػتسلملرنػػ   س
س(سأح لل سلكاق سسك ثس   ضراتسيتساألحلكعسالكا د.ْ كزة نسةم س)

 الحد المكاني لفعاليات البرنامج: -
ستن لػػػػذساللرنػػػػ   سيػػػػتسق ةػػػػبسال   ضػػػػراتسل ل    ػػػػبساإلحػػػػ  لبسكىػػػػتس ػػػػزكدةسلػػػػ  يزةسال  حػػػػكبس تػػػـػ

كذلػؾسل ػدسالطػ لؽساألرضػت(،سس-غػزةس) لنػ سطللػبس–كال رض،سككر بسالتكنكلك ل سيتسال    بساإلحػ  لبس
س(.ٖأمذسإذفسمطتس فسال ي تسال متصب،سانظرس م ؽسرقـ)

 
سستحديد أساليب التقويـ في البرنامج: -

ي سضكلسأىداؼساللرن   سالتقنتسال قترح،سكنظرانسألى لػبسالتقػكلـسقلػؿسكل ػدستطللػؽساللرنػ   سس
بسال   ظػب،س فسمػ ؿستطللػؽسأدكاتسالدراحػبسكالتػتست كمػتسيػتسايمتلػ رسالت صػلمتسكلط قػكسالتقنت،س

سأح للبسالتقكلـساآلتلب:سسستل كاتيس
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 التقويـ القبمي :أ ػ 
 ػػفسم لػػوسالكقػكؼسةمػػ س ػػدلست كػػفسالط للػ تس ػػفسال يػػ راتسالتػػتسلحػػ  سسثليػدؼسالل  ػػس-

ساللرن   سالتقنتسإل ستن لتي س.

 ب ػ التقويـ البنائي : 
 للػػػ تس،سكلت كػػػؿسيػػػػتسإ ػػػرالسالتقػػػكلـساللنػػػ نتسأكنػػػػ لستن لػػػذساللرنػػػ   سكتػػػدرلبسالطستػػػـٌس لػػػثسس-

كليػػدؼسىػػذاسس،   كةػػبسالتػػدرلل تسكالتطللقػػ تسكأكراؽسال  ػػؿسال صػػ  لبسلم يػػ راتسال ػػرادستن لتيػػ 
سالنكعس فسالتقكلـسإل :

سالك ؼسةفس دلست قؽساألىداؼسل دسكؿس ي رةس. -
د  سالط لل تسيتسال كقؼسالتدرللت،سكضػ  فسال  ػ ركبسال  ةمػبسل   كةػ تسال  نػبساأللحػرس -

سال حلطر.
حلـسالط لل تسإلػ س   ػكةتلف:س   كةػبسال  نػبساأللحػرس ػفسالػد  غسكالتػتسحػت  ؿسل ػكؿستق -

ك   كةػبسال  نػبساألل ػفس ػفسس،سلتن لطسال  نبساألل فسغلرسال حلطرس فسالد  غس؛   ةت
سال  نبساأللحرسغلرسال حلطرس فسالد  غ.سسلتن لطس؛سالد  غسكالتتسحت  ؿسل كؿسيردم

 التقويـ النيائي:  -ج
 ػػفستن لػػذساللرنػػ   س،سكليػػدؼسإلػػ سرصػػدساألكػػرسالػػذمستركػػوسساينتيػػ لذاسالتقػػكلـسل ػػدسكلػػتـسىػػ-

تطللػػػؽساللرنػػػ   سةمػػػ ستن لػػػبس يػػػ راتسالط للػػػ تس ػػػفسأ ػػػؿسالكقػػػكؼسةمػػػ س ػػػدلست قػػػؽساألىػػػداؼس
 .الم صبسل للرن   

 ضبط البرنامج: -
 باع الخطوات اآلتية:تّ اتـ ضبط البرنامج ب 

 ف:يعرض البرنامج عمى المحكِّم -
سكالت كدس فسص  لتوس:سساللرن   ضلطسس-
ك ػػفسأ ػػؿسالت كػػدس ػػفسصػػ  لتوسس،سككضػػ وسيػػتسصػػكرتوساألكللػػب،إةػػدادساللرنػػ   ل ػػدسأفستػػـس -ُ

التػدرلس،سسال تمصصػلفسيػتسال نػ ى سكطػرؽفسل فسال  ك     كةبستـسةرضوسةم سسلمتطللؽ،
التكنكلك لػػ سلم ر مػػبسسكال  ػػريلفسالترلػػكللف،سل إلضػػ يبسإلػػ سل ػػضسالػػز  لسالػػذلفسليدر حػػكفس ػػ دة

سس.(َُ)س م ؽسرقـاألح حلب،سانظرس

س:ستلبمبس نيـسإلدالسالرأمسيتسالنق طساآلكطيس د،سال ساللرن    فسسكدسكؿس نيـسلنحمبكلقدسزيسس-
س.لرن     بسالصل غبسال   بسلمحس-ُ
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ساألىداؼ،سكا  ك نلبست قلقي .س  ل بس-ِ
س  ل بسال  تكلسكارتل طوسل ألىداؼ.س-ّ
ساألن طبسكالكح نؿسال قتر ب.س  ل بس-ْ
س.اللرن   قدلـسألبس قتر  تستحيـسيتسإكرالستس-ٓ
سلمتطللؽ.ساللرن   ل كـسةم سص  لبساس-ٔ

 ما يأتي: جالبرنامموف عمى ومف المالحظات العامة التي أبداىا المحكِّ 
 يػ راتسال ػؾسكالتركلػبسل ضسلمدـسالنرضسالذمسأةدس فسأ موسكىكستن لبسساللرن   سأفس-ُ

سدلسالط للبسال  م بسيتسضكلسنظرلبسالت مـسل  نلتسالد  غس.ل
سك  نـسلألىداؼ.سكق لؿسلمتطللؽ،سككاضال،س ن حب،ساللرن     تكلسسأفس-ِ
ستن لذ.م ن حلبساألن طبسكاألح للبسكالكح نؿسال قتر بسلس-ّ

 إجراء التعديالت الالزمة: -
ل رالس،سقػػ ـسالل  ػػثسلػػيػػتسإكرانػػوأحػػي تسسكالتػػتس،اللرنػػ   ةمػػ سسفلرصػػدسآرالسال  ك  ػػسل ػػدس-س

ست يلػدانسس،كأمػذسصػكرتوسالني نلػبظػ ىرمسصػدؽسال للت تػ سلساللرنػ   أصلالسكلذلؾسس،الت دل تسال طمكلب
س.س(َُ)س م ؽسرقـ.سانظرسلمتطللؽ

 : مرحمة تنفيذ البرنامج:  المرحمة الثانية -
س رتسمطكاتستن لذساللرن   سل ل را ؿساآلتلب:س-
 ري:النظ تنفيذ الجانب -ٔ

 لػػثستػػـستكزلػػ سال ػػ دةسالتدرلللػػبسةمػػ سالط للػػ ت،سكالتػػتس ػػ متسال  تػػكلسالنظػػرمسلملرنػػ   ،سس
،سالتػػتسا تػػكتسةمػػ س  لػػ س(سLCD)كذلػػؾس ػػفسمػػ ؿسةػػرضس  تػػكلساللرنػػ   سةمػػ س   ػػبسال ػػرض

سال ي راتسال رادستن لتي سيتساللرن   سكت قلؽسأىدايو.س
 :تنفيذ الجانب العممي -ٕ

 :وتدريس موضوعاتومدرب ال دليؿ إعدادمرحمة  -
للحتر دسلػوسيػتستػدرلسسال كضػكة تسالتػتسلتكػكفس نيػ سس؛ق ـسالل  ثسللةدادسدللؿسلم دربس-س

ساللرن   س  س راة ةسأفسل  ؿسىذاسالدللؿسةم س  سل تت:
سةنكافسالمق ل.س-
 اليدؼسال  ـس فسالمق ل.س-

 األىداؼسالتدرلللب.س-

ساألن طبسالتدرلللبسلت قلؽساألىداؼ.س-
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 ص درسكال كادسالتدرلللب.ال س-

سأح للبسالتقكلـ.س-
سأفسلككفسىذاسالدللؿسلم كقؼسالت مل تسل ك لبس ر دسلم  مـسالق نـسل لتدرلس.كن  ؿسسس-

 ػػفسأ ػػؿس ت ل ػػبساألن ػػطبسكال   للػػ تسس؛ك ػػ سقػػ ـسالل  ػػثسللةػػدادسال ػػ دةسالتدرلللػػبسلمط للػػبس-
سالكاردةسيتساللرن   سالتقنت.

لم   ػػػػكةتلف:س   كةػػػػبسذكاتسال  نػػػػبساألل ػػػػفسال حػػػػلطرس ػػػػفسساللرنػػػػ   ستػػػػدرلسسلسكقػػػػ ـس-
سالد  غ،سك   كةبسذكاتسال  نبساأللحرسال حلطرس فسالد  غس.

 : المادة التدريبيةفي تيسير تدريس  تىمامف الخطوات األساسية التي سو  -
ل ػػػؾس يػػػ راتسال ػػػضسيػػػدؼسإلػػػ ستن لػػػبستسال ػػػ دةسالتدرلللػػػبسهلػػػ فسىػػػذسالط للػػػ تلة ـسلػػػقلػػػ ـسالل  ػػػثسس-ُ

س.كالتركلب
س.المق لسال مصصبسل لت يلدسال ن حبسل كضكعالمق لاتسس فسسلق لستدرللتسلدلسكؿس-ِسسسس
كالتػػتسسكالػػت مـسال ػػردمسال   كةػػ تكاألحػػ للبسال متم ػػبسل حػػمكبستنػػكعسأحػػ للبستن لػػذسأن ػػ طساألن ػػطبسس-ّ

س.تتن حبس  سنظرلبس  نلتسالد  غ

 الدراسة:  خطوات -
س:تلبلتن لذسالدراحب،ست كمتسيتسال را ؿساآلس؛إل رالات فساسةددانسل سالل  ثساتٌس

 :المرحمة األولى -
 عسةمػػ ساألدبسالترلػػكمسال ت كػػؿسيػػتسكتػػبسإةػػدادساإلطػػ رسالنظػػرمسلمدراحػػبس ػػفسمػػ ؿسايطٌػػ 

س.ال ت مقبسل كضكعسالدراحب،سكاألل  ثسالح لقبسالتكنكلك ل طرؽستدرلسس
 كال يػػػػ راتسس،إحػػػػتراتل ل تسالتػػػػدرلسساحػػػػت راضسالدراحػػػػ تسالحػػػػ لقبسالتػػػػتسأ رلػػػػتسيػػػػتس لػػػػداف

 ،سكاإلي دةس ني سيتسل ضس كانبسالدراحبسال  للب.التكنكلك لب

 :المرحمة الثانية -
 كػػػـسةرضػػػي سةمػػػ سس،ل يػػػ راتسال ػػػؾسكالتركلػػػبسالػػػكاردةسيػػػتس نيػػػ جسالتكنكلك لػػػ سإةػػػدادسق ن ػػػبس

ىزةسيػػتسكل ػػضس  ػػريتس ػػ دةسالتكنكلك لػػ ؛سلتصػػلالس ػػ س، درحػػتس ػػ دةسالتكنكلك لػػ سال ػػؤىملف
صػػكرتي ساألكللػػب،سك ػػفستػػـسةرضػػي سةمػػ س   كةػػبس ػػفسال متصػػلفسيػػتسال نػػ ى سكتكنكلك لػػ س

 (.سُ.)انظرس م ؽالصكرةسالني نلبسلي س إلسكصكينسسلنرضسالت كلـالت ملـس

 (.سِ)انظرس م ؽسإةدادسامتل رست دلدسال  نبسال حلطرس فسالد  غ.س 
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لقبسال ت مقبسل  كمبسالدراحبسق ـسالل  ػثس عسةم ساألدبسالترلكمسكالدراح تسالح ل دسايطٌسس-
(؛س ػػػفسأ ػػػؿست دلػػػدسََِٖلتلنػػػتسامتلػػػ رسالحػػػلطرةسالد  غلػػػبس ػػػفستر  ػػػبسة  نػػػبسكال ػػػلشس)

كتطللقػوسةمػ سال   كةػبسالت رلللػبسلملرنػ   سس(سِ م ػؽسرقػـ)سال  نبسال حلطرس فسالد  غ،س
بساألل ػفسال حػلطرسقحل ي سإل س   كةتلف:س   كةػبسذكاتسال  نػتستـستتالالتقنتسال قترح،سكس

(ط للػػ ت،سك   كةػػبسذكاتسال  نػػبساأللحػػرسال حػػلطرس ػػفسالػػد  غسٗ ػػفسالػػد  غست كمػػتسيػػت)
س(سط لل تس.ٗت كمتسيت)

 إةدادسلط قبسال   ظبسل ي راتسال ؾسكالتركلب،س لثستـسا تق ؽسيقراتي س فسق ن ػبسال يػ راتس
،كـسةرضي سةمػ س(ُم ؽس)انظرس التتسأةدى سالل  ثسيتسالمطكةساألكل س فسال ر مبسالك نلب

   كةػػػبس ػػػػفساألحػػػ تذةسال متصػػػػلفسيػػػتسال    ػػػػ تسال محػػػطلنلبسك  ػػػػريتس ػػػ دةسالتكنكلك لػػػػ س
 (.سٔ)انظرس م ؽسك  م لي سال ت لزلف،سكصكينسإل سصكرتي سالني نلبس

 ل يحػػت  نبسللط قػػبسال   ظػػبسلم يػػ راتسل لػػثست مػػذسكػػؿس يػػ رةسسإةػػدادسايمتلػػ رسالت صػػلمت
سصلف،كصػػكينستال مكةرضػػوسةمػػ س   كةػػبس ػػفسال  م ػػلفسكال  ػػريلفسكسسحػػؤاينسيػػتسايمتلػػ ر،

 (.سْ)انظرس م ؽسس.إلتسالصكرةسالني نلبسلو

 (سُٖل  م ػ تسكةػددىفس)ايمتل رسالت صلمتسكلط قبسال   ظػبسةمػ سالط للػ تساتطللؽستـسس
سالتطللقلػػبسيػػتسال    ػػبساإلحػػ  لبسط للػػبس  م ػػب غػػزةس- ػػفسط للػػ تسقحػػـسالتكنكلك لػػ سكال مػػـك

نت جسالكحػ نؿسالت مل لػبس) ليػدؼس حػ بسس؛(ِ)ال حتكلسالك لث(سكال ح  تسل ح ؽستص لـسكا 
 .،سكلمت كدس فس صداقلتي  سككل تي  الص كلبسكالت للزست ح بس     ز فسايمتل ر،سكس

س
س
س
س
س
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  :المرحمة الثالثة -
 مت كػػػدس ػػػفسلس؛فلال  ك  ػػػس ةمػػػسوكةرضػػػاإللكتركنلػػػب،سلتن لػػػبسال يػػػ راتساللرنػػػ   سالتقنػػػتسلنػػػ لس

 ح  توسكص  لتوسلمتطللؽ.

س
س

  :المرحمة الرابعة -
 تطللؽسامتل رست دلدسال  نبسال حلطرس فسالد  غسةم سةلنبسالدراحبس)ال   كةبسالت رلللػب(س

 (سط للبس  م ب.ُٖكةددى س)

 ال   كةػػػػػبسسةلنػػػػػبسالدراحػػػػػبس ةمػػػػػالت صػػػػػلمتسكلط قػػػػػبسال   ظػػػػػبسقلملػػػػػ نستطللػػػػػؽسايمتلػػػػػ رس(
س.سالت رلللب(

 س.دراحبسالتتستـسامتل رى سلت كؿسال   كةبسالت رلللبةلنبسالس ةماللرن   سالتقنتسطللؽست
 طللؽساللرنػ   سالتقنػتسةمػ ساينتي لس فستسل دسالت صلمتسكلط قبسال   ظبتطللؽسايمتل رس

س،سكرصدسالنت ن .ال   كةبسالت رلللب
 سكت ملمي ،سكت حلرى    ل بسالنت ن سإ ص نل نس،. 

 
سائية :المعالجات اإلحصس-ٙ

 ػػػفس(س،سSPSS)إل  لػػبسأحػػػنمبسالدراحػػػبستػػـساحػػػتمداـسالرز ػػػبساإل صػػ نلبسلم مػػػكـساي ت  ةلػػػبسس
 ص بسيركضسالدراحب.ل  ريبسسكامتل رس  فسكلتنتس،سامتل رسكلمكككحكفم ؿس

س
 
س
س
س
س
س
س
س
س
س



                                                                       91 

س
س
س
س

 الفصؿ الخامس
س قتر  ت(التكصل تسكسكض سال) ن ق بسنت ن سالدراحبسكس

 
 .نتائج الدراسة 

 دراسة .مقترحات ال 

 .توصيات الدراسة 
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 الفصؿ الخامس
 (مقترحاتالتوصيات و ضع الو و مناقشة نتائج الدراسة )

ساللل ن تسس س   ل ب سل د سإللي  سالتكصؿ ستـ سالتت سلمنت ن  ست صلمل ن سةرض ن سال صؿ سىذا لتن كؿ
ةملوسيلنن سسيتسضكلسالدراح تسالح لقب،سكلن لسلي سؿست حلرانسليذهسالنت ن ،سك ن ق بإ ص نل ن،سك  سلتن كس

نض سللفسلدمسالق رئسالتكصل تسكال قتر  تسالتتست مضتسةفسالدراحبس فسم ؿساإل  لبسةفس
سأحنمبسالدراحبسك  سل تت:

 
 ف السؤاؿ األوؿ ونصو:اإلجابة ع -
 ما ميارات الفؾ والتركيب الواجب توافرىا لدى الطالبة المعممة ؟     

إل ساألدبسالترلكم،سكالدراح تسالح لقبس كؿسسكإل  لبسىذاسالحؤاؿسق ـسالل  ثسل لر كعس-سسس
ةدادسق ن بسأكللبسل ي رات ال ؾسكالتركلبسالكاردةسيتسكتبسالتكنكلك ل سس ي راتسالتكنكلك ل ،سكا 

 فسم ؿست ملؿسك داتسال ؾسكالتركلبس فسالكتبسح لقبسالذكر،سس(الح ل سكالك  فسكالت ح كؼ)لمص 
انًُتْح  ال     تسككزارةسالترللبسكالت ملـسيتيتسسفكق ـسل رضي سةم س   كةبس فسال تمصصل

 (  1)اَظس يهسق زخٗ أطبسج ختْصة فٙ طٕزحٓت انُٓتئٛت  ،ٓتٔحكُٕنٕخٛت انخؼهٛى بغسع حسكًٛ

س
(،سََِٕ(،س)ة لػد،ََِٖ(،س) ػق ب،ََِٖ)ألػكس  ػر،:كلت ؽسىػذاسالتصػنلؼسلم يػ راتس ػ سدراحػبس-

س(.ََِٗألكسحكلرح،)(،ََِٓ(،)ةل د،ََِٕ(،س)ألكسط  كف،ََِٕ)ح دسالدلف،
س

 :ونصوف السؤاؿ الثاني اإلجابة ع -
ميارات الفؾ بعض ما البرنامج التقني المقترح  القائـ عمى نظرية التعمـ بجانبي الدماغ لتنمية 

 والتركيب لدى الطالبة المعممة ؟ 
تسالػد  غسسإل  لبسىذاسالحؤاؿسق ـسالل  ػثسللنػ لسلرنػ   ستقنػتس قتػرحسقػ نـسةمػ سنظرلػبسالػت مـسل ػ نلكسس-

س(َُرقػـ)ل حتمداـسإ ػدلساإلحػتراتل ل تسال دلكػب،سكىػتسإحػتراتل لبسالػت مـسل ػ نلتسالػد  غ،سكال م ػؽس
سدللؿسال دربسكال  دةسالتدرلللبسلمط لل ت.س فكض ل(ُُ(،)ُِ) ف قمكال لكضالساللرن   سالتدرللت،س

سثس لػػكسس صػػؿسالرالػػ ،كقػػدسحػػلؽساإل  لػػبسةػػفسىػػذاسالحػػؤاؿسةنػػدسال ػػدلثسةػػفساللرنػػ   سالتقنػػتسيػػتسالس-
(سسلكضػالساللرنػ   سالتقنػت،سَُتكضالسل ضسال   ؽسال كانبسال ت ددةس ػفساللػرا  س،سي م ػؽسرقػـس)

س(لكضالسال  دةسالتدرلللب.ُُ(سلكضالسدللؿسال  مـ)ال درب(سك م ؽسرقـس)سُِك م ؽسرقـس)س
س
س
س
س
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 : ونصواإلجابة عف السؤاؿ الثالث  -
( بيف متوسط درجات α ≤ 0,05مستوى ) دىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن -

الطالبات المعممات ذوات الجانب األيمف لمدماغ في االختبار التحصيمي قبؿ تطبيؽ البرنامج 
 ؟التطبيؽ بعددرجتيف و 

وإلجابة ىذا السؤاؿ، واختبار صحة الفرضية المرتبطة بو، تـ استخداـ اختبار 
(Wilcoxon( لعينتيف مرتبطتيف، والجدوؿ )ٔ، ٘ يو ) .ضح ذلؾ 

 (٘ ،ٔ)الجدوؿ
( لعينتيف مرتبطتيف لممقارنة بيف متوسطات درجات الطالبات ذوات الجانب zنتائج اختبار ) -

 :األيمف لمدماغ في االختبار التحصيمي قبؿ التطبيؽ وبعده
نوع  أبعاد االختبار

 التطبيؽ
( zقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب

 المحسوبة
الداللة 
 اإلحصائية

لرسومات التخطيطية إعداد ا
 والتنفيذية الالزمة لمعمؿ.

 013. 2.48 2 2 قبمي

 43 5.38 بعدي

اختيار العدد واألدوات المناسبة 
 وتوظيفيا .

 007. 2.70 0 0 قبمي

 45 5 بعدي

 040. 2.04 1 1 قبمي فؾ المعادف وتركيبيا يدويًا .

 20 4 بعدي

 020. 2.33 0 0 بميق فؾ األخشاب وتركيبيا يدويًا .

 21 3.50 بعدي

 046. 1.99 2.50 2.50 قبمي تجميع المعادف وقصيا.

 25.50 4.25 بعدي

دىاف المعادف واألخشاب بالطريقة 
 المناسبة.

 0317. 1.00 2.50 2.50 قبمي

 7.50 2.50 بعدي

 023. 2.66 2 2 قبمي قص البالستيؾ والزجاج ولصقو.

 34 4.86 بعدي

 059. 1.89 24 4 قبمي مراعاة قواعد األمف والسالمة.

 4 4 بعدي

 007. 2.67 0 0 قبمي كؿ االختبار التحصيمي . 

 45 5سل دم

 (س2.6تح كمس)س(0,05س=سα)سال دكللبسةندس(Z)قل بس -
س)س(ٓس،ُ)الجدوؿظس فسي  - سأZأفسقلـ سال  حكلب س)صن( س)Zرس فسقلـ سةند سال دكللب )αس=س

  ةداسسيتس  ل سأل  دسايمتل رسالت صلمتس(0,05(سكأفسالديلبساإل ص نلبسأصنرس فس)0,05
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 حتكلسسدتك دسيركؽسذاتسديلبسإ ص نلبسةنأنوس.سكىذاسل نتسلي دس راة ةسقكاةدساأل فسكالح  ب
(αسللفس تكحطسدر  تسالط لل تسال  م  تسذكاتسال  نبساألل فسلمد  غسقلؿستطللؽس0,05س=س)

  ةداسلي دس راة ةسس دهسيتس  ل سأل  دسايمتل رسالت صلمتسلص لالسالتطللؽسالل دماللرن   سكل
 ،سكل لت لتستريضسيرضلبسالدراحبسالص رلب.سقكاةدساأل فسكالح  ب

سسسس سالل  ثسذلؾسإل سأفسإحتراتل لبساللرن   سالتقنتسلي سأكرسكللرسيتستن لبس ي راتسال ؾسر ًسكليس -
سلألحل بساآلتلبس:ساألل فكلبسلدلسأص  بسال  نبسكالترسسسسس
لتن لبسال  نبساأللحرسغلرس؛ساحتمداـسطرلقبستدرلبسالط لل تسال  م  تسلنظ ـسالت مـسال ردم -ُ

سال حلطرسيتسالتدرلب.
سالتدرل ت -ِ سالتدرلب سألحمكب ساللرن    سالمص نصسس،احتمداـ س حب سل لتدرلب سلدأ  لث

  حلطرةستدرل ل نس.الكـسالتدرلبسةم سالمص نصسغلرسس،ال حلطرة
س  س -ّ سلتكايؽ سل   سالتطللقلب سل ألن طب سكالقل ـ سال  مت سلمتطللؽ سلمط لل ت سال رصب إت  ب

  حلطرس.الكتن لطسال  نبسغلرسس،مص نصيـ
ال حلطرس)س:ال  نللفسلتكيلرسك يبساللدانؿسكالمل راتسلك ؛ساحتمداـسأح للبسالكح نطسال ت ددة -ْ

 (.كغلرسال حلطر
سل لنحلبسلس- يليرً  سالل  ثسةدـسك كدسيركؽسذاتسديلبسسكالح  ب دس راة ةسقكاةدساأل فسليسأ  

سإ ص نلبسل لدر بسالك يلبسسإل ساألحل بساآلتلبس:
سل ضسقكاةدسسسسسسسسسس-ُ س كؿ سح لقب سملرات س ف س  ريب سلدلي  سال  م ب سالط للب ستككف سأف يلد

 األ فسكالح  ب.
س
 : ونصوالسؤاؿ الرابع   جابة عفإلا-

( بيف متوسط درجات α ≤ 0,05مستوى ) دية عنىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائ -
لمدماغ في االختبار التحصيمي قبؿ تطبيؽ البرنامج  األيسرالطالبات المعممات ذوات الجانب 

 وبعده؟
س:ساآلتتصلنتسيرضلبسالدراحبسةم سالن كسسةملو،كس-
( بيف متوسط درجات α ≤ 0,05مستوى ) دال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن-  

لمدماغ في االختبار التحصيمي قبؿ تطبيؽ البرنامج  األيسرالمعممات ذوات الجانب الطالبات 
 وبعده .

سامتل رسس- ساحتمداـ ستـ سلو، سال رتلطب سال رضلب سص ب سكامتل ر سالحؤاؿ، سىذا كإل  لب
(Wilcoxonسل لنتلفس رتلطتلف،س)(ٓس،ِكال دكؿس)سلكضالسذلؾ.سس
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 (ٓس،ِال دكؿس)
مرتبطتيف لممقارنة بيف متوسطات درجات الطالبات ذوات الجانب األيسر لمدماغ  ( لعينتيف  Zنتائج اختبار )  -

 بار التحصيمي قبؿ التطبيؽ وبعده :في االخت
نوع  أبعاد االختبار

 التطبيؽ
( zقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب

 المحسوبة
الداللة 
 اإلحصائية

إةدادسالرحك  تسالتمطلطلبس
س.كالتن لذلبسال ز بسلم  ؿ

 008. 2.64 0 0ستقلم

 36 4.50سل دم

امتل رسال ددسكاألدكاتسال ن حلبس
 .كتكظل ي س

 011. 2.53 0 0سقلمت

 28 4سل دم

 007. 2.71 0 0سقلمت .لدكل نسسي كتركللسدف يؾسال  

 45 5سل دم

 011. 2.54 0 0سقلمتس.لدكل نسسي يؾساألم  بسكتركلل

 36 4.50سل دم

 007. 2.71 0 0سقلمتس.  دفسكقصي ت  ل سال 

 36 4.50سل دم

دى فسال   دفسكاألم  بسل لطرلقبس
س.ال ن حلب

 023. 2.27 0 0سقلمت

 21 3.50سل دم

 090. 96 .1 6 6سقلمتسو.قصسالل حتلؾسكالز  جسكلصق

 30 4.29سل دم

 050. 0.64 7.50 3.75سقلمتس. راة ةسقكاةدساأل فسكالح  ب

 13.50 3.38سل دم

 008. 2.66 0 0سقلمت كؿسايمتل رسالت صلمت.

 45 5سل دم

س(س2.6تح كمس)س(0,05س=سα)ال دكللبسةندس(Z)قل بسس-سسسس
س،( 0,05=سαةند)س(ال دكللبZ فسقلـ)أصنرس(ال  حكلبسZأفسقلـ)(ٓس،ِال دكؿ)سفل  ظس كس-سسسس

 دسقصس  سةداسليسسأل  دسايمتل رسالت صلمتسيتس  ظـس(0,05كأفسالديلبساإل ص نلبسأصنرس فس)
سل نتسوالل حتلؾسكالز  جسكلصق سكىذا س. سةنأنو سإ ص نلب سيركؽسذاتسديلب س=سα حتكلس)سدتك د

(سللفس تكحطسدر  تسالط لل تسال  م  تسذكاتسال  نبساأللحرسلمد  غسقلؿستطللؽساللرن   س0,05
سالتطل سلص لال سالت صلمت سايمتل ر سأل  د سيتس  ل  سالل دمكل ده سليسسلؽ سةدا سقصسالل حتلؾس    د

س،سكل لت لتستريضسيرضلبسالدراحبسالص رلب.وكالز  جسكلصق
سس
س
س
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سس سالل  ثسذلؾسإل سأفسإحتراتل لبساللرن   سالتقنتسلي سأكرسكللرسيتستن لبس ي راتسال ؾسر ًسكليس -
سلألحل بساآلتلبس:سحركالتركلبسلدلسأص  بسال  نبساأللسسسس
ستدرلبسال .ُ سطرلقب سالاحتمداـ سالت مـ سال  نبساأللس؛ت   ةط لل تسال  م  تسلنظ ـ س فلتن لب

سغلرسال حلطرسيتسالتدرلب.
سالتدرل ت .ِ سالتدرلب سألحمكب ساللرن    سالمص نصسس،احتمداـ س حب سل لتدرلب سلدأ  لث

 كـسالتدرلبسةم سالمص نصسغلرسال حلطرةستدرل ل نس.س،ال حلطرة
س .ّ سكالقل ـ سال  مت سلمتطللؽ سلمط لل ت سال رصب س  سإت  ب سلتكايؽ سل   سالتطللقلب ل ألن طب

 مص نصيـسكتن لطسال  نبسغلرسال حلطرس.
ال حلطرس)س:لتكيلرسك يبساللدانؿسكالمل راتسلك سال  نللفس؛احتمداـسأح للبسالكح نطسال ت ددة .ْ

 (.كغلرسال حلطر
سكأكن لس .ٓ سالل  ثسال ركضسال  ملبسكل ضسلرا  سال لدلكسقلؿسالتدرلبسةم سال ي رة احتمداـ

 ةم سالط لل تسإتق فسال ي رة.سسحيؿىسس ر ي 
س
سلليسس- سل لنحلب سيليرً  سالل  ثسةدـسك كدسيركؽسذاتسديلبسأ    دسقصسالل حتلؾسكالز  جسكلصقو،

سإ ص نلبسإل ساألحل بساآلتلبس:
لت لزسال  نبساأللحرس فسالد  غسلحيكلبس  ظسالكم  تسكال صطم  تسكالقرالةسكالكت لبسكالت كلرسس-ُ

تك دسلدلسالط للبسال  م بسملراتسح لقبسل ح  لسال كادسال صقب؛س   س  ؿسالنت ن سسالت ملمتس،س لث
س تق رلبسيمـستك دسيركؽسدالبسإ ص نل نسللنيـس.

سأكن لسس-ِ سلرزس س   سكىذا سال  نبسالتقنتسةم سالط لل تسل كؿسأكلرس فسال  نبسال  ريت، حلطرة
سالتدرلبسةم سال ي رات.

س
 :  نصوو اإلجابة عف السؤاؿ الخامس  -
بيف متوسط درجات الطالبات  (α ≤ 0,05مستوى ) دتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن ىؿ -

 تركيب قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده؟المعممات ذوات الجانب األيمف لمدماغ في ميارات الفؾ وال
س:ساآلتت،سصلنتسيرضلبسالدراحبسةم سالن كسكةملوس-
بيف متوسط درجات الطالبات  (α ≤ 0,05توى )مس دال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن -

 المعممات ذوات الجانب األيمف لمدماغ في ميارات الفؾ والتركيب قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده .
 
سامتل رسس- ساحتمداـ ستـ سلو، سال رتلطب سال رضلب سص ب سكامتل ر س، سالحؤاؿ سىذا كإل  لب

(Wilcoxonسسل لنتلفس رتلطتلف،س)(ٓس،ّكال دكؿس)لكضالسذلؾ.سس 
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 (ٓس،ّ)الجدوؿ 
( لعينتيف مرتبطتيف لممقارنة بيف متوسطات درجات الطالبات ذوات الجانب األيمف لمدماغ في Zنتائج اختبار ) -

 :ميارات الفؾ والتركيب قبؿ التطبيؽ وبعده 

نوع  أبعاد بطاقة المالحظة
 التطبيؽ

( zقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

ادسالرحك  تسالتمطلطلبسإةد
سكالتن لذلبسال ز بسلم  ؿ.

 007. 2.69 0 0سقلمت

 45 5سل دم

امتل رسال ددسكاألدكاتسال ن حلبس
 كتكظل ي س.

 008. 2.67 0 0سقلمت

 45 5سل دم

 007. 2.69 0 0سقلمت يؾسال   دفسكتركللي سلدكل نس.

 45 5سل دم

 010. 2.56 1 1سقلمتسيؾساألم  بسكتركللي سلدكل نس.

 44 5.50سل دم

 006. 2.72 0 0سقلمتست  ل سال   دفسكقصي .

 45 5سل دم

دى فسال   دفسكاألم  بسل لطرلقبس
سال ن حلب.

 007. 2.71 0 0سقلمت

 45 5سل دم

 007. 2.68 0 0سقلمتسقصسالل حتلؾسكالز  جسكلصقو.

 45 5سل دم

 011. 2.58 0 0سقلمتسكالح  ب. راة ةسقكاةدساأل فس

 36 4.50سل دم

 008. 2.66 0 0سقلمت كؿس ي راتسال ؾسكالتركلب.س

 45 5سل دم

س( 2.6تح كمس)س(0,05س=سα)ال دكللبسةندس(Z)قل بسس-سسسسس
(س0,05س=α(ال دكللبسةند)Zرس فسقلـ)صن(ال  حكلبسأZأفسقلـس)(ٓس،ّ)الجدوؿ ل  ظس فكس-سسسسس
تك دسيركؽسذاتسديلبسإ ص نلبسةفس حتكلسأنوس  دس ي راتسال ؾسكالتركلب،سكىذاسل نتسأل  ظـسيتس
(αسللفس تكحطسدر  تسالط لل تسال  م  تسذكاتسال  نبساألل فسلمد  غسقلؿستطللؽس0,01س=س)

اللرن   سكل دهسيتس  ل سأل  دس ي راتسال ؾسكالتركلبسلص لالسالتطللؽسالل دم،سكل لت لتستريضس
سبسالص رلب.يرضلبسالدراح
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 : ونصواإلجابة عف السؤاؿ السادس  -
بيف متوسط درجات الطالبات  (α ≤ 0,05مستوى ) دتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن ىؿ -

 تركيب قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده؟لمدماغ في ميارات الفؾ وال األيسرالمعممات ذوات الجانب 
س

سسكةملوس،سصلنتسيرضلبسالدراحبسةم سالن كساآلتت:
بيف متوسط درجات الطالبات  (α ≤ 0,05مستوى ) دال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن -

 لمدماغ في ميارات الفؾ والتركيب قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده . األيسرالمعممات ذوات الجانب 
سامتل رسس- ساحتمداـ ستـ سلو، سال رتلطب سال رضلب سص ب سكامتل ر سالحؤاؿ، سىذا كإل  لب

(Wilcoxonسل لنت)سذلؾ.سس(سلكضالٓ،سْ،سكال دكؿس)لفس رتلطتلف
س

 (ٓ،سْال دكؿس)
( لعينتيف مرتبطتيف لممقارنة بيف متوسطات درجات الطالبات ذوات الجانب األيسر لمدماغ في Zنتائج اختبار ) -

 :ميارات الفؾ والتركيب قبؿ التطبيؽ وبعده

نوع  أبعاد بطاقة المالحظة
 التطبيؽ

( z) قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

إةدادسالرحك  تسالتمطلطلبس
س.كالتن لذلبسال ز بسلم  ؿ

 007. 2.71 0 0سقلمت

 45 5سل دم

امتل رسال ددسكاألدكاتسال ن حلبس
 .كتكظل ي س

 008. 2.66 0 0سقلمت

 45 5سل دم

 008. 2.67 0 0سقلمت .لدكل نسسي كتركللسدف يؾسال  

 45 5سل دم

 018. 2.37 0 0سقلمتس.لدكل نسسي يؾساألم  بسكتركلل

 28 4سل دم

 017. 2.38 0 0سقلمتس.ت  ل سال   دفسكقصي 

 28 4سل دم

دى فسال   دفسكاألم  بسل لطرلقبس
س.ال ن حلب

 007. 2.69 0 0سقلمت

 45 5سل دم

 008. 2.67 0 0سقلمتسو.قصسالل حتلؾسكالز  جسكلصق

 45 5سل دم

 045. 2.003 1 1سقلمتس. راة ةسقكاةدساأل فسكالح  ب

 20 4سل دم

 008. 2.66 0 0سقلمت كؿس ي راتسال ؾسكالتركلبس.س

 45 5سل دم
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 ( 2.6تح كمس)س(0,05س=سα)ال دكللبسةندس(Z)قل بسس-سسسسس
(سس0,05س=α(ال دكللبسةند)Zرس فسقلـ)صن(ال  حكلبسأZأفسقلـس)(ٓس،ْ)الجدوؿ ل  ظس فكس-سسسسس

تك دسيركؽسذاتسديلبسإ ص نلبسةفس حتكلسأنوسيتس  ل سأل  دس ي راتسال ؾسكالتركلب،سكىذاسل نتس
(αستطللؽس0,01س=س سلمد  غسقلؿ سللفس تكحطسدر  تسالط لل تسال  م  تسذكاتسال  نبساأللحر )

س ي راتسال ؾسكالتركلبس سأل  د سيتس  ل  سلاللرن   سكل ده سالتطللؽ سكل لت لتستريضسص لال الل دم،
سيرضلبسالدراحبسالص رلب.

س
 : ونصو بعاإلجابة عف السؤاؿ السا -
بيف متوسط درجات الطالبات  (α ≤ 0,05مستوى ) دتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن ىؿ -

الختبار ا في وأقرانيف ذوات الجانب األيسر لمدماغ ،لمدماغ األيمفالمعممات ذوات الجانب 
 طبيؽ البرنامج ؟حصيمي بعد تتال
س

سكةملوس،سصلنتسيرضلبسالدراحبسةم سالن كساآلتت:س
بيف متوسط درجات الطالبات  (α ≤ 0,05مستوى ) دتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن ال -

حصيمي تالختبار الا في ،وأقرانيف ذوات الجانب األيسر لمدماغلمدماغ األيمفالمعممات ذوات الجانب 
 .بعد تطبيؽ البرنامج 

-Mannإل  لبسىذاسالحؤاؿ،سكامتل رسص بسال رضلبسال رتلطبسلو،ستـساحتمداـسامتل رس)كسس-

Whitney سذلؾ.سس(سلكضالٓ،سٓ،سكال دكؿس)حتقمتلف(سل لنتلفس
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 (ٓ،سٓال دكؿس)
مف لممقارنة بيف متوسطات درجات الطالبات ذوات الجانب األي  مستقمتيف( لعينتيف Uنتائج اختبار ) -

 : الجانب األيسر لمدماغ في االختبار التحصيمي بعد تطبيؽ البرنامج ،وأقرانيف ذواتلمدماغ

نوع  أبعاد بطاقة المالحظة
 المجموعة

( Uقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

إةدادسالرحك  تسالتمطلطلبس
س.كالتن لذلبسال ز بسلم  ؿ

 916. 39.5 84.50 9.39 9سأل ف

 86.50 9.61 9سألحر

امتل رسال ددسكاألدكاتسال ن حلبس
 .كتكظل ي س

 032. 18.5 63.50 7.06 9سأل ف

 107.50 11.94 9سألحر

 854. 38.5 87.50 9.72 9سأل ف .لدكل نسسي كتركللسدف يؾسال  

 83.50 9.28 9سألحر

 197. 29 74.00 8.22 9سأل فس.لدكل نسسي يؾساألم  بسكتركلل

 97.00 10.78 9سألحر

 062. 21 66.00 7.33 9سأل فس.ت  ل سال   دفسكقصي 

 105.00 11.67 9سألحر

دى فسال   دفسكاألم  بس
س.ل لطرلقبسال ن حلب

 053. 21 66.00 7.33 9سأل ف

 105.00 11.67 9سألحر

 928. 39.5 84.50 9.39 9سأل فسو.قصسالل حتلؾسكالز  جسكلصق

 86.50 9.61 9سألحر

 552. 34.5 91.50 10.28 9سأل فس. راة ةسقكاةدساأل فسكالح  ب

 79.50 8.83 9سألحر

 074. 20.5 65.50 7.28 9سأل ف كؿس ي راتسال ؾسكالتركلبس.س

 105.50 11.72 9سألحر

 (سَِتح كمس)س(0,05س=سα)ال دكللبسةندس(U)قل بسسس-سسسسس
سال دكللبسةندس(U)بسرس فسقل كلال  حكلبسأس(U)سبأفسقل س(ٓس،ٓ) الجدوؿ ل  ظس فكسس-سسسسس

(α0,05س=س)امتلػػ رسال ػػددسكاألدكاتسال ن حػػػلبسلي ػػػدسساةػػدس،س ػػ ايمتلػػػ رسالت صػػلمت ػػ دسيػػتس  لػػ سألس
(سلػلفس تكحػطس0,05س=سαيستك دسيركؽسذاتسديلبسإ ص نلبسةفس حػتكلس)أنوسكىذاسل نتسكتكظل ي س

يػتساأللحػرسلمػد  غسكأقػرانيفسذكاتسال  نػبسس،بساألل فسلمد  غدر  تسالط لل تسال  م  تسذكاتسال  ن
،سامتلػػ رسال ػػددسكاألدكاتسال ن حػػلبسكتكظل يػػ سةػداسلي ػػدس،س ػػ ستطللػػؽساللرنػػ   سايمتلػ رسالت صػػلمتسل ػػد

س.سيرضلبسالدراحبسقلؿكل لت لتست
س
س
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ت الجانب بيف متوسطات درجات الطالبات ذوا ةدـسك كدسيركؽسذاتسديلبسإ ص نلب سالل  ثسر ًسكليس -
لألحل بسس،وأقرانيف ذوات الجانب األيسر لمدماغ في االختبار التحصيمي بعد تطبيؽ البرنامجاأليمف لمدماغ

 اآلتلبس:
سال .ُ سالت مـ سلنظ ـ سال  م  ت سالط لل ت ستدرلب سطرلقب سال  نبسس؛ت   ةاحتمداـ لتن لب

األلحرسغلرس فسغلرسال حلطرسيتسالتدرلب،سكنظ ـسسالت مـسال ردم؛سلتن لبسال  نبساألل
 ال حلطرسيتسالتدرلبس.

سال ت ددة .ِ سالكح نط سأح للب سال  نللفس؛احتمداـ سلك  سكالمل رات ساللدانؿ سك يب س:لتكيلر
س(.ال حلطرسكغلرسال حلطر)

س
س
 : ونصو ثامفاإلجابة عف السؤاؿ ال -
بيف متوسط درجات الطالبات  (α ≤ 0,05مستوى ) دتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن ىؿ -

ميارات الفؾ  في ،وأقرانيف ذوات الجانب األيسر لمدماغلمدماغ األيمفت ذوات الجانب المعمما
 والتركيب بعد تطبيؽ البرنامج ؟

س
سكةملوس،سصلنتسيرضلبسالدراحبسةم سالن كساآلتت:س

بيف متوسط درجات الطالبات  (α ≤ 0,05مستوى ) دتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن ال -
ميارات الفؾ  في ،وأقرانيف ذوات الجانب األيسر لمدماغلمدماغ يمفاألالمعممات ذوات الجانب 

 .والتركيب بعد تطبيؽ البرنامج 
-Mannكإل  لبسىذاسالحؤاؿ،سكامتل رسص بسال رضلبسال رتلطبسلو،ستـساحتمداـسامتل رس)س-

Whitneyسذلؾ.سس(سلكضالٓ،سٔ،سكال دكؿس)(سل لنتلفس حتقمتلف
س
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 (ٓ،سٔال دكؿس)
لممقارنة بيف متوسطات درجات الطالبات ذوات الجانب األيمف   مستقمتيف( لعينتيف Uنتائج اختبار ) -

 : بعد تطبيؽ البرنامج ميارات الفؾ والتركيب ،وأقرانيف ذوات الجانب األيسر لمدماغ فيلمدماغ

نوع  أبعاد بطاقة المالحظة
 المجموعة

( Uقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد
 المحسوبة

مستوى 
 لة الدال 

إةدادسالرحك  تسالتمطلطلبس
س.كالتن لذلبسال ز بسلم  ؿ

 539. 36 81.00 9.00 9سأل ف

 90.00 10.00 9سألحر

امتل رسال ددسكاألدكاتسال ن حلبس
 .كتكظل ي س

 936. 40 85.00 9.44 9سأل ف

 86.00 9.56 9سألحر

 222. 28.5 97.50 10.83 9سأل ف .لدكل نسسي كتركللسدف يؾسال  

 73.50 8.17 9سألحر

 316. 30 75.00 8.33 9سأل فس.لدكل نسسي يؾساألم  بسكتركلل

 96.00 10.67 9سألحر

 169. 27 99.00 11.00 9سأل فس.ت  ل سال   دفسكقصي 

 72.00 8.00 9سألحر

دى فسال   دفسكاألم  بس
س.ل لطرلقبسال ن حلب

 1.000 40 85.50 9.50 9سأل ف

 85.50 9.50 9سحرأل

 482. 33.5 92.50 10.28 9سأل فسو.قصسالل حتلؾسكالز  جسكلصق

 78.50 8.72 9سألحر

 654. 36.5 89.50 9.94 9سأل فس. راة ةسقكاةدساأل فسكالح  ب

 81.50 9.06 9سألحر

 787. 37.5 88.50 9.83 9سأل ف كؿس ي راتسال ؾسكالتركلبس.س

 82.50 9.17 9سألحر

 (سَِتح كمس)س(0,05س=سα)ال دكللبسةندس(U)قل بسس-سسسسس
سال دكللبسةندس(U)بسرس فسقل كلال  حكلبسأس(U)سبأفسقل س(ٓس،ٔ) الجدوؿ ل  ظس فكس-سسسسس

(αسسيتس  ل سأل  دس ي راتسال ؾسكالتركلب،0,05س=س)تك دسيركؽسذاتسديلبسيسأنوسكىذاسل نتسس
األل فسس تكحطسدر  تسالط لل تسال  م  تسذكاتسال  نبس(سللف0,05س=سαإ ص نلبسةفس حتكلس)

سسلمد  غ، سال  نب سذكات سكأقرانيف سلمد  غ سكالتركلباأللحر سال ؾ س ي رات ساللرن   ،سسل دسيت تطللؽ
س.سيرضلبسالدراحبسقلؿكل لت لتست
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يمف بيف متوسطات درجات الطالبات ذوات الجانب األ ةدـسك كدسيركؽسذاتسديلبسإ ص نلب سالل  ثسر ًسكليس
 لألحل بساآلتلبس:سبعد تطبيؽ البرنامجميارات الفؾ والتركيب ،وأقرانيف ذوات الجانب األيسر لمدماغ في لمدماغ

سال .ُ سالت مـ سلنظ ـ سال  م  ت سالط لل ت ستدرلب سطرلقب سال  نبسس؛ت   ةاحتمداـ لتن لب
لرس فسغلرسال حلطرسيتسالتدرلب،سكنظ ـسسالت مـسال ردم؛سلتن لبسال  نبساأللحرسغاألل

 ال حلطرسيتسالتدرلبس.
سال ت ددة .ِ سالكح نط سأح للب سال  نللفس؛احتمداـ سلك  سكالمل رات ساللدانؿ سك يب س:لتكيلر

 (.ال حلطرسكغلرسال حلطر)
ساللرن   سألحمكبسالتدرلبسالتدرل ت .ّ سل لتدرلبس حبسالمص نصسس،احتمداـ  لثسلدأ

 كـسالتدرلبسةم سالمص نصسغلرسال حلطرةستدرل ل نس.س،ال حلطرة
س  سإت .ْ سلتكايؽ سل   سالتطللقلب سل ألن طب سكالقل ـ سال  مت سلمتطللؽ سلمط لل ت سال رصب   ب

 مص نصيـسكتن لطسال  نبسغلرسال حلطرس.
سال ي رةس .ٓ سةم  سالتدرلب سقلؿ سال لدلك سكل ضسلرا   سال ركضسال  ملب سالل  ث احتمداـ

سةم سالط لل تسإتق فسال ي رة.س  كأكن لس ر ي سحيؿى
س

س
س
س
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 لجداوؿ السابقة يتضح أف:ومف خالؿ تفحص ا -
سللن  سيتسايمتل ربس  ل ي سك نتسلي سديلبسإ ص نلب،سال ؾسكالتركلستأل  دس ي راسس

كلي دسقصسالز  جسس،كىتسالت صلمتسك دن سأفسىن ؾسل ضساألل  دسلـسلكفسلي سديلبسإ ص نلبس
س.الح  بسكسساأل ف راة ةسس دكليسكالل حتلؾسكلصقو،س

ؽسكسيتسال  نبسال  ريتسلم ي راتسكك كدسيرسسببسإ ص نللكؽسذاتسديكلر  سالل  ثسةدـسك كدسيرس
سيتسال  نبسالتطللقتسلي سلألحل بساآلتلبس:

ككلرةسيتسال  نبسال  ريتس  مك  تسسقصسالل حتلؾسكالز  جسكلصقوس دلنسلال  مك  تسال ت مقبسس-سُ
،سس كزى سال ت  ليبسرس،سكسال كادسالل حتلكلبسأح  لس كؿ:،س تمصصلفسك ت ددةسك تداممبست ت جسإل 

س   ستن حبس  سمص نصسالط لل تسذكاتسال نبساأللحرس فسالد  غسذاساللي دسلكىسكغلرى س فسال كاد،
س.سالح لقبسيمـستي دثستنلرس م كظسسرسكالملرةالحيؿس   رحبسال ي رةسل  ؿسالت كدسكالتكرس

رؼسةملي سس فسملراتسال  مك  تسال ت مقبسللي دس راة ةسقكاةدساأل فسكالح  بس  مك  تس ت  س-ِ
سح لقبسيتس ت سال   يتسكلـستكفسل ل تلسال دلدسيمـستي دثستنلرس م كظس.سس

 فس  سلكيرهساللرن   س فسداي لبس دلدةسلدليفسك  لبسلس؛رغلبسالط لل تسيتس   رحبسال ي راتس-ّ
كؿسأكلرسزادس فست كفسالط لل تس فسال  نبسالتطللقتسلم ي رةسل    سال ضكؿسيتسالت رلبسألكؿس رةس

س فسال  نبسالنظرمس.
سلمتدرلبسةمتسال ي راتكيرسال كادسكاألدكاتسكال يسس-ْ ل كؿسلـسلحلؽسلوس كلؿسيتسستددسكالكقتسال ـز

كذلؾسلدةـس فس  ركعستن لبسال كانبسال  ملبسلكمل تسالترللبسس،دراحبسال  ؿسل ركزستكنكلك ل سالت ملـ
إلنت جسالكح نؿسسبال يددسكال حتمز  تسال ز  لثستـست يلزسالكر بسلك يبسال كادسكسس،يتسيمحطلف
سقحـست ملـسال مكـسكالتكنكلك ل .س ل ت  يسالتتالت مل لبس

سالم صبسال دربسأكن لسة موسيتسكر بسالنسلرةسال نلبسكالتقنلبسال تكيرةسلدلالمس-ٓ   رةسكاألل نلـك
صلل ن،س   سح ةدهسسيلنوسقدساكتحبس ي راتسال ؾسكالتركلبس فسكالدهس نذسأفسك فس،مكتولكالدهسكا س

كاقتراحسأيك رس دلدةسيتسسال لتكرة،سإنت جسالكح نؿسالت مل لبك  مـسل  دةسالتكنكلك ل سيتسسم ؿسكظل تو
)سالطل خسال  حتس:إنت جسكح نؿس  لزةس صمتسةم سال راكزسال تقد بسيتسال ح لق تسالت مل لبس كؿ

  لرقـسالحرم(.ل  ؿستسكيرل نلبسلك بس- ي زسإنذارسال رلؽس-ال  رسةمتسالزلتكفس–

س
س
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 :توصيات الدراسة -
 :في ضوء نتائج الدراسة فإف الباحث يقترح التوصيات اآلتية 
 س ي راتسال ؾسكالتركلبسلدلس  م ػتسالتكنكلك لػ ل ضساإلي دةس فساللرن   سالتقنتسيتستن لبسس

 .يتسال لدافس

 ؿ:سنظرلػػػبس ػػػ نلتس  م ػػػتسالتكنكلك لػػػ سةمػػػ ساإلحػػػتراتل ل تسكالنظرلػػػ تسال دلكػػػبس كػػػساطٌػػػ ع
الػد  غسسيػػتس  ػػ ؿسالتكنكلك لػػ سكتكنكلك لػػ سالت مػػلـسل حػػتمداـسالكحػػ نطسكالتقنلػػ تسالتػػتستحػػ ةدس

 ةم ستن لبس ي راتيـس؛سلتن لطس  نلتسالد  غس   ن.

 إةػػدادس  م ػػتسالتكنكلك لػػ سكتػػ ىلميـسقلػػؿسكأكنػػ لسيػػتسساألدانلػػبضػػركرةسالتركلػػزسةمػػ سال يػػ راتس
سالمد ب.

 ساألحػػ للبكسس   كةػػبس ػػفساألن ػػطبسكاإلحػػتراتل ل تستضػػ فلػػبسإر ػػ دلبستأدسإةػػدادال  ػػؿسةمػػ س
 .التكنكلك ل يتست ملـس؛سل  سلي س فسأكرسكللرسسلمتدربسةملي ال ن حلبسكالطرؽسسال دلكب

 ػػػػ دةسالتكنكلك لػػػػػ سستلصػػػػلرس  م ػػػػتسالتكنكلك لػػػػ سلنتػػػػػ ن ساألل ػػػػ ثسكالدراحػػػػ تسالتػػػػػتستن كلػػػػت 
  دةس ني .؛سلت  لمي سكاإليسدرلحي حتراتل ل تستكا س

 ال  ػػػػػؿسةمػػػػػ ستػػػػػكيلرسال متلػػػػػراتسال م لػػػػػبسال دلكػػػػػبسل ل ػػػػػدارسس تػػػػػ ست ػػػػػتسل   ػػػػػ تسالطملػػػػػبس
كأةدادىـ،سكال كضكة تسالدراحلبسلم نػ ى سال م لػبسال متم ػب،سليػدؼسايرتقػ لسل حػتكلساألدالس

 ال ي رمسةندسالطملب.

 النظرلػػػػبس كازنػػػػبسال    ػػػػ تسال محػػػػطلنلبسيػػػػتسلػػػػرا  ستمصصػػػػ تي سلتكنكلك لػػػػ سالت مػػػػلـسلػػػػلفسس
سكالتطللؽسأكن لستدرلسسال قرراتسالدراحلبسل ني جسالتكنكلك ل سيتسال را ؿسالت مل لبسال متم ب.

 
 :مقترحات الدراسة

سالدراح تسكالل كثساآلتلب:يتسضكلسنت ن سالدراحبسكتكصل تي سلقترحسالل  ثسإ رالسسسسس

التكنكلك لػبسل حػتمداـسنظرلػبس ػ نلتسيـسلتن لػبس يػ راتتقنلبسلم  م لف،سكالطملػبسال  م ػلف؛سسلرا  سلن لس .ُ
 الد  غ،سيتسضكلسا تل   تسال  م لفسالتدرلللب،سككاق سال  ت  سك تطمل تسال صرسكت دل تو.

امتلػػ راتسم صػبستراةػتسالمصػ نصسال  لػػزةسلػدلس ػ نلتسالػد  غسةنػػدسسلنػ لسلػرا  ستقنلػبسك .ِ
 ال  م لفسكال ت م لفس.

 ال حلطرةس فسالد  غ.لن لس ن ى سك كادستدرلللبستن طسال كانبسغلرس .ّ

إ رالس زلػدس ػفسالدراحػ تسالتػتستيػتـسيػتس  ػ ؿست مػلـسالتكنكلك لػ سيػتستن لػبسال  نػبساألدانػتس .ْ
س.سلدلسال  م  ت

 



                                                                       116 

 المراجع
 العربية راجعأواًل: الم

 

القرآفسالكرلـ 

 
 

س،سال ػػددسال ػػػ دمسة ػػرس،كر ػػبسال ػػػكاردس  مػػبسقطػػػرسالنػػدل(:كلػػؼسلػػػت مـسالػػد  غس،سََِٕإحػػ  ةلؿس،سرنػػ س) -ُ
 (.ٖ-ٔقلرص،سصسص)س–ال رللبس،سنلقكحل س

    ٕٓٔٔ/ٔٓ/ٔٚ 
أثػر برنػامج قػائـ عمػى الكفػاءات فػي تنميػة بعػض الميػارات التكنولوجيػة لػدى (:سََِٖإليػ ـ)سألكس  ر، -ِ

رح لبس   حتلرس)غلرس ن كرة(،سكملبسالترللب،سال    بساإلحػ  لب،سسالطالبة المعممة في الجامعة اإلسالمية،
 غزة.

س،س كتلبساين مكس صرلب،الق ىرة.سعمـ النفس التربوي(:َُٖٗادسكص دؽ،أ  ؿ)يؤسسألكس طب، -ّ
صيغة مقترحة لتكػويف المعمػـ العربػي عمػى أعتػاب القػرف الحػادي والعشػريف (:سَََِألكسدؼ،س   كدس) -ْ

س)ل ثس ن كر(،سكملبسالترللب،س    بسأحلكطس،س صر.س
التدريبيػة  تـ التعميمي في ضػوء االحتياجػابرنامج تدريبي قائـ عمى التصمي (:ََِٗأ  ػدس)سحكلرح،سألك -ٓ

رحػػ لبس   حػػتلرس)غلػػرس ن ػػكرة(،سكملػػبسس،سلتنميػػة بعػػض الميػػارات التكنولوجيػػة لػػدى معممػػي التكنولوجيػػا
 الترللب،سال    بساإلح  لب،سغزة.

أثػػر برنػػامج مقتػػرح بػػالنموذج البنػػائي فػػػي إكسػػاب ميػػارة الرسػػـ اليندسػػي (:ََِٕأ  ػػدس)س،سطػػ  كفسألػػك -6
،سرح لبس   حتلر)غلرس ن كرة(،سكملبسالترللػب،سال    ػبسلتكنولوجيا لمصؼ التاسػع في محافظة غزةبمنيج ا

 اإلح  لبسلنزة،سيمحطلف.

 ،سال    بساألردنلب،سة  ف.ّ،سطمبادئ القياس النفسي والتقويـ التربوي(:ُِٖٗألكسللدة،سحل ) -ٕ

اب ميػارة البرمجػة األساسػية واالتجػاه أثر برمجيات الوسائط المتعددة في اكتس(:سََِٔألكسكرد،إلي بس) -ٖ
،سرح لبس   حػتلر)غلرس ن ػكرة(،سكملػبسالترللػب،سال    ػبسسنحو مادة التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ العاشر

 اإلح  لبسلنزة،سيمحطلف.

(:" أثس اظخخداو إظخساحٛدٛت انؼظف انرُْٙ فٙ حًُٛات بؼاغ يٓاتزاث انخ كٛاس 2119ااغت ، يساء ْتزٌٔ) -9

ديتؽ ندٖ ؽالب انظف انستء٘ ػشس"، زظتنت يتخعخٛس غٛس يُشإزة ، اندتيؼات االظااليٛت ، فٙ ختَبٙ ان

 فهعطٍٛ. –غصة 

 ،غزة.ْ،طتصميـ البحث التربوي(:ََِِاألغ ،سإ ح فسكاألحت ذ،   كدس) -َُ

 ، " أفضت  نحت  رتلاج  التللج  الرعلتج  استراارجيجت " ( 2003 ) زٚخشاتزء ، كتالْاتٌ ٔ زَٔتناد ، أٔزنٛخ -11

 .،األردنعمان ، والتوزيع للنشر حنين دار ، األولى الطبعة ، نبعة أبو هللا دعب ترجمة

 

أثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػوؿ المشػػكمة عمػػى تنميػػة بعػػض (:ََِٖلرغػػكث،س   ػػكد) -ُِ
،سرحػػ لبس   حػػتلر)غلرس ن ػػكرة(،سكملػػبسالميػػارات فػػي التكنولوجيػػا لطػػالب الصػػؼ السػػادس األساسػػي بغػػزة

 ل    بساإلح  لب،سغزة،سيمحطلف.الترللب،سا

 ، ػًتٌ.طشائك الرذسَظ والرذسَة الؼامح(:1995ختيؼت انقدض انً خٕزت )   -13
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(س"سكلؼسنكظؼسأل  ثسالد  غسيتسالت ملـس"ستر  ب:س دارسسالظيػرافساألىملػبس،سدارسََُِ لنحفس،إلرلؾس) -14
 الكت بسالترلكمسلمن رسكالتكزل س،سالح كدلبس.

"،سرحػػػ لبستقنػػػي لتنميػػػة ميػػػارة العػػػروض العمميػػػة لػػػدى الطالبػػػة المعممػػػة برنػػػامج(:"ََِٓ حػػػف،س نلػػػر) -15
    حتلر)غلرس ن كرة(،سكملبسالترللب،سال    بساإلح  لبسلنزة،سيمحطلف.

(:"بؼغ أًَتؽ انخ كٛس انسٚتػٙ ٔػالقخٓات بداتَبٙ اناديتؽ نادٖ ؽهبات انظاف 2111زًش، َعسٍٚ يسًد) -ُٔ

 فهعطٍٛ.–ُشٕزة ، اندتيؼت االظاليٛت ، غصة انختظغ ااظتظٙ بغصة"، زظتنت يتخعخٛس غٛس ي

،سة ػ ف،ساألردف:دارسال حػلرةسلمن ػرسُ،سطتكنولوجيا التعميـ بػيف النظريػة والتطبيػؽ(:ُٖٗٗال لمب،س   د) -ُٕ
 كالتكزل سكالطل ةب.

سدارسالكم ب،الق ىرة.منتوجات تكنولوجيا التعميـ،أ(:-ََِّم لس،   دسةطلب) -ُٖ
عمانية: الجزء -سعودية-مـ النفس عمى عينات مصريةبحوث في ع(:سُٔٗٗةمتس   د)سالدلبس، -ُٗ

 س صر.س–،اليلنبسال صرلبسلمكت بس،سالق ىرةسسالثاني
،سالق ىرة:ةػ لـسْ،سطالتدريس"أىدافو، أسسو، أساليبو، تقويـ نتائجو، تطبيقاتو(:ُٗٗٗرل ف،سيكرمس حف) -21

 الكتب.

 ،سغزة: كتلبسآي ؽ.لعشريفضرورة القرف الحادي وا-التربية التكنولوجية(:ََُِ   ؿ)سالزة نلف، -ُِ

الميػارات الحياتيػة المتضػمنة فػي مقػرر التكنولوجيػا لمصػؼ العاشػر،و مػدى (:سََِٕح دسالدلف،سىػدل) -ِِ
 ،سرح لبس   حتلر)غلرس ن كرة(،سكملبسالترللب،سال    بساإلح  لب،سغزة،سيمحطلف.اكتساب الطمبة ليا

 –،ءاز انًعااٛسة نهُشااس ٔانخٕشٚااغ ، ػًااتٌ "التترؼ ا التغتترلذ التتً التتذماؽ(:" 2114انعااهطٙ، َتءٚاات ظااًٛر ) -23

 اازءٌ . 

فعالية برنامج بالوسائط المتعددة قائـ عمى منحى النظـ في تنميػة ميػارات توصػيؿ (:ََِٖ ػ ىلف،آيل) -ِْ
رحػػػ لبس   حػػػتلرس)غلػػػرس ن ػػػكرة(،سكملػػػبسس، التمديػػػدات الكيربائيػػػة لػػػدى طالبػػػات الصػػػؼ التاسػػػع األساسػػػي

 ة.الترللب،سال    بساإلح  لب،سغزس

فػي  ةبرنامج تقني في ضوء المستحدثات التقنية لتنمية بعض الميارات اإللكترونيػ(:ََِٖب،سر زم)  ق -ِٓ
،سرحػػػػ لبس   حػػػػتلرس)غلػػػػرس ن ػػػػكرة(كملبسمنيػػػػاج التكنولوجيػػػػا لطالبػػػػات الصػػػػؼ العاشػػػػر األساسػػػػي بغػػػػزة

سالترللب،ال    بساإلح  لب.
 ،دارسال كر،ة  ف.ـمقدمة في تقنيات التعمي(:ََِٖ   ،ن درسكسإح  ةلؿس،ح  ال) -26

س(س:سالن ػػػكسال قمػػػتسال  ريػػػتسكتطػػػكرسالت كلػػػرس،سدارسالػػػنظـسلمن ػػػرسكالتكزلػػػ س،ََِٔالطلطػػػتس،س   ػػػدس  ػػػد) -27
 األردفس.س-ة  ف

،سرحػ لبسغػزةبالتكنولوجيػا  نمية ميػارة البرمجػة لػدى معممػيلتمقترح برنامج فاعمية (:ٕٚٓٓ)ة لد،سةط ل  -28
    بساإلح  لب،سغزة.   حتلرس)غلرس ن كرة(،سكملبسالترللب،سال  

(:سةمـسالن سسال صلتساألحسسكطرؽسالتقلػلـ،س طلكةػ تس    ػبساإل ػ راتسال رللػبسََُِةلدسالقكم،ح  ت) -29
 ال ت دة،ساإل  راتسال رللبسال ت دة.

ل لكظ نػؼسال  ريلػبسلدلسةلنػبس فسطملػبس ضملػبساحتمػداـساللػدسكة قتيػ أي (:"ََِِةلدسالقكم،ح  ت) -َّ
سالن حلبسال رللبس،س"س،س لكبسال    ػب  ال مـك

 –،يكخبات ان االذ نهُشاس ٔانخٕشٚاغ ، غاصة الرفىُتش والتلتا ح التذسعتٍ(: 2113ػبٛاد، ٔناٛى ٔػ تَات ،ػاصٔ) -31

 فهعطٍٛ .

يتؽ ٔاناخؼهى ٔانخ كٛاس ،انطبؼات اأناٗ، ءاز ءٚبَٕإ نهُشاس (: اناد2115ػبٛداث،ذٔقتٌ ٔأبٕ انعاًٛد ،ظآٛهت) -32

 اازءٌ. -ٔانخٕشٚغ ،ػًتٌ

http://www.arabpsynet.com/archives/op/OP.KawiCogn.Funct&HandPref..htm
http://www.arabpsynet.com/archives/op/OP.KawiCogn.Funct&HandPref..htm
http://www.arabpsynet.com/archives/op/OP.KawiCogn.Funct&HandPref..htm
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الوسػػائؿ والتكنولوجيػػا فػػي التعمػػيـ بػػيف اإلطػػار الفمسػػفي واإلطػػار (:ََِّةحػػقكؿس،   ػػدسةلػػدسال تػػ حس)  -33
 ،س كتلبسآي ؽ،سغزة،سيمحطلف.ُ،سطالتطبيقي

 " اليتنبجن ذي بتللمتغ   الرعل الرلاج ("2118 ) ٕٚظف ، اندٛش ، ػصٔ ، ػ تَت -ّْ
(: انخاادزٚط انظاا ٙ بتنااركتٔاث انًخؼاادءة، شفاات  نهُشااس 2114ػ تَاات، ػااصٔ إظااًتػٛم ٔانخصَااداز ،َتئهاات) -35

 فهعطٍٛ. –ٔانخٕشٚغ ، غصة 

س،س طل بسالكراؽ،غزة.أساليب تدريس التكنولوجيا(:ََِٔ)رةل د،يؤادسكةكض، نل -ّٔ
 ، كتلبسال كتلب،غزة.اأساليب تدريس التكنولوجي(:ََِٖ)رةل د،يؤادسكةكض، نل -ّٕ

منيج مقترح في التربية التكنولوجية لممرحمة اإلعدادية في ضوء االتجاىػات العالميػة (:ََِٓةل د،يؤاد) -ّٖ
،رحػػ لبسدكتػػكراه)غلرس ن ػػكرة(    بسةػػلفس ػػ س/    بساألقصػػ )اللرن   سواحتياجػػات المجتمػػع الفمسػػطيني

سال  ترؾ(.
 ءة فٙ ػٕ  َظسٚت انركت اث انًخؼدءة ػهٗ اكخعتبس بسَتيح بتنٕظتئؾ انًخؼدأث:س(ََِٗةل د، ن ) -ّٗ

رح لبس   حتلر)غلرس ن كرة(،سكملبسس،انً تْٛى انخكُٕنٕخٛت ٔبقت  اثس انخؼهى ندٖ ؽتنبتث انظف انعتبغ بغصة
 .الترللب،سال    بساإلح  لبسلنزة،سيمحطلف

هاساخ الرفىُش فٍ :"تشنامح ممرشذ لائا ػ ً خانثٍ الذماؽ لرلتُح تؼض م( 2119ػٛد ، أًٍٚ زخب ) -َْ

، زظتنت يتخعخٛس غٛس يُشٕزة ، اندتيؼت الشَاضُاخ لذي طالب الصف الخامظ األعاعٍ تغضج"

 فهعطٍٛ.–االظاليٛت ، غصة 
برنامج مقترح لتدريب معممي التكنولوجيا في مرحمة التعميـ األساسي (:سََِْغل لف،اح ؽسإلراىلـس) -ُْ

،سرح لبس   حتلر)غلرس ن كرة(،سكملبسالترللب،سال    بسيبيةالعميا في فمسطيف بناًء عمى احتياجاتيـ التدر 
 اإلح  لبسلنزة،سيمحطلف.

 فلسطين  ، آفاق مكتبة : غزة

"الؼت ُتتاخ الشَاضتتُح الفاػ تتح فتتٍ ختتانثٍ التتذماؽ ػلتتذ ط ثتتح الصتتف الراعتتغ (:2117انغاإؽٙ، ػااتؽف) -42

 فهعطٍٛ. –زظتنت يتخعخٛس غٛس يُشٕزة ، اندتيؼت االظاليٛت ، غصة  تغضج"،

س.ُ،سدارسال ركؽسلمن رسكالتكزل ،ة  ف،طالمنياج التعميمي والتدريس الفاعؿ(:ََِٔال ت كم،حيلمب) -ّْ
،سدارسغرلػػػػبسلمطل ةػػػػبسكالن ػػػػرسالتكنولوجيػػػػة وتكنولوجيػػػػا التربيػػػػة ةالتربيػػػػ(:ُٕٗٗال ر  نت،ةلػػػدسال ظػػػػلـ) -ْْ

سكالتكزل ،الق ىرة.
 غرلبسلمطل ةبسكالن رسكالتكزل ،الق ىرة.،دارسالتكنولوجيا وتطوير التعميـ(:ََِِال ر  نت،ةلدسال ظلـ) -ْٓ

 ،ة  ف:دارسال ركؽسلمن رسكالتكزل .سيكولوجية التدريس(:ََُِقط  ت،سلكحؼسكقط  ت،سن ل ب) -ْٔ

،ايدارةس(:الصػناعة والفػؾ والتركيػبٖالتكنولوجيػا)-ممحػؽ التػدريب العممػي(:ََِٓ   ر،  دمسكآمركف) -ْٕ
 ال   بسلمتدرلبسكاإل راؼسالترلكم،راـسا .

 ،ة  ف،سدارسال ركؽسلمن رسكالتكزل .طرؽ تدريس العمـو "المبادئ واألىداؼ(:ََُِـ،ح د)ال قرس -ْٖ

أثر برنامج محوسػب فػي تنميػة ميػارات التحويػؿ اليندسػي لػدى طػالب الصػؼ (:ََِٔ نصكر،س  لفس) -ْٗ
 ،سرح لبس   حتلر)غلرس ن كرة(،سكملبسالترللب،سال    بساإلح  لبسلنزة،سيمحطلف.العاشر بغزة

،سال ؤت رسالرال سلم   لبسال صػرلبسلم نػ ى سالتربية التكنولوجية في التعميـ األساسي(:ُِٗٗدؿ) يراف،ة  -َٓ
 (،الق ىرة.ُكطرؽسالتدرلس)ن كست ملـسأح حتسأيضؿ(،ال  مد)

س
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ت م ػػػتس حػػػتندسإلػػػ سنظرلػػػبساإللػػػداعسال ػػػ دسيػػػتستن لػػػبس–(:س"سأكػػػرسلرنػػػ   ست مل ػػػتسََِْنكيػػػؿس،   ػػػدسلكػػػر) -ُٓ
بسال    ػػبس ػػفسذكمسالحػػلطرةسالد  غلػػبساللحػػرل"س،س  مػػبسال  مػػـ/سالط لػػبس،سال ػػددسالداي لػػبسال قملػػبسلػػدلسطملػػ

األردفس،سسسسصسس–دانػػرةسالترللػػبسكالت مػػلـس،سة ػػ فس-األكؿسكالكػػ نتس،س  يػػدسالترللػػبسالتػػ ل سلألنػػركاساللكنحػػككس
 (.َٔ-ِْصس)

ال ػػػػػدارسس(:س"ة قػػػػػبسالحػػػػػلطرةسالد  غلػػػػػبسل لتمصػػػػػصساألكػػػػػ دل تسلػػػػػدلسطملػػػػػبسََِٕنكيػػػػػؿس،   ػػػػػدسلكػػػػػر) -ِٓ
(،سة ػ دةسُِ(س،ال  مػدس)ُال دد)س، مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموـ اإلنسانية(كال     تساألردنلبس"س،

 (.ِٔ-ُيمحطلف،سصسصس)–    بسالن  حس،ن لمسسس-الل ثسال م ت

"أثش تشنامح مسىعة فٍ ضىء نظشَح خانثٍ الذماؽ ػ تً ذلتُتح مهتاساخ (:2119ٕٚظف،خٛٓتٌ يٕظٗ) -53

، التؼشفٍ لذي طالثاخ الصف السادٌ ػشتش تتتادج ذىلىلىخُتا التؼ ىمتاخ تتسافظتاخ  تضج "الرفىُش فىق 

 فهعطٍٛ.–زظتنت يتخعخٛس غٛس يُشٕزة ، اندتيؼت االظاليٛت ، غصة 

 (س،سة  فس،ساألردفس.ِ،سال  مدس)سالتجديدات في التربية العممية والتكنولوجية(س:سُٖٖٗاللكنحككس)س -54

سwww.arabpsynet.com/archives/OP.KawiCogn.Funct&HandPref..htmسسسس
 

س
 اً: التشاخغ األخلثُحثانُ

 
1-The American Psychological Association (A.P.A )   (2005):                         

lnterhemispheric interaction during global-local processing in 

 Mathematically gifted adolescents , Australia ,Nero                                 

 psychology , Vol .(18) , No .(2).  
 

2-Good,V.C(1973):Dictionary of Education,3rd.ed,New York   
 .Mac Grow Hill Co, Inc. 
 

3-Terry,G.P.& Thomas J.B.(1997) International Dictionary of 

Education Dictionary ,Nechols Publishing Company 
 

 
 

س

 
 
 

http://www.arabpsynet.com/archives/OP.KawiCogn.Funct&HandPref..htm
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س(سُ م ؽسرقـس)س
الجانب  ومعرفةوتصنيفيا  ميارات الفؾ والتركيب الواجب توافرىا لدى الطالبة المعممة ببعض قائمة

 . الميارةأداء المسيطر في 
 ميارات الفؾ والتركيب. -&

سإةدادسالرحك  تسالتمطلطلبسكالتن لذلبسال ز بسلم  ؿ. .ُ
 ي س.كتكظل سامتل رسال ددسكاألدكاتسال ن حلبسيتسال ؾسكالتركلب .ِ

سيؾسكتركلبسال  دفسلدكل نس. .ّ
س.بسلدكل نس م يؾسكتركلبساأل .ْ
سكحتساحتلملف.األست  ل سال   دفسلكاحطبسطرؽسالم  ـسال ت ددة،كقصسال   دفسلكاحطب .ٓ
سدى فسال   دفسكاألم  بسل لطرلقبسال ن حلب. .ٔ
سقصسكلصؽسالل حتلؾسكالز  ج. .ٕ
س.األ فسكالح  ب .ٖ

 ميارات الفؾ والتركيب.*    
في  الجانب المسيطر الميارة ـ

 أداء الميارة
 أدوات الرسـ. ـالرسومات التخطيطية والتنفيذية باستخداإعداد  أواًل: 
سالتنت ضلرسسُ سال  نبساأللحرس لذلبسلت دلدست  صلؿسالت  ل سكالرلط.الرحـك

سالتن لذلب.سِ  ال  نبساأللحر تمطلطسال  نكيتس حبسالرحـك

 ال  نبساأللحر . ت)س،ص( داكلت دلدس كاض سالنق طسل  مك لبسإسّ

سال  نبساأللحرسإيرادساليل كؿسال  دنلب.سْ
ثانيا: اختيار العدد واألدوات المناسبة في الفؾ وا س.ياوتوظيف لتركيبًً

 ال  نبساألل فسيتسقل سسال  نكيتسال  دنلبسكالم للبسل لطرلقبسالحمل ب.س)سال تر(احتمداـسأدكاتسالقل سسٓ

سال  نبساأللحرسال  نكيت.سسلرحـسكتمطلطاحتمداـسأدكاتسالتمطلطسسٔ
 ال  نبساألل ف امتل رسال لردسال ن حبس حبسطلل بساألحطالسال حتكلب.سٕ

سال  نبساأللحرسسكاألدكاتسالق ط ب.سلحن لؾيتسالطرؽسةم ساسدق  ؽالساحتمداـسٖ
سال  نبساأللحرسساحتمداـسالك   بسيتسنزعسال ح  لرسكقصي .سٗ

سال  نبساألل فس ال ن  رسال ن حبس حبسنكعسال  نكيتسالم للب.سامتل رسَُ
سال  نبساأللحرس  .رل بسال قدحسال ن حلبسلنكعسال قدحسكقطرسالكقكبسال رادسة ميسمتل راسُُ
سال  نبساألل فس تركلبسالرل بسيتسال قدح.سُِ
سال  نبساأللحرس احتمداـسال  ككشسيتسة ملبساللر  ب.سُّ
سال  نبساألل فس احتمداـسالزرادل تسكسال   تلالسكال  ك تسيتسيؾسكتركلبسال  نكيتسال متم ب.سُْ
سال  نبساألل فس كةي .سامتل رسال  ؾسال ن حبسل ؾساللراغتسكالصكا لؿس حبسنسُٓ
سال  نبساألل فس احتمداـسال   تلالسلتركلبسكيؾسالصكا لؿسكساللراغتسال رل بسكال حدحب.سُٔ
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س.ثالثًا: فؾ وتركيب المعادف يدوياً 
 ال  نبساألل ف رلطسال  نكيتسيتس مز بسالط كلبسلصكرةسحمل بسكسآ نب.سُٕ

سال  نبساأللحرس لقط سكالر كع.ال ن  رسيتس كطساالت كـسيتستكزل سالضنطسةم سسُٖ
سال  نبساأللحرس اللدكم.س دلدمن رسال   دفسل ن  رسالسُٗ
سال  نبساأللحرس لر  بسالقط سال  دنلب.سَِ
سال  نبساأللحرس الكيرل نتط سال  دنلبسلكاحطبسال قدحسة ؿسالكقكبسالن يذةسيتسالقسُِ
سال  نبساأللحرس لتسكيؽسالقكاةدسال تل ب.إ رالسة ملبسالكقبسل حتمداـسال قدحسالكيرل نتسالك سِِ
سال  نبساأللحرسست يلزسكت نلؿس ن  رسالصلنلبس.سِّ
سال  نبساأللحرسسقصسالقط سال  دنلبسل حتمداـس ن  رسالصلنلب.سِْ
سال  نبساأللحرسسقصسالص  نالسالرقلقبسال  دنلب)سالص ج(سل حتمداـس ن  رسالتمرلـسسِٓ
سنبساألل فسال  سكنتسالقط سال دلدلبس.سِٔ
سال  نبساأللحرس إ رالسة ملبسالقصساللدكلبسل حتمداـسال قص ت.سِٕ

سرابعا: فؾ وتركيب األخشاب يدويًا.
سال  نبساأللحرس الت كـسيتستكزل سالضنطسةم سال لردسيتس كطسالقط سكالر كع.سِٖ

سال  نبساأللحرس لردسالقط سالم للبسل حتمداـسال لردسالم لت.سِٗ

سال  نبساأللحرسس تسال حالسالم للبسل حتمداـسال  رةس.إ رالسة ملسَّ

سال  نبساأللحرس لكاحطبسال قدحساللدكمسم للبة ؿسالكقكبسالن يذةسيتسالقط سالسُّ

سال  نبساأللحرس إ رالسة ملبسالقط ساللدكلبسل حتمداـساألزا لؿ.سِّ

سال  نبساألل فس .كالنرالس لرإ رالسة ملبسرلطسالقط سال متم بسلكاحطبساللراغتسكالصكا لؿسكال ح سّّ

سال  نبساألل فس ة ؿسكصمبسم للبس فسنكعسنقرسكلح ف.سّْ

سال  نبساألل فس ة ؿسكصمبسم للبس فسنكعسلح فسلركلبس  سط كلب.سّٓ

سال  نبساألل فس ة ؿسكصمبسم للبس فسنكعسزاكلبسل زرارسةن  رلب.سسّٔ
س.قص وتجميع المعادف بواسطة المحاـ خامسًا: 
سال  نبساأللحرسسلزسكت نلؿس  داتسالقصسل يكحتساحتلملف.ت يسّٕ

سال  نبساألل فسقصساأللكاحسكال ق ط سال  دنلبسلميبسايكحتساحتلملف.سّٖ

 ال  نبساألل ف إ رالسة ملبسالم  ـسل لصير.سّٗ

 ال  نبساألل ف إ رالسة ملبسالم  ـسل لضنط.سَْ

 ال  نبساألل ف صدلر.إ رالسة ملبسالم  ـسل حتمداـسحللكبسن  سسكقسُْ

سال  نبساأللحرست يلزسكت نلؿس  داتسالم  ـسل لقكسسالكيرل نت.سِْ

 ال  نبساألل ف إ رالسة ملبسالم  ـسل لقكسسالكيرل نتسال  دم.سّْ

 ال  نبساألل ف إ رالسة ملبسالم  ـسل لقكسسالكيرل نتسال   كبسل لن ز.سْْ
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سناسبة.سادسا: دىاف المعادف واألخشاب بالطريقة الم
 ال  نبساألل ف  م نبسالقط سال  دنلب.سسْٓ

 ال  نبساألل ف دى فسال   دفسلدكل سل ل كؿسالحملـ.سسْٔ

 ال  نبساألل ف دى فسالقط سالم للبسلدكل سل ل كؿسالحملـ.سْٕ

 ال  نبساألل ف إ رالسة ملبسالدى فسالزلتت.سْٖ

 ال  نبساألل ف دى فسالقط سالم للبسل ل كر.سْٗ

 ال  نبساألل ف  فسالقط سالم للبسل لك  للك .دىسَٓ

 ال  نبساألل ف إ رالسة ملبسدى فساللكللحتر.سُٓ

سسابعًا: قص ولصؽ البالستيؾ والزجاج.
 حرال  نبساأللسقط سالل حتلؾسإل سأ زال.سِٓ

 ال  نبساألل فسلصؽسأككرس فسقط بسل حتلكلبس  سل ضي سالل ض.سسّٓ

 ال  نبساألل فسالمدانف.ست كلؿسكرةسل حتلكلبس فسْٓ

سس)سال كادسال صقبس(س.المدانفة ؿسكرةس رنبس فسسٓٓ

 ال  نبساألل فسمككفللصؽسقط سل حتلكلبسل حتمداـسالحسٔٓ

 ال  نبساألل فسإكح بسالل حتؾسم صلبسال ركنبس.سٕٓ

 ال  نبساألل فسإكح بسالل حتؾسم صلبس ق ك بسالميبسٖٓ

سال  نبساأللحرسـساأل   ض.تمطلطسةم سالز  جسل حتمداسٗٓ

سال  نبساأللحرسقط سالز  جسل حتمداـسال  حب.سَٔ

سال  نبساأللحرسكنتسالز  جسل حتمداـسالميب.سسُٔ

سال  نبساأللحرس)كرؽسالز  ج(.ستن لـس كاؼسالز  جسل حتمداـسكرؽسالصن رةسِٔ

س  نبساألل فالس.إكح بسالز  جسلكنوسالم صس فسم ؿساألك حلدسالتتستدمؿسيتستركللوسّٔ

سال  نبساألل فستركلبسلركازس فسالز  ج.سْٔ

سال  نبساألل فستركلبس رال سز   لب.سٓٔ
سثامنًا: األمف والسالمة

 ال  نبساأللحر اللدكلب.س راة ةسقكاةدساأل فسكالح  بسةندساحتمداـساألدكاتسٔٔ

سال  نبساأللحرسصل نبساألدكاتسكال   يظبسةملي سل كؿسدكرم.سٕٔ

 ال  نبساأللحر  ك فسال  ؿ.سستلبساألدكاتسكال كادسالم ـسيترتسٖٔ

سال  نبساأللحرسمداـسالزكال س.الحمل بسيتساحتسد راة ةسالقكاةسٗٔ

سال  نبساأللحرس راة ةسقكاةدساأل فسكالح  بسةندساحتمداـسالميبسكاأل   ضسيتسالت  ربسال  ملبس.سَٕ

س
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س(ِ م ؽسرقـس)
 اختبار السيطرة الدماغية

 ترجمة كال مف أ.د. عزو عفانة ، د. يوسؼ الجيش وىو مف
 سم اهلل الرمحن الرحيم ب

 

سالط للبسال  م بسسمتل رست دلدسال  نبسال حلطرسسلدلا
 حفظيػا اهلل                               الطالبة المعممة تيأخ

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،،،،
سالل  ث/سس سلل رالسل ثسترلكمسل نكافس:س  ديكمس حفسةلدسال ت حسح لدسالسلقـك
ميارات الفؾ بعض أثر برنامج  تقني مقترح قائـ عمى نظرية التعمـ بجانبي الدماغ لتنمية  

س.المعممةالطالبة  والتركيب لدى
ساحتك  ينسل تطمل تسال صكؿسةم سدر بسال   حتلرسيتسال ن ى سكطرؽسالتدرلس)تكنكلك ل سالت ملـ(

سغزة.-   بساإلح  لب فسكملبسالترللبسل ل 
كذلؾسلأل  نبس،سال حلطرسلمد  غسلمط للبسال  م بسسال  نبت دلدسلس؛سال ريؽسايمتل رساإل  لبسةم يلر  سس

س،سةم  نسل فسال  مك  تسكاللل ن تسىتسألغراضسالل ثسكالدراحبسيقط.كال صداقلبسال م لب
 ولكم جزيل الشكر

 الباحث                                                                                                                

 حسن عبد الفتاح سعيد اجملدالوي

 

 بيانات شخصية
 اري(إجب) االسـ

   اإلسالمية   الجامعة 
                الرابع              الثالث           الثاني         األوؿ     المستوى
  صالتخص
  

 

 

 
لألعرار الذورىس *  زا االخرثاس مأخىر من  وراب " الرذسَظ واالرؼ ا  تالذماؽ رٌ الدانثُن" ،

 .251، 258م ،ص8002ػضو ػفانح والذورىس َىعف الدُش الطثؼح األولً 
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الخٌار الرقم
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فقرات االختبار

اختبار تحديد الجانب المسيطر مف الدماغ

1

2

دائماً أنظر إلى طرق جدٌدة لعمل واجبات قدٌمة .

دائماً أنظر إلى الطرٌقة  المستعملة لعمل واجبات قدٌمة دون تغٌٌرها .

من الممتع أن أتعرض للمخاطر .

استمتع بدون التعرض للمخاطر .

3

أبدأ أعمال كثٌرة فً وقت واحد دون االنتهاء منها .

ٌجب إنهاء العمل قبل البدء فً عمل أخر .

4

ال أستخدم الخٌال فً عملً . 

استخدم خٌالً دائماً فً أي عمل أقوم به .

5

أستطٌع تحلٌل ما سٌحدث بعد ذلك .

أستطٌع أن أشعر وأحس بما سٌحدث بعد ذلك .

6

أحاول إٌجاد أفضل حل للمشكلة .

أحاول أن أجد حلول مختلفة للمشكلة . 

7

طرٌقة تفكٌري تتطابق مع الصور الموجودة فً ذهنً.

طرٌقة تفكٌري تتطابق مع الكلمات الموجودة فً ذهنً.

8

أوافق على أي فكرة جدٌدة مثل األخرٌن .

أناقش أي فكرة جدٌدة أكثر من األخرٌن .

9

الناس ال ٌفهمون كٌف أنظم األشٌاء .

الناس ٌعتقدون أننً أرتب األشٌاء جٌداً .

13

أعمل األشٌاء السهلة أوالً وبعدها المهمة .

أعمل األشٌاء  المهمة أوالً وبعدها السهلة.

10

عندي انضباط  ذاتً جٌد .

أعمل عادًة من خالل أحساسً وشعوري .

11

14

أحٌاناً فً المواقف الجدٌدة ٌوجد لدّي أفكار كثٌرة .

أحٌاناً فً المواقف الجدٌدة ال ٌوجد لدّي أي فكرة .

15

أحب أن ٌكون هناك تغٌٌر كبٌر  خالل فترة حٌاتً

أحب أن تكون حٌاتً منتظمة ومخطط لها .

أخطط لوقتً عند القٌام بعملً .

ال أفكر فً الوقت عندما أعمل . 

12

عند أخذ قرار صعب أختار ما أعرف أنه صحٌح.

عندما أخذ قرار صعب أختار ما أشعر أنه صحٌح .

16

أعرف أننً على صواب ألننً أملك مبررات مقنعة .

أعرف أننً على صواب حتى بدون مبررات مقنعة .

17

أوزع عملً على الوقت المتاح لً .

أحب أن أنهً عملً حتى ولو فً أخر دقٌقة .

20

21

18

أحتفظ باألشٌاء فً مكان واحد .

االحتفاظ باألشٌاء ٌعتمد على العمل الذي أقوم به.

19

ٌجب أن أتبع خططً .

ممكن أن أتبع خطط أي شخص أخر . 

فً أي مهمة جدٌدة أرٌد أن ٌخبرنً األخرٌن عن الطرٌقة المثلى ألدائها.

فً أي مهمة جدٌدة أختار طرٌقتً بنفسً ألدائها.

أنا شخص متماسك وثابت .

أنا شخص مرن وغٌر قادر على التنبؤ .

 الباحث  حسن عبد الفتاح سعيد اجملدالوي
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س(ّ م ؽسرقـس)
 

 رحيم سم اهلل الرمحن الب
 
 
 

 .....................................................................   حفظه الله.:  ذالسيد الدكتور / األستا
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...    
 

 اختثاراملوضوع : حتكيم 
 

س س:سبعنوافلل رالسل ثسترلكمس حسف عبد الفتاح سعيد المجدالويالباحث / لقـك
 

ميارات بعض أثر برنامج  تقني مقترح قائـ عمى نظرية التعمـ بجانبي الدماغ لتنمية  "
احتك  ينسل تطمل تسال صكؿسةم سدر بسال   حتلرسيتسس، " الفؾ والتركيب لدى الطالبة المعممة
سغزة.- فسكملبسالترللبسل ل    بساإلح  لبسال ن ى سكطرؽسالتدرلس)تكنكلك ل سالت ملـ(

س
 

سلت كلـسىذاسايمتل رسيتسضكلسملرتكـسيتسىذاسال   ؿسكلذاسأر كس مف  فسحل دتكـسالتكـر
 حيث :
 .سصل غبسةل راتسايمتل ر
 .ط لقتوسلم ني جسكلط قبسال   ظب  

 .ن حلبساللدانؿسلكؿسيقرةس فسيقراتسايمتل ر  

 .،سال ذؼ،اإلض يب
س

 ناتكمشاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حس
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ...
 

 الثازث                                                                       

                                  حسف عبد الفتاح سعيد المجدالوي                      
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س(ْ م ؽسرقـس)
 االختبار التحصيمي

 ةالمعممالطالبة  لدى  والتركيب ؾفميارات البعض صيمي لقياس الجانب المعرفي في االختبار التح
 سم اهلل الرمحن الرحيم ب

 المعممة.الطالبة  ختي أ

 ... السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته        

 يػػ راتسال ػػؾسكالتركلػػبسالتػػتسلتضػػ ني ساللرنػػ   سل ضسىػػذاسايمتلػػ رسصػػ ـسلقلػػ سسدر ػػبسا ت كػػؾسلػػ
س،سكىكسألغراضسالدراحبسكالل ثسال م تسيقطس.التقنت

س نؾسقرالةست مل  تسايمتل رسقلؿسال ركعسيتساإل  لب.سيلنوسلر  
 تعميمات االختبار:

س(سدقلقب.ْٓ)ػسز فسايمتل رس  ددسل .ُ
 (س فسنكعس)ايمتل رس فس ت دد(.ُةددساألحنمبس) .ِ

 (سيقرة.َْلتككفسايمتل رس ف) .ّ

 اللدلسل إل  لب.ةساألحنمبسل كؿس لدسقلؿسللر  سقرا .ْ

 لر  سكض سر زساإل  لبسيتس  ت حساإل  لبسال ريؽس  سكرقبساألحنمب. .ٓ

 

 يغ حًُٛتحُت نهدًٛغ بتنخ ٕ  ٔانُدتذ.

                

 حسف عبد الفتاح المجدالوي الباحث
 

 مالزظح:

 :حٙٚسخٗ َقم زيص إختبخ  إنٗ ي ختذ االختبت فٙ انددٔل اٜانًؼهًت :  انطتنبت اخخٙ

1  2  3  4  5  6  7  8  
9  10  11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  
25  26  27  28  29  30  31  32  

33  34  35  36  37  38  39  40  
س

س
س
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 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي:         ػة:............................... لمعمماالطالبة اسـ       س
س فسأنكاعسالرحـساليندحت:.......................سس.ُ
س  ل س  سذكرد.سسالرحـسالت  ل تج.سالرحـسالتن لذمب.سالرحـسالتص ل تأ.س
سسسس.ِ س...........لتـست دلدس كاض سالنق طسكتمطلطسال  نكيتس حبسالرحـك
ساللل نلبد.سالت  ل لبج.سالتن لذلبب.سالتص ل لبسأ.س
س........ن رادس  نكلبس  دنلبسةم س كؿسحداحتسنحتمدـسس..ةندسرحـستمطلطساس.ّ
س  ل س  سذكرسد.سال نقمبج.سال ر  رب.س حطرةسالقل سسسأ.س
س:...........غـسسََٓ-ََّلمطرؽسةم ساألدكاتسالق ط ب،سكيتستركلبسأ زالسال  نكيتسالم للبسكالكزفس فسس.ْ

سالك   بد.س ال  ككشسال  دمج.سالدق  ؽب.سسال  ككشسال مملتأ.س

س.ٓ
سةندسنزعسال ح  لرسل حتمداـسالك   بسل بس
س     :...............كض سقط بسم للبست تسرأسسالك   بسلػس

س
   لبسحطالسال  نكلبسسب.س   لتي س فسالكحرسأ.

س فسآك رسالك   بس
ل   لبسال ح  رس فسسج.

سالتمؼ
سلنزعسال ح  رسد.
سلص كلبس

س..............  رلت رللساأل ك ؿسالدامملبس نسس.ٔ
سالتمرلـسد.سالتمرلقبج.سس ن نل تب.السزكانبأ.الس
س........ةندسقل سسال  نكيتسال  دنلبسكالم للبسنحتمدـسس..س.ٕ
سال نقمبسد.سال ترج.سال ر  رب.س حطرةسالزاكلبسسسأ.س
س.:...............سحـسنحتمدـس لردسٓ×سحـسّةندسلردسكقبسكحطس  نكلبسةم س كؿس حتطلؿسس.ٖ
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس رل سأ.س سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدانرمسج.س حتطلؿسب. سحكلنتسد.
س................سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس مـسنمت رسرل بسكقبسْل  ؿسكقبسنصؼسقطرهسس.ٗ
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس مـٖقطرى سج.سس مـْقطرى سب.سسحـسَُطكلي سأ.سس س مـٔقطرى سد.س
س....................ل لطرؽسنحتمدـسسسةندسة ؿسلر  بسلقط تلفس  دنلتلفس.َُ
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالدق  ؽج.سسسال  ككشب.س  كنبساللر  ـأ.سس سس  كنبسالم  ـد.
س.............ل ضي  سلكاحطبسلرغتسرأحوس حدسسنحتمدـس:سلرلطس  نكلتلفس  سس.ُُ
س.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ت حس ؽأ.سس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ؾس رل ب.س سك   بسسد.س.س  ؾسة دمج.س
سسس..............سسسسسسسسسسسسسسسسسةندسيؾسلرغتسيتسةظ بستكصلؿ)سكم نت(سسنحتمدـس  ؾس.ُِ
س  ؾسذاتتد.سس  ؾستحترج.سسيملللس.سبسة دمأ.سس
س..................ةندسرحـسكتمطلطسال  نكيتسنحتمدـسأدكاتسس.ُّ
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالكت لبسسج.سسالرحـسب.سالطرؽسأ.سسس سالن رسد.
س.................. ؿسنحتمدـسةندستكللتسال  نكيتسةندسال س.ُْ

سال  ككشسد.ساللراغتج.س. مز بسالط كلبب.س.الزرادلبسأ.سس

س..............تن رسال   دفسلكاحطبسس.ُٓ
س ن  رسحراؽسالظيرد.سسالزكانبس ن  رسج.سال ن  رسال دلدمساللدكمب.سس ن  رسالت ح حسأ.س
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س..............تلر ـسالقط سال  دنلبسلكاحطبسس.ُٔ
سال  ك تد.سسال طرقبس)الدق  ؽ(ج.سس  كنبساللر  ـسب.سسإلز لؿس.اأس
س..............ل  ؿسالكقكبسيتسال درافسكال  نكيتسنحتمدـس:س.ُٕ
س قدحساآللتد.سالس مؼساللدكمج.سالسسب.سالمكلبسال رنح كمس قدحساللدكمأ.الس
س.س..............نحتمدـسلقصسكقط سالقط سال  دنلبس ن  رسس.ُٖ
سالزكانبد.سسحراؽسالظيرج.سسالصلنلب)سساأليقتس(سب.سستمرلـسالسأ.س
س.................سنحتمدـسلقصسالص  نالسال  دنلبس ن  رس.ُٗ
سالتمرلقبد.سسالت ح حج.سسالصلنلبسب.سستمرلـسأ.سالس
س.لتـسكنتسال دلدسكت كلموسلكاحطبس..............س.َِ

س
- ن  رس-ال  ككشج.سس  ؾس-ك   بس-ال مز بب.سسال  ككش-ال مز ب–الزرادلبأ.س

سإز لؿ
-  كنبسلر  ـ-دق  ؽد.س

س قدح
س.ساألداةسالتتستحتمدـسلقصسال  دفسل  ك ؿس ن لبسس.ُِ
س ن  رسالزكانبد.س ن  رسحراؽسالظيرج.سس قصسالص جسب.سسال ن  رسال دلدمساللدكمأ.سس
س................تلردسالقط سالم للبسالتتست ت جسإل ستحكلبسكللرةسنحتمدـسسس.ِِ
سال لردسال دلدمسالم فد.سال لردسالم لتسالن ةـج.سال لردسالم لتسالم فب.سال لردسال دلدمسالن ةـسسأ.س
س....................نحتمدـسال  رةسإل رالسة ملبسسس.ِّ
سالطرؽد.سساللردسج.سالن رسسب.سال حالسكالتحكلبسسأ.س
س............لتـستكللتسالقط سالم للبسلكاحطبسس.ِْ
سالت رلضسلم رارةد.سسال دج.سالطرؽسب.سال ح  لرس-النرال-اللراغتأ.س
س.............تحتمدـسكصمبسالنقرسكالمح فسيتسسس.ِٓ
سالريكؼد.سالط كيتج.ساألدراجسس-ح لـب.سالسالح لـس-ألكابسالمزانفأ.سس
سلتـساحتمداـس...............سإل رالسة ملبسالقط س.ِٔ
سأدكاتسالقل سد.سسأدكاتساللردج.سك تال  ب.ساألزا لؿأ.س
س)سل  ـساألكح لف(س............لتـسقط سال   دفسل  ملبسالم  ـسلكاحطبسسس.ِٕ

الم ػػػػػػػ ـسلػػػػػػػ لقكسسالكيرلػػػػػػػ نتسأ.سس
سساللدكم

الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـسلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لقكسسسب.س
سالكيرل نتسال   كبسل لن ز

الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـسال دلػػػػػػػػػػػػػػػػػدمسسج.س
سالتقملدم

سل  ـساألكحتساحتلملفد.س

س............فس  سل ضي  سلدر بسالتمدفسس تتسلند   سلكاحطبسل  ـسلتـسرلطسقط تلس.ِٖ

س
الم ػػػػػػػ ـسلػػػػػػػ لقكسسالكيرلػػػػػػػ نتسأ.س

سساللدكم
الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـسلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لقكسسسب.س

سالكيرل نتسال   كبسل لن ز
الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـسال دلػػػػػػػػػػػػػػػػػدمسسج.س

سالتقملدم
سل  ـساألكحتساحتلملفد.س

س..............سسسٓسسَََٕل  ـسدر بس رارتوسس.ِٗ

س
قكسسالكيرل نتسالم  ـسل لس أ.

 اللدكم
الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـسلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لقكسسسب.س

سالكيرل نتسال   كبسل لن ز

الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـسال دلػػػػػػػػػػػػػػػػػدمسسج.س
سالتقملدم

س
سل  ـساألكحتساحتلملفد.س

س..............أيضؿسأنكاعس   لبسال   دفس فسالتقمل تسال كلبسىكسس.َّ
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س
سانتيتساألحنمبس

س
س
س
س
س

 الدى فساللدكمسأ.س
سالدى فسالكيرككل ل مب.س
س)ال م نب(سسسس

سدى فسطلقبساألح سسد.سفسال  نلبالدى فسل أللكا .ج

س.س....................لتـساحتمداـسالترلنتلفسيتسة ملبسدى فسطلقبساألح سساللدكلبسلػس.ُّ

 الت كـسل ح  بسالدى فج.س الت كـسلكك يبسال  مكؿب. أ.سلمت كـسلك لبساللكلبسس
الػػػػػػػػػػػػػػػت كـسلحػػػػػػػػػػػػػػػ  كبسد.س

سالدى ف
س.................... فلصن ةبسكرةس فسالل حتؾسنحتمدـس للل تسس.ِّ

 PSاللكللحترلفسب.س PPاللكلللركلملفأ.سس
اللكلل لنلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿسج.

  PVCكمكرالد

لػػػػػػكلتسإلكمػػػػػػلفسةػػػػػػ ل سد.س
سالكك يب

س...................لتـستكللتسقط تلفس فسالل حتؾسلكاحطبسس.ّّ
سالم  ـسد.سال ح  لرسج.ساللراغتسب.سالحلمككفسسأ.س
س............. جسلت كلموسلكاحطبلتـسة ملبسالتمطلطسةم سالز س.ّْ
سال مزاتسد.سال  حبسج.ساأل   ضب.سسالقمكل تأ.س
س...............لقط سالز  جسل للدسأكساآللبسس.ّٓ
سالزرادلبسد.سالميبسج.ساأل   ضب.سسال حنفسالصمبس)ال  حب(أ.س
س...............إل رالسة ملبسكنتسالز  جسنحتمدـسز  جسسسس.ّٔ
سسالرص صتسد. اللكركفسج. الحلمك ب.س سالصكداأ.س
سإلكح بسالز  جسلكنوسالم صس فسم ؿس..........سالتتستدمؿسيتستركللوس.ّٕ
ساللكدرةد.سسسساألصل غسج.ساأللكافسب.ساألك حلدسأ.س
س...............ةندساحتمداـساألدكاتسيتسأمسة ؿسل بس راة ةسسس.ّٖ
سال   لبس فسالتمؼد.سسقكاةدساأل فسكالح  ب.سج   قكاةدسالنظ ـسسب.سال   لبس فسال م طرسأ.س
س.................. فسأىـساأل كرسالتتسل بس راة تي سةندساينتي لس فسال  ؿسسس.ّٗ

 ترتلبسال كادسالم ـسب.س ترتلبساألدكاتسيتسأ  كني .أ.سس
تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنلؼساألدكاتسسج.

   ل س  سذكرد.سسكال كادسالم ـ

س.س..............بسكاأل   ضسلنصالسةندسإ رالست رلبسل حتمداـسالميس.َْ

 .إغ ؽسأنلكلبساللكت  زس لدانسأس
لػلسسالق ػػ زاتسةنػدس حػػؾسسب.

ساأل   ض
   ل س  سذكرد.سسارتدالس  لسسال  ؿسج.
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س(ٓ م ؽسرقـس)
 

 سم اهلل الرمحن الرحيم ب
 
 
 

 ....................................   حفظه الله..................................:  ذالسيد الدكتور / األستا
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...    
 

 تطاقح املالحظحاملوضوع : حتكيم 
 

س س:سبعنوافلل رالسل ثسترلكمس حسف عبد الفتاح سعيد المجدالويالباحث / لقـك
 

ميارات بعض لتنمية أثر برنامج  تقني مقترح قائـ عمى نظرية التعمـ بجانبي الدماغ " 
احتك  ينسل تطمل تسال صكؿسةم سدر بسال   حتلرسيتسس، " الفؾ والتركيب لدى الطالبة المعممة
سغزة.- فسكملبسالترللبسل ل    بساإلح  لبسال ن ى سكطرؽسالتدرلس)تكنكلك ل سالت ملـ(

س
 

سلت كلـسلط قبسال   ظبسيتسضكلسملرتكـسيتسىذا ال   ؿسسكلذاسأر كس فسحل دتكـسالتكـر
 مف حيث :

 .سصل غبسةل راتسايمتل ر
 .ط لقتوسلم ني جسكلط قبسال   ظب  

 .ن حلبساللدانؿسلكؿسيقرةس فسيقراتسايمتل ر  

 .،سال ذؼ،اإلض يب
س

 شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ...
 

 الثازث                                                                       

                                  حسف عبد الفتاح سعيد المجدالوي                      
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س(ٔ م ؽسرقـس)سسسسس
 تطاقح املالحظح
 بة المعممةطاللدى الالفؾ والتركيب بطاقة المالحظة لقياس الجانب األدائي في ميارات 

س

سال ؾسكالتركلبلط قبس   ظبس ي راتس
ساحـسالط للبسال  م ب:..............................سسسسسس

س

 الميارة

 درجة اإلتقاف 

  
بيرة
ك

طة 
وس
مت

 

 
يمة
قم

 

 .أدوات الرسـ ـإعداد الرسومات التخطيطية والتنفيذية باستخداأواًل: 
1 

سالتن لذلبسلت ددست  صلؿسال ست  ل سكالرلط.ت ضرسالرحـك
   

2 
سالتن لذلب.تمط  طسال  نكيتس حبسالرحـك

   

3 
 .ةفسطرلؽساليل كؿسالكرقلبس ردساليل كؿسال  دنلبت

   

 .: اختيار العدد واألدوات المناسبة في الفؾ والتركيب وتوظيفياثانياً 

4 

تحتمدـسأدكاتسالقل س)سال تر(سيتسقل سسال  نكيتسال  دنلبسكالم للبسل لطرلقبس
 الحمل ب.

   

5 
سال  نكيت.سسلرحـسكتمطلطحتمدـسأدكاتسالتمطلطست

 
  

6 
 مت رسال لردسال ن حبس حبسطلل بساألحطالسال حتكلب.ت

 
  

7 
سكاألدكاتسالق ط ب.سلحن لؾيتسالطرؽسةم ساسدق  ؽالتحتمدـس

   

8 
ستحتمدـسالك   بسيتسنزعسال ح  لرسكقصي .

   

9 
   نكيتسالم للب.ال ن  رسال ن حبس حبسنكعسالستمت ر

   

10 
 ة مي .سرل بسال قدحسال ن حلبسلنكعسال قدحسكقطرسالكقكبسال رادمت رست

   

11 
سحتمدـسال  ككشسيتسة ملبساللر  ب.ت

   

 .ي تحتمدـسالزرادل تسكال   تلالسكال  ك تسيتسيؾسال  نكيتسال متم بسكتركلل 12
   

13 
س حبسنكةي .سمت رسال  ؾسال ن حبسل ؾساللراغتسكالصكا لؿست
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 الميارة

 درجة اإلتقاف 

بيرة
ك

طة 
وس
مت

 

 

 
يمة
قم

 

 

س.يدوياً  ياثالثًا: فؾ المعادف وتركيب
س

14 
 رلطسال  نكيتسيتس مز بسالط كلبسلصكرةسحمل بسكسآ نب.ت

   

15 
 اللدكم.س دلدمن رسال   دفسل ن  رسالت

   

16 
سلر ـسالقط سال  دنلب.ت

   

17 
ًهس سحتمداـسال قدحسالكيرل نت.ة ملبسالكقبسل سم رستي

   

18 
ست يزسكت نؿس ن  رسالصلنلبس.

   

19 
سل حتمداـس ن  رسالصلنلب.سأكسالم للبسقصسالقط سال  دنلبت

   

20 
ستقصسالص  نالسالرقلقبسال  دنلب)سالص ج(سل حتمداـس ن  رسالتمرلـس

   

21 
 تكنتسالقط سال دلدلبس.

   

22 
 .اللدكمسل حتمداـسال قصستقصسال  دف

   
 

س.يدوياً  ياوتركيب خشاب: فؾ األرابعاً 

23 
 لردسالقط سالم للبسل حتمداـسال لردسالم لت.ت

   

24 
ًي رمسة ملبسال حالسل حتمداـسال  رةس. سته

   

25 
 .كالنرالسط سلكاحطبساللراغتسكالصكا لؿسكال ح  لرة ملبسرلطسالقًسسم رستهس

   

26 
   ؿسكصمبسم للبس فسنكعسنقرسكلح ف.ت

   
 

بواسطة المحاـ يا ص المعادف وتجميعقمسًا: خا  

27 
سكحتساحتلملف.لكاحسكال ق ط سال  دنلبسلميبساألقصساألت

   

28 
 كالضنطسإ رالسة ملبسالم  ـسل لصير

   

29 
سإ رالسة ملبسالم  ـسل لقكسسالكيرل نتسال  دم.
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 الميارة

 درجة اإلتقاف 

 

 
بيرة
ك

طة 
وس
مت

 

 
 

 
مة 
قمي

 

معادف واألخشاب بالطريقة المناسبة.سادسا: دىاف الس  

30 
  م فسالقط سال  دنلب.ستهس

   

31 
 دىفسال   دفسلدكل سل ل كؿسالحملـ.تس

   

.وسابعًا: قص البالستيؾ والزجاج ولصقس  

32 
ست كؿسكرةسل حتلكلبس فسالمدانف.

   

33 
سمككفلمصؽسقط سل حتلكلبسل حتمداـسالحت

   

34 
س.داةسالنقشمداـسأالز  جسل حتتنقشسةم س كاؼس

   

35 
سقط سالز  جسل حتمداـسال  حب.ت

   

36 
 تكنتسالز  جسل حتمداـسالميب.

   

37 
ستركلبسلركازس فسالز  ج.

   

س. ثامنًا: األمف والسالمة

38 
 اللدكلب.سقكاةدساأل فسكالح  بسةندساحتمداـساألدكاتستراةت

   

39 
  ك فسال  ؿ.ستترتبساألدكاتسكال كادسالم ـسي

   

40 

تراةتسقكاةدساأل فسكالح  بسةندساحتمداـسالميبسكاأل   ضسيتسالت  ربس
   سال  ملبس.

 

س
س
س
س
س
س
س
س
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س(ٕ م ؽسرقـس)
 ةػأدوات الدراسو  لمبرنامج التقني فػادة المحكميػاء السػة بأسمػقائم

 الصفة االعتبارية مكاف العمؿ الدرجة العممية االسـ ـ
سن نبسة لدسكملبسالترللبسلمتطكلرسال    بساإلح  لبست ذأحسأس.سد.سيت لبسصل تسالمكلكسس-ُ
سن نبسة لدسكملبسالترللبسسال    بساإلح  لبسأحت ذسأ.سد.سةزكسإح  ةلؿسة  نبس-ِ
سككلؿسكزارةسالترللبسكالت ملـسكزارةسالترللبسكالت ملـسسأحت ذس   رؾسأ.د.س   دسألكس قلرس-ّ

س   بساألقص  سأحت ذس   رؾسد.سل ل س   دسألكس   كحس-ْ
كالدراح تسسال  ت  سة لدسكملب

سال تكحطب
سرنلسسقحـسال كدةس    بساألقص سأحت ذس   رؾسد.س   كدس حفساألحت ذس-ٓ
سأحت ذسال ن ى سكطرؽسالتدرلسس    بساألقص سأحت ذس   رؾسأ.د.سيؤادسةل دسس-ٔ
سلسأحت ذسال ن ى سكطرؽسالتدرسس    بساألقص سأحت ذس ح ةدسد.سح  السال  ر تس-ٕ

كطرؽسيتسال ن ى سدكتكراةسسد.إلراىلـس   دةسس-ٖ
س دلرس درحبسسكك لبسالنكثسالدكللبسالتدرلس

س  رؼسالدراح تسال مل سال    بساإلح  لبسسأحت ذس ح ةدسد.س   كدسالرنتلحتس-ٗ

كطرؽسيتسال ن ى سسكتكارةدس.س   دسألكسةكدةسدس-َُ
سلتدرلسأحت ذسال ن ى سكطرؽساسال    بساإلح  لبسسالتدرلس

كطرؽسيتسال ن ى سسكتكراةدس.س نلرسحمل  فس حفدس-ُُ
سأحت ذسال ن ى سكطرؽسالتدرلسسال    بساإلح  لبسسالتدرلس

   حتلرسيتسال ن ى سسأ.سأ  دسإح  ةلؿسألكسحكلرحسس-ُِ
سكطرؽسالتدرلس

 دلرلبسال   يظبس
سالكحط س

سرنلسسقحـسالتقنل ت

   حتلرسيتسال ن ى سسأ.س  دمسألكسةزلزس-ُّ
سرنلسسقحـسالتقنل تس دلرلبس   يظبسريالسكطرؽسالتدرلس

سأ.سزل دسلرك تس-ُْ
لك لكرلكسستكنكلك ل س

سالت ملـ
سرنلسسقحـسالتقنل تسس دلرلبس   يظبسغزة

   حتلرسال ن ى سكطرؽسسأ.سك دمس كرمس كدةس-ُٓ
سكك لبسالنكثسالدكللبستدرلسسال مـك

 حنكؿس ركزس ص درسالت مـس
س)النصلراتسكاللرل (

   حتلرسال ن ى سكطرؽسسأ.سإل دس   كدسالن  رس-ُٔ
سكك لبسالنكثسالدكللبستدرلسسالرل ضل ت

س حنكؿس ركزس ص درسالت مـسسسسس
س)ال ن زمسكدلرساللمال(سسس

   حتلرسيتسال ن ى سسأ.سر زمس ق بسس-ُٕ
س درسستكنكلك ل سسس دلرلبسالترللبسكالت ملـسسالتدرلسسكطرؽ

س

س
س
س
س
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س(ٖ م ؽسرقـس)
س

س
س
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س(ٗقـس) م ؽسرس
 سم اهلل الرمحن الرحيم ب

 
 

 .....................................................................   حفظه الله.:  ذالسيد الدكتور / األستا
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...    
 

 الربنامج التقني يمكاملوضوع / حت
 

س س:سبعنوافلل رالسل ثسترلكمسسحسف عبد الفتاح المجدالوي الباحث / لقـك
 

أثر برنامج  تقني مقترح قائـ عمى نظرية التعمـ بجانبي الدماغ لتنمية ميارات  " 
ةم سدر بسال   حتلرس فسكملبسسؿلم صكسس، الفؾ والتركيب لدى الطالبة المعممة "

سالترللبسل ل    بساإلح  لب.
 

سلت كلـسىذاساللرن   سيتس مف ضكلسملرتكـسيتسىذاسال   ؿسكلذاسأر كس فسحل دتكـسالتكـر
 :حيث
 .ط لقتوسلم ني ج  

 .ن حلتوسلم نكاف  

 .سال ذؼ،اإلض يب،  ستراهس ن حل ن
س

 شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ...
 

 

سالط لبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
سسس حفسةلدسال ت حسح لدسال  ديكمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

س
س
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س(َُ م ؽسرقـس)
 البرنامج التقني

 البرنامج التقني : 

إةػػػ دةسصػػػل غبس   كةػػػبس ػػػفسالملػػػراتستقػػػدـسل لكحػػػ نؿسالت مل لػػػبسس:" ل ػػػرؼساللرنػػػ   سالتقنػػػتسل نػػػو
س(.ٕ:سََِٓيتسالت ملـسلتلحلرس ركبست قلؽساألىداؼسالت مل لبس".س) حف،سكالتكنكلك ل س

قنػػػػتسلت قلػػػػؽسغ لػػػػ تسن ل ػػػػبس ػػػػفساي تل  ػػػػ تسالتدرلللػػػػبسلػػػػدلساللرنػػػػ   سالتسإةػػػػدادكقػػػػدستػػػػـس
ال ػؾسكالتركلػبسلػدلسالط للػ تس،سس يػ راتل ػضسأىػداؼستت مػؽسلتن لػبسالط لل تسال  م  تسكلت قلؽس

ك ػػفسكػػـسةم لػػبسق ن ػػبسةمػػ سنظرلػػبسالػػت مـسل ػػ نلتسالػػد  غس،سسحػػساللرنػػ   سكيػػؽسأسإةػػدادتػػـسسكلػػذلؾ
س.تطللقوسكتقكل و

س

 : مبررات بناء البرنامج

مػػػف خػػػالؿ اطػػػالع الباحػػػث عمػػػى األدب التربػػػوي، ومالحظتػػػو لمواقػػػع العممػػػي فػػػي ميػػػداف 
 التدريس  فقد الحظ وجود الكثير مف الصعوبات والمعيقات التي دفعتو لبناء البرنامج انطالقػًا مػف

س:سسالمبررات اآلتية
 نيػػ جسالػػكاردةسيػػتسسكالتركلػػبسؾ ػػل ػػضسال  ػػ ىلـسالتػػتستت مػػؽسل يػػ راتسالساحػػتل  بصػػ كلبس .ُ

حػػتراتل ل تتـساحػػتمداـسلرنػػ   ستقنػػتسل ػػت ؿسةمػػ سطرانػػؽسكسحػػكؼسلػػ،لػػذاس(ٗ-ٕالتكنكلك لػػ ) سا 
ل إلضػػ يبسإلػػ ستحػػ ةدسةمػػ ساحػػتل  بسال  ػػ ىلـسةػػفسطرلػػؽسةرضػػي سل حػػمكبس لحػػطستػػدرلسس

 كالكح نؿسالت مل لب.ساللر  ل ت

كؼس:)الحػػ ل سكالكػػ  فسالل  ػػثس ػػفسمػػ ؿسملرتػوسيػػتستػػدرلسس نيػػ جسالتكنكلك لػ سلمصػػ ساةتقػ د .ِ
ك  ػػػػ سآرالسالػػػػز  لسأفسدركسسالكتػػػػبسال ت مقػػػػبسل كضػػػػكعسالدراحػػػػبست تػػػػ جسإلػػػػ سسكالت حػػػػ (،

 ػػػفسمػػػ ؿسالتنكلػػػ سيػػػتسكتكضػػػل ي سإضػػػ يبسةنصػػػرسالت ػػػكلؽسيػػػتسةػػػرضسال ػػػ دةسالت مل لػػػبس
كأل ؿسذلؾسق ـسل  ملبسإة دةسصل غبسلمػدركسسلتتن حػبس ػ سطلل ػبسس،اإلحتراتل ل تكسالطرانؽس
 .التقنتسالق نـسةم سنظرلبس  نلتسالد  غسساللرن   

ل ت ػػػدسةمػػػ سال  نػػػبسال  مػػػػتسسكلػػػبرسكالتسؾ ػػػالل  ػػػثسأفسالتػػػدرلسسال  ػػػ ؿسل يػػػ راتسالسإل ػػػ ف .ّ
تػدرلسسىػذاسال نيػ جسيػتسسل ػبسالتركلػزسةمػ سضػركرةكست،سقنػكاألدانتسالػذمسلػكيرهساللرنػ   سالت

فستدرلحػػػوسيػػػتسالنػػػرؼس ػػػس)    ػػػؿسال  حػػػكبسككرشسالتكنكلك لػػػ (سلػػػدينسس:الطلل ػػػتسأمسك نػػػو 
 .الص لبس



                                                                       129 

ةمػ سأدالسدكرهسسانسك  مػوسقػ درسس، ػفسأ ػؿسالنيػكضسل حػتكلسال  مػـضركرةستكيلرسدللػؿسلم  مػـسس .ْ
 .يتسضكلسنظرلبسالت مـسل  نلتسالد  غسالترلكمسكالت مل تسةم سأك ؿسك و

 بساإل ك ن تسالتتسل ت  ي س  م كس  دةسالتكنكلك ل سيتستدرلسس ي راتسال ؾسكالتركلبس.قم .ٓ

سك كدسض ؼسلدلس  م تسالتكنكلك ل سيتسإتق فس ي راتسال ؾسكالتركلب.س .ٔ

   ظبسالػدكرسالكللػرسكالنػ  السلملػرا  سالت مل لػبسيػتستن لػبسال يػ راتسىػذاس ػفسمػ ؿساطػ عس .ٕ
 بسالتتستـستطللقي سيتسدراح تسح لقب.سالل  ثسةم سل ضساللرا  سالت مل ل

 المنطمقات الفكرية والفمسفية التي اعتمد عمييا الباحث في بناء البرنامج:

 . تسال دلكبسيتست ملـسالتكنكلك ل سكم صبنسنظرلبس  نلتسالد  غايت  ى -ُ

كاكلػػػبسل ؛سيمحػػػ بسكزارةسالترللػػػبسكالت مػػػلـسال ػػػ لتسالتػػػتستػػػكلتساىت   ػػػ نسكللػػػرانسل نيػػػ جسالتكنكلك لػػػ  -ِ
 يتس   ؿسالت ملـ.سكاتٌل عسالطرانؽسكاإلحتراتل ل تسال دلكبسسالتقدـسالتكنكلك ت

 .(ٗ-ٕكتبسالتكنكلك ل سلمص كؼ) -ّ

 .يتس ر مبسالت ملـسال    تمص نصسالط لل تس -ْ

 لن لساللرا  سالت مل لبسالتقنلب.مص نصس -ٓ
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 مراحؿ إعداد وبناء البرنامج:

حسقػ نـسةمػ سنظرلػبسالػت مـسل ػ نلتسالػد  غسلرن   ستقنتس قتػرسلن لسس ىديتسالدراحبسإل
،سكليػػػذهسالن لػػػبسقػػػ ـسالل  ػػػثس يػػػ راتسال ػػػؾسكالتركلػػػبسلػػػدلسالط للػػػبسال  م ػػػبل ػػػضسلتن لػػػبس

تن كلػػتسلنػػ لساللػػرا  سالت مل لػػبسك نيػػ سستةمػػ س   كةػػبس ػػفسالدراحػػ تسالحػػ لقبسالتػػس يط علػػ
س(.ََِٓ(، حف)ََِٔ(، نصكر)ََِٕ(،ة لد)ََِٕاألغ )سدراحب

سللرن   سالتقنت:ا سالل  ثسال را ؿساآلتلبسةندسلن نوسكحكؼسلتل

 المرحمة األولى: مرحمة التخطيط واإلعداد لمبرنامج: 
ستض فسالتمطلطسكاإلةدادسلملرن   سالمطكاتساآلتلب:

 تحديد أىداؼ البرنامج: -
إفست دلػػػػػدساألىػػػػػداؼسككضػػػػػ ي سنصػػػػػبسال ػػػػػلفس نػػػػػذسلدالػػػػػبسلنػػػػػ لسأمسلرنػػػػػ   سل تلػػػػػرس

رس لت ددسل ك لوس  تكلسسانسملبساإلةداد،سلؿسل كفساةتل رسىذهساألىداؼس  ل رسيتسة نلح نسةنصراسن
ل إلضػػ يبسساللرنػػ   سكطلل تػػوسكن ػػ ط توسككحػػ نموسكالتػػدرلل تسال صػػ  لبسلػػوسكأحػػ لللوسالتقكل لػػب،

اللرنػػػ   سةمػػػ سسأىػػداؼالتػػػدرلسسالم صػػبسالتػػػتسحػػػكؼستحػػتمدـ،سك ػػػ لتسسإلػػ سطػػػرؽسكأحػػ للب
سالن كساآلتت:

 :لمبرنامج امةأواًل:األىداؼ الع
سإةدادسالرحك  تسالتمطلطلبسكالتن لذلبسال ز بسلم  ؿ. -ُ
 ي س.كتكظل سددسكاألدكاتسال ن حلبسيتسال ؾسكالتركلبامتل رسال يس -ِ

سلدكل ن.سي يؾسال   دفسكتركلل -ّ
س.لدكل نسسي كتركللسيؾساألم  ب -ْ
سف.ت  ل سال   دفسلكاحطبسطرؽسالم   ـسال ت ددة،كقصسال   دفسلكاحطبساألكحتساحتلمل -ٓ
سدى فسال   دفسكاألم  بسل لطرلقبسال ن حلب. -ٔ
س.وكلصقسقصسالل حتلؾسكالز  ج -ٕ
 .األ فسكالح  بإ رالاتس -ٖ

س
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 (األىداؼ الخاصة لمبرنامج:ٔ,ٗثانيًا: الجدوؿ)

 اليدؼ ـ
 الجانب المسيطر
 في أداء الميارة

سالتن لذلبسلت دلدست  صلؿسالت  ل سكالرلط.سُ سال  نبساأللحرست ضرسالرحـك
سالتن لذلب.تمطسِ  ال  نبساأللحر طسال  نكيتس حبسالرحـك

 ال  نبساأللحر ت ددس كاض سالنق طسل  مك لبسإ داكل ت)س،ص(.سّ

سال  نبساأللحرست ردساليل كؿسال  دنلبسأكسالكرقلب.سْ
 ال  نبساألل فس لطرلقبسالحمل ب ل ترسلسسال  نكيتسال  دنلبسكالم للبسلقلتسٓ

سال  نبساأللحرسأدكاتسالتمطلطس.ساـسل حتمدحـسال  نكيتسرستسٔ
 ال  نبساألل ف تمت رسال لردسال ن حبس حبسطلل بساألحطالسال حتكلب.سٕ

سال  نبساأللحرسس لدق  ؽ.لةم سالحن لؾسكاألدكاتسالق ط بسستطرؽسٖ
سال  نبساأللحرسسالك   ب.ل حتمداـسسال ح  لرسنزعتسٗ
 ال  نبساألل ف لم للب.تمت رسال ن  رسال ن حبس حبسنكعسال  نكيتساسَُ

 ال  نبساألل ف تمت رسرل بسال قدحسال ن حلبسلنكعسال قدحسكقطرسالكقكبسال رادسة مي .سُُ

سال  نبساألل فس تركبسالرل بسيتسال قدح.سُِ
سال  نبساأللحرس  ل  ككشسيتسة ملبساللر  ب.لسطرؽتسُّ
سال  نبساألل فس  تلالسكال  ك تس.ـسالزرادل تسكسال  احتمدل  ؾسكتركبسال  نكيتسال متم بستسُْ
سال  نبساألل فس تمت رسال  ؾسال ن حبسل ؾساللراغتسكالصكا لؿس حبسنكةي .سسُٓ
سال  نبساألل فس .ل حتمداـسال   تلالالصكا لؿسكاللراغتسال رل بسكال حدحبسس ؾسكتركبتسُٔ
 ال  نبساألل ف ترلطسال  نكيتسيتس مز بسالط كلبسلصكرةسحمل بسكسآ نب.سُٕ

سال  نبساأللحرس تت كـسيتستكزل سالضنطسةم سال ن  رسيتس كطسالقط سكالر كع.سُٖ
سال  نبساأللحرس تن رسال   دفسل ل ن  رسال دلدمساللدكم.سُٗ
سال  نبساأللحرس تلر ـسالقط سال  دنلب.سَِ
سال  نبساأللحرس قبسالقط سال  دنلبسلكاحطبسال قدحسالكيرل نت.كتسُِ
سال  نبساأللحرس ل قدحسالكيرل نتسالك لتسكيؽسالقكاةدسال تل ب.كقبسل حتمداـساتسِِ
سال  نبساأللحرسس.سل لطرلقبسالحمل ب ن  رسالصلنلبسست نؿسِّ
سال  نبساأللحرسستقصسالقط سال  دنلبسل حتمداـس ن  رسالصلنلب.سِْ
س.سِٓ س ن  رسالتمرـل سرسال  نبساأللحستقصسالص  نالسالرقلقبسال  دنلب)سالص ج(سل حتمدـا
سال  نبساألل فسستكنتسالقط سال دلدلبس.سِٔ
سال  نبساأللحرس .اللدكلبس ل قص تال  نكيتسلتقصسسِٕ
سال  نبساأللحرس تت كـسيتستكزل سالضنطسةم سال لردسيتس كطسالقط سكالر كع.سِٖ
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 المسيطرالجانب  اليدؼ ـ
 الميارةفي أداء 

سل  نبساأللحرسا تلردسالقط سالم للبسل حتمداـسال لردسالم لت.سِٗ
سال  نبساأللحرسست رمسة مل تسال حالسالم للبسل حتمداـسال  رةس.سَّ
سال  نبساأللحرس لقط سالم للبسلكاحطبسال قدحساللدكم.اكقبستسُّ
سال  نبساأللحرس ت رمسة ملبسالقط ساللدكلبسل حتمداـساألزا لؿ.سِّ
سال  نبساألل فس لرسكالنرال.رلطسالقط سال متم بسلكاحطبساللراغتسكالصكا لؿسكال ح  تسّّ
سال  نبساألل فس كصمبسم للبس فسنكعسنقرسكلح ف.ستصن سّْ
سال  نبساألل فس كصمبسم للبس فسنكعسلح فسلركلبس  سط كلب.ستصن سّٓ
سال  نبساألل فس كصمبسم للبس فسنكعسزاكلبسل زرارسةن  رلب.ستصن سّٔ
سرسال  نبساأللحست يزس  داتسالقصسل ألكحتساحتلملف.سّٕ
سال  نبساألل فستقصساأللكاحسكال ق ط سال  دنلبسلميبساألكحتساحتلملف.سّٖ
 ال  نبساألل ف ل لصير.ستم ـسالقط سال  دنلبسّٗ

 ال  نبساألل ف ل لضنط.ستم ـسالقط سال  دنلبسَْ

 ال  نبساألل ف ل حتمداـسحللكبسن  سسكقصدلر.ستم ـسالقط سال  دنلبسُْ

سال  نبساأللحرسلقكسسالكيرل نت.ل ستم ـسالقط سال  دنلبسِْ
 ال  نبساألل ف ل لقكسسالكيرل نتسال  دم.ستم ـسالقط سال  دنلبسّْ

 ال  نبساألل ف ل لقكسسالكيرل نتسال   كبسل لن ز.ستم ـسالقط سال  دنلبسْْ

 ال  نبساألل ف تي م فسالقط سال  دنلب.سسْٓ

  فال  نبساألل تدىفسال   دفسلدكل سل ل كؿسالحملـ.سسْٔ

 ال  نبساألل ف تدىفسالقط سالم للبسلدكل سل ل كؿسالحملـ.سْٕ

 ال  نبساألل ف  لدى فسالزلتت.لتدىفسالقط سالم للبسسْٖ

 ال  نبساألل ف تدىفسالقط سالم للبسل ل كر.سْٗ

 ال  نبساألل ف تدىفسالقط سالم للبسل لك  للك .سَٓ

 فال  نبساألل   للكللحتر.لتدىفسالقط سالم للبسسُٓ

 ال  نبساأللحرستقط سالل حتلؾسإل سأ زال.سِٓ

 ال  نبساألل فستمصؽسأككرس فسقط بسل حتلكلبس  سل ضي سالل ض.سسّٓ

 ال  نبساألل فس.ل لقكالبست كؿسكرةسل حتلكلبسْٓ

 ال  نبساألل فست  ؿسكرةس رنبس فسالمدانف)سال كادسال صقبس(س.سٓٓ

سالحلمسٔٓ  ال  نبساألل فسككف.تمصؽسقط سل حتلكلبسل حتمدـا

 ال  نبساألل فسؾسم صلبسال ركنبس.لتكحبسالل حتسٕٓ
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سالمسيطرسالجانبساليدؼسـ
سالميارةسأداءسفي

 ال  نبساألل فسؾسم صلبس ق ك بسالميب.لتكحبسالل حتسٖٓ

سال  نبساأللحرس أل   ض.تمططسةم سالز  جسلسٗٓ
سال  نبساأللحرس ل  حب.تقط سالز  جسلسَٔ
سال  نبساأللحرس  جسل لميب.ستكنتسالزسسُٔ
سال  نبساأللحرستن ـس كاؼسالز  جسلكرؽسالصن رةس)كرؽسالز  ج(.سِٔ
سال  نبساألل فستكحبسالز  جسلكنوسالم صس فسم ؿساألك حلدسالتتستدمؿسيتستركللو.سّٔ
سال  نبساألل فستركبسلركازانس فسالز  ج.سْٔ
سال  نبساألل فستركبس رال سز   لب.سٓٔ
ساألدكاتساللدكلب.ستراةتسٔٔ  ال  نبساأللحر قكاةدساأل فسكالح  بسةندساحتمدـا

سلصل نبساألدكاتسكال   يظبسةملي سل كؿسدكرم.سٕٔ سال  نبساأللحرستقـك
 ال  نبساأللحر  ك فسال  ؿ.سستترتبساألدكاتسكال كادسالم ـسيسٖٔ

سال  نبساأللحرسالحمل بسيتساحتمداـسالزكال س.سدتراةتسالقكاةسٗٔ
سالميبسكاأل   ضسيتسالت  ربسال  ملب.سَٕ سال  نبساأللحرستراةتسقكاةدساأل فسكالح  بسةندساحتمدـا

 تحديد محتوى البرنامج التقني: ًا:لثثا
تـست دلدس  تكلساللرن   سالتقنتسيتسضػكلساألىػداؼسال  ػددةسحػم  ن،سكل يةت ػ دسةمػ س

ك ل سال لدانلبسل كؿسىذاسالنكعس فسنظرلبس  نلتسالد  غسل إلض يبسإل سا تل   تس  م تسالتكنكل
اللػػػرا  ،سكقػػػدستضػػػػ نتس  تكلػػػ تساللرنػػػػ   سالتقنػػػتسال  نػػػػبسالنظػػػرمسكال  مػػػػتسلك ػػػداتسال ػػػػؾس

س-ةم سالن كساآلتت:كىتسسباألح حلس(ٗ-ٕ)سكؼ فس ني جسالتكنكلك ل سلمص سكالتركلب
س*سسك دةساألم  بسيتسالصؼسالح ل س.
س*سسك دةسال   دفسيتسالصؼسالك  فس.س

سدةسال كادسيتس ل تن سيتسالصؼسالت ح س.*سسك 
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ستراتيجياتتحديد طرؽ و رابعًا:  لتنفيذ البرنامج:المنوي استخداميا التدريس  ا 
س:يتستن لذساللرن   سالتقنتسستلباآلسكاإلحتراتل ل تسؽتـسايحت  نبسل لطرسس

بس لػثستػـسامتلػ رسىػذهسالطرلقػبسل ػ سليػ س ػفسدكرسكللػرسيػتسال  ملػسالمناقشة و الحوار:  -ٔ
الت مل لػػب،سييػػتست طػػتسدكرانسكللػػرانسكي ػػ ينسلم ػػت مـ،سكت  ػػؿسةمػػ سزلػػ دةسالت صػػلؿسكال يػػـس

 .لدلسال ت مـ

 لػثسلػتـس ػفسمػ ؿسالطرلقػبسةػرضسالت ػ ربسال  ملػبسسالتػتسس: طريقة العرض العممي  -ٕ
 تت مؽسل لك دةسال مت رةسيتساللرن   سالتقنت.

إت  ػػبسال رصػػبسلمط للػػبس ػػفستطللػػؽسكالتػػتسلػػتـس ػػفسم ليػػ سسطريقػػة التػػدريب والمػػراف :  -ٖ
لرازسدر بسإتق ني سلم ي رة.  ال ي راتسة مل نسأ  ـسال دربسكا 

 التعمـ بالحاسوب : -ٜ

لػػػتـسيػػػتسىػػػذهسالطرلقػػػبسةػػػرضسال ػػػ دةسالت مل لػػػبس ػػػفسمػػػ ؿسلرنػػػ   ساللكرلكلنػػػتس
ككذلؾسةرضسأي ـست مل لبسلم كاضل سال مت رةسيػتساللرنػ   س،سكتػـسامتلػ رسالطرلقػبسل ػ س

فسدكرسكللػػػرسيػػػتسم ػػػضسن قػػػ تسالت مػػػلـ،سكالتنمػػػبسةمػػػ س ػػػدكدسالز ػػػ فسكال كػػػ ف،سليػػػ س ػػػ
سك ح ةدتي سةم سي ةملبسالت ملـسكال ت مـس.

 طريقة التعمـ التعاوني: -ٓٔ
سس لػػثستػػـستقحػػلـسالط للػػ تسيػػتسالمقػػ لسإلػػ س   ػػكةتلفستتضػػ فسكػػؿس   كةػػبس ػػفسسس

ن ػػطبسال تنكةػػبس(سط للػػ ت،ستت ػػ كفسال   كةػػ تسكتت  ةػػؿسيل ػػ سللنيػػ سيػػتس ػػؿساألٗ-ٕ)
سكال ن ق  تسكا  رالسالت  رب.

 خامسًا:تحديد الوسائؿ واألجيزة والمواد التعميمية الموظفة في تنفيذ البرنامج التقني:
ل ػػت ؿساللرنػػ   سةمػػ سال دلػػدس ػػفساألن ػػطبسكالكحػػ نؿسالتقنلػػبسالت مل لػػبسالتػػتسل كػػفسأفس

ك نػتس تنكةػبس تػ ستراةػتسستح ةدسالط لل تسال  م ػ تسةمػ ست قلػؽساألىػداؼسال ن ػكدة،سلػذلؾ
ال ركؽسال ردلب،سكتكيرسيرصبسلم   ركبسال   ةلبسللفسالط للػ تسيػتس   كةػبسال  نػبساأللحػرس
ال حػػلطر،سكتػػكيرسيرصػػبسلم  ػػ ركبسال ردلػػبسلمط للػػ تسيػػتس   كةػػبسال  نػػبساألل ػػفسال حػػلطرس

س،كت  ؿسةم سإكح بسال ي راتسل كؿس نظـسك رتبسكحتككفسةمتسالن كساآلتت:
 العرض:أجيزة   -ٔ

سلتن حبس  سةرضس  تكل تساللرن   س فسم ؿسال  حكبسةم س   بسسسس(:LCD) ي زسسسسس
سال رض.سسسسس
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كذلػػؾس ػػفسمػػ ؿسايحػػت  نبسل ركػػزسال  حػػكبسل ل    ػػبساإلحػػ  لب،سالحاسػػوب:   -ِ
سالل  ػػثسلتن لػػذساللرنػػ   سيلػػو،س لػػثسل تػػكمسال   ػػؿسةمػػ سةػػددس ػػفس الػػذمسحػػلقـك

لػبسكالتػتسلتن حػبسةػددى س ػ سةػددسالط للػ تسيػتسال طمكسساأل يزةسذاتسال كاصػ  ت
سالدراحبس.

سس
ل تػػػػكمسالػػػػدللؿسةمػػػػ س   كةػػػػبسالمقػػػػ لاتسالتػػػػتسأةػػػػدى سسدليػػػػؿ المعمـ)المػػػػدرب(:س -ّ

الل  ػػػثسل ػػػدسة ملػػػبستنظػػػلـس  تػػػكلساللرنػػػ   سلتػػػت لـس ػػػ ساللرنػػػ   سالتقنػػػت،سكقػػػدس
س:ستلبال ن صرساآللق لس فسىذهسالمق لاتسسكؿتض فس

 .ةنكافسالمق ل 

 ال   ب.ساألىداؼ 

 األىداؼسالم صب.س 

 .ال  تكلسالت مل ت 

 ال ص درسكالكح نؿسالت مل لبسال قتر ب. 

 .إ رالاتسالتن لذ 

 التقكلـ.س 

ىػػتسةلػػ رةسةػػفس ػػ دةست مل لػػبست تػػكمسةمػػ سس  مك ػػ تس:سالمػػادة التدريبيػػة لمطالبػػات -ْ
سليػ سالط للػبسال  م ػبسإلتقػ فس يػ راتسال ػ  ي بسس ت مقبسل إلط رسالنظرمس ؾسل ػبسأفستمـػ

سكالتركلبس.
 برمجيات الوسائط المتعددة:س -٘
 . األفالـ التعميمية:ٔ

التػتستػـست  ل يػ س ػفسمػ ؿستنكةتساألي ـسالت مل لبسالتتساحتمد ي سالل  ث،سكس
نترنػػػػتسكل ػػػػضسال قػػػػ ط سال صػػػػكرةسيػػػػتسكرشسالن ػػػػ رةس،كقػػػػدس ػػػػ لتسلت قلػػػػؽس ػػػػلكبساإل

ساألىداؼساآلتلب:
ل يػػػػ راتسال ػػػػرادستن لتيػػػػ سيػػػػتستكضػػػػالساحػػػػتمداـساألدكاتسكال ػػػػددسك ػػػػدلسإتقػػػػ فسا .دس

ساللرن   سالتقنت.
ساتٌل ةيػػػػ سةنػػػػدساحػػػػتمداـساألدكاتس ػػػػفسمػػػػ ؿس قطػػػػ س .قس ت ػػػػرضساإلر ػػػػ داتسالػػػػ ـز

سال لدلكس.
ستكظؼسال ي راتسيتسإنت جسال  نكيتسالم للبسكال  دنلبسل لطرؽسال دلكب.س .كس

كذلػؾسل ػرضسسسWORD):وبرنػامج) (POWER POINTاالستعانة ببرنػامج ) .ٕ
سدرلللبس،سكقدستـساحتمدا ي سيتسةرضسل ضساألن طبسكالت  ربسال  ملب.ال  دةسالت
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 . التجارب العممية:ٖ

ق ـسالل  ثسللةدادس   كةبس فسالت  ربسال  ملػبسالتػتستمػدـس كضػكعساللرنػ   س
س:ساآلتتكىتسةم سالن كس

ة ػػػؿسكػػػرةس ػػػفسس–كنػػػتسالز ػػػ جسالرص صػػػتسس–ت ػػػكلؿسالز ػػػ جسس-قطػػػ سالز ػػػ ج
مػػدشسقطػػ س-ة ػػؿسلػػركازس ػػفسالم ػػبسكالز ػػ جس– تسة ػػؿس ػػكضسز ػػ س–الل حػػتلؾس

الت ػػرؼسةمػػ سأنػػكاعسالل حػػتلؾس ػػفسس–ة ػػؿس ػػرآةس- متم ػػبس ػػفسالز ػػ جسل حػػ  رسيػػكيذم
الػنقشسةمػ سس-ال  رسةم سالز  جسل حتمداـساأل   ضس–تمكلفسالز  جسس-م ؿسالران ب

القطػػػ س م نػػػبس-ل ػػػ ـسلػػػ لقكسسالكيرلػػػ نتساللػػػدكم-الز ػػػ جسل حػػػتمداـسأداةسالػػػنقشس)قرا ػػػب(
سس.ال  دنلب

 العينات الحقيقية :  .٘

ستـستدةلـس  تكلساللرن   سل   كةبس فسال لن تسال قلقلبسكىتسةم سالن كساآلتت:
 لم ػػػػػػػػػػراتسطلل لػػػػػػػػػػبس)م ػػػػػػػػػػب،قطف(سس-غػػػػػػػػػػرالسألػػػػػػػػػػلض–]ةلػػػػػػػػػػكاتسل حػػػػػػػػػػتلكلبسي رغػػػػػػػػػػبس

س لػػػػػ هس–قطػػػػػ سز ػػػػػ جس متم ػػػػػبساألنػػػػػكاعسس–كصن ةلب)ل حتلؾ،صػػػػػ ل،دى ن ت(س س-مرطػػػػػـك
كرؽسس-ز ػػ جسنظػػ رةسكاقلػػبس ػػفسالم ػػ ـس–ل ػػبسأط ػػ ؿسس- ػػ  س-ك ػػكؿس- صػػل حسضػػكنت

س- حػػ كؽسلػػكراكسس–  كلنػػبست ػػكلؿسالز ػػ جسس–ال  حػػبسس–ز ػػ جستم ػػ زسحػػ لؾسس–الز ػػ جس
س-طل  ػلرس– حػ  لرسيكيذلػبسس-أكلػ سسل حػتلكلبسس- لللػ تسلكللحػترلفس–أن للبسز   لب
 .كللرت تسالن  س[–يكر  لدىلدسس–نتراتسيضبسس–  ضسنتلترلؾس

 لحد الزماني لفعاليات البرنامج:ا   
س احتيدؼساللرن   سالط لل تسال  م  ت)سال حػتكلسالك لػث(سقحػـسالتكنكلك لػ سكال مػـك

غػػػزة،سكالمػػػكاتتسلدرحػػػفس نيػػػ جسالتكنكلك لػػػ سيػػػتس حػػػ ؽس-التطللقلػػػبسيػػػتسال    ػػػبساإلحػػػ  لب
نتػػػ جسالكحػػػ نؿسالت مل لػػػبس)  لػػػبس(.سلكاقػػػ سكػػػ ثس   ضػػػراتسأحػػػلكةل ن،سكذلػػػؾسلتنِتصػػػ لـسكا 

 يػػ راتسال ػؾسكالتركلػػبسلػػدليفسيػتسضػػكلسنظرلػبسالػػت مـسالقػػ نـسةمػ س ػػ نلتسالػػد  غ،سل ػضس
(سأح لل سلكاق سسك ثس   ضػراتسيػتساألحػلكعسْكك فسالز فسالكمتسلملرن   س كزة نسةم س)

سالكا د.

 الحد المكاني لفعاليات البرنامج:
ستن لػػػػذساللرنػػػ   سيػػػػتسق ةػػػبسال   ضػػػػراتسل ل    ػػػبساإلحػػػػ  لبسكىػػػ تس ػػػػزكدةسلػػػػ  يزةستػػـػ

الطػػ لؽسس-غػػزةس) لنػػ سطللػػبس–ال  حػػكبسكال ػػرض،سككر ػػبسالتكنكلك لػػ سيػػتسال    ػػبساإلحػػ  لبس
س(.ٖانظرس م ؽسرقـ)األرضت(،سكذلؾسل دسأمذسإذفسمطتس فسال ي تسال متصب،س
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سستحديد أساليب التقويـ في البرنامج:

ـسحػلتـسإ ػرالسىػذاسالنػكعس ػفسي سضكلسأىػداؼساللرنػ   سالتقنػتسال قتػرح،سكنظػرانسألى لػبسالتقػكل
التقكلـسقلؿسكل دستطللؽساللرن   سالتقنت،س فسم ؿستطللؽسأدكاتسالدراحبسكالتتست كمػتسيػتسايمتلػ رس

سالت صلمتسكلط قبسال   ظب،سكتـساتل عسأح للبسالتقكلـساآلتلب:سس

 التقويـ القبمي :أ ػ 
ي راتسالتػتسلحػ  ساللرنػ   س فسم لوسالكقكؼسةم س دلست كفسالط لل تس فسال سثليدؼسالل  

سالتقنتسإل ستن لتي س.

 ب ػ التقويـ البنائي : 
لتـسإ رالسالتقكلـساللن نتسأكن لستن لذساللرن   سكتدرلبسالط لل تس،سكلت كؿسيتس   كةبسالتػدرلل تس

سكليدؼسىذاسالنكعس فسالتقكلـسإل :س،كالتطللق تسكأكراؽسال  ؿسال ص  لبسلم ي راتسال رادستن لتي 
سةفس دلست قؽساألىداؼسل دسكؿس ي رةس.سالك ؼ -
د  سالط لل تسيتسال كقؼسالتدرللت،سكضػ  فسال  ػ ركبسال  ةمػبسل   كةػ تسال  نػبساأللحػرس -

سال حلطر.
تقحلـسالط لل تسإلػ س   ػكةتلف:س   كةػبسال  نػبساأللحػرس ػفسالػد  غسكالتػتسحػت  ؿسل ػكؿس -

 كةػبسال  نػبساألل ػفس ػفسك  س،س   ةت،سلتن لطسال  نبساألل فسغلرسال حلطرس فسالد  غ
سال  نبساأللحرسغلرسال حلطرس فسالد  غ.سسلتن لطس،سالد  غسكالتتسحت  ؿسل كؿسيردم

 التقويـ النيائي:  -ج
 ػفستن لػذساللرنػػ   س،سكليػدؼسإلػػ سرصػدساألكػرسالػػذمستركػوستطللػػؽسساينتيػػ لكلػتـسىػذاسالتقػػكلـسل ػدس

 س ػػدلست قػػؽساألىػػداؼسالم صػػبساللرنػػ   سةمػػ ستن لػػبس يػػ راتسالط للػػ تس ػػفسأ ػػؿسالكقػػكؼسةمػػ
 .ل للرن   

 

 ضبط البرنامج:
 فقد تـ ضبط البرنامج بإتباع الخطوات اآلتية:

 ف:يعرض البرنامج عمى المحكِّم
سكالت كدس فسص  لتوس:سساللرن   ضلطس
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ك ػػفسأ ػػؿسالت كػػدس ػػفسصػػ  لتوسس،سككضػػ وسيػػتسصػػكرتوساألكللػػب،إةػػدادساللرنػػ   ل ػػدسأفستػػـس -ِ
التػدرلس،سسال تمصصػلفسيػتسال نػ ى سكطػرؽفسل فسال  ك     كةبستـسةرضوسةم سسلمتطللؽ،

كنكلك لػػ سلم ر مػػبسكال  ػػريلفسالترلػػكللف،سل إلضػػ يبسإلػػ سل ػػضسالػػز  لسالػػذلفسليدر حػػكفس ػػ دةسالت
ساألح حلب.

س:ستلبمبس نيـسإلدالسالرأمسيتسالنق طساآلكطيس د،سال ساللرن    فسسكدسكؿس نيـسلنحمبكلقدسزيس
س.لرن   ل   بسلم  بسالصل غبساحس-ُ
ساألىداؼ،سكا  ك نلبست قلقي .س  ل بس-ِ
س  ل بسال  تكلسكارتل طوسل ألىداؼ.س-ّ
ساألن طبسكالكح نؿسال قتر ب.س  ل بس-ْ
س.اللرن   قدلـسألبس قتر  تستحيـسيتسإكرالستس-ٓ
سلمتطللؽ.ساللرن   ل كـسةم سص  لبساس-ٔ

 ما يأتي: جالبرنامى موف عمومف المالحظات العامة التي أبداىا المحكِّ 
 يػ راتسال ػؾسكالتركلػبسل ضسلمدـسالنرضسالذمسأةدس فسأ موسكىكستن لبسساللرن   سأفس-ُ

سلدلسالط للبسال  م بسيتسضكلسنظرلبسالت مـسل  نلتسالد  غس.
سك  نـسلألىداؼ.سكق لؿسلمتطللؽ،سككاضال،س ن حب،ساللرن     تكلسسأفس-ِ
ستن لذ.مال قتر بسلس ن حلبساألن طبسكاألح للبسكالكح نؿس-ّ

 إجراء التعديالت الالزمة:
ل رالس،سكقػػػ ـسالل  ػػػثسلػػػأحػػػي تسيػػػتسإكرانػػػوسكالتػػػتس،اللرنػػػ   ةمػػػ سسفلرصػػػدسآرالسال  ك  ػػػسل ػػػدس

ست يلػدانسس،كأمػذسصػكرتوسالني نلػبظػ ىرمسصػدؽسال للت تػ سلساللرنػ   أصلالسكلذلؾسس،الت دل تسال طمكلب
س.سلمتطللؽ

س
س
س
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 : نفيذ البرنامجمرحمة ت:  المرحمة الثانية
س رتسمطكاتستن لذساللرن   سل ل را ؿساآلتلب:

 األداء النظري: -ٔ
 لػػثستػػـستكزلػػ سال ػػ دةسالتدرلللػػبسةمػػ سالط للػػ ت،سكالتػػتس ػػ متسال  تػػكلسالنظػػرمسلملرنػػ   ،سس

كذلػػؾس ػػفسمػػ ؿسةػػرضس  تػػكلساللرنػػ   سةمػػ س   ػػبسال ػػرض،سالتػػتسا تػػكتسةمػػ س  لػػ سال يػػ راتس
سن   سكت قلؽسأىدايو.سال رادستن لتي سيتساللرس

 األداء العممي:-ٕ
 :وتدريس موضوعاتوالمدرب  دليؿ إعدادمرحمة 
للحتر ػػدسلػػوسيػػتستػػدرلسسال كضػػكة تسالتػػتسلتكػػكفس نيػػ سس؛قػػ ـسالل  ػػثسللةػػدادسدللػػؿسلم ػػدربس

ساللرن   ،س  س راة ةسأفسل  ؿسىذاسالدللؿسةم س  سل تت:
سةنكافسالمق ل.س-
 اليدؼسال  ـس فسالمق ل.س-

 داؼسالتدرلللب.األىس-

ساألن طبسالتدرلللبسلت قلؽساألىداؼ.س-
 ال ص درسكال كادسالتدرلللب.س-

سأح للبسالتقكلـ.س-
سةم سأفسلككفسىذاسالدللؿسلم كقؼسالت مل تسل ك لبس ر دسلم  مـسالق نـسل لتدرلس.س

لػكاردةسك  سق ـسالل  ثسللةدادسال  دةسالتدرلللبسلمط للبس فسأ ؿس ت ل بساألن ػطبسكال   للػ تساس
سيتساللرن   سالتقنت.

اللرن   سسلم   كةتلف:س   كةبسذكاتسال  نبساألل ػفسال حػلطرس ػفسالػد  غ،ستدرلسسلسكق ـس
سك   كةبسذكاتسال  نبساأللحرسال حلطرس فسالد  غس.

 : المادة التدريبيةفي تيسير تدريس  تىمامف الخطوات األساسية التي سو 
 يػػػ راتسال ػػػؾسل ػػػضسيػػػدؼسإلػػػ ستن لػػػبستسال ػػػ دةسالتدرلللػػػبسهذلػػػ فسىػػػسالط للػػػ تلة ـسلػػػقلػػػ ـسالل  ػػػثسس-ُ

س.كالتركلب
سالمق لسال مصصبسل لت يلدسال ن حبسل كضكعالمق لاتسس فسسلق لستدرللتسلدلسكؿس-ِسسسس
كالتػػتسسكالػػت مـسال ػػردمسال   كةػػ تكاألحػػ للبسال متم ػػبسل حػػمكبستنػػكعسأحػػ للبستن لػػذسأن ػػ طساألن ػػطبسس-ّ

س.  غتتن حبس  سنظرلبس  نلتسالد
س



                                                                       141 

س(ُُ م ؽسرقـس)
 ( املادج التدريثيح )ات دليؿ المتدرب

 الشعا الهلذعٍ

لحتمدـسالرحـساليندحتسككحلمبسلمت  ىـسكالتكاصؿسللفس  كبسال  لـسس فس لثسنقؿساأليك رسكالك ـسإل سرحك  تس
فسسسل كفست حلرى سلحيكلبسكلحرسكك مسلنبس.سيلفسإةدادسالرحك  تسكتص  لـسال  ؿسل تلرسل ك لبسكت ب ليذهسالمنبس.سكا 

ك  سأفسالرحـساليندحتسس،دراحتي سك  ريبس ككن تي سكت صل تي سكر كزى سكدييتي ست تلرسل ك لبسسقرالةسليذهسالمنب
للنقمكى سإل سال   ؿسيتسال صن سك ك فسال  ؿسس؛ل تلرسالكحلمبسالتتسل لرسةني سال يندحكفسكالصن عسةفسأيك رىـ

سال   ؿسلتن لذى س.س؛الذم سللقـك

 

                                        

 ( 2(                                                                                 انشكم ) 1انشكم  )                    

 لنحاوؿ المقارنة بيف الشكميف أعاله 

ة ملبسيتسسـسة دمسل نظرسطلل تس فسمل ؿسين فسيسلمض سأللبسق ةدةسىندحلبسأك(سةل رةسةفسرحُ)سنرلسأفسال كؿ
(سةل رةسةفس  حـستـسرح وسل حت   ؿسأدكاتسرحـسم صبس،سلوس ق ح تسكأل  دس  لنبس،سكقدسسِتن لذه.سللن  سال كؿس)

اسالرحـسسل لرحـسرح وسينتس تمصصس،سكل كؿس ح  نس  لن نسل كفستن لذهسكتصنل وسيتسكر بسة ؿس  لنبس،سكلح  سىذ
س)سالصن ةت(.ساليندحت

س؛س:سىكسالرحـسالذمسلحت  موسال يندحكفسكالصن ةلكفسكال نلكفسيتسال ص ن سككرشساإلنت جستعريؼ الرسـ اليندسي
كلذلؾسلككفسلنبسالت  ىـسللفس،سلل طتسك  ؿسال  مك  تسكالت  صلؿسال ز بسسإلنت جسسأمس حـسسأكسقط بس لك نلكلب

سس نحل تيـس.سال ينلفسةم سامت ؼ
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 تحضير الرسومات التنفيذية واستخداميا

يتسال ص ن ست ضرسالرحك  تسدامؿسقحـسم صس ني سىكس كتبسالدراح تسكالرحـ،س لثست يزسالرحك  تس لدنلن س
لدراحتي سل  ريبسال يندسسس(أكتكك د)س:)لقمـسرص صسح لقن (سل حتمداـسلرا  سالرحـساليندحتسأكسالصن ةتس كؿ

ال متص،سكـسترحـسل دسذلؾسالرحك  تسالتن لذلبسلكؿسقط بسكالرحـساإل   لتسلي ،سل دى سلطل سالرحـسةدةسنحخستكزعس
سةم سال   ملفسيتسال صن سأكسم ر وسكأى يـ:

سل لتن لذسطلقن سلم .ُ س كؿسكال ق ح تسكال كاص  تسال كض بسةم سال كؿ.سال   ؿسل لكر بسللقـك
سال  رؼسةم سالتن لذسيتسالكر ب.س .ِ
س دلرسالكر بسأكسالقحـسللتدارسسال كؿس  سال ن ذلفسيتسالكر ب.س .ّ
س كتبستقدلرسك فسال نت .س .ْ
س كتبسرحـسمططسالت نلؿسكحلرسال  ؿ.س .ٓ
س.كر بسالتركلبسيتس  لبسال نت  تسال ككنبس فسةدةسقط س .ٔ
 ن سيتساألحكاؽ.س ال صس ندكلكك تبساللل سكس .ٕ

 أنواع الرسـ اليندسي

  :الرسـ اإلنشائي )الرسـ التصميمي (

س                                   

سلت ضلرهس يندسسالتص لـسكال حؤكؿسةفسال ق ح تسكال كؿسكاللن لسلم حـسأكسالقط ب،سكىذاسالرحـسلككفس كىذاسلقـك
ب،سكلككفسلأل زالس    بس،سك  سلتصكرس  لتي سل دسإنت  ي سكاحت   لي .سل لقمـسالرص صسيقطسكل ألدكاتساليندحل

سل ل  دسسنت جسكاألكغ لل سلككفسل ل  ـسالطلل تسإذاس  ستلحرسذلؾسك كضكعسةملوس  ل ساللل ن تسكال   ظ تسالتتستمـز
سرح ـسم صسللةدادسالرحك  تسالت صلملبسكالتن لذلبسلكؿس زلسةم  س دة،سكىتسالرحك  تسالي  ب.سك فسىذاسالرحـسلقـك

سالتتستحتمدـسصكرناس ني سيتسة مل تسالتن لذسكاإلنت ج.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AF
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 الرسـ التنفيذي ) التفصيمي(

ىذاسالنكعس فسالرحـسىكسال  ن ساحتمدا وسلؿسىكسالنكعسالك لدسال حتمدـسيتسالتن لذسكاإلنت جسكيتس  ل ساألة  ؿس
كلقصدسلـ،سكل ضرس نوسالرحـسالتن لذمسال طمكبس.سالصن ةلب.سالرحـساإلن  نتسلتـسإةدادهسلكاحطبس يندسسالتص 

فس  ل سالت  صلؿسلللرح  نسسرحـسسكؿس زلس فساأل زالسال ككنبسلم حـسال رادستن لذهسةم س دةسل لرحـسالت صلمت
لتـست للرى سل ل لرساألحكدس،سسسسال ز ب،سكلرحـسأكينسلقمـسرص صس،سكل حتمداـسأدكاتسالرحـسال ن حلبس،سك فسكـ

سوسةدةسنحخس،سكتكزعسةم سكرشساإلنت جسلتصنل ي .سسسسس  ؿس نتكس

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

  لردتُؼٍالشعا ا

فسىكسأفسالرحـسمطكاتسالتتستتل سيتسالرحـسالتن لذمسإيسأفسال رؽسللفسايكنلالىذاسالنكعس فسالرحك  تسل ضرسلن سس
ككؿس زلسكاضالسيتس ك نوسل لنحلبسلأل زالساألمرل،سكيسل ترطسس،اإل   لتسلككفسل  ل سالقط س    بس  سل ضي 

يتسالرحـساإل   لتست صل تسككلرةسأكسأكض عس متم بسلسلض حسالك  ؿسالم صسل لدراحبسك لرحـساإلن  نتسإيسأنوس
 ك نوسيقطسكيتسألحطسصكرة.سكالرحـساإل   لتسيسلدسكأفسل ت ؿسلك تسالرحك  تسالتتستكضالسالقط سكاأل زالسيتس

سةم ساآلتت:

 سالرحك  تسالك يلبسإللض حسالقط سيتس ك نوس فسل ضي .س
 سكؿسقط بست مذسرق  سل ددى .س
 س دكؿسل كمس  ل ساللل ن تسالكت للبسالم صبسلكؿسقط ب.س
 سلتنملؼتكض سةملوساألل  دسكال ق ح تسالرنلحلبسيقطسكالتتسل ت جسإللي سا. 

س
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 أنواع خطوط الرسـ

س  لفس. سةندسالنظرسإل سألبسرح بسىندحلبست  ظسأني ستتككفس فس   كةبسمطكطس،سكلكؿسمطس دلكؿسك  يـك

 -والجدوؿ التالي يبف أنواع الخطوط :

س

س

س

س

س

س
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 أدوات الرسـ اليندسي

سس-أقالـ الرصاص : -ُ

سسسسسسستصنؼسأق ـسالرص صسإل سك ثسسين تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 (سكتحتمدـسلمرحـسال نتسيتسلدالبسالرحـس.سB-2B-3B-4B-5B-6Bاألق ـسالملنبس)س -سأ

 (سكتحتمدـسلمكت لبسال   بس.سHBاألق ـس تكحطبسالص لبس)س -سب

س(سكتحتمدـسلمرحـساليندحتسيتسلدالبسالرحـس.س H- 2H-3H-4H-5H-6Hاألق ـسالصملبس)سس-ج

  -لوحة الرسـ اليندسي: -ٕ

ساليندحتسيتسال  دةسأكلرس فسكرقبسالرحـستككفسلك بسالرحـ

سل قدارسلكصبسكا دةس فس  ل سايت  ى ت.س

سكأنحبسقل سسلمك بسالرحـساليندحتسال حتمد بسيتسالك دة

كلنلنتسأفستككفسالمك بس حتكلبسكزكال ى سقكانـسك صنكةبس فسالم بسالملفسأكسسس،لكصبسِّ×لكصبسسُٔىكسس
سالل حتلؾس.

س

سس-:( ( Tمسطرة حرؼ  -ّ

ىتسةل رةسةفسنصؿسكرأسس كلتلفس   نس؛سللككن فسزاكلبسق ن بسكلحتمدـسىذاسالنكعس فسال ح طرسلرحـسالمطكطس
س(سس Tاأليقلبس،سأ  سال  كدلبسكال  نمبسيترحـسل يحت  نبسل ل كمك تس  س حطرةس رؼس)

س

سس-: اتػمثػالمث-ْ

سال كمك تسال حتمد بسيتسالرحـساليندحتسىتس كمك تسق ن بس

(س؛سألنوسلككفس تح كمسالح قلف،سأ  ساآلمرسسْٓٓىن ؾسنكة فس فسال كمك تسأ دى  سلح  سس كمثس)الزاكلبسكس
س(.سٓسَٔ،سسٓسَّيلككفس كمثس)
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                                                                                              سسسسسسسسسسسسسسسسسسس-:مسطرة القياس -ٓ

كاتسالي  بسكاألككرساحتمدا  نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكىتس فساألد
يتسة مل تسالرحـس؛سألمذساألل  دس،سكضلطسالقل ح تسكتصن سة دةنس فسالم بسأكس

حـسْٓ.ِ(حـسكاللكصبستح كمسسَّ(سلكصبس،سكس)ُِالل حتلؾسأكسال  دفسلطكؿس)س
س مـس.ْ.ِٓأكس

س

س -الفرجار : -ٔ

 متم بسكتضلطسح بسال ر  رسلنصؼسسال ر  رسلرحـساألقكاسسكالدكانرسكىتسذاتسأنكاعسكقل ح تسمدـلحت
قطرسالدانرةسأكسالقكسس فسم ؿست دلدسال ح يبسللفسالرأسسال  دنتسكالرأسسال رايلتت،سسكل ضؿس

 ر  رسساحتمداـسأنكاعساألق ـسذاتسالدر  تسالملنبسكالحلبسيتسذلؾسأنوسيسل كفسالضنطسلقكةسةمتسال
سأكن لسالرحـس.

 

س

  -المنقمة : -ٕ

كتحت  ؿسلقل سسسالزكال سال متم بسكرح ي ،سكىتس صنكةبس فسالل حتلؾسال   ؼسكىتسةم س كؿسنصؼسدانرةس
س(س زلانسككؿس زلسلح  سدر بس.َُٖ قح بسإل س)

س

س

سسسسسسسس-مسطرة الدوائر واألقواس:س-ٖ

ىتسةل رةسةفسقط بسل حتلؾس  تكلبسةم سةددس فس
سالقطرسالصنلرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس الدكانرسكال ن نل ت؛سسلتح ةدسةم سرحـسالدكانرسذاتس

سكالمطكطسال ن نلبس.س
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 ) س ،ص (تحديد مواضع النقاط بمعمومية إحداثيات

س

سالزكجسال رتبس)سسس،سصس(سس لثسسست كؿسال  كرسالحلنت)ساأليقت(
 (. كصست كؿسال  كرسالص دمس)سال  كدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنفردات

  -تعريؼ االنفراد :

ي تسأ ن ؿسالص جسيلدسلمص ن س فسرحـسان رادسأحطالسس،ل تلرسرحـساين رادسة   نس ي  نسكضركرل نسيتسالصن ةب
م ساحتكالس،سكان رادسأمس كؿس  سل  حـسل نتسرحـسأحط وس  ل ي سةل حـسةم سال  دفسقلؿسقصوسكت كلموا

ي سيتس لثسىن ؾسنق طسكمطكطس  ددةسل لتق لس  سل ضس،كا دس  س راة ةسنق طسكمطكطسايلتق لس  سل ضي 
  . ة دةسال حـسك  سك فسةملوسح لق نس  لبسإ

     

 

 -الهلذعُح :فشاد التدغتاخ ان     

 

 . ااظطٕاَت -1

 .انًُشٕز  -2

 . انًُشٕز انعداظٙ -3

 . انًخسٔؽ انكتيم -4

 . انًخسٔؽ انُتقض -5

 انعداظٙ ( . –انسبتػٙ  -انٓسو ٔأقعتيّ ) انثالثٙ -6
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 األسطوانة  -ٔ
 حؼسٚف ااظطٕاَت:

ةفسدكرافس حتطلؿس كؿسساألحطكانبكتن  سس،  حـسق ةدت هسةل رةسةفسدانرتلفس تط لقتلفسك تكازلتلفساألحطكانب
   ـس.أ  سالضم سال ت رؾسيلح  سالراحساألحطكانب،أ دسأض ةوس،سكىذاسالضم سالك لتسىكس  كرس

 

  -َشتؽ :

سحـس.ِكنصؼسقطرسسسحـ(سْ)التتسارت  ةي سساألحطكانبارحـسان رادس
كطكلوسلح كمس  لطسساألحطكانب، حتطلؿسارت  ةوسلح كمسارت  عسسساألحطكانبلن  سةفسان رادسسس-مالحظة :

س-كل كفسإل  دى س حبسالق نكفسالت لتس:سساألحطكانبالدانرةسكىتسق ةدةس
 

  ؽ َق2يسٛؾ اندائسة = 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 المنشور  -ٕ
 

 -حؼسٚف انًُشٕز :

كلح  سال ن كرسنحلبسلق ةدتوس،سيلذاسك نتسسسبكق ةدتوس ضم سفس  حـسسحطك وسال  نللبس حتطل ت،ةل رةسة
ذاسك نتس رل سح تس ن كرسرل ةتسكىكذاس........سس نسك كلسانسح تس ن كرسسب كمك  كا 

 

 -اَ ساء انًُشٕز انثالثٙ :

سكؿس ني  س كمثس.سفدن س ن كرانسك كل نسن دهسةل رةسةفسك كبس حتطل تس ت صقبسكق ةدتلإذاسيرسس
سس-ن  طس:س

س(حـس.ّ(حـ،سسكق ةدتوس كمثس تح كمساألض عسطكؿسضم و)ْارحـسان رادسال ن كرسالك كتسالذمسارت  ةو)

                                          



                                                                       148 

 المنشور السداسي -ٖ

 -لمنشور السداسي :انفراد ا
س.ةل رةسةفس كؿسحداحتسحتبس حتطل تس ت صقبسكق ةدتلفن دهسةل رةسةفسس نسلحداحإذاسيردن س ن كرانسس
س
سس-ن  طس:س

سحـس.ِحـسكطكؿسضم وسق ةدتوسسٓارحـسان رادسال ن كرسالحداحتسالذمسارت  ةوسس
س
س
س
س
س
س
س

 

 

 المخروط الكامؿ -4
 

سسةل رةسةفسنقطبسكلنت سال مركطسةفسدكرافس كمثسق نـسالزاكلبس كؿس  حـسلوسق ةدةسدانرلبسكرأةل رةسةفسىكس
س.أ دسضم تسالق ن بس

س
 -ذؼشَف انفشاد التخشوط :

سإذاسيردن سال مركطسك دن هسةل رةسةفس زلس فسدانرةس.
س

سس-ن  طس:
س(حـ،سسكـسارحـسان رادهس.ِحـسكنصؼسقطرسق ةدتوس)سٓارحـس مركطسارت  ةوسس

س
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 وط الناقصالمخر  -5

 

  -حؼسٚف انًخسٔؽ انُتقض:

 مركطسك  ؿسقط س نوس مركطسصنلرس فس يبسالرأسسكلن  سةفسذلؾس مركطسن قصسلوسسةل رةسةفىكس 
ق ةدت فسسدانرلت فسإ داى  سكللرةسكاألمرلسصنلرةسكلن  سال مركطسالن قصسةفسدكرافس لوس ن رؼس كؿسالضم س

س.الق نـسيلو
س

سس-ن  طس:
(حـ،سكـسارحـسان رادهسِ(سحـ،سكقطرسالصنرلس)ْ(حـ،سكقطرسق ةدتوسالكلرلس)ٔرت  ةوس)ارحـس مركطسن قص نسسا

س.
 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهشم  -6

  

سل لنحلبسل كؿسالق ةدةس،سةل رةسةفسىكس   حـسلوسق ةدةس ضم بسال كؿسكالرأسسةل رةسةفسنقطبسكلح  ساليـر
ذاسك نتس رل بسح تسىر  نسرل ةل نسكىكذاس....سسيلذاسك نتسالق ةدةس كمكبسح تسىر  نسك كل نس  .كا 
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 -الهشم الشتاػٍ :

 .ٔزأظّ ػبتزة ػٍ َقطت  ْٕ ػبتزة ػٍ يدعى قتػدحّ يسبؼت انشكم 

     
 

 

 

                                                              
    

 

 

 الشاعا السمُمٍ

 التغمط األمامٍ

 التغمط األفمٍ
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 فيااختيار األدوات والع ػدد في الفؾ والتركيب وتوظي

 أواًل : أدوات القياس 
ال  مل تسال ن ذةسسيتس،سكضلطساأل زال تحت  ؿسىذهساألدكاتسلت دلدسالقل ح تسككض سة   تسالتن لذ

سس-ك فسأنكةي :
س

تحتمدـسلقل سساألل  دسالمطلبس)ال حتقل بس(سكرحـسمطكطسال   بس -التغطشج الفىالرَح : -ُ
كل كفسالقل سسلي سألقربسس(حـََُـسكحَٔحـسكَّ)ةم سحطكحسال  نكيت،سكتتكايرسل طكاؿس

 .س مـسُ

 

لتككفس فس   كةبس فسالقط سالم للبسسلك دسةملي ستدرل س-الترش الخشثٍ ) التفص ٍ ( : -8
 . تسيتسال ركز رتلطبس  سل ضي سالل ضسلكاحطبسلرغ)س مـس(سسسرل ل مل ت

  لحتمدـسال ترسالم لتسسلقل سسال  نكيت.سس 

 

 

                    

 

                                                   

:سكلح  سال رلطسال  دنتس،سكلحتمدـسلقل سساألطكاؿسالكللرةسنحلل نسكغلرسالمتر المعدني -1
س( ترٕ تر،سٓ ترس،سّ)ال حتقل بس،سكلت لزسل ركنبس ركبسال رلطسال  دنتس،سكلتكايرسل طكاؿس

  .س مـسُكل كفسالقل سسلي سألقربس
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ىتسأدكاتسضلطسكقل سس   نس،سكتصن س فسالم بسأكسال  دفسأكسكملي  سكتتككفس:سالػزوايػػا -ْ
  فسح قلفسل ك فسال ن حسسكاللدس)سال قلض(سكتتكيرسل نكاعسكأقلحبس متم بس:

طكحسكت   دسال ركؼس  ي س،سكيتسرحـسمطكطستحتمدـسلضلطساحتكالسالحسالزاكلبسالق ن بس: -سأ
ةم سزكال سق ن بس.سك فسأنكةي س  سلقحـس ن ى سلن ل تسالقل س،سك ني س  ستككفسيلي سسني لبس

ذاسسٓسَٗ،سٓسْٓ(كلحت  ؿسىذاسالنكعسلزكال )سسٓسْٓاللدس  طكيبسلزاكلبسقدرى س) (سكا 
ساحتمد تسالزاكلبسسلطرؽسغلرسص ل بسيلني ست قدسدقتي س.

 كؿسالزاكلبسالق ن بسسكطرلقبساحت   لي سكطرلقبسي صسزاكلتلفسق ن تلف،سإ داى  سدقلقبسلللفسال
س.كاألمرلسغلرسدقلقب

س

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
 (ٓسُّٓكسٓسْٓتحتمدـسلقل سسزاكلبس قدرى س)س:سسٓسْٓالزاكلبسال  نمبسةم س -سب

سنظرسال كؿااكلتلفسال ذككرتلفسكضلطي س،سكلرحـسمطكطسأكسزكال سأ زالس  نمبسكيؽسالزس

س
:ستتككفس فس ن حس ت رؾسل كفستكللتوسيتسال قلضس،سكتحتمدـسلضلطسسالزاكلبسال ركلب -خـ     

(سأكسقل حي سأكسرح ي س.سك ني س  سل تكمسةم س لزافسك كلتسيتسٓسْٓكسٓسَٗزكال س قدارى س)س
 ال قلض
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ن بس،سإيسأفس ن  ي سل كمس  رلسن يذانس،سكلت رؾس  ست لوسالزكال سالق  : الزاكلبسال ت ركب -د          
 . اللدسلزكال س لؿس،سكلكلتسلكح طبسلرغتسكةص كرةس.سكتحتمدـسلرحـسالزكال سال  نمبس،كلضلطي 

 

 

لحتمدـسلت زلزسمطكطس -معيار العالـ ) الشنكار( : -ٓ
تحكلتي سكضلطي س،سستـةم سالحطكحسالتتسس تكازلب

،سكلصن س فسسمل تكلت دلدساألقلحبسكأ  كفسال  
كةندساحت   ؿس  ل رسال  ـسل بسأفسلككفسالرأسس نطلق نساألم  بسالق حلبسأكسالل حتلؾس.س

س.سةم س رؼسالقط بس،سكلح بس فسالطرؼسالل لدسإل سالطرؼسالقرلب

سسس
 

 والتسوية:  ثانيا :ً  أدوات البرد  
فسكلصن س فسال كيذسل تلرس فساألدكاتساألح حلبسيتستحكلبسال   د  -المبرد اليدوي :

س(س.سحـَْ-حـُِ)كلتراكحسطكلوس فسس،ة لتسالكرلكف
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   -لمبارد:تصنيؼ ا 
  )الم كنبسك  ل رسالم كنبسكال ح يبسللفسكؿسحنلفس فسأحن فسال لردس(   فس لثسدر ب@سسس

 ممـ .ٛ.ٔ -ٕ.ٔالمسافة إذا كانت  المبرد الخشف:
 ممـ .ٗ.ٔ -ٙ.ٓإذا كانت المسافة  : المبرد المتوسط
 ممـ .ٛ.ٓ -ٗ.ٓ: إذا كانت المسافة  المبرد الناعـ

 

سال نلحطس،سال كمثس،سال رل س،سالحكلنتس،سالدانرمس،س قط سنصؼسدانرمس.س فس لثسال كؿس:@ 
س:سةندساحتمداـسال لردسيتستحكلبسحطالسقط بس  دنلبس راة ةساآلتت

 سرلطسال  نكيتسلكح طبسال مز بسال كلتبسةم سحطالسط كلبسال  ؿس.س
 .الكقكؼسلطرلقبس حتقل بسل لثسلتن حبسارت  عسط كلبسال  ؿس  س حتكلساللدلف 

 ي صساحتكالسالحطكحسم ؿسة ملبساللردسل حتمداـسنصؿسالزاكلبسالق ن بسأكسال حطرةس
 ال كيذلب.

 سير  ةسالحمؾ(سل دساينتي لس فسال  ؿس؛سإلزالبستنظلؼسأحن فسال لردسلكح طبسير  ةسم صبس(
 اللرادةسال  لقبسللفساألحن ف.

 ً: أدوات الطرؽ   لثاثا  
ةندسسقط بس فسالصمبسالطرمس،س كلتبسيتسلدس فسالزافس  دةسل حكو -:الشاكوش -ٔ     سسس

س.ايحت   ؿ
 ومف أنواعو:           

سسسسسسس
سال  ككشسال مملتس.سس-بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال  ككشسال  دمس.سسسسسسس-أسسسسسسسسس
سسس طرقبسم للبسستحتمدـسلمطرؽسةم ساألدكاتسالق ط بس،سكيتسيؾسأكسسس: الدقماؽ  -ٕسسسسسسسسس

ستركلبسأ زالسال  نكيتسالم للبس،سكلتككفس فسرأسس ن كرمسأكس فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
س(غراـس.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسََٓ-ََّحسسللفس)لتراكس،كزنوسأ ك ؿسأمرلسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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 رابعاً: أدوات الفؾ والتركيب:  
تحت  ؿسلقصسال ح  لرسالصنلرةس،سأكس -:الكماشة -ُ

نزةي س فساألم  بس،سكتصن س فسالصمبس،س
 لحتي س تنكةبس.أقكس

   ظبس:سل بسكض سقط بسم للبست تسرأسس*س
س.ك رسالك   بسآل   لبسحطالسال  نكلبس فسالك   بس

 

:ستحت  ؿسيتسيؾساللراغتسكتكللتي سكتصن س فسيكيذسة لتسالكرلكف؛سلتكيلرسالمفكات  -ِ
قكةست  ؿسة للبسأكن لسال دسكال ؾس،سكحكالسك نتسلدكلبسأكسكيرل نلبسيلني ستص ـس

 ؾس  سكةندسامتل رسال  ؾسال ن حبسل بس  ل بس  ـسرأسسال س،لتن حبسنكعساللرغت
   ـساللرغتس.س

س

سكلتككفسال  ؾس فسالرأسسكالح حسسكالمح فسكاللدسكلتنلرسقل حوستل  نسلطكؿسح  و،س
سكةرضسالرأسس.

   ظبس:سةملؾسامتل رسال  ؾسال ن حبسل ق سساللرغتس،سككض سرأسسال  ؾسيتسق عس
  رلسرأسس

ساللرغتس.سسسسسس
س
س

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

سس-كاعسال  ك تس:أن
 ال  ؾسال  دم.سسسسسسسسسسس -سأ

س
سسسسسسسسسسسس

 ال  ؾسال يصمبسيلملس -سب

 )س رل (س.س

 

سسسسسسسس
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

   ؾسذاتتس)سأتك  تلؾ(س.سسسسسسس   -ج           

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس



                                                                       156 

س المفاتيح : -ّ
ستصن س فسال كيذسة لتسالكرلكفسسسسسسسسسسسسسسس

سلتركلبسكيؾسالصكا لؿسكاللراغتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
سال رل بسكال حدحب،سكتك دسل ق ح تسسسسسسسسسسسسسسسس
س متم بسلت نـسأ   ـسالصكا لؿسال متم ب.سسسسسسسسسسسسسسس
كال  ت حسال ركبس)الذمسس،(سBOX)سكأىـسأنكةي س:س  ت حسال ؽس،سكال  ت حسال مقتسسسسسسسسسسسسسسس

س ل   سللفسالنكعساألكؿسكالنكعسالك نتسيتسن سسالكقت(
س
س
س
س
س

 خامساً: أدوات النشر:   س
ال ن  لرسأدكاتستحت  ؿسلن رس المناشير :
ساألم  بس،

أكسال   دفس،سكت كلمي سإل سقط سأصنر،سأكسس
سإل رالسل ضسال  مل تس.س

(ستح  سح   ن،سك دى سالق ط سذكسأحن فس نتظ بسسكتصن س ف)ص  نالس فسالصمبسالرقلؽ
سالقل سس،سكتصن سس ق لضي س فسالم بسالق حتسأكسالل حتلؾس.سس

تمتمؼسأنكاعسال ن  لرسكأقلحتي سكأ ك لي سكةددسأحن ني س حبسطلل بساألدالسال مصصسلي س.سسسسسس
ت،سأكسالن رسال حتقلـسي ني س  سلمصصسلمن رسال حتقلـسل ت  هسألل ؼسالم بسل  مل تسالن رسالطكل

سة كدل نسةم ساأللل ؼسسلمقط سال رضتس،سكألة  ؿسأمرلس كؿ:سسن رسال ن نل تس،سكالت رللس.
س. مناشير معدنية  -ب            مناشير خشبية . -:    أوتنقسـ المناشير  إلى نوعيف 

 -أنواع المناشير الخشبية ىي:
ت صلؿسالقط سالم للبسالكللرةس،سكالقط سلحت  ؿسيتسال ؽسالطكلتسلمنشار التمساح :   -ٔ

ال رضتس،سكلحت  ؿسللدسكا دةس،س  س   ظبسكض سح حسال ن  رسيكؼسمطسال  ـس ل  رةسأكس
سقرلل نس نوسلن سلمت تسيتسأكن لسة ملبسالن رس.
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 ،لحت  ؿسلن رسالقط سالصنلرةسكاألة  ؿسالدقلقبس:سمنشار سراؽ الظير -ِ

سل بسةم س ريوسغلرسال حنف؛سلتقكلبسالح حسكلت لزسلك كدسقط بس  دنلبسس حتق
س كال   يظبسةم ساحتق  تو.

س
س
س
س
س
ىكسأ دسأدكاتسالن رسالدقلؽس منشار الزوانة : -ٖ

،سكلذاسلح  سألض نس ن  رستمحلفسأكستزرلرس،س
كلت لزسلصنرس   وس،سإذسللملسطكؿسح  وس

ك قلضوسس،دؽ،سكأحن نوسأ(حـس،سكىكسل لوس ن  رسحراؽسالظيرس،سإيسأنوسأصنرس نوِٓ)
 . أقؿسةرض نس كح  وس، م كؼ

 
 
 

 منشار تحريقة :  -ٗ

لتككفس فسح حس
ح لؾسنحلل نس،سطريوس

س دلبسسكلدهسس  تك بسأكس م كيبس،سكلكلتسالح حس  ي .
سكلحت  ؿسلت رللساأل ك ؿسالدامملبسسكلم صبسالتتسلص بساحتمداـسال ن  لرساألمرلسيلي .

 

ر منشار التخريـ أو المنحيات ) منشاس -٘
  خشبي( :

لحت  ؿسلن رسال ن ل تسكأة  ؿسالت رللس)س
س.تمرلـس(س

 
 
 

س
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 -ىي:أنواع المناشير المعدنية 
  :منشار الحديد اليدوي  -ٔ

سل تلرسنصؿسال ن  رسأىـس زلسيلوس،كلصن س
 High Speed)النصؿس فسيكيذسالحرةبسال  للب

Steel)س
سلت مل س.كتصن وسلترتلبسم صسلح  ساس،كل تكمسةم سأحن فسالن رسسسسس
 
 منشار التخريـ : -ٕ

سلحتمدـسغ لل سيتسقصسص  نالسال دلدسالرقلقبسل  ك ؿس
سكلت لزسنصؿسال ن  رسلصنرسال  ـس،سكدقبسس، متم ب

سالن رسكا  ك نلبسالن رسلمطكطس ن لبس)دانرلبس(سكل  ؿ
سل لكيرل لس.س

منشار الصينية :ويعرؼ ) بالمنشار  -ٖ   
 األفقي ( 

سةسلن رسالقط سكلتـسلكح طبس  كن تس  يزس
سال  دنلبسالكللرةس،سكلحتمدـسغ لل سيتس   غؿ

.سكل كفسقط سال   دفسألض سساألل نلكـس
سل قص ت

سم صبستحتمدـسيتس   غؿسال دادةس،سسكلك دسألض س
س قص تسلدكلبس كؿ:سقط ةبساألح ؾسالكيرل نلبس،سس

سلمتآكؿس س.ك قصسالص جساللدكمس،سكتصن س فسال كيذسالحل نكتسال ق ـك
س

  :سادسا : أدوات القطع
ساألز لؿس:سلحت  ؿسلت رللسالم بسيتسة مل ت

زالبساأل زالسالزاندةس،س سالتكصلؿس،سكيتس طؼسال  ي تسكا 
سك فسأنكاةوس:سال  دم،س حتطلؿسال قط ،سكال  طكؼس.س
س
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 :سابعا : أدوات الثقب
لي سفسكىتس ك كدةسالكقكبسالصنلرةس،سأكستمضلرسالكقكبسلتحيلؿسإدم ؿساللراغتسيستحت  ؿسل  ؿ

سل نكاعس متم بسنذكرس ني س:
س
س

ستتككفسال ككبس فس قلضس الشوكة : -ٔ
سم لتسكنصؿسال ككبس.سسسسس

س
س
س
س

 

 المولب الفرنساوي :-ٕ

س لحتمدـسل  ؿسالكقكبسالصنلرةسأكست ضلرسالكقكبس.سسسس
س
س
س
س
س
 الممؼ اليدوي :-ٖ

 يستخدـ لعمؿ الثقوب الصغيرة أو الكبيرة .    
س
س
س
س
 

 لمثقاب اليدوي :ا-ٗ

 يستخدـ لعمؿ الثقوب الصغيرة أو الكبيرة في    
   األماكف الضيقة مثؿ : )الزوايا ، أو جوار     
 .الجدراف(    
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  Drill)المثقاب اآللي) -٘
سلحت  ؿسلكقبساألم  بسكالم   تسالملنبس.سسسس
سكال   دفسكال  رسكغلرسذلؾ.سسس
  :مكونات المثقاب اآلليسسسس
س فسالرأسسكال حـ،سكلح السرأسسال قدحسسلتككفسسسس
سلتركلبسقل ح تس متم بس فسرلشسالكقبستصؿسسسس
س مـس،سكال قدحس زكدسل دةسحرة تسلمت كـسيتسسُّلن لبسسسسسس
قل سسرل بسالكقبس،س لثسإفسحرةبسالكقبستتن حبستن حل نسسطردل س  سقطرسرل بسالكقبس،سسسسسس

سكةكحل س  سص لبسال  دفس.
س

س
س
س
س
س
س
س

 مثقاب اآللي الثابت ) قائـ ( :ال-ٙ

سلحتمدـسل  ؿسكقكبسأككرسدقبسيتسالقط س
سال  دنلبسالصنلرةسكلت لزسلك كدسذراعس
لمضنطسأكن لسالكقبس،س   سلقمؿسسم صس

سال  يكدسم ؿسال  ؿس.س ف
 
 ريش الثقب : -ٚ

سصن س فسال كيذسة لتسالكرلكفس،سأكسيكيذتس
سالحرةبسال  للبس،سكتصنؼسرلشسالكقبس حبس
كتق سسأقط رسرلشسس،قطرسالكقبسال طمكبسة موس

 مـسٓ.ِ مـس،سِالكقبسل ل مل تر،ل لثستلدأس ف
 مـس.سكتصن سرل بسالكقبسل كؿس مزكنتسإلزالبسسَِكىكذاسكتصؿسلن لبسس،س مـْ مـس،سٓ.ّ،

الرالشس فسالكقبس،كلم   يظبسةم سرل بسالكقبسل بسإ رالسة ملبستلرلدسم ؿسال  ؿ؛سلتقملؿس
س تكلدةسةفساي تك ؾسل حتمداـسالزلتسأكسال  لسأكسكملي  س.ال رارةسال
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 مسح والتصفية: :أدوات الثامناً 

قط سلتحكلبسسكىتسةل رةسةفسأدكات
الحطكحسالم للبسكتص لتي سكيؽسأقلحبس

  ددةسلت كلمي سكتن ل ي س،سكتتنكعس حبساحت   يتي سكأقلحتي س،سك  ستصن ساليل كؿسالم صبس
 دفسكقدسك نتستصن سيتسالقدـس فسالم بس،سيقدست ت زسلم بسكزني سليذهساألدكاتس فسسال 

كلكفساألنكاعسال  دنلبسأيضؿسلمضلطسس،كحيكلبسانزيقي سةم سالحطكحسكىتسأقؿسةرضبسلمكحر
س.سكال  ؿسلي سكىتسق درةسةم ست  ؿسالتقمل تسال كلب

ستتكيرسأدكاتسال حالسل دةسأنكاعسكأ ك ؿسنذكرس ني س:

لدارجسكلح  سألض ن)س ح    ن(سس:سكىكسايحـساالرابوخ  -ُ
كىكسأكلرسأنكاعسأدكاتسال حالس    نس،سكل ضؿس

 احت   لوسلتحكلبسالحطكحسالطكلمبس.س

:سكىتسسال  رةسال  دنلبسكلطمؽسةملي سي رةست رلبسأكسسفأرة التنعيـس-ِ
 ح  ستن لـسكىتس لليبسل لرالكخسسإيسأني سأصنرس فسالرالكخس    نس

(س مـس،سَٔ-ْٓحـ،سكةرضسح  ي )(ِٓ-ِّكأمؼسكزن نسطكلي س)
كتحت  ؿسلتن لـسالحطكحسل دسإزالبسالطلقبسالم نبسةني سأكسقلؿسذلؾس
كتنت سحطك  نسن ة بسإيسأني سقدسيستككفس حتكلبست    نس.سكلككفس

(در ب،سكزاكلبس لؿسَّ-ِٓ قدارس لؿسح حسكؿس فسال  رةسكالرالكخس)
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس(سدر بس.سسسسسسسسسسسَٓ-ْٓالح حسةم سالق ةدة)

سلللفسال كؿسالت لتسرح  نستكض ل نسلم  رةسكأ زاني س.

   .مسند السالح - 5 غطاء السالح-4 سالح الفأرة  -3  .جسم الفأرة -2   "مقبض "أمامي،خلفي -1

س. حذراع ضبط ميالن السال -9.القاعدة  -8 تثبيت السالح و الغطاء برغي -7 ."إسفين"مثبت السالح -6

س

س
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 المعادف واألخشاب يدوياً وتركيب  فؾ

 أداوخ الشتط ل تشغىالخ الخشثُح والتؼذنُح 

َعخؼًم انًهصيت  نسبؾ قطغ انؼًم انًخخه ت ٔذن  نؼًهٛتث  م ضمح طاولح الؼتل :  -أوالً :

 انخشغٛم انٛدٔٚت . 

  -وذرىىن الت ضمح من :

 ٔٚظُغ يٍ انسدٚد انصْس . -الفه الثاتد : -1

 ٔٚظُغ يٍ انسدٚد انصْس . -شن :الفه الترس -2

ْٔٙ حثبج ػهٗ ان كٍٛ بٕاظطت بساغٙ  ٔحظُغ يٍ  انسدٚد انظهب ٔحكٌٕ يعُُت  -ال ما : -3

 ػتءة .

 ْٕٔ ٚخسكى فٙ حقسٚب ٔإبؼتء ان كٍٛ. -المالووظ: -4

 حعتػد فٙ ػًهٛت ءٔزاٌ انقالٔٔظ. -َذ الت ضمح : -5

حظُغ يٍ اانًُٕٛو أٔ انسدٚد ْٔٙ ػبتزة ػٍ شٔاٚت قتئًت انشكم  -السىافع وال ما : -6

 ٔحٕػغ فٕ  نقى انًهصيت نسًتٚت انًشغٕالث يٍ نقى انًهصيت .

تحت  ؿسلرلطسقط سسالمرابط : -ثانيًا :
األم  بسأكسال دلدسكتكللتي سكذلؾسإل رالسال  مل تسال ز بسأكسلت  ل سأ زالسال  نكيتس  س

س كؿسالت لتسل ضسأ ك ؿسال رالطس.سل ضي سالل ضسكتتكايرسل نكاعسكأقلحبس متم بس،سكلللفسال
س
س
س
س
س

ك لك نس:سزراٌدلبسالكلسس:تحت  ؿسلرلطسقط تلفس فس
سال  دفسأكسيؾساللراغتسال ت رضبسلمتآكؿ،سكل كفساحت   لي س  س مز بسالط كلبس.
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 :لتشغىالخ الخشثُح أنىاع الىصالخ الخشثُح فٍ ا

س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

 ( :T )نقر ولسافسأواًل: وصمة

ستعمؿ في توصيؿ القطع الوسطى مف االستعماؿ: ت
إطارات وجوانب وأبواب الخزائف وتوصيؿ درج ساللـ 

 البناء مع قوائميا. 

 األدوات: أدوات النشر والقطع والطرؽ والممزمة.  
 خطوات العمؿ: ***    

تصفية ومسح القطعة الخشبية حسب  -ٔ 
 .المقاس
 نشر القطعة إلى جزأيف.  -ٕ 
 وضع إشارة عمى األجزاء الزائدة. تفصيؿ مكاف النقر و  -ٖ 
 زميؿ ) أو المنقار( والدقماؽ بعد ربط القطعة عمى الممزمة. تفريغ النقر بواسطة اإل  -ٗ 
 قطع الزائد بواسطة سراؽ الظير أو الزوانة. -٘ 
 جمع الوصمة بعضيا مع بعض  -ٙ 

 وتنظيفيا.         
سنظر التمريف *** ا      

س
س
 

 أنىاع 

 الىصالخ

  وص ح صاوَح

صساس تأ

  لفاسَح

 لغان وص ح

 تشوثح  

 مغ سخل طاولح

T وص ح  

 لغانو  نمش  
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 . مع رجؿ طاولةركبة ثانيًا: وصمة لساف ب
  

 تستعمؿ ىذه الوصمة لوصؿ عوارض الطاولة أو الكرسي مع األرجؿ.  •

 

 

سس
 . ثالثًا: وصمة زاوية بأزرار غنفارية

في زوايا الصناديؽ ، والحقائب الخشبية، والخزائف ذات الجوانب تستعمؿ ىذه الوصمة  •
 الخشبية المصمتة نو مؤخرة الجارور مع جانبيو.
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 .البرشمة التبشيـ أو عمميات
أة  ؿسص  نالسس:ىتسإ دلسالطرؽسال تل بسلكصؿسقط تلفسأكسأككرس  سل ضيـسالل ضس كؿ

ك فسأنكاعسس،ال دلدسكاألدكاتسال نزللبسكغلرسذلؾسكل كفسامتل رسالنكعسال ن حبس حبسايحت   ؿ
سألة  ؿساألل نلكـس. لحطسالرأسس،سك مركطتسالرأسس،سككركمسالرأسس،سكلر  ـسلحت  ؿسس:اللر  ـ

س

س
 أشكاؿ البرشاـ       

سس-كتتـسة ملبساللر  بسل دةسطرؽس:
اللر  بسل حت   ؿسالرأسسالكركمس -ُ

 لم  ككش.

س

اللر  بسل حت   ؿس -ِ
  اللمصس.

س
 

 

كىكسأداةستحت  ؿسل  ملبساللر  بسكلتككفس فسقط بس دلدست لوساإلز لؿسرأحي س-*ساللمصس:
سالح مت

سانرةس.لوسكقل فسأ دى  سكقبسة دمسكاألمرسةل رةسةفسنصؼسدس
 

 اللر  بسلكاحطبس  كنبساللر  ـ. -ّ

س
س-*س  كنبساللر  ـس:

ىتسأداةستحت  ؿسل  ملبساللر  بسيتسأة  ؿس
سكال دادة كنبساللر  ـسكتت لزسس  س،األل نلـك

سلحيكلبساحتمدا ي سكة ملبساللر  بسلحرةبس.
     

س     

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Rivet01.jpg/200px-Rivet01.jpg
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 -طريقة اختيار البرشاـ :  
 

  -أواًل / مف حيث النوع:
سصدأس.لسألنوسيس؛ نلكـسكلحتمدـسألكانتسالطيتلاللر  ـسال صنكعس فساأل -ُ
 اللر  ـسال صنكعس فسال دلدسلحتمدـسيتساأل ن ؿسال دلدلبس. -ٕ
 

  -:ؿ ثانيًا / مف حيث الطو
سلتكقؼسطكؿساللر  ـسةم سح ؾسالقط سال رادسلر  تي .س
س

 -ثالثًا / مف حيث القطر :
سلتكقؼسقطرساللر  ـسةم سقطرسالكقبسكنكعسال  دفسكقل سسالقط سال رادسلر  تي س.س
س

  -وىناؾ قانوف الختيار طوؿ البرشاـ :

سس-يتس  لبساللر  ـسذمسالرأسسال لحطسأكسال  دبسلككفسالق نكف:سس  #
سقطرساللر  ـس(.×سٓ.ُطكؿساللر  ـس=سح ؾسالقط س=س)سسسس
س

سس-#سسيتس  لبساللر  ـسذمسالرأسسال مركطتسلككفسالق نكف:سس
سقطرساللر  ـس(.×سس3/ 4سطكؿساللر  ـس=سح ؾسالقط س=س)سسس

  كل بسة ؿستمكل بسلمكقبس فسات  هسالرأسس. 

 

 

س
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                       167 

 
 . تثبيت المشغوالت الخشبية

س-:تثبيتمواد ال أنواع
سالنرالس. -ُ
 اآل ك:سكاح وسالنرالسالحرل )ساألص ر(. -ِ

 ال ح  لر. -ّ

 اللراغتس. -ْ

سس
س

 

 : الغراء -أواًل :
سسلو ستكلت لثسسل دسالنرالس فسال كادسالضركرلبسألة  ؿسالن  رةس

سالذم ك فسأ يرساألنكاعسال حتمد بسالنرالساألللضسسب. م األ
ستطم سلوسحطكحساألم  بس.س
س

 ح وسالنرالسالحرل )ساألص ر(.كاس: اآلجو -ثانيًا:
لحتمدـسيتستكللتساأل ل لسلحرةبسل لثستكيرسالكقتسس

 كال يد.

  
 المسامير : -ثالثًا:

 تتنوع المسامير حسب :

س كؿس قط ي .س-ُ
سالرأسس-ِ

 .ايحت   ؿس-ّ
 حسب: تقاس المسامير

سقطرى .س-ُ
سطكلي .س-ِ
 ايحت   ؿ.س-ّ

 أنىاع 
مىاد 

 الرثثُد

 التغامُش الغشاء اِخى الثشا ٍ
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 لبراغي :ا -رابعًا:
س.س،أكساألل نلكـس،أكسالن  سس،تصن ساللراغتس فسال كيذ سأكسال كيذسال طمتسل لكرـك

سيلي سزل دةسال ت نبسأككرس   سلكساحتمد تسال ح  لرس،س كتحت  ؿسيتستكللتسالكص تسالتتسلمـز
ة دةسالتكللتس.سكلتككفساللرغتس فسالرأسسكىكسإ   س:كيتسالقط سأكساأل زالسال  رضبسلم ؾسكا 

ة دمس،س صمبس،س كؿسص  كلبس،س حنف(سك فسالح ؽسكال زلسال حنف.سكل ددسقل حوسكيؽسطكلوس)
س.كقطره

س
س
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قص وتجميع المعادف بواسطة المحاـ
 

 ربط وتثبيت المعادف: 
الرلطس)سالتكللتس(سني نل نسغلرسسك فست ت دسة ملبستكللتسالقط سال  دنلبسيتساألح سسةم س  سإذا

 ؤقت نسل كفست كلكوسةندسالضركرةس،سي تس  رك تسالحل راتستككفس  ظـسالقط سسق لؿسلمت كلؾس،أك
ال ككنبسلم  رؾسق لمبسلمت كلؾ؛سكذلؾسليدؼسإ رالسة مل تسالصل نبسال ز بس،سللن  ست  ظسأفس

سألكابسال ن زؿسكال   تسالت  رلبسك   ل تسالنكايذس كلتبسل كؿسني نت.س
س
 التثبيت النيائي : # 

حتمداـسطرؽسالم  ـسال متم بس،سكسالم  ـسةل رةسةفسرلطسقط تلفس  دنلتلفس ت  ليتلفسلتـسة دةسل 
ض يبس  دةسالم  ـسالتتسترلطي  س   نس،سل لثس يتسالنكعسأكس متم تلفسلكاحطبسصيرسطريلي  س،سكا 

ست طتسن سسالمكاصسكال كاص  تسيلي  س.
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 طرؽ لحاـ المعادف
س  فس(،يتسقط تلفسلدر بسالتمدفس)سالتطرسكلتـسلتحملفسسالمحاـ الحديدي التقميدي : -ُ

كـسكض سالطريلفسيكؽسل ضي  س،سكالطرؽسةملي  سلقكةسإل سأفستند   ،سكتحتمدـسلكدرةسم صبس فس
الكمسسأكن لسة ملبسالم  ـس؛سإلزالبسأكحلدسال دلدسال تككفسةندسالطريلفس؛سكذلؾسل ن سإض  ؼسقكةس

ست  حؾسالم  ـس.
يستخدـ ) الكترود ( المحاـ المصنوع مف الفوالذ الطري المحاـ بالقوس الكيربائي اليدوي :  -ٕ

، وي غ مَّؼ بمادة البودرة التي تعمؿ عمى عزؿ منطقة المحاـ عف اليواء ، وتسمى ) بركة 
 الصير(؛ 

لمنع تكوف أكسيد الحديد فييا ،كذلؾ تعمؿ البودرة عمى استمرار عممية االشتعاؿ أثناء المحاـ 
( س  أثناء ٘ ٓٓٓٚإلى ) وتصؿ درجة حرارة بركة الصير

 عممية المحاـ .

 
 
 
 
 
  المحجوب بالغاز: المحاـ بالقوس الكيربائي -ٖ

(سكتحتمدـس)سالكتركدس(سالم  ـس فسال كيذسالطرمسكم ؿسMIGكل رؼسل حـسل  ـس)سال للسسسس
(سك نتسأكحلدسالكرلكفسإل سلركبسالصيرس،سكىكسغ زسم  ؿسCO2ة ملبسالم  ـسلتـسإدم ؿسغ زس)س

مؿسيتسالت  ةؿ،سكلكفسل زؿس نطقبسالم  ـسةفساليكالسال  لطسلي .كتصؿسدر بس رارةسيسلد
س.( س٘سََّٔالت  ةؿ)

سكتت لزسىذهسالطرلقبسةفسالقكسسالكيرل نتساللدكمسل  سل تت:
 حرةبسإنت جسال  نكيتسإذسيسضركرةسلمتكقؼسةفسال  ؿسيحتلداؿس)سالكتركدس(سالم  ـس،س

س كيذسالطرمس. لثستحتمدـسل بس تكاصمبس فسال
 .سلمتنظلؼ  يسلتممؼسلق ل س)سزكاندس(سةم سحطالسالم  ـس،س   سلكيرسالكقتسال ـز

 ل  ـس دلدسالزىرسل لقكسسالكيرل نتسك)ساألكحتساحتلملفس(الذمسل رؼست  رل نسل حـسل  ـس
 األكح لفس.

لب،سلحتمدـس دلدسالزىرس)سالحكبس(سيتسككلرس فسالصن ة تسال  دنلبس،س كؿس:ساآليتسالزراة
ك  رك تسالحل رات،سكاألن للبسال  دنلبس،سكتحتمدـس  دةسل  ـسم صبس ؤل بس فسحللكبسن  سس
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كنلكؿس،سلتـسصيرى سةندسالم  ـسل حتمداـسليبسغ زس،س)ساألكحتساحتلملف(سكل ح ةدةس ح كؽس
م صسلم   يظبسةم سحلكلبسال دلدسم ؿسة ملبسالم  ـس،سكذلؾست ن ستككفسال كانبسكاألك حلدس

 قبسالم  ـس.يتس نط
 

 دىاف المعادف واألخشاب بالطريقة المناسبة
 

كالتتست ؼسس،:سىكستمؾسال  دةسالتتستطم سلي ساألحطالسةم س كؿسح نؿسم لؼسأكسككلؼالدىاف 
سإل س:سسكتيدؼسة ملبسالدى فس،لحرةبس قلكلب

س ق ك بسال  نكيتسلمتقمل تسال كلبس فسم ؿست كلؿسق رةسةم سال  نكؿس. -ُ
 نكيتس.ت  لؿس نظرسال   -ِ

  ق ك بسال لكبسكاأل راضسإذاست رضتسلي . -ّ

 

س
 أنواع الدىاف :

ت تكمسالدى ن تسةم س للل تسن ة بس  مقبسيتسح نؿسكىذهسال للل تسىتسال  دةسال مكنبسكىتسيتس
سالن لبست تكمسةم س كادسغلرس   يبسكتصنؼسل لنحلبسلمح نؿسال  مؽسأكس  دةسالتمكلفسإل س:

كفس ني س  س ن تسالتتسلحتمدـسيلي سال  لسكح نؿس م ؼسلمٌسكىتسالدىالدىانات المائية : -ٔ
 ك ني س  سلحتمدـسلط لسال درافس.س،لحتمدـسلط لسال  نكيتسالم للب

كغ لل س  سس،كفحتمدـسيلي سالزلتسكح نؿس م ؼسلمٌسلكىتسالدى ن تسالتتسالدىانات الزيتية : -ٕ
 لكافة المشغوالت . تحتمدـ

 كىتسقملمبس،يلي سالك كؿسكح نؿس م ؼ حتمدـتالتتسسكىتسالدى ن تالدىانات الكحولية :  -ّ
 .للتـسالت  لؼسلحرةبسس؛كغ لل س  سلتـساحتمدا ي س،ايحت   ؿ

:سكىتسالدى ن تسالتتستحتمدـسيلي س   للؿسكل ل نلبسال ز بسلمط لسسالدىانات الكيروكيميائية -ْ
 ،سل إلض يبسإل سأقط بسكيرل نلبسك لتبس.س

 

 

 راعاتيا عند عممية الدىاف :وىناؾ مالحظات عامة يجب م
 عند الدىاف بفرد الرش نبدأ بالجزء القريب ونتجو نحو البعيد.  -ٔ
 عند الدىاف بالفرشاة نبدأ بالجزء البعيد ونتجو نحو القريب . -ٕ

 لدىاف األسطح العمودية نبدأ مف األعمى إلى األسفؿ . -ٖ
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 أنواع الدىانات الخشبية والمعدنية:
 

 أواًل : الدىاف الزيتي :
سلكل سالزلت(سيتسال  نكيتسالم للبسال متم بسسسسسس–لحتمدـسىذاسالنكعس فسالدى فس)سكلح  ساللكل س    

سكم صبسيتسالن  رةسال    رلبسك أللكابسكالنكايذسال  رضبسلمتقمل تسال كلبس.سسسسس
سكلتككفسالدى فس فس:سسسسس
ح حلبسيتستككلفسرسالكت فس(سكل تلرس فسال كادساألُ)سزلتس حتمرجس فسلذالزيت الحار:  -ُ

سىذاسالدى فس،سكليذاسلح  سل لدى فسالزلتت.
كىكسال  دةسالرنلحبس)سل دسالزلتسال  رس(سالتتسلتككفس ني سالدى فسمسحوؽ أكسيد الزنؾ :  -ِ

 الزلتتسكلت لزسلمكنوساألللضس.

 لتم لؼسال زل سالح لؽسالذكرسكلح ةدسألض نسةم سحرةبسال   ؼ. لحتمدـمادة التربنتيف :  -ٖ

:س ح  لؽسل لكافس ت ددةستممطس  سال زل سالح لؽسالذكرسليدؼسإكح لوسلمموف المسحوؽ ا -ْ
 المكفسال طمكبس.

 : ات الشفافة ) الالكر(: الدىانثانياً 
ىكسدى فسلحتمدـسيتساألك ثسكال كللمل سكم صبساألم  بسالك لنبس،سليدؼسإظي رسقل تي سالالكر :    

 ك   ؿسألل يي .
 ويوجد منو نوعاف : 

ةل رةسةفسح نؿسزلتتس  يزسلطرلقبسكل ل نلبسم صبس ككفس فسسكىكفاؼ : الالكر الش -ُ
كال ض ؼسإل سالكرنلشسكقملؿس فس( نتراتسالحملمكزسال  مكذةس فسالقطفس)سألل ؼسالحملمكز

 لثسل ت زسىذاسالدى فسللةط لسأحط  نسس،كالك كؿس(س  دتت)سالتلنرس–كال ذلل تس ال ملن ت
ؿسةلكاتس  ىزة،سكلحتمدـس ل  رةسدكفسإض يبسأمسم للبسي  بسكلراقب،سكلل عسةم س ك

س كادسأمرلسةملوس.
)الدلكككس(سكىكسةل رةسةفسن سس ككن تسالنكعسال   ؼسن حي س ض ي نسإللوس الالكر المعتـ : -ٕ

ال مكن تسالطلل لبس)سل دةسألكافس(س حبسالطمبسكل ضؿسأفستتـسة ملبسالدى فسل لدلكككس
دةس)سالتلنر(سلنلبسحيكلبسسر وسكتكزل وسل نتظ ـسلكاحطبسيردسالرشسل دست  لؼسال زل سل  

ةم ساألحطالسلم صكؿسةملي س نتظ بسكن ة ب،سكيسل لذسدى نوسل ل ر  ة؛سنظرانسلحرةبس
   يوساأل رسالذمسقدسلؤدمسإل سةدـسال صكؿسةم سأحطالس نتظ بسيتسدر بسالمكفسس

 كن ة بسكلٌراقبس.
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 : ات الشفافة ) الكماليكا(: الدىانثالثاً 
 ويطمؽ عميو اسـ األستر أو ) لستر(.     

لحتمرجسىذاسالدى فس فس  رةستح  س)س  رةسألمؾس(سكالذمسل رؼسل حـسالك  للك سكن سس
ة ملبسالدى فسن حي ستح  س)س  مكبس(،سكىذهسال  رةس) صدرسالدى ف(ستتنذلسةم سال كادس

رازاتسكتدمؿسالراتن لبسال ك كدةسةم سال  رست ركبسإيرازاتي سةملو،س لثستؤمذسىذهساإلي
سيتسة ملبسم صبسإلتسأفستت كؿسإل سق كرستح  سق كرسالك  للك س.

سللذالتي سيتسالك كؿس)حللرتك(سل كةلبسز   لبسم صبسكت زجس كت يزسىذهسالق كرسل دنذو
 لدانسةفسطرلؽسالرجسيتسالكة لساأل رسالذمسلؤدمسإل سذكل فسىذهسالق كرس.سكلككفس

س  ىزانسل حت   ؿ. سالدى فسةندنذو
 :ات البوليستر: دىانعاً راب

كلحت  ؿسيتسس،كىكسأ دثسأنكاعسالدى فسكىكسح نؿسم صس فس كادس  لنبس  زك بس   نسسسسسس
دى فساألحطالسالم للبسليدؼسإكح لي سطلقبس ز  بسكي  بس لثست ت زسىذهساألحطالسل لص لبس

بس  ست  ل ي ،كـسضدسالرطكلبسكال رارةس.سكلتـسىذاسالدى فسلكاحطبسر    تسم ص زؿس كدةسالكالقكةسكس
تكض سدامؿسأيرافس رارلبسلدر بس رارةس  لنبسليدؼسال صكؿسةم سأحطالسي  بسك ز  بسس)س للوس
ل لز  جس(سكىذاسالنكعس فسالدى فسل ىظسالكم ب؛سألنوسل   بسإل سإ ك ن تسكت يلزاتسم صبسك أليرافس

سال رارلبس.

س
 خطوات عممية دىاف المشغوالت الخشبية  

س،كذلؾسلكاحطبسكرؽسالحن رةس،هسكلنظؼسقلؿس ل  رةسة ملبسالدى فؤسط ل ؾسالحطالسال رادس -ٔ
 . أكسأمس  دةسأمرلستقكـسل لنرضسال طمكب

 .كتترؾسلت ؼسقلؿسال ل  رةسل  ملبسالدى فسس،ل ل   كفست ررس  ل سال قكؽسكتنظؼسكت ل  -ِ

 كاب.ل بستنطلبساأل ل لسال ك كدةسيتسالحطالسكالتتسيسنرلدسط لى سكذلؾس كؿ:س ق لضساألل -ٖ

 را تساللدكلب. ل كزساحتمداـسطرلقبسالرشسيتس  ؿساحتمداـسالدى ن تسال  نلبسأكساحتمداـسال -ٗ

لدىفسالحطالسلك وست حلسسكلترؾسلل ؼسل كؿس لدسك فسكـسلدىفسالحطالسةدةسأك وس -٘
 آمرى سك وسي  سيتس  ؿسدى فساألة  ؿسال دلدلب.
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: الدىانات الكيروكيميائية:) الجمفنة ( ًً  خامسًا
سسسسسسسسسس

سلحتمدـس كادسم صبسأى ي س  مكؿس   ضسسسسسسسسسسسسس
سسسسسسسس(،سك  مكؿسHCLاليلدرككمكردلؾس)سسسسسسسسس
(،سك  دةسالط لسNaOHالصكداسالك كلبس)سسسسسسسسس
س(س،سكتتـسة ملبسالط لسلل رالسالمطكاتساآلتلبس:سZnOألح حلبس)أكحلدسالزنؾ(س)ساس
تكض سيتسأ كاضست تكمسةم س  مكؿسستنظلؼسال  نكيتسال  دنلبس فسالصدأس،س لث -ُ

س(سل دةستتراكحس فسح ةتلفسإل سك ثسح ة تس.HCL   ضساليلدرككمكرلؾس)
 غحؿسال  نكيتسل دسذلؾسل ل  لسإلزالبسآك رسال   ضس.س -ِ

(،سكالقطبسZnOكض سال  نكيتسيتس كضسالط لسالذمسل تكمسةم س  دةسالط لس)س -ّ
س؛(NaOHض س  مكؿسالصكداسالك كلبس)تكلتسةملوسال  نكيتسال  دنلب،سكلكسسالح لب

سالكيرل نتسيتسال  مكؿ،سكل ضسال كادسال ز بسلمتم ل س.سلتحيلؿس ركرسالتل ر
 Z  ةندسإغ ؽسالدانرةسالكيرل نلبسلنتقؿسةنصرسالزنؾس) -ْ

ألكن تسن كسالقطبسالح لبسس(++
دفس،سل ت  هسالقط سال  دنلبسال طمكبسط ؤى س،سكللدأسل لترحبستدرل ل نسةم سحطالسال  

س ككن نسطلقبس فسالزنؾس،سكىتسالتتست  ؿسةم س   لبسال  دفس فسالصدأس.
س

س
س
 
   

س
س
س
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 وتشكيمو ثني الحديد
 ثني القطع الحديدية :

تستعمؿ قضباف الحديد في صنع أنواع متعددة مف المشغوالت مثؿ شبؾ الحماية لمشبابيؾ ، 
 والت.وكراسي الحدائؽ، وأسيجة وأسوار البيوت وغيرىا مف المشغ

 ويكوف ثني قضباف الحديد وفقًا ألشكاؿ تحدد سمفًا باستخداـ أدوات وتجييزات خاصة . 
 

 وتشكيمو بطريقتيف : ويتـ ثني الحديد
 -ثني قضباف الحديد عمى زاوية معينة : -ٔ

 . تستعمؿ ليذه الغاية الممزمة والمطرقة 

 . تربط قطعة العمؿ بإحكاـ في الممزمة 

  بالمطرقة ) الشاكوش(.يضرب بقوة عمى قطعة العمؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لي قضباف الحديد: -ٕ

تتـ عممية المي بتحديد الجزء المراد ليو ، ومف ثـ يربط أحد طرؼ ذلؾ الجزء في الممزمة 
ومسؾ الطرؼ الثاني بمفتاح فرنساوي، ويبدأ بالمي باتجاه عقارب الساعة أو عكسيا والشكؿ 

 التالي يوضح ذلؾ .
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 صقوول قص البالستيؾ والزجاج

 : البالستيؾتصنيع # 
تتكايرسال كادسالم ـسلمل حتلؾسل  ك ؿس متم بس،س ني س  ىكسةم س كؿس
 ح كؽ،سأكسةم س كؿس للل تس متم بساأل   ـ،سأكسةم س كؿسح نؿس

س لزجس.
 والتثبيت في البالستيؾ: مصؽ# عمميات ال

ارسسألغراضساحتمداـسال كادسال صقبسال ن حلبست دس فسأ يرسالطرؽسال تل بسيتسال د
سالتكللتسالدانـسيتسال كادسالل حتلكلبس.

سلتـسامتل رسة ملبسالتكللتس حلؿسال كادسالتتسلرادستكللتي س،سك قدارسال  ؿسال  دةسلوس.
س

  :ةيالبالستيكتوجد أربع طرؽ لتثبيت المواد 

سالتكللتسل لتلرلدسكالضنطس. -ُ
 التكللتسل لتحملفس. -ِ

سالتكللتسال رارمس. -ّ
ساجسيكؽسالح  لبس.التكللتسل أل كسس-ْ

 : البالستيؾومف أىـ المواد المستخدمة في لصؽ 
س التنحكؿس،ساأللككحت،سالمكاصؽسالحرل بس.

س
 

 :  البالستيؾكرة مف  تشكيؿ
سفس فسال لسس،س صدرسليبس.لرايلفسصن ةتسأكلكلحترلفس،سق لل س للل تالمواد الالزمة : 

س
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 مدائف) المواد الالصقة( : كرة مف ال عمؿ
 Na2B4O2:سص لسأللضس،س  مكؿساللكراكسسالالزمة المواد 

:سل كفسإكح بسالل حتلؾسص  تس دلدةس حبسال كادسال ض يبسإللوس،س كؿس:سةكا ؿسسمالحظة
سإكح بسال ركنبس،سكةكا ؿس ق ك بسالميب.

س
س********************سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 اجػالزج
 :اجػركيب الزجػت

كأك حلدسال مزاتساألمرلس كؿ:سسسس SiO2 فسأكحلدسالحلمككفس)سالحملك (سلتركبسالز  جسأح ح نس
س سس(Na2O)الصكدلـك س(سكغلرى .PbO)كالرص صس(B2O3)كاللكركفسس(Al2O3)كاألل نلـك

سكالز  جسل تمؾسمص نصس  ددةس:س)سالمكفس،سالت ددسال رارم،سالن  ذلبسلمضكل،سالكك يبس،س....(
حلدسالتتستدمؿسيتستركللوس،سككذلؾس حبسطرلقبسكتمتمؼسص  تسالز  جس حبسنحلبساألك 

 ستصنل و.

  

س
س
س
س
س
س
س
س
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 أنواع الزجاج :
 

%س فسالز  جسَٗل كؿسز  جسالصكداسنحلبسسزجاج الصودا :-ُ
ال صنكعسكىكسأقمي ستكم بس،سكلتركبسأح ح نس فسالحلمك سكالصكداس

سكال لر.
سلم كادسالكل ل نلبس،سكلت كرسل كؿسكللرسل  ل رارةسىذاسالنكعسغلرس ق ـك

سيلي .سال  للبسكالتنلراتسال    نب
كلحتمدـسيتسز  جسالنكايذسكل ضساألدكاتسال نزللبسال صنكةبسألغراضسال  ظسكالتمزلفسالتتسيس

ستت رضسل رارةسة للبس.
س

نحلبسة للبس فسأكحلدسسةم سل تكم: الزجاج الرصاصي-ِ
كل دس فسالنكعسالملفسالذمسل كفسس(%َِ)الرص صستزلدسةفس

،سك    ؿسانكح رسالضكلسل  موسلراق نس،سكىكسأككرسسكنلوت كلموسكس
سكم بس فسالنكعساألكؿس.

س

س لدسلم رارةسكتنلراتي س،س لثسس% :ٜٙزجاج السيميكا-ّ  ق ـك
س(س،سلت لزسىذاسالنكعسلمص نصسال زؿسالكيرل نتسال لدةس،سكلحتمدـسيتس كازلفسٓسََٗلت  ؿس)

سال رارةسكال  نكيتسال نلبسكأكانتسالطيت.
سس(سكلكفسل دةسز نلبسقصلرة.ٓسََُِأنكاةوسالز  جسالكاقتسالذمسلت  ؿسدر  تسال رارةسال  للب)ك فس

س

%(،سكلحتمدـسٓ:سل تكمسيتس ككن توسةم سنحبس فسأكحلدساللكركفس)سزجاج البوروف-ْ
سلصن ةبسال ص للالسالضكنلب.

س

،سكلحتمدـس%(َُ-ٓ:سل تكمسيتس ككن توسةم سنحبس فسأكحلدساألل نلكـس)سزجاج األلمنيـو-ٓ
سيتسصن ةبسال ق ك  تسالتتست ت جسإل ست  ؿسدر  تس رارةسة للبس.س

س

 الزجاج : صناعة 
سة للبسداسإل سالر ؿسكال  رسال لرمسيتسيرفسدر بس رارتوتض ؼسكح رةسالز  جسأكسالصكس

س ت ستنصيرس  ل ي س،سكل دى سلتـست كلؿسالصي رةس حبسال   بس.س(سٓسََُٓ)
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 تشكيؿ الزجاج :

سالز  جسلطرلقتلفس:ساللدكلبسكاآلللبس.سك فسأىـسال  مل تسالتتست رلسيتستصنل سالز  جؿسلتـست كل
الضنطس.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس-الن خس.سسسسسبس-ال صيكرس:سأ

س-كل كفست كلؿسالز  جسالصمبسلػ:

التآكؿس:سكتحتمدـساأل   ضسالقكلبسألكؿسالتص لـسيتس -ُ
ز  ج،سكل دى سل كفساحتمداـسالر ؿسكنكرهسةم سالز  جسأكسال

 احتمداـسالدى ن تسال ن حلبس.س

سالقط س:سلحتمدـسال حنفسالصمبس)سال  حبس(سيتسقط سالز  جسل للدسأكسل آللبس.س-ِس

سسسسسسسسسسسسسس

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

كتحبسالز  جسلكنوسالم صس فساألك حلدسالتتستدمؿسيتستركللوس،سككذلؾسلالتمويف:  -ٖ    
تمكلفسالز  جسلدى ن تسكل ل نلبسك فسكـست رلضي سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل كفس
سكال دكؿساآلتتسلكضالسكل لبسال صكؿسةم سالمكفسال طمكب.لمن ر.

 الموف الناتج   العنصر) المركب المضاؼ( ـ 

( .الحديد )  ٔ  األخضر . الكرـو

 المبني األبيض . الفوسفات . ٕ

 األصفر . السيميزيـو . ٖ

 األزرؽ . الكوبالت . ٗ

 األزرؽ المخضر . أكسيد النحاس. ٘
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 صناعة المرايا مف ألواح الزجاج

  -ية :تلصناعة المرايا مف ألواح الزجاج نتبع الخطوات اآل
آ كنل (س لثسلمتزؿسألكفسس–حيكلبسل لكفس  قدس)سيضبسال كر  للفسلس:ل كفسأكحدةسايندىلداتس كؿ

سال ضبسإل سيضبسترحبسةم سالز  جسال حتمدـسلمت  ةؿسةم سصكرةس رآةس.
سض يتوسةم سالمكحسالز   تسال  دس.إل ضرساأللكفسال  قدسيتسأنلكبسامتل رس ل  رةسقلؿس

س(سكقطرة%ٓ)لزس فسنتراتسال ضبسلتركس( ؿِ)ت ضلرساأللكفسال  قدس:سلض ؼسألنلكبسامتل رس
  مكؿسىلدرككحلدساأل كنلكـسسقطرةس فسكـسلض ؼسإللوس(%َُ) فسىلدرككحلدسالصكدلكـسلتركلزس

  سالرجس ت سلذكبسأكحلدسال ضبسالذمسترحبسأكينس،سكـسلحكبسىذاسال  مكؿسةم سس%(،ِ)لتركلزس
س(َُ)سللوس  مكؿس فسحكرسال مكككزس  سالت رلؾسلمطؼسكلترؾس كالتإالمكحسالز   تس،سكلض ؼس

س.دق نؽسكـسلنحؿسالمكحسالز   تسل ل  لس،سيل  ظسأنوست كؿسل رآةس
س

 مالحظة : يجب أف يكوف الموح الزجاجي فوؽ حماـ ماء دافئ وبشكؿ مستٍو. 
س
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 القواعد التالؤمية السميمة أثناء استعماؿ األدوات اليدوية والكيربائية

ال   كفسلألدكاتساللدكلبسكالكيرل نلب.سكلق سق سالككلرس فسال كادثسنتل بسايحتمداـسغلرستغ لل نس  س

الككلرس فسىذهسال كادثسنتل بساحتمداـساألداةسغلرسال ن حلب،سأكساحتمداـساألداةسال ن حلبسلطرلقبس

تل عسمطكاتس   رح تسال  ؿساٌسكسةدـساحتمداـسكح نؿسالكق لبسال ردلب،سأكسةدـسغلرسص ل ب،سأ

سال   كنب.

 السميمة: فيما يمي أىـ القواعد التالؤمية

فحص األدوات قبؿ استخداميا لمتفتيش عف أي تمؼ فييا، والتأكد مف عدـ وجود  -ٔ

أي مقابض منفصمة أو شفرات منحنية أو شروخ أو أسناف ممتوية أو رؤوس 

 مفمطحة أو غيرىا، حيث ينبغي أف يتـ استبداؿ تمؾ األدوات بأدوات أخرى سميمة. 

 ؿ الذي ستستخدـ مف أجمو. التأكد مف أف حجـ األداة يتناسب مع العم -ٕ

تنظيؼ األدوات بعد كؿ استخداـ، وتزييت الذي يحتاج لذلؾ، والمحافظة عمى  -ٖ

 .المقابض خالية مف الشحـو والزيوت

عند حمؿ األدوات أثناء السير، فإف طرفيا الحاد ينبغي أف يكوف متجيًا نحو األرض  -ٗ

 بعيدًا عف الجسـ وعف أي شخص آخر. 

 الفردية المناسبة.  استعماؿ وسائؿ الوقاية -٘

 
 

س
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المحافظة عمى حدة شفرات القػ طْػع في األدوات واختبار ِحدَِّتيا عمى قطع مواد خردة  -ٙ

 وليس عمى األصابع، مع الحرص عمى تغطيتيا عند عدـ استخداميا. 

آخر،  عند تقديـ األدوات إلى شخص -ٚ

 فإنو ينبغي تقديـ مقابضيا أوالً . 

عف إبعاد المالبس والشعر والحمي  -ٛ

ف ىذه إاألدوات أثناء استخداميا، حيث 

األشياء قد تعمؽ باألدوات وتسبب 

 ضررًا لمستعمميا. 

تثبيت األدوات أثناء العمؿ عمى الساللـ  -ٜ

 أو السقاالت. 

عدـ نزع نواتج العمؿ )كنشارة  -ٓٔ

الخشب مثاًل( باليد أثناء العمؿ، بؿ 

 استعماؿ فرشاة أو قضيب خاص بذلؾ. 

لمغرض الذي صممت مف أجمو فقط. إف األدوات ذات الغرض استخداـ األدوات -ٔٔ 

 النوعي الواحد أفضؿ مف األدوات متعددة األغراض. 

 استخداـ أدوات مجيزة بمعدات السالمة، وعدـ نزع تمؾ المعدات.  -ٕٔ

 سالمة أسالؾ األدوات الكيربائية، وعدـ وجود أجزاء عارية مف المادة العازلة. -ٖٔ

بما يحقؽ اإلمساؾ  محدد بطوؿ وسماكة وشكؿو  ت مقابضستخداـ أدوات ذاا-ٗٔ

 األسيؿ. 
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استخداـ أدوات معمقة لمعمميات المتكررة في نفس المكاف، وتحديد المكاف المالئـ -٘ٔ

 لألدوات تبعًا لتكرار االستخداـ. 

إحكاـ تثبيت القطع التي يتـ العمؿ عمييا في ممزمة أو ماسكة أو وضعيا بحرص -ٙٔ

 والتأكد مف ثبات سطح العمؿ قبؿ وضع أي ثقؿ عميو. عمى سطح مستٍو 

 

 

استخداـ أدوات يمكف تشغيميا بأقؿ قوة ممكنة. إف وجود القبضات الثابتة ينقص -ٚٔ
 طموبة لمتشغيؿ. القوة الم

 

س
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 استخداـ أدوات بمقابض ذات سطح خشف مالئـ وأدوات تمنع االنزالؽ واالنقراص. -ٛٔ

 

 استخداـ أدوات مزودة بمقابض عازلة لتجنب الحروؽ والصدمات الكيربائية. -ٜٔ

 

 

 

 

 

 

 استخداـ وسائؿ الوقاية مف االىتزاز )واقيات المعصـ( والضجيج. -ٕٓ
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لمخصصة ليا بطريقة مأمونة، وتثبيتيا في أماكنيا حفظ األدوات في أماكنيا ا-ٕٔ

 بحيث ال تسبب تيديدًا أو خطرًا عمى العامميف؛ وينبغي أف يكوف مكاف التخزيف جافًا. 

 

 

 

 

 

صالحيا عمى الفور مف قبؿ متخصصيف بيذا األمر -ٕٕ صيانة األدوات بشكؿ منتظـ وا 

 عند حدوث أي أعطاؿ فييا. 

 

 

 

 

 مناسب قبؿ استخداـ األدوات.  تدريب العماؿ بشكؿ -ٖٕ
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عند استعماؿ  منزلؽقدـ ثابت ومستٍو وغير  وموطئتوفير مساحة كافية  -ٕٗ

 األدوات، وينبغي أف يكوف المكاف مضاء بشكؿ كاٍؼ. 

 

 

 

 

 

 

 استخداـ المثبتات والموجيات لجعؿ عمؿ األدوات أكثر ثباتًا وفاعمية. -ٕ٘
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 :أثناء العمؿ بوضعيات الوقوؼ مية السميمةؤ لقواعد التالا

سال  ؿلتطمبسإن  زسل ضساألة  ؿسالكقكؼسل ترس غ لل نس  سلككفس،سكسةسطكلمبس فسالز فسم ؿسلـك
ارت  عسحطالسال  ؿس ك دانسلنضسالنظرسةفسنكعسال  ؿسحكالسأك فسدقلق نسأكسم ل  نسأكس  ق ن،س   س

.سب كدسال قرمسالظيرمسكالرقللفسكال لؤدمسإل ساضطرال تسةضملبسىلكملبسيتسالطريلفسال مكل
كذلؾ،سإفسإن  زسل ضساألة  ؿسلتطمبساتم ذسكض لتتسالكقكؼسكال مكسس   ن،س   سلحتدةتس

سلت نبسأمساضطرال تسن   بسةفسذلؾ.س؛تطللؽسةددس فسالقكاةدسالت ؤ لب
س

 القواعد التالؤمية السميمة أثناء العمؿ بوضعية الوقوؼ
كأفسلؤ فسدة  نس فسس، متمؼسأ ك ؿس ق ح تسأ ح ـسال   ؿلنلنتسأفسلي ًنـستص لـس ك فسال  ؿس

سأ ؿسإن  زسالكا ل تسال متم ب.
  تتطمب الواجبات المختمفة ارتفاعات مختمفة لسطح العمؿ: 

 

 :الكت لبسأكسس: كؿ العمؿ الدقيؽ

إفسس،ت  ل سالقط ساإللكتركنلب

حـسس(ٓ)ارت  عسحطالسال  ؿسىك

إفسدةـسس،يكؽسارت  عسال ريؽ

  رمسىن .ال ريؽسضركس

 :مطكطسالت  ل ،سأكساألة  ؿسال لك نلكلب؛سإفسارت  عسحطالسال  ؿسس: كؿ العمؿ الخفيؼ

سحـسأح ؿسارت  عسال ريؽ.س(َُ-ٓ)ىك

 سسسسلتطمبسقكلس ت يبسن كساألح ؿ؛سإفسايرت  عسالضركرمسلحطالسال  ؿسىكسس:العمؿ الثقيؿ

  حـسأح ؿسارت  عسال ريؽ.س(َْػَِ)
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 ىاػذ َلثغٍ الرمُذ تهال

  دلؿسارت  عسحطالسال  ؿستل  نسل ق ح تس حـسال   ؿ،س لثسلحت  ؿسارت  عسال ريؽست
سكدللؿ.س

 زسال  مل تسايةتل دلبس فسم ؿسالكصكؿسإل سالنق طس تنظلـس ك فسال  ؿسل لثسأفستيٍن ى
سال حتيديبسلحيكلب.س

س
 ات  هسالك وسيتس

  ل ساألكق تس
ن كساأل زالسالتتس
سلتـسال  ؿسةملي .س

 ال   يظبسةم س
ال حـسقرلل نس فس
األ زالسالتتسلتـس
سال  ؿسةملي .س

س
 سلم صكؿسةم س ح يبسك يلبستح السلتنللرسأكض عسال  ؿ.سست دلؿس ك فسال  ؿ
 ساحت   ؿس حندسلمقد لفسلنقؿسكزفسال حـس فسك سالقد لفسإل سإ داى  .س
 سةند  ستح السلسإن  زسال  ؿ؛سأكسةم ساألقؿأكن ساحت   ؿسال ق دس لفسلككفسذلؾس  كن نس

سة مل تسال  ؿسل لرا بسأ ل ن ن.س

 

سإجراءات ينبغي تجنبيا

 ذاساقتض ساأل رسذلؾ،سيلنوسلنلنتست رلؾسالقدـس الت ددسإل س  سممؼسمطسالكتؼ.سكا 
سل كا يبساأل ل لسالتتسلتـسال  ؿسةملي .س

 س   كلبسإلص ؿساللدسإل س  سل دسال   ؿسال رلال.س
 الت ددسإل س  سيكؽسارت  عسالكتؼ.س 

 

س
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 :تالؤمية السميمة المتعمقة بالعمؿ الذي يتطمب الوقوؼ والجموس معاً القواعد ال

 إٌ انٕقٕف أٔ اندهٕض انًعخًس أثُت  انؼًم ْٕ يظدز شتئغ نالَصػتج ٔانخؼب.

 ٔإٌ حغٛٛس ٔػؼٛتث اندعى، بًت فٙ ذن  اندهٕض ٔانٕقٕف، ٚعتػد ػهٗ حدُب انخؼب.

 

 مىلغ الؼتل من أخل الد ىط / الىلىف

 ؼًم إنٗ االزح تع انًالئى. حؼدٚم يٕقغ ان 

  .اظخؼًتل كسظٙ قتبم نهدٔزاٌ، ازح تع يقؼدِ قتبم نهخؼدٚم 

  ٗظى أظ م ظطر ( 35ـ  25)حؼدٚم ازح تع يقؼد انكسظٙ إن

 انؼًم. 

  ظى.  (51ـ  41)اظخؼًتل يعُد نهقدو بتزح تع 

 

 

 مىلغ ػتل نصف دائشٌ

  حُظٛى انؼًم بًت ُٚتظب

 َظف ءائسة. 

  م اظخؼًتل كسظٙ قتب

 دف: ؛ بٓنهدٔزاٌ

  .انعًتذ بتنسسكت بعٕٓنت 

   .حقهٛم انسسكتث يٍ ختَب ٜخس 

  :اظخؼًتل يُتػد ػًم يتئهت يت أيكٍ،بٓدف 

  . إَقتص االَسُت 

  .انخشدٛغ ػهٗ انٕػؼٛت انقتئًت أثُت  اندهٕض أٔ انٕقٕف 
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 . القواعد التالؤمية السميمة المتعمقة بالحذاء
 سلقدرس  سلح السلذلؾسال ذال:سل كفسأفستككفسالقدـسل  لبس رل ب
 سارتدالسأ ذلبسيستلدؿس كؿسالقدـ.س
 امتل رسأ ذلبستكيرسإ ح ك نسك لت نسلم قب،س

ذاسك فسالقحـسالمم تس فسال ذالس كا 
ةرلض نس دانسأكسللن نس دان،سيلفسالقدـس
حكؼستنزلؽ،س لثسلحلبسذلؾسةدـس

ساحتقرارسكأل  ن.س
 لذاسك فسال ذالسضلق نس دانسأكسقملؿسارتدالسأ ذلبستح السلت رلؾساألص ل سل رلب،سي

سال  ؽ،سيلنوسلحلبساأللـسكالت ب.س
 سدة   تسلتقكسسالقدـ.سإفسةدـسك كدى سلحلبستحط  نسلمقدـ.سسكض  فسأفسال ذالسذ
 سارتدالسأ ذلبسذاتسرل طسةمكم.س
 سةقدسالرل طسةم سحطالسال ذالسلل ك ـ.سإفسىذاسل ن سالقدـس فساينحل بسدامؿسال ذال.س
 ةس)لط نب(ست تسلح فسال ذالسيتس  ؿسال ككلس فسألـسيتسةظ ـسالقحـساحت   ؿس  كس

ساأل   تس فسالقدـ.س
 ساحت   ؿسن ؿسداممتسسل تصسالصد  تسةندسال  ؿسةم سأرضل تس  دنلبسأكسإح نتلب.س
 سةدـسارتدالس ذالس حطالس فسالدامؿ.س
 سإنش(.سسِحـس)سٓةدـساحت   ؿس ذالسذمسك بسأةم س فس
 سرس ك فسال  ؿ.سانتق لس ذالستل  نسل م ط
 ت رلبسال ذالسكال  تسلوسقلؿس رانو.س 
س

 القواعد التالؤمية السميمة المتعمقة باألرضيات
 سال   يظبسةم س ن طؽسال  ؿسنظل ب.س
 ت نبسالكقكؼسةم سأرضل تسإح نتلبسأكس  دنلب.سلكص سل لكقكؼسةم سأرضل تسذاتس

سطلقبس فسالم بسأكسال ملفسأكسال ط ط.
 سزلقب.س نبسكغلرسض  فسأفساألرضل تس حتكل
 كض سغط لس فسال صلرسةم سأرضل تساإلح نتسكال   دف.سإفسال كاؼسال ن درةسةم س

س ن سالت كر.سسةم ال صلرستح ةدس
 ةدـساحت   ؿسطلقبسكملنبس فس صلرسال ط طسالرغكم؛سي لكملنبس ني سل كفسأفستحلبس

       الت كر.سسرت ل ن،سك  سأني ستزلدس م ط
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س(ُِ م ؽسرقـ)
 )املدرب( دليل املعلم

تقػػدلـسال  مك ػػ تسكاإلر ػػ داتسالتػػتستحػػ ةدسيػػتس،سكسليػػدؼسىػػذاسالػػدللؿسإلػػ ستكضػػلالس  ىلػػبساللرنػػ   
ك  سلكضالساألن طبسالتدرلللبسكال كادسكال ص درسالتدرلللػبس،األىداؼسالتدرلللبت قلؽساألىداؼسال   بسكس

 ػػفساللرنػػ   سالتقنػػتسالتػػتستحػػ ةدسيػػتستن لػػذسىػػذهساألن ػػطبسالتػػتستػػؤدمسإلػػ ست قلػػؽساألىػػداؼسال ر ػػكةس
سالق نـسةم سنظرلبسالت مـسل  نلتسالد  غ

 لثستـسكض سلكػؿسلقػ لستػدرللتسىديػوسال ػ ـسسكأىدايػوسالتدرلللػبسكاألن ػطبسكال ػكادسكال صػ درسال ز ػبس
سككذلؾسكض س دكلبسلمكقتسال مصصسلكؿسلق لستدرللتسل إلض يبسإل سالتقكلـساللن نت.

ستستدرلللبسةم سالن كسالت لت:(لق لاٖكلتككفساللرن   سالتقنتس ف)
س:ككلتككفس فسىدؼسة ـسلمتدرلبسىسالمقاء التدريبي األوؿ:

سأدكاتسالرحـ.سـتككفسال تدرلبسق درةسةم سإةدادسالرحك  تسالتمطلطلبسكالتن لذلبسل حتمدا.سُ
س:ككلتككفس فسىدؼسة ـسلمتدرلبسىلمقاء التدريبي الثاني: ا
س ددسكاألدكاتسال ن حلبسيتسال ؾسكالتركلبسكتكظل ي .امتل رسالس.ستككفسال تدرلبسق درةسةم ُ

سلمتدرلبسىك:سة ـسكلتككفس فسىدؼ: ثالثالمقاء التدريبي ال
س.ستككفسال تدرلبسق درةسةم سيؾسكتركلبسال   دفسلدكل نسُسسس
س:ككلتككفس فسىدؼسة ـسلمتدرلبسىس:لرابعالمقاء التدريبي ا   
س  بسلدكل نستككفسال تدرلبسق درةسةم سيؾسكتركلبساألمس.ُ
س:كة ـسلمتدرلبسىسكلتككفس فسىدؼ: خامسالمقاء التدريبي ال   
 سقصسكت  ل سال   دفسلكاحطبسالم  ـس.سق درةسةم .تككفسال تدرلبسُ

س:لمتدرلبسىكسكلتككفس فسىدؼسة ـ: التدريبي السادس المقاء   
 .دى فسال   دفسكاألم  بسل لطرلقبسال ن حلب.ستككفسال تدرلبسق درةسةم سٔ

س:لمتدرلبسىكسكلتككفس فسىدؼسة ـ: التدريبي السابع المقاء   
  قصسكلصؽسالل حتلؾسكالز  ج. تككفسال تدرلبسق درةسةم س.ٔ

س:ككلتككفس فسىدؼسة ـسلمتدرلبسىس:ثامفالمقاء التدريبي ال
سَاأل فسكالح  ب راة ةسقكاةدسس.ستككفسال تدرلبسق درةسةم ُ
س
س
س
س
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 المقاء التدريبي األوؿ:
 ـإعداد الرسومات التخطيطية والتنفيذية باستخدا ة عمىقادر  ةكوف المتدربت -ٔلعاـ:اليدؼ ا

 . ساعة(ٔ) .أدوات الرسـ
س
 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
سالتن لذلػػػػػػػبست ضػػػػػػػلرسسُ الرحػػػػػػػـك

لت دلػػػػػػػدست  صػػػػػػػلؿسالت  لػػػػػػػػ س
سكالرلط..

سال ػػػػػدربسل ػػػػػرحسطرلقػػػػػب - ـست ضػػػػػلرسالرحػػػػػكسسلقػػػػػـك
التن لذلػػػبسككل لػػػبست دلػػػدست  صػػػلؿسالت  لػػػ سليػػػذهس

سكرلطي س.س  الرحـك

سال ػػػػػػػػػدربسلػػػػػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػػػػػتسلت - مطػػػػػػػػػلطسلقػػػػػػػػػـك
سالتن لذلػػػػػػػػبس أ ػػػػػػػػ ـسسال  ػػػػػػػػنكيتس حػػػػػػػػبسالرحػػػػػػػػـك

س. تال تدرل
سمطلطسسسسلتسل لقل ـسة مل نسس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
سالتن لذلبسسس س.ال  نكيتس حبسالرحـك
سال ػػػدربسس- درل تسإلػػػ س   ػػػكةتلفسلتقحػػػلـسال تػػػلقػػػـك

   كةػػبسال تػػدرل تسذكاتسال  نػػبساألل ػػفسال حػػلطرس
ك   كةػػػػػػػػػػػبسال تػػػػػػػػػػػدرل تسذكاتسال  نػػػػػػػػػػػبساأللحػػػػػػػػػػػرس

ر  دىـس تستك لوسال تدرلال حلطرسكس  حػبسنظرلػبسكا 
الػػت مـسالقػػ نـسةمػػ س ػػ نلتسالػػد  غسسك ػػ سلتن حػػبس ػػ س

س.فكالردسةم ساحت ح راتيطلل بست كلرسكؿس   كةبس
س كةبسال  نبساألل فسل  سنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.+أكراؽسة ؿسال  دةسالتدرلللب

لمت ضػػػػػػػػػػػػػػلرسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػبس-
سمطلطسال  نكيتتكس

س-س A4أكراؽس–)أدكاتسىندحػػػلبس
قطػػ سم ػػللبس ن حػػلبسس–لك ػػبسرحػػـس
سلمتمطلطس(سس

س

تمطػػػػػلطسال  ػػػػػنكيتس حػػػػػبسسِ
سالتن لذلب.الرح سـك
س

ت دلػػػػػػػػػػػػدس كاضػػػػػػػػػػػػ سالنقػػػػػػػػػػػػ طسسّ
ل  مك لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس

س. ت)س،ص( داكلإ

سال دربسل رحسطرلقػبس - ت دلػدس كاضػ سالنقػ طسلقـك
كأى لتي سكاليػدؼسسل  مك لبسإ داكل تس)س،صس(

 لمك بسرحـس فسكرالى س،سل يحت  نبس

سال ػػػدربسلػػػ لتطللؽسال  مػػػتسلت -  دلػػػدس كاضػػػ سلقػػػـك
ـسأ ػػػػػػػ سالنقػػػػػػػ طسل  مك لػػػػػػػبسإ ػػػػػػػداكل تس)س،صس(

 .ال تدرل ت

 كاضػػ سل لقلػػ ـسة ملػػ سسإت  ػػبسال رصػػبسلم تػػدرل ت -
 .النق طسل  مك لبسإ داكل تس)س،صس(

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-
س
س
س

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
+سلك ػػػػػػػػبسالرحػػػػػػػػـسال ػػػػػػػػ دةسالتدرلللػػػػػػػػب

 .اللل نت

س.األدكاتسال ز بس-
س-س A4أكراؽس–)أدكاتسىندحػػػلبس
سلك بسرحـس(سس

س
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 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
سدساليل كؿسال  دنلبايرسإسْ

)ةفسطرلؽساليل كؿس
س.الكرقلب(

س
س
س

سال ػػدربسل ػػرحس - إيػػرادساليل كػػؿسال  دنلػػبس ػػفسلقػػـك
بسىػػػػذهسأى لػػػػذكػػػػرسكسسمػػػػ ؿسال  حػػػػ  تسالكرقلػػػػبس

 ال  ملبسس

سال ػػػدربسلػػػ لتطللؽسال  مػػػتسل - إليػػػرادساليل كػػػؿسقػػػـك
 . تأ  ـسال تدرلسالكرقلبس

سلليرادسسل لقل ـسة مل نسإت  بسال رصبسلم تدرل تسس-
ساليل كؿسالكرقلبسلم  ح  تسال طمكلبسيتسأكراؽسسسس
س.ال  ؿسسسس
سال دربسلتك لوسال تدرلس- س تسيتسلقـك
ر  دىـسكالردسةم سسال   كةتلفسسس سكا 
ساحت ح راتيـ.سس
سال دربسل لطمبس فسال تدرلس- سس   ظبس تلقـك
سارت  عسال  ح  تسل دسة ملبساإليرادسكت  ل سسس
سال  ح  ت.سسسس
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
سال  دةسالتدرلللب.

س.يل كؿسإليرادسالاألدكاتسال ز بسس-
س-س A4أكراؽس–)أدكاتسىندحػػػلبس

سكرؽسلركحتؿس(سسس–لك بسرحـس
س

س

 التقويـ البنائي:
سأكن لستطللؽساألن طبسالتدرلللب.س.س   ظبسأدالسال تدرل تُ
س.يتسإ  ل تيـسةم سأكراؽسال  ؿس.س ن ق بسال تدرل تِ
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 :ثانيالمقاء التدريبي ال
 بة قادرة عمى اختيار العدد واألدوات المناسبة في الفؾ تكوف المتدر  -ٔاليدؼ العاـ:

 .ساعة(ٔ) والتركيب وتوظيفيا.
 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
سحتمدـسأدكاتسالقل ستسٓ

)سال تػػػػػػػػػػػػػػػر(سيػػػػػػػػػػػػػػػتسقلػػػػػػػػػػػػػػػ سس
ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكيتسال  دنلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس
سكالم للبسل لطرلقبسالحمل ب.

س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

سال ػػػػػػدرب - ل ػػػػػػرحسطرلقػػػػػػبساحػػػػػػتمداـسال تػػػػػػرسسلقػػػػػػـك
ال  ػػػػػػػػػدنتسيػػػػػػػػػتسقلػػػػػػػػػ سسال  ػػػػػػػػػنكيتسال  دنلػػػػػػػػػبس

 كالم للبسل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسال  مػػػػتسل -   ملػػػػبسقلػػػػ سسلقػػػػـك
ال  ػػػػنكيتسال  دنلػػػػبسأكسالم ػػػػللبسال حػػػػتقل بسأكس

أ ػ ـسسالنلرس حتقل بس فسم ؿسال رلطسال  ػدنتس
س. تال تدرل

 سسال  ػػػػػػنكيتسقلػػػػػػلس تإت  ػػػػػػبسال رصػػػػػػبسلم تػػػػػػدرلس-
ال  دنلػػػبسأكسالم ػػػػللبسسال حػػػػتقل بسكغلػػػػرسال حػػػػتقل بس

س.ة مل نس
سال ػػػدربسس- لتقحػػػلـسال تػػػدرل تسإلػػػ س   ػػػكةتلفسلقػػػـك

   كةػػبسال تػػدرل تسذكاتسال  نػػبساألل ػػفسال حػػلطرس
ك   كةػػػػػػػػػػػبسال تػػػػػػػػػػػدرل تسذكاتسال  نػػػػػػػػػػػبساأللحػػػػػػػػػػػرس

ر  دىـس تستك لوسال تدرلال حلطرسكس  حػبسنظرلػبسكا 
نلتسالػػد  غسسك ػػ سلتن حػػبس ػػ سالػػت مـسالقػػ نـسةمػػ س ػػ 

سطلل بست كلرسكؿس   كةبس.
سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

ل  ملػػػػػبسقلػػػػػ سسساألدكاتسال ز ػػػػػبس-
سال  نكيت

س–س A4أكراؽس–)أدكاتسىندحػػػػلبس
ال ترسس- ن حلبسلمقل سقط سم للبس
سال  دنت(سس

س

حػػػػػػػػػػػتمدـسأدكاتسالتمطػػػػػػػػػػػلطستسٔ
سلرحـسكتمطلطسال  نكيت.س

س
س
س
س
س
س
س

سال ػػػػػػػػػدربسلػػػػػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػػػػػتسلت - مطػػػػػػػػػلطسلقػػػػػػػػػـك
سالتن لذلػػػػػػػػبس أ ػػػػػػػػ ـسسال  ػػػػػػػػنكيتس حػػػػػػػػبسالرحػػػػػػػػـك

س. تال تدرل
سمطلطسسسسلتسل لقل ـسة مل نسس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
سالتن لذلبسسس س.ال  نكيتس حبسالرحـك
سال ػػػدربسس- لتقحػػػلـسال تػػػدرل تسإلػػػ س   ػػػكةتلفسلقػػػـك

   كةػػبسال تػػدرل تسذكاتسال  نػػبساألل ػػفسال حػػلطرس
ك   كةػػػػػػػػػػػبسال تػػػػػػػػػػػدرل تسذكاتسال  نػػػػػػػػػػػبساأللحػػػػػػػػػػػرس

ر  دىـس تستك لوسال تدرلال حلطرسكس  حػبسنظرلػبسكا 
سالت مـسالق نـسةم س  نلتسالد  غس.

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
س:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسنكعسالن  طس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.+أكراؽسة ؿسال  دةسالتدرلللب

مطػػػػػػػػػػػػػػػػػلطستلساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػبس-
سال  نكيت

س-س A4أكراؽس–)أدكاتسىندحػػػلبس
قطػػ سم ػػللبس ن حػػلبسس–لك ػػبسرحػػـس
زاكلػػػػػػبسس–زاكلػػػػػػبسق ن ػػػػػػبس-لمتمطػػػػػػلط

س ت ركبس(سس
س
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 مصادر والمواد التدريبيةال األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
متػػػػػػػػػػ رسال لػػػػػػػػػػردسال ن حػػػػػػػػػػبستسٕ

 حػػػػػػػػػػبسطلل ػػػػػػػػػػبساألحػػػػػػػػػػطالس
سال حتكلب.

سال دربسل رحسطرلقبس -  ت دلدسنكعسال لردسلقـك

 ال ن حبسل  ملبسالتحكلبسكاللردس.س

سال دربسل لتطللؽسال  متسلت -  دلدسنكعسال لػردسلقـك
ال ن حػػػػبس حػػػػبسطلل ػػػػبسة ملػػػػبساللػػػػردسكالتحػػػػكلبس

لػػردسلمقطػػ سالم ػػللبسأكسك ػػدلس  ن ػػبسامتلػػ رسال 
 .أ  ـسال تدرل تسال  دنلبسال رادستحكلتي س

لت دلػػػدسسل لقلػػػ ـسة ملػػػ سإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرل ت -
نكعسال لردسال ن حبسل  ملبساللردسكالتحػكلبسلمقطػ س

 .الم للبسأكسال  دنلبس

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سحرنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
 .سال  دةسالتدرلللب

يمتلػػ رسال لػػػردسساألدكاتسال ز ػػبس-
س.ال ن حب

س–قطػػػ سم ػػػللبسس–)أدكاتسىندحػػػلبس
ال لػػػػػػ ردسالم ػػػػػػللبسس-قطػػػػػػ س  دنلػػػػػػب

س(سس.كال  دنلب
س

حتمدـسالدق  ؽسيتسالطرؽستسٖ
ةم سالحن لؾسكاألدكاتس

سالق ط ب.
س
س

سال ػدربسل ػرحس -  ملػبساحػتمداـسالػدق  ؽسيػتسةلقـك
الطػػػػػػػرؽسةمػػػػػػػ ساألدكاتسالق ط ػػػػػػػبسكأى لػػػػػػػبسىػػػػػػػذهس

 ال  ملبسس

سال دربسل لتطللؽسال  متس - يحتمداـسالػدق  ؽسلقـك
كةمػ سسسيتسة ملبسالطػرؽسةمػ ساألدكاتسالق ط ػب

 . تأ  ـسال تدرلالحن لؾس

ل حػػتمداـسسل لقلػ ـسة ملػػ نسإت  ػبسال رصػػبسلم تػػدرل تسس-
س.الدق  ؽسيتسالطرؽسةم ساألدكاتسالق ط بسس

س تسيتسـسال دربسلتك لوسال تدرللقكسس-
ر  دىـسكالردسةم سسال   كةتلفسسس سكا 
ساحت ح راتيـ.سس
سال ػػػػدربسل لطمػػػػبس ػػػػفسال تػػػػدرلس- احػػػػتمداـسس تلقػػػػـك

سالدق  ؽسيتسنقرسل ضسالقط سالم للبسال ك كدةس.سس
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

،سLCD زس  حكبس+س ي زس يس-
سال  دةسالتدرلللب.

يحػػػػػػػػػػػػػػػتمداـسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػبس-
س.الدق  ؽ

قطػػػ سم ػػػللبس-الحػػػن لؾس–)الػػػدق  ؽس
س ح  لرسلدكفسرأس(سسس–
س

س

 التقويـ البنائي:
سأكن لستطللؽساألن طبسالتدرلللب.س.س   ظبسأدالسال تدرل تُ
س.يتسإ  ل تيـسةم سأكراؽسال  ؿس.س ن ق بسال تدرل تِ
س
س
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 قاء التدريبي الثاني:الم
 تكوف المتدربة قادرة عمى اختيار العدد واألدوات المناسبة في الفؾ  -ٔاليدؼ العاـ:

 .ساعة(ٔ) والتركيب وتوظيفيا.
 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
حػػػػػتمدـسالك   ػػػػػبسيػػػػػتسنػػػػػزعستسٗ

سال ح  لرسكقصي .
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

سال درس - بسل رحسطرلقػبساحػتمداـسالك   ػبسيػتسلقـك
 نزعسال ح  لرسكقصي سل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػدربسلػػ لتطللؽسال  مػػتسل -   ملػػبساحػػتمداـسلقػػـك
سالك   ػبسيػتسنػزعسال حػ  لرس ػفسالقطػ سسالم ػللبس

س. تأ  ـسال تدرل
نػػػػزعسال حػػػػ  لرس ػػػػفسلس تإت  ػػػػبسال رصػػػػبسلم تػػػػدرلس-

س.ة مل نسال  نكيتسالم للبس
سال ػػػدربسس- لتقحػػػلـسال تػػػدرل تسإلػػػ س   ػػػكةتلفسلقػػػـك

   كةػػبسال تػػدرل تسذكاتسال  نػػبساألل ػػفسال حػػلطرس
ك   كةػػػػػػػػػػػبسال تػػػػػػػػػػػدرل تسذكاتسال  نػػػػػػػػػػػبساأللحػػػػػػػػػػػرس

ر  دىـس تستك لوسال تدرلال حلطرسكس  حػبسنظرلػبسكا 
الػػت مـسالقػػ نـسةمػػ س ػػ نلتسالػػد  غسسك ػػ سلتن حػػبس ػػ س

سطلل بست كلرسكؿس   كةبس.
سبساألل فسل   كةبسال  نسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

يحػػػػػػػػػػػػػػػتمداـسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػبس-
سالك   ب

قطػػػػ سس– حػػػػ  لرسس-س )الك   ػػػػب
سال  ككشس(سسس-م للب

س

 رسال ن ػػػػػػػػ رسال ن حػػػػػػػػبسمتػػػػػػػػتسَُ
 حػػػػػػػػػػػبسنػػػػػػػػػػػكعسال  ػػػػػػػػػػػنكيتس

سالم للب.
س
س
س
س
س
س

سال ػػدربسلػػ لتطلل - متلػػ رسال ن ػػ رسؽسال  مػػتسيلقػـك
س. تأ  ـسال تدرلسال ن حبس حبسنكعسال  نكيت

ل متلػػػ رسسل لقلػػػ ـسة ملػػػ نسس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-
ال ن ػػػػػػػػػػ رسال ن حػػػػػػػػػػبسل  ملػػػػػػػػػػبسالن ػػػػػػػػػػرسال طمكلػػػػػػػػػػبس

س.لم  نكيتسالم للب
سال ػػػدربسس- لتقحػػػلـسال تػػػدرل تسإلػػػ س   ػػػكةتلفسلقػػػـك

لطرس   كةػػبسال تػػدرل تسذكاتسال  نػػبساألل ػػفسال حػػ
ك   كةػػػػػػػػػػػبسال تػػػػػػػػػػػدرل تسذكاتسال  نػػػػػػػػػػػبساأللحػػػػػػػػػػػرس

ر  دىـس تستك لوسال تدرلال حلطرسكس  حػبسنظرلػبسكا 
سالت مـسالق نـسةم س  نلتسالد  غس.

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-
س
س
س

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.ؿ+أكراؽسة سال  دةسالتدرلللب

يمتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس-
ال ن ػػػػػػ رس حػػػػػػبسنػػػػػػكعسال  ػػػػػػنكيتس

سالم للبس.
-قطػ سم ػللبسس–) ن  لرس تنكةػبس
-زاكلػػػػػػبس ت ركػػػػػػبس–زاكلػػػػػػبسق ن ػػػػػػبس

سأدكاتسىندحلبس(سس
س
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مت رسرل بسال قدحسال ن حػلبستسُُ

بسلنػػػػكعسال قػػػػدحسكقطػػػػرسالكقػػػػكس
سال رادسة مي .

سال ػػػػدربسل ػػػػرحسطرلقػػػػبس - ت دلػػػػدسنػػػػكعسقلػػػػ سسلقػػػػـك
الرل ػػبسال ن حػػلبسسل  ملػػبسالكقػػبسال طمكلػػبس حػػبس

 قطرسالكقكبس.س

سال ػدربسلػ لتطللؽسال  مػتس - ت دلػدسنػكعسقلػ سسلقػـك
الرل ػػبسال ن حػػلبسسل  ملػػبسالكقػػبسال طمكلػػبس حػػبس

 .قطرسالكقكبسأ  ـسال تدرل ت

لت دلػػػدسس ملػػػ ل لقلػػػ ـسةسإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرل ت -
نػػػػػػكعسالرل ػػػػػػبسال ن حػػػػػػلبسل  ملػػػػػػبسالكقػػػػػػبسلمقطػػػػػػ س

 .الم للبسأكسال  دنلبس

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
 .سال  دةسالتدرلللب

يمتلػػػػ رسرل ػػػػبسساألدكاتسال ز ػػػػبس-
س.الكقبسال ن حلب

قطػ سس–قطػ سم ػللبسس–س)رلشسكقب
س–ال كقػػػػػػػػ بسالكيرلػػػػػػػػ نتسس-  دنلػػػػػػػػب

ال كقػػ بسالكيرلػػ نتسس-ال مػػؼساللػػدكم
سالك لت(سس

س

ستركبسالرل بسيتسال قدح.سُِ
س

سال ػػػدربسل ػػػرحس - تركلػػػبسالرل ػػػبسيػػػتسال قػػػدحسلقػػػـك
 كيكي .سسس

سال ػػدربسلػػ لتطللؽسال  مػػتس - يحػػتمداـس  تػػ حسلقػػـك
 . تأ  ـسال تدرلسال قدحسيتستركلبسكيؾسالرل ب

ل حػػتمداـسسل لقلػ ـسة ملػػ نسإت  ػبسال رصػػبسلم تػػدرل تسس-
س.س  ت حسال قدحسيتستركلبسكيؾسالرل ب

سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
سال  دةسالتدرلللب.

لتركلبسالرل ػبسسساألدكاتسال ز بس-
س.يتسال قدح

قطػ سس–قطػ سم ػللبسس–لشسكقبس)رس
س–ال كقػػػػػػػػ بسالكيرلػػػػػػػػ نتسس-  دنلػػػػػػػػب

س-  تػػػػػ حسال قػػػػػدحس-ال مػػػػػؼساللػػػػػدكم
سال كق بسالكيرل نتسالك لت(سس

س
حتمدـسال  ككشسيتسة ملبستسُّ

ساللر  ب.
سال ػػدربسل ػػرحس - طرلقػػبساحػػتمداـسسال ػػ ككشسسلقػـك

يػػػػػػػػتسة ملػػػػػػػػبساللر ػػػػػػػػ بسسكال حػػػػػػػػكبسالصػػػػػػػػ ل بس
 لم  ككشسأكن لسال  ؿس

سال ػػػػػػػػدربسلػػػػػػػػ - يحػػػػػػػػتمداـسس لتطللؽسال  مػػػػػػػػتسلقػػػػػػػػـك
 . تأ  ـسال تدرلال  ككشسيتسة ملبساللر  بسس

ل حػػتمداـسسل لقلػ ـسة ملػػ نسإت  ػبسال رصػػبسلم تػػدرل تسس-
سال كق بسل  ؿسالكقكبسكا  رالسة ملبساللر  بس.

سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-
س
س
س
س

،سLCD حكبس+س ي زس ي زس س-
س.سال  دةسالتدرلللب

يحػػػػػػػػػػػػػػػتمداـسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػبس-
سال  ككش
قطػػػػػ سس– مز ػػػػػبسالط كلػػػػػبس–)لر ػػػػػ ـس
ال كقػػػػػػػػ بس–ال ػػػػػػػػ ككشسس–  دنلػػػػػػػػبس
سرلشسكقبس(سسس-الكيرل نت

س
س
س
س
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حتمدـسالزرادل تسكستسُْ

تسيتسيؾسال   تلالسكال  ك 
كتركلبسال  نكيتس

سال متم ب.

سال ػػػدربسل ػػػرحس - ال  ػػػ تلالسطرلقػػػبساحػػػتمداـسسسلقػػػـك
 كال  ك تسيتسيؾسكتركلبسال  نكيتسال متم ب.

سال ػػػػػػػػدربسلػػػػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػػػػتس - يحػػػػػػػػتمداـسسلقػػػػػػػػـك
ؾسكتركلػػبسال  ػػنكيتسال  ػػ تلالسكال  كػػ تسيػػتسيػػ

 . تأ  ـسال تدرلال متم بس

ل حػػتمداـسسة ملػػ نسل لقلػ ـسإت  ػبسال رصػػبسلم تػػدرل تسس-
ال كقػػػ بسل  ػػػؿسالكقػػػكبسكا  ػػػرالسة ملػػػبسيػػػؾسكتركلػػػبس

سال  نكيتسالم للبس.
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  ط:   ةتسل   كةبسال  نبساأللحر -

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
سال  دةسالتدرلللب.

يحػػػػػػػػػػػػػػػتمداـسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػبس-
س.تالزردل تسكال   تلالسكال  ك 

قطػ سس–قطػ سم ػللبسس–)رلشسكقبس
–ال كقػػػػػػػػ بسالكيرلػػػػػػػػ نتسس-  دنلػػػػػػػػب
ال  ػػػػؾسس–  تػػػػ حسال ػػػػؽس-الزردلػػػػ ت
سال  ؾسال رل (سسس-ال  دم

س

مت رسال  ؾسال ن حبسل ؾستسُٓ
اللراغتسكالصكا لؿس حبس

سنكةي .

سال ػػػدربسل ػػػرحس - ال  ػػػ تلالسطرلقػػػبساحػػػتمداـسسسلقػػػـك
 كال  ك تسيتسيؾسكتركلبسال  نكيتسال متم ب.

س - يحػػػػػػػػتمداـسسال ػػػػػػػػدربسلػػػػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػػػػتسلقػػػػػػػػـك
ؾسكتركلػػبسال  ػػنكيتسال  ػػ تلالسكال  كػػ تسيػػتسيػػ

 . تأ  ـسال تدرلال متم بس

ل حػػتمداـسسل لقلػ ـسة ملػػ نسإت  ػبسال رصػػبسلم تػػدرل تسس-
ال كقػػػ بسل  ػػػؿسالكقػػػكبسكا  ػػػرالسة ملػػػبسيػػػؾسكتركلػػػبس

سال  نكيتسالم للبس.
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سالن  ط:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسنكع -

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
سال  دةسالتدرلللب.

يحػػػػػػػػػػػػػػػتمداـسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػبس-
س.ال  ك ت

قطػ سس–قطػ سم ػللبسس–)رلشسكقبس
س–ال كقػػػػػػػػ بسالكيرلػػػػػػػػ نتسس-  دنلػػػػػػػػب

س-ال  ػػػػػػػؾسال رلػػػػػػػ -ال  ػػػػػػػؾسال ػػػػػػػ دم
سلراغتس تنكةبس(سس

س

حتمدـسال   تلالسلتركلبستسُٔ
كساللراغتسكيؾسالصكا لؿس

سال رل بسكال حدحب.

سال ػػػدربسل ػػػرحس - ال  ػػػ تلالسطرلقػػػبساحػػػتمداـسسسلقػػػـك
م  ػنكيتساللراغػتسكالصػكا لؿسليتسيػؾسكتركلػبس

 ال متم ب.

سال ػػػػػػػػدربسلػػػػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػػػػتس - يحػػػػػػػػتمداـسسلقػػػػػػػػـك
ؾسكتركلػػػبساللراغػػػتسكالصػػػكا لؿسال  ػػػ تلالسيػػػتسيػػػ

 . تأ  ـسال تدرللم  نكيتسال متم بس

ل حػػتمداـسسل لقلػ ـسة ملػػ نس تسإت  ػبسال رصػػبسلم تػػدرلس-
ال كقػػػ بسل  ػػػؿسالكقػػػكبسكا  ػػػرالسة ملػػػبسيػػػؾسكتركلػػػبسس

ساللراغتسكالصكا لؿسلم  نكيتسالم للبس.
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  ط:   ةتسل   كةبسال  نبساأللحر -

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
سال  دةسالتدرلللب.

داـسسيحػػػػػػػػػػػػػػػتمساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػبس-
س.ال   تلال

قطػ سس–قطػ سم ػللبسس–)رلشسكقبس
–ال كقػػػػػػػػ بسالكيرلػػػػػػػػ نتسس-  دنلػػػػػػػػب
ال  ػػػػؾسس–  ػػػػ تلالسال ػػػػؽس-الزردلػػػػ ت
سال  ؾسال رل (سسس-ال  دم

س
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 :لثالمقاء التدريبي الثا
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 المصادر والمواد التدريبية ةاألنشطة التدريبي األىداؼ التدريبية ـ
رلطسال  نكيتسيتس مز بستسُٕ

سالط كلبسلصكرةسحمل ب
 كآ نب.

سال ػػدربسل ػػرحسطرلقػػبسرلػػطسال  ػػنكيتسيػػتس - لقػػـك
 لصكرةسحمل بسكآ نبسب مز بسالط كل

سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػتسل  ملػػػػػبسرلػػػػػطس - لقػػػػػـك
ل ػكؿسأيقػتسسأ ػ ـسسبال  نكيتسيتس مز بسالط كل

 .تال تدرل 

لػػػرلطسال  ػػػنكيتسيػػػتسس تال رصػػػبسلم تػػػدرلإت  ػػػبسس-
س. ة ملس مز بسالط كلب

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلطسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس-
سال  نكيت

سقط سم للبس(سسس–) مز بسالط كلبس
س

 كـسيػػػػػتستكزلػػػػػ سالضػػػػػنطستػػػػػتسُٖ
ال ن ػػػػػػػ رسيػػػػػػػتس ػػػػػػػكطسةمػػػػػػػ س

سالقط سكالر كع.
س
س
س
س
س

سال ػػػػدربسل ػػػػرحسطرلقػػػػبسالػػػػت ك - يػػػػتستكزلػػػػ سسـلقػػػػـك
الضػنطسةمػتسال ن ػ رسيػتس ػكطسالقطػ سكالر ػكعس

 لطرلقبسسحمل بسكآ نب

سال ػػػدربسلتطللػػػؽسة مػػػتس - لمػػػت كـسيػػػتستكزلػػػ سلقػػػـك
الضػنطسةمػتسال ن ػ رسيػتس ػكطسالقطػ سكالر ػكعس

س. تأ  ـسال تدرل
لػػػ لت كـسسل لقلػػػ ـسة ملػػػ نسس ت ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلإت س-

ةمػػتسال ن ػػ رسيػػتس ػػكطسالقطػػ سسطيػػتستكزلػػ سالضػػن
سكالر كعس.

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

سساألدكاتسال ز بس-
-قطػػػػ سم ػػػػللبسس–) مز ػػػػبسالط كلػػػػب

س ن  لرس(سس
س

ن رسال   دفسل ن  رستسُٗ
 اللدكم.س دلدمال

سال ػػػػدربسل ػػػػرحسطرلقػػػػبساحػػػػتمداـسال ن ػػػػ رس - لقػػػػـك
ال دلدمساللدكمسلن رسال   دفسل لطرلقػبسالحػمل بسس

 .س

سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػتسل -   ملػػػػػبسلن ػػػػػرسلقػػػػػـك
أ ػػػػػػػػػػ ـسل ن ػػػػػػػػػػ رسال دلػػػػػػػػػػدمساللػػػػػػػػػػدكمسسفال  ػػػػػػػػػػ د
س. تال تدرل

لن ػػرسال  ػػ دفسل ن ػػ رسس تدرلإت  ػػبسال رصػػبسلم تػػس-
س.ة مل نسال دلدمساللدكمس

سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-
سس

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

لن ػػػرسال  ػػػػ دفسساألدكاتسال ز ػػػبس-
سل ل ن  رسال دلدمساللدكم.

س- س  دنلػػبقطػػسس-) مز ػػبسالط كلػػبس
س ن  رسال دلدساللدكم(سس

س
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سلر ـسالقط سال  دنلب.تسَِ

س
س
س
س

سال ػػػػػدربسل ػػػػػرحسطرلقػػػػػبساحػػػػػتمداـساللر ػػػػػ ـس - لقػػػػػـك
 للر  بسالقط سال  دنلبسل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػػدربسلػػػ لتطللؽسال  مػػػتس - للر ػػػ بسالقطػػػ سلقػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلدنلبسال  

سللر  بسسل لقل ـسة مل نسس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
سالقط سال  دنلبس.سس
سال دربسس- ر  دىـس تستك لوسال تدرلللقـك سكا 
س حبسنظرلبسالت مـسالق نـسةم س  نلتسالد  غس.سسس
سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سحرنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.+أكراؽسة ؿسال  دةسالتدرلللب

سل  ملبساللر  ب.ساألدكاتسال ز بس-
س– قدحسس–قط س  دنلبسس–)لر  ـسس

  كلنػػػػػبسس-ال ػػػػػ ككشس-رلػػػػػشسكقػػػػػب
ساللر  ـس(سس

س

 ؿسالكقكبسالن يذةسيتست سُِ
ط سال  دنلبسلكاحطبسالق

 .الكيرل نتال قدحس

سال ػػػػػدربسل ػػػػػرحسطرلقػػػػػبساحػػػػػتمداـ - ال قػػػػػدحسسلقػػػػػـك
الكيرلػػػػػػ نتسل  ػػػػػػؿسالكقػػػػػػكبسالن يػػػػػػذةسيػػػػػػتسالقطػػػػػػ س

 ال  دنلبسل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػػدربسلػػػ لتطللؽسال  مػػػتسل - سب  ملػػػبسالكقػػػكسلقػػػـك
الن يػػػػػذةسيػػػػػتسالقطػػػػػ سال  دنلػػػػػبسلكاحػػػػػطبسال قػػػػػدحس

س. تأ  ـسال تدرلسالكيرل نت
الن يذةسيتسسب  ؿسالكقكسلس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-

سة ملػػػػ سالكيرلػػػػ نتل قػػػػدحسالقطػػػ سال  دنلػػػػبسلكاحػػػػطبسا
س.ك راة ةسقكاةدساأل فسكالح  بنس

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

لكقػػػػػػػبسالقطػػػػػػػ سساألدكاتسال ز ػػػػػػبس-
سال  دنلبسأكسالم للب.

س– نتس قػدحسكيرلػس–)سقط س  دنلبس
 قػدحسس–  ت حسال قػدحسس-رلشسكقب

سكيرل نتسك لت(سس
س

ة ملبسالكقبسل حتمداـسسم رستسِِ
ال قدحسالكيرل نتسالك لتس

 كيؽسالقكاةدسال تل ب.

سال قػػدحسالكيرلػػ نتس - سال ػػدربسل ػػرحسطرلقػػبساحػػتمدـا لقػػـك
 الكقب.سسسبالك لتسكيؽسالقكاةدسال تل بسل  مل

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسال  مػػػػتس - قػػػػبس  ملػػػػبسالكللقػػػػـك
ل حػتمداـسال قػدحسالكيرلػػ نتسالك لػتسكيػؽسالقكاةػػدس

س. تال تل بسأ  ـسال تدرل
سس- سة ملػبسالكقػبسل حػتمدـا إت  بسال رصػبسلم تػدرل تسل لقلػـ 

سال قدحسالكيرل نتسالك لتسكيؽسالقكاةدسال تل بسة مل نس.
سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
ساأللحرنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبسس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.+أكراؽسة ؿسال  دةسالتدرلللب

لكقػػػػػػػبسالقطػػػػػػػ سساألدكاتسال ز ػػػػػػبس-
سال  دنلبسأكسالم للب.

س– قػدحسكيرلػ نتسس–)سقط س  دنلبس
 قػدحسس–  ت حسال قػدحسس-رلشسكقب

سكيرل نتسك لت(سس
س

 التقويـ البنائي:
سللب.أكن لستطللؽساألن طبسالتدرلس.س   ظبسأدالسال تدرل تُ
س.يتسإ  ل تيـسةم سأكراؽسال  ؿس.س ن ق بسال تدرل تِ
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 المقاء التدريبي الثالث:
 .ساعة(ٔ) .فؾ وتركيب المعادف يدوياً تكوف المتدربة قادرة  -ٔاليدؼ العاـ:

 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
ت يزسكت نؿس ن  رسسِّ

 الصلنلبس.
سال ػػػػػدربسل - ؿسلزسكت ػػػػػنلػػػػػت يس ػػػػػرحسطرلقػػػػػبلقػػػػػـك

 ل لطرلقبسالحمل بسس.سس ن  رسالصلنلبس

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسال  مػػػػتسل - زسلػػػػت يس  ملػػػػبلقػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرللؿس ن  رسالصلنلبسسكت ن

ؿس ن ػػ رسلزسكت ػنلػت يس تإت  ػبسال رصػبسلم تػدرلس-
س.الصلنلبسة مل نس

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
س ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسنكعسالن  طس:س  س-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

لت يلزسكت نلؿسساألدكاتسال ز بس-
س ن  رسالصلنلب.
كصمبسكيرل نلػبس-س ) ن  رسالصلنلب

س(سس
س

قػػػػػػػػػػػػصسالقطػػػػػػػػػػػػ سال  دنلػػػػػػػػػػػػبستسِْ
سل حتمداـس ن  رسالصلنلب.

س
س
س
س

سال ػػػػػدربسل ػػػػػرحسطرلقػػػػػب - احػػػػػتمداـس ن ػػػػػ رسسلقػػػػػـك
 ل لطرلقبسالحمل بسسقط سال  دنلبسقصساللسالصلنلب

سال دربسلػ لتطللؽسال  مػتسلقػصسالقطػ سال  دنلػبس - لقـك
س.ل حتمداـس ن  رسالصلنلبسأ  ـسال تدرل ت

قػػػػصسلسل لقلػػػػ ـسة ملػػػػ نسس تإت  ػػػػبسال رصػػػػبسلم تػػػػدرلس-
سل حتمداـس ن  رسالصلنلبس.القط سال  دنلبس

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
س:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرنكعسالن  طسس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

لقػػػػػػػػصسالقطػػػػػػػػ سساألدكاتسال ز ػػػػػػػػبس
سال  دنلبسكالم للبس.
–قطػ سم ػللبسس–) ن  رسالصػلنلبس
سقط س  دنلبس(سسس-كصمبسكيرل نلب

س

تقصسالص  نالسالرقلقبسسِٓ
ال  دنلب)سالص ج(سل حتمداـس

  ن  رسالتمرلـ.

سال ػػػػػدرب - ل ػػػػػرحسطرلقػػػػػبساحػػػػػتمداـس ن ػػػػػ رسسلقػػػػػـك
التمرلـسسلقصسالصػ  نالسالرقلقػبسال  دنلػبسسسسسس)س

 الص ج(سل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػػدربس - لقػػػصسالصػػػ  نالسالرقلقػػػبسال  دنلػػػبسسسلقػػػـك
س. تأ  ـسال تدرل)سالص جس

لقػػصسالصػػ  نالسالرقلقػػبسس تإت  ػػبسال رصػػبسلم تػػدرلس-
س. مل نسال  دنلب)سالص ج(س(سل حتمداـسال ن  رسة

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

لقػػصسالصػػ  نالسساألدكاتسال ز ػػبس-
سالرقلقبسال  دنلبس)الص ج(

س-صػ  نالسرقلقػبس-س ) ن  رسالتمرلـ
سكصمبسكيرل نلبس(سس

س

س.ستكنتسالقط سال دلدلبسِٔ
س
س
س
س

سال دربسل رحسطرلقبسكنتسالقط سال دلدلبسس- سلقـك
 ل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال دربس- س. ت  ـسال تدرللكنتسالقط سال دلدسألقـك
سة مل نسلكنتسالقط سال دلدلب- سسس.إت  بسال رصبسلم تدرل تسل لقلـ 
سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سبساأللحرنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

ال ز ػػػػػػػبسلكنػػػػػػػتسالقطػػػػػػػ ساألدكاتسس-
سال دلدلب.

–قطػػ س دلدلػػبسس–) مز ػػبسالط كلػػبس
سزرادلبسالكلس(سسس-ال  ككش
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ة ملبسالقصساللدكلبسسرم تسِٕ

 .ص جالسل حتمداـس قص ت
سال ػػػدربسل ػػػرحسطرلقػػػبساحػػػتمداـسال قصػػػ تس - لقػػػـك

 يتسة ملبسالقصساللدكمسل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػدربسلػػ لتطللؽسال  مػػتسل -   ملػػبساحػػتمداـسلقػػـك
ال قصػػػػ تسيػػػػتسة ملػػػػبسالقػػػػصساللػػػػدكمسل لطرلقػػػػبس

س. تأ  ـسال تدرلالحمل بس
إل ػػػرالسة ملػػػبسالقػػػصسس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-

س.ة مل نس
سل   كةبسال  نبساألل فسسردمنكعسالن  ط:يس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

يحػػػػػػػػػػػػػػػتمداـسسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػبس-
سال قصسالص جساللدكم.

قطػػػػػ سسس–) قػػػػػصسالصػػػػػ جساللػػػػػدكمس
سص جس(سس

س
س
س
س

 
 التقويـ البنائي:

سألن طبسالتدرلللب.أكن لستطللؽساس.س   ظبسأدالسال تدرل تُ
 .يتسإ  ل تيـسةم سأكراؽسال  ؿس.س ن ق بسال تدرل تِ
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 :رابعالمقاء التدريبي ال
 .ساعة(ٕ) .فؾ وتركيب األخشاب يدوياً تكوف المتدربة قادرة  -ٔاليدؼ العاـ:

 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
يػػػػػتستكزلػػػػػ سالضػػػػػنطست كـستػػػػػسِٖ

ةم سال لػردسيػتس ػكطسالقطػ س
سكالر كع.

س
س
س
س

سال ػػػػدربسل ػػػػرحسطرلقػػػػبسالػػػػت ك - يػػػػتستكزلػػػػ سسـلقػػػػـك
يػػػتس ػػػكطسالقطػػػ سكالر ػػػكعسسال لػػػردالضػػػنطسةمػػػتس

 لطرلقبسسحمل بسكآ نب

سال ػػػدربسلتطللػػػؽسة مػػػتس - لمػػػت كـسيػػػتستكزلػػػ سلقػػػـك
يػػػتس ػػػكطسالقطػػػ سكالر ػػػكعسسال لػػػردالضػػػنطسةمػػػتس

س. تأ  ـسال تدرل
لػػػ لت كـسسل لقلػػػ ـسة ملػػػ نسس تبسلم تػػػدرلإت  ػػػبسال رصػػػس-

يػػػتس ػػػكطسالقطػػػ سسال لػػػردةمػػػتسسطيػػػتستكزلػػػ سالضػػػن
سكالر كعس.

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.+أكراؽسة ؿسال  دةسالتدرلللب

يمتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس-
 حػػػػػػبسنػػػػػػكعسال  ػػػػػػنكيتسال ن ػػػػػػ رس
سالم للبس.

قطػػػػػػػ سس–) لػػػػػػػ ردسم ػػػػػػػللبس تنكةػػػػػػػبس
سزاكلبسق ن ب(سس-م للبس

س

لردسالقط سالم للبستسِٗ
 ل حتمداـسال لردسالم لت.

سال ػػػػػػدربسل ػػػػػػرحسطرلقػػػػػػبساحػػػػػػتمداـس - ال لػػػػػػردسلقػػػػػـك
ل لطرلقػػػػػػبسردسالقطػػػػػػ سالم ػػػػػػللبسيػػػػػػتسلػػػػػػسالم ػػػػػػلت

 الحمل بسس.س

سال ػػدربسلػػ لتطللؽسال  مػػتسل -   ملػػبساحػػتمداـسلقػػـك
ل لطرلقػبسردسالقطػ سالم ػللبسيػتسلػس لردسالم لتال

س. تأ  ـسال تدرلالحمل بس
للػػػردسالقطػػػ سالم ػػػللبسسس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-

س.ة مل نس
سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

يحػػػػػػػػػػػػػػػتمداـسسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػبساألدكاتس-
سالك   ب

 لػػ ردسم ػػللبسس-س ) مز ػػبسالط كلػػب
زاكلػػػػػبسسس-قطػػػػػ سم ػػػػػللبس– تنكةػػػػػبس
سق ن ب(سس

س

ت ػػػػػػػػػػػرمسة ملػػػػػػػػػػػ تسال حػػػػػػػػػػػالسسَّ
سالم للبسل حتمداـسال  رةس.

س
س
س
س

سال ػػدربسل ػػرسحسأ ػػزالسآلػػبسال حػػال)سال ػػ رة(س - لقػػـك
 كة ملبسالتحكلبسكال حالسل لطرلقبسالحمل ب.

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسال  مػػػػتس - أل ػػػػرالسة ملػػػػبسلقػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلال حالسكالتحكلبسلمقط سالم للبس

ل متلػػػ رسسل لقلػػػ ـسة ملػػػ نسس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-
ال ن ػػػػػػػػػػ رسال ن حػػػػػػػػػػبسل  ملػػػػػػػػػػبسالن ػػػػػػػػػػرسال طمكلػػػػػػػػػػبس

س.لم  نكيتسالم للب
سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-
س

،سLCD حكبس+س ي زس ي زس س-
س.+أكراؽسة ؿسال  دةسالتدرلللب

يمتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس-
ال ن ػػػػػػ رس حػػػػػػبسنػػػػػػكعسال  ػػػػػػنكيتس

سالم للبس.
-قطػ سم ػللبسس–) ن  لرس تنكةػبس
-زاكلػػػػػػبس ت ركػػػػػػبس–زاكلػػػػػػبسق ن ػػػػػػبس

سأدكاتسىندحلبس(سس
س
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لكقكبسالن يذةسيتس  ؿساتسُّ

لكاحطبسسم للبالقط سال
 .ال قدحساللدكم

سال ػػػػػدربسل ػػػػػرحسطرلقػػػػػبساحػػػػػتمداـسال قػػػػػدحس - لقػػػػػـك
اللػػدكمسل  ػػؿسالكقػػكبسالن يػػذةسيػػتسالقطػػ سالم ػػللبس

 ل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسال  مػػػػتسل - سب  ػػػػؿسالكقػػػػكسلقػػػػـك
الن يػػػػػذةسيػػػػػتسالقطػػػػػ سالم ػػػػػللبسلكاحػػػػػطبسال قػػػػػدحس

س. تأ  ـسال تدرللدكمسال
الن يػذةسسب  ؿسالكقػكسلس تإت  بسال رصبسلم تدرلس- -

سة مل يتسالقط سالم للبسلكاحطبسال قدحساللدكمس
س.ك راة ةسقكاةدساأل فسكالح  بنس

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

لكقػػػػػػػبسالقطػػػػػػػ سسدكاتسال ز ػػػػػػباألس-
سال  دنلبسأكسالم للب.
س-رلػػػػػػػشسكقػػػػػػػبس–)سقطػػػػػػػ سم ػػػػػػػللبس

س قدحسلدكم(سسس–  ت حسال قدحس
س

ة ملػػػبسالقطػػػ ساللدكلػػػبسست ػػػرمسِّ
سل حتمداـساألزا لؿ.

س
س
س

سال ػدربسل ػرحسطرلقػبساحػتمداـساإلز لػؿسيػتسس - لقـك
 ة ملبسالقط ساللدكلبسل لطرلقبسالحمل بسس.

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسال   - إل ػػػػرالسة ملػػػػبسمػػػػتسلقػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلالنقرسل حتمداـساإلز لؿس

لػػػل رالسسل لقلػػػ ـسة ملػػػ نسس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-
س.ة ملبسالنقرسل حتمداـساإلز لؿسلم  نكيتسالم للب

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
سسال  دةسالتدرلللب

يحػػػػػػػػػػػػػػػتمداـسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػبس-
ساإلز لؿسيتسة ملبسالقط ساللدكلب.

-قطػػػ سم ػػػللبسس–)أزا لػػػؿس متم ػػػبس
زاكلػػػػػػػبسس-دق ػػػػػػػ ؽسس–زاكلػػػػػػػبسق ن ػػػػػػػبس

سأدكاتسىندحلبس(سس- ت ركب
س

ة ملبسرلطسالقط سسمرست سّّ
ال متم بسلكاحطبساللراغتس

سكالصكا لؿسكال ح  لر
 .كالنرال

سال ػػدربسل ػػرحس - رلػػطسالقطػػ سال متم ػػبسطرلقػػبسلقػػـك
 .كالنرالسلكاحطبساللراغتسكالصكا لؿسكال ح  لر

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسلػػػػ - رلطسالقطػػػػ سال متم ػػػػبسلقػػػػـك
سلكاحػػػػػػػػػػػطبساللراغػػػػػػػػػػػتسكالصػػػػػػػػػػػكا لؿسكال حػػػػػػػػػػػ  لر

س. ت.أ  ـسال تدرلكالنرال
رلطسالقطػػػ سال متم ػػػبسلػػػس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-

س.كالنػػػػػرالسلكاحػػػػػطبساللراغػػػػػتسكالصػػػػػكا لؿسكال حػػػػػ  لر
س.ة مل نس

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-
س
س
س
س

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

إل ػػػػرالسة ملػػػػبسساألدكاتسال ز ػػػػبس-
سالرلطسال متم بس.
س– حػػػػ  لرسس-س )لراغػػػػتس تنكةػػػػب
س–ال ػػػػػػػػػػػػػ ككشسس-قطػػػػػػػػػػػػػ سم ػػػػػػػػػػػػػللب

قطػ س–رالسغس-   تلالس ؽس-  ك ت
سقط سل حتلكلبس(سس–  دنلبس

س
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  ؿسكصمبسم ػللبس ػفسنػكعستسّْ

سنقرسكلح ف.
س
س
س

سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػتس - ل  ػػػػػؿسكصػػػػػمبسلقػػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلسل لنقرسكالمح ف

 رسل متلػػػسل لقلػػػ ـسة ملػػػ نسس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-
ال ن ػػػػػػػػػػ رسال ن حػػػػػػػػػػبسل  ملػػػػػػػػػػبسالن ػػػػػػػػػػرسال طمكلػػػػػػػػػػبس

س.لم  نكيتسالم للب
سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

ل  ػػػػػػؿسكصػػػػػػمبسساألدكاتسال ز ػػػػػػبس-
نقرسكلح فسيتسال  نكيتسالم ػللبس

س.
-قطػ سم ػللبسس– تنكةػبسس) ن  لر

-زاكلػػػػػػبس ت ركػػػػػػبس–زاكلػػػػػػبسق ن ػػػػػػبس
سأدكاتسىندحلبس(سس

س
  ؿسكصمبسم للبس فسنكعستسّٓ

 لح فسلركلبس  سط كلب.
سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػتس - ل  ػػػػػؿسكصػػػػػمبسلقػػػػػـك

س. تأ  ـسال تدرللح فسلركلبس  سط كلبس
ل  ػػػػؿسسل لقلػػػ ـسة ملػػػػ نسسس تإت  ػػػبسال رصػػػػبسلم تػػػػدرلس-

س.لبسلم  نكيتسالم للبكصمبسلح فسلركلبس  سط كس
سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.سال  دةسالتدرلللب

ل  ػػػػػػؿسكصػػػػػػمبسساألدكاتسال ز ػػػػػػبس-
سلح فسلركلبس  سط كلبس.

-قطػ سم ػللبسس–) ن  لرس تنكةػبس
-زاكلػػػػػػبس ت ركػػػػػػبس–زاكلػػػػػػبسق ن ػػػػػػبس

سدكاتسىندحلبس(سسأ
س

  ؿسكصمبسم للبس ػفسنػكعستسّٔ
سزاكلبسل زرارسةن  رلب.

س
س
س

سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػتس - ل  ػػػػػؿسكصػػػػػمبسلقػػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلسزاكلبسل زرارسغن  رلب

ل  ػػػػؿسسل لقلػػػػ ـسة ملػػػػ نسس تإت  ػػػػبسال رصػػػػبسلم تػػػػدرلس-
س.كصمبسزاكلبسل زرارسغن  رلبسلم  نكيتسالم للب

سكةبسال  نبساألل فسل   سنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

،سLCD ي زس  حكبس+س ي زسس-
س.+أكراؽسة ؿسال  دةسالتدرلللب

ل  ػػػػػػؿسكصػػػػػػمبسساألدكاتسال ز ػػػػػػبس-
سزاكلبسل زرارسغن  رلبس.

-قطػ سم ػللبسس–) ن  لرس تنكةػبس
-زاكلػػػػػػبس ت ركػػػػػػبس–زاكلػػػػػػبسق ن ػػػػػػبس

سأدكاتسىندحلبس(سس
 

 :التقويـ البنائي
سأكن لستطللؽساألن طبسالتدرلللب.س.س   ظبسأدالسال تدرل تُ
س.يتسإ  ل تيـسةم سأكراؽسال  ؿس.س ن ق بسال تدرل تِ
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 :خامسالمقاء التدريبي ال
 .ساعة(ٕ)  قص وتجميع المعادف بواسطة المحاـ . تكوف المتدربة قادرة عمى -ٔاليدؼ العاـ: 

 مصادر والمواد التدريبيةال األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
ت يزسكت نؿس  داتسالقصسسّٕ

 كحتساحتلملف.ل أل
سال ػدربسل ػرحسطرلقػبس - ت يػزسكت ػنؿس  ػداتسلقـك

 سسس.حمل بسل لطرلقبسكحتساحتلملفالقصسل أل

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسال  مػػػػتسل - زسلػػػػت ي  ملػػػػبسلقػػػػـك
أ ػػػ ـسسسكحػػػتساحػػػتلملفؿس  ػػػداتسالقػػػصسل أللكت ػػػن
س. تال تدرل

ؿسلزسكت ػػػػػػػنلػػػػػػػت يلسست  تػػػػػػػدرلإت  ػػػػػػػبسال رصػػػػػػػبسلمس-
س.كحتساحتلملف.ة مل نس  داتسالقصسل أل

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس-
سل ألكحتساحتلملف

كيةػػػبسس–س)سليػػػبساألكحػػػتسحػػػتلملف
س–ال ػػػػػػ ككشسس-قطػػػػػػ س  دنلػػػػػػبسس–

س(سسألكاحسص جس
س

لػػػػػػػػػكاحسكال قػػػػػػػػػ ط سقػػػػػػػػػصساألتسّٖ
كحػػػػػػػػػتسال  دنلػػػػػػػػػبسلميػػػػػػػػػبساأل

ساحتلملف.
س
س
س

سال ػػػػػػػدربسلػػػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػػػتس لػػػػػػػكاحسقػػػػػػػصساألللقػػػػػػػـك
سكحتساحتلملف.كال ق ط سال  دنلبسلميبساأل

س. تأ  ـسال تدرلس -
قػػػػػصسلسل لقلػػػػػ ـسة ملػػػػػ نسس تإت  ػػػػػبسال رصػػػػػبسلم تػػػػػدرلس-
س-كحػتساحػتلملفس دنلػبسلميػبساأللكاحسكال قػ ط سال األ

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردم
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCD،س.سال  دةسالتدرلللب

لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس-
سل ألكحتساحتلملف

س–)سليػػػػػػػػػبساألكحػػػػػػػػػتسحػػػػػػػػػتلملفسس-
ال  ككشسس-قط س  دنلبسس–كيةبس

س(سسسألكاحسص جس–
ة ملبسالم  ـسسمرست سّٗ

 ل لصير.
سال دربسل رحسطرلقػبس - سة ملػبسالم ػ ـسل لصػيرلقـك

 ل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػتسل - الم ػػػػػ ـسس  ملػػػػػبلقػػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلسسل لصير

سل لصيرسة مل ن.س- سإت  بسال رصبسلم تدرل تسة ملبسالم ـ 
سفسل   كةبسال  نبساألل سنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

ل  ملػػبسالم ػػ ـسسساألدكاتسال ز ػػبس-
سل لصير.

 ػػػ دةسس–قطػػػ س  دنلػػػبسس–ليػػػبس)س-
– ػ ككشسس–لكدرةسل  ـسس–الم  ـس

سق ةدةس دلدلب(
ة ملػػػػػػػػػػػػػػبسالم ػػػػػػػػػػػػػػ ـسسم ػػػػػػػػػػػػػػرستسَْ

سل لضنط.
س
س
س

سال ػػػػػػػدربسلػػػػػػػ لتطللؽس ال  مػػػػػػػتسل  ملػػػػػػػبسالم ػػػػػػػ ـسلقػػػػػػػـك
س. تل لضنطسأ  ـسال تدرل

ل  ملػػػػبسسل لقلػػػػ ـسة ملػػػػ نسس تإت  ػػػػبسال رصػػػػبسلم تػػػػدرلس-
س.الم  ـسل لضنطس

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDسس،سال  دةسالتدرلللب

بسالم ػػػػػػ ـسل  ملػػػػػػسساألدكاتسال ز ػػػػػػب
سل لضنطس.

قطػػػػػػ سس–)  كنػػػػػػبسل ػػػػػػ ـسم صػػػػػػبس-
لكدرةسل  ـسس–  دةسالم  ـس–  دنلبس

سق ةدةس دلدلب(–  ككشسس–
س
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 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
ة ملبسالم  ـسسم رستسُْ

ل حتمداـسحللكبسن  سس
 كقصدلر.

سال دربسل رحسطرلقبس - اـسة ملبسالم  ـسل حتمدلقـك
 ل لطرلقبسالحمل بسس.سسحللكبسن  سسكقصدلر

سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػتس -   ملػػػػػبسالم ػػػػػ ـسللقػػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلسل حتمداـسحللكبسن  سسكقصدلر

ة ملػػػػبسالم ػػػػ ـسإل ػػػرالسس تإت  ػػػبسال رصػػػػبسلم تػػػػدرلس-
س. مل نسةسل حتمداـسحللكبسن  سسكقصدلر

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسنكعسالس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

ل  ملػػػبسالم ػػػ ـسساألدكاتسال ز ػػػبس-
سل حتمداـسحللكبسن  سسكقصدلر

حػػػػػػػػللكبسن ػػػػػػػػ سس–  كنػػػػػػػػبسل ػػػػػػػػ ـس)
س-لػػػػػػػػػػػػػب  دنقطػػػػػػػػػػػػ سس–سكقصػػػػػػػػػػػػدلر
س(سسنظ رةسل  ـس–ال  ككشس

س
ت يزسكت ػنؿس  ػداتسالم ػ ـسسِْ

س.لدكمالسل لقكسسالكيرل نت
س
س
س

سال ػػػدربسلػػػ لتطللؽسال  مػػػتس - ؿسلزسكت ػػػنلػػػت يللقػػـك
أ ػػػػ ـسساللػػػػدكمس  ػػػػداتسالم ػػػػ ـسلػػػػ لقكسسالكيرلػػػػ نت

س. تال تدرل
زسلػػػت يلسل لقلػػػ ـسة ملػػػ نسس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-

س.اللدكمسؿس  داتسالم  ـسل لقكسسالكيرل نتلكت ن
سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
ستسل   كةبسال  نبساأللحرنكعسالن  طس:س   ةس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDأكراؽسس،سال ػػػػػػػ دةسالتدرلللػػػػػػػب+
س.ة ؿ
ل  ملبسالت يلزسساألدكاتسال ز بس-

سلػػػػ لقكسسالكيرلػػػػ نتل  ملػػػػبسالم ػػػػ ـس
ساللدكمس.

قطػػػ سس–إلكتركدل ػػػ ـ–)  كنػػػبسل ػػػ ـ
سنظ رةسل  ـ(سس–ال  ككش-  دنلب

 ملبسالم  ـسل لقكسسةسم رستسّْ
 .دكملالكيرل نتسال

سال ػػػدربسل ػػػرحسطرلقػػػبسإ ػػػرالسة ملػػػبسالم ػػػ ـس - لقػػػـك
لػػ لقكسسالكيرلػػ نتساللػػدكمسل لطرلقػػبسالحػػمل بسأ ػػ ـس

 ال تدرل تسس.س

سال ػػػػػػدربس - لػػػػػػل رالسة ملػػػػػػبسالم ػػػػػػ ـسلػػػػػػ لقكسسلقػػػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلسالكيرل نتساللدكم

ل رالسة ملػػػػبسالم ػػػػ ـسلػػػػس تإت  ػػػػبسال رصػػػػبسلم تػػػػدرلس-
س.ة مل نسل لقكسسالكيرل نتساللدكمس

لتقحػػػلـسال تػػػدرل تسإلػػػ س   ػػػكةتلفسـسال ػػػدربسلقػػػكسس-
   كةػػبسال تػػدرل تسذكاتسال  نػػبساألل ػػفسال حػػلطرس
ك   كةبسال تدرل تسذكاتسال  نبساأللحػرسال حػلطرس

ر ػػػػ دىـس تستك لػػػػوسال تػػػػدرلكس  حػػػػبسنظرلػػػػبسالػػػػت مـسكا 
القػػ نـسةمػػ س ػػ نلتسالػػد  غسسك ػػ سلتن حػػبس ػػ سطلل ػػبس

ست كلرسكؿس   كةبس.
سكةبسال  نبساألل فسل   سنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-
س
سس

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

س
س



                                                                       217 

 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
ة ملػػبسالم ػػ ـسلػػ لقكسسسم ػػرستسْْ

سالكيرل نتسال   كبسل لن ز.
س
س
س

سال ػػػدربسل ػػػرحسطرلقػػػب - إ ػػػرالسة ملػػػبسالم ػػػ ـسسلقػػػـك
لػػػػ لقكسسالكيرلػػػػ نتسال   ػػػػػكبسل لنػػػػ زسل لطرلقػػػػػبس

 الحمل بسأ  ـسال تدرل تسس.س

سال ػػػػػػدربس - لػػػػػػل رالسة ملػػػػػػبسالم ػػػػػػ ـسلػػػػػػ لقكسسلقػػػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلسالكيرل نتسال   كبسل لن ز

سل رالسة ملبسالم  ـسلس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
س.ة مل نسل لقكسسالكيرل نتسال   كبسل لن زسسسس
سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDأكراؽسس،سال ػػػػػػػ دةسالتدرلللػػػػػػػب+
س.ة ؿ

ل  ملػػػػػػػػػػػػػػػػػبسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػبس-س
لػػػػػػ لقكسسالت يلػػػػػزسل  ملػػػػػبسالم ػػػػػ ـس

س.سال   كبسل لن زسالكيرل نت
س–ل ػػ ـسإلكتػػركدل ػػبسس–)  كنػػبسل ػػ ـ

نظػ رةسس–سال  ككشس–س  دنلبقط س
س(سسأنلكلبسغ زس–سل  ـ

س
 التقويـ البنائي:

سأكن لستطللؽساألن طبسالتدرلللب.س.س   ظبسأدالسال تدرل تُ
س.يتسإ  ل تيـسةم سأكراؽسال  ؿس.س ن ق بسال تدرل تِ

س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
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 :ادسسالمقاء التدريبي ال
سح ةب(.ِال   دفسكاألم  بسل لطرلقبسال ن حلب.)تككفسال تدرلبسق درةسةم سدى فس -ٔاليدؼ العاـ: 

 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
سال ػدربسل ػرحسطرلقػبس م نػبسالقطػ سال  دنلػبس -  م فسالقط سال  دنلب.تيسسْٓ لقـك

 ل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػتسل -   ملػػػػػبس م نػػػػػبسلقػػػػػـك
  تس.أ  ـسال تدرلسالقط سال  دنلب

 م نػػبسالقطػػ سال  دنلػػبسلس تإت  ػػبسال رصػػبسلم تػػدرل -
 .سة مل نس

سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-س
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

ل  ملػػػػػػػػػػػػػػػػػبسساألدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػبس-س
سال م نب.

رس يػػػدس صػػػدس–قطػػػ س  دنلػػػبسس–)
س(سس  دةسالدى ف]سن  س[سس-يكلتُِ
س

دىفسال  ػػ دفسلػدكل سل ل ػػكؿستػسْٔ
سالحملـ.

س
س
س

سال ػػدربسل ػػرحسطرلقػػبسدىػػ فسال  ػػ دفسلػػدكل نس - لقػػـك
 ل لطرلقبسالحمل بسس

سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػت - طرلقػػػػػبسدىػػػػػ فسسلقػػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلسال   دفسلدكل 

سسال   دفسلدى فل لقل ـسس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
سلدكل نس.سسس
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

ساألدكاتسال ز ػػػػبسل  ملػػػػبسدىػػػػ فسس-
س.سلدكل نسال   دفس
- ػذلبس–ير ػ ةسدىػ فسس–)ساللكل س

سلك  تست مل لبس(س–قط س  دنلبس

فسالقط سالم للبسلدكل سدىتسْٕ
 ل ل كؿسالحملـ.

سال ػػدربسل ػػرحسطرلقػػبسدىػػ فسالقطػػ سالم ػػللبس - لقػػـك
 لدكل سل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػتسل -   ملػػػػػبسدىػػػػػ فسلقػػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلالقط سالم للبسلدكل س

سلدى فسالقط سل لقل ـسس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
س.الم للبسلدكل سسس
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمس ط:نكعسالن س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

األدكاتسال ز ػػػػبسل  ملػػػػبسدىػػػػ فسسس-
ساألم  بسلدكل نس.

س–ير ػػػ ةسدىػػػ فسس–س تنكةػػػبس)سلكلػػػ 
لك ػػػػػػ تسس–قطػػػػػػ سم ػػػػػػللبس- ػػػػػػذلب

 ت مل لبس(

س
ستت.ة ملبسالدى فسالزلسم رستسْٖ

س
س
س

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسال  مػػػػتس -   ملػػػػبسالػػػػدى فسللقػػػػـك
س. تالزلتتسأ  ـسال تدرل

س  ملبسلل لقل ـسال  متسس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
سسلدى فسالزلتتسة مل نساسسس
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-س
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-
س

س
س
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دىفسالقط سالم للبستسْٗ

 ل ل كر.
سال دربسل رحسطرلقبسسدىػ ف - القطػ سالم ػللبسسلقـك

 ل لطرلقبسالحمل بسس.سسل ل كر

سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػتسل - س  ملػػػػػبسدىػػػػػ فلقػػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلسالقط سالم للبسل ل كر

سالقط سالم للبسسلدى فس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
س.ة مل نسسل ل كرسسس
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

س
س

دىفسالقطػػػػػػػػػػػػ سالم ػػػػػػػػػػػػللبستػػػػػػػػػػػػسَٓ
سل لك  للك .

س
س
س

سال دربسل رحسطرلقبسسدى فس- سسسالقط سسلقـك
  سل لطرلقبسالحمل بسس.سالم للبسل لك  للكسسس

سال ػػػػػدربسلػػػػػ - س  ملػػػػػبسدىػػػػػ ف لتطللؽسال  مػػػػػتسللقػػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرل سالقط سالم للبسل لك  للك

سإت  بسال رصبسلم تدرل تسلدى فسالقط سالم للب.سسسسسسسسسسسسسسسسس-
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

س

ة ملبسدى فسسم رستسُٓ
 اللكللحتر.

سالس- سساللكللحترس دربسل رحسطرلقبسسدى فلقـك
 ل لطرلقبسالحمل بسس.سسسس

سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػتسل - س  ملػػػػػبسدىػػػػػ فلقػػػػػـك
ت  بسال رصبسليفال تدرلسأ  ـساللكللحتر س. تسكا 

سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

س

سقط سالل حتلؾسإل سأ زال.تسِٓ
س
س
س

سال ػدربسلػػ لتطللؽسال  مػت -  سالل حػػتلؾسلػقطلتسلقػـك
س. تإل سأ زالسأ  ـسال تدرل

 سالل حػتلؾسلقطلتسل لقل ـس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
سسإل سأ زالسة مل نس

سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDأكراؽسس دةسالتدرلللػػػػػػػب،سال ػػػػػػػ+
س.ة ؿ
األدكاتسال ز ػبسل  ملػػبستقطلػػ سسس-

سالل حتلؾسإل سأ زال.
 ن ػػػػػػػػػػػ رسس–)قط ةػػػػػػػػػػػبسلمل حػػػػػػػػػػػتلؾ

 تػػرسس–قطػػ سل حػػتلكلبسس– دلػػدمس
س(سزاكلبسة ـسس–قمـسرص صسس–
س

 التقويـ البنائي:
سأكن لستطللؽساألن طبسالتدرلللب.س.س   ظبسأدالسال تدرل تُ
 .إ  ل تيـسةم سأكراؽسال  ؿيتسس.س ن ق بسال تدرل تِ
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 :سابعالمقاء التدريبي ال
 .ساعة(ٔ) .ولصقو قص البالستيؾ والزجاج تكوف المتدربة قادرة عمى -ٔاليدؼ العاـ: 

 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
مصؽسأككرس فسقط بستسّٓ

ل حتلكلبس  سل ضي س
 الل ض.

سال ػػدربسل ػػرح - قط ػػبسسفكل لػػبسلصػػؽسأككػػرس ػػسلقػـك
 ل حتلكلبس  سل ضي سالل ضسل لطرلقبسالحمل ب.س

سال دربسل لتطللؽسال  متسل -   ملبسلصػؽسأككػرسلقـك
أ ػػ ـسسقط ػػبسل حػػتلكلبس ػػ سل ضػػي سالػػل ضسسف ػػ

س. تال تدرل
قط ػػبسسف تسلمصػػؽسأككػػرس ػػإت  ػػبسال رصػػبسلم تػػدرلس-

س.ة مل نسسل حتلكلبس  سل ضي سالل ض
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

األدكاتسال ز ػػػبسلمصػػػؽسأككػػػػرسس-س
 ػػػ سل ضػػػي سس ػػفسقط ػػػبسل حػػتلكلب

سالل ض.
س ػػػكادسيصػػػقبس–قطػػػ سل حػػػتلكلبس)

لراغػػػػػػػػػػػػػتسس–لر ػػػػػػػػػػػػػ ـس–حػػػػػػػػػػػػػلمككفس
سس(لص كلب

س
سحتلكلب.ل الس فست كؿسكرةسْٓ

س
س
س

سال ػػدربسلػػػ لتطللؽسال  مػػتس - س ػػػفسؿسكػػرةلت ػػػكللقػػـك
س. تل حتلكلبسأ  ـسال تدرلال
س ػػفسؿسكػػرةل ػػكلتل لقلػػ ـسس تإت  ػػبسال رصػػبسلم تػػدرلس-
سس.ل حتلكلبسة مل نسال
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDسس.س،سال  دةسالتدرلللب

األدكاتسال ز ػػػبسلت ػػػكلؿسكػػػرةس ػػػفس
سالل حتلؾ.

س–ليػػػػػػبسس–)س لللػػػػػ تسل حػػػػػػتلكلبس
ق لللفسةم س كؿس–كة لسلم للل تس

س(سق  –كيةبسس-كرة
س

سالمدانفت  ؿسكرةس رنبس فسسٓٓ
 )سال كادسال صقبس(س.

سال ػػػدربسل ػػػرحسطرلقػػػبسة ػػػؿسكػػػرةس رنػػػبس ػػػفس - لقػػػـك
 لطرلقبسالحمل بس.سصقب(سل  المدانفس)ال كادسال

سال ػػػدربسلػػػ لتطللؽ - لصػػػن سكػػػرةس ػػػفسسال  مػػػتسسلقػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلسالدانفس

لصػػػن سكػػػرةس ػػػفسالػػػدانفسس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-
س.ة مل نس

سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.سدرلللب،سال  دةسالت

األدكاتسال ز ػػػػػبسل  ػػػػػؿسكػػػػػرةس ػػػػػفس
سالمدانف.

س–ليػػػػػػبسس–)س لللػػػػػ تسل حػػػػػػتلكلبس
قػػػػػػ لللفسةمػػػػػػ سس–كةػػػػػػ لسلم لللػػػػػػ تس

صػػ لسس–ق ػػ س–كيةػػبسس- ػػكؿسكػػرة
س(س  لس-  دةساللكراكسس–

مصػػػػػػػػػػؽسقطػػػػػػػػػػ سل حػػػػػػػػػػتلكلبستسٔٓ
س.مككفلل حتمداـسالح

س
س
س

سال ػػػدربسلػػػ لتطللؽسال  مػػػتسل  ملػػػبسلصػػػؽسقطػػػ س - لقػػػـك
سالحلمككفسأ  ـسال تدرل ت.ل حتلكلبسل حتمداـس

القطػػػػ سسؽلمصػػػػسل لقلػػػػ ـس تإت  ػػػػبسال رصػػػػبسلم تػػػػدرلس-
سسة مل نسسالحلمككفسسـالل حتلكلبسل حتمدا

سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDسس،سال  دةسالتدرلللب

صػػػػػؽسقطػػػػػ ساألدكاتسال ز ػػػػػبسلمس-
سل حتلكلبسل حتمداـسالحلمككف.

 ػػػكادسيصػػػقبسس–)قطػػػ سل حػػػتلكلبس
سحلمككفس(س



                                                                       211 

 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
تكحبسالل حتلؾسم صلبسسٕٓ

 ال ركنبس.
سال ػػػػدربسل ػػػػرحسة ملػػػػبسإكحػػػػ بسالل حػػػػتلؾس - لقػػػػـك

 م صلبسال ركنبسل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػػػ -   ملػػػػبسإكحػػػػ بسدربسلػػػػ لتطللؽسال  مػػػػتسللقػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلالل حتلؾسم صلبسال ركنبس

لمقل ـسللكح بسالل حتلؾسس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
س.ة مل نسسم صلبسال ركنب

سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.سل  دةسالتدرلللب،سا

األدكاتسال ز ػػبسإلكحػػ بسم صػػلبس
سال ركنبس.

 ػػكادسإكحػػ بسس–)سقطػػ سل حػػتلكلبس
سليبسس(س–ال ركنبس

تكحػػػػػبسالل حػػػػػتلؾسم صػػػػػلبسسٖٓ
س ق ك بسالميب.

س
س
س

سال ػػػػدربسل ػػػػرحسة ملػػػػبسإكحػػػػ بسالل حػػػػتلؾس - لقػػػػـك
 م صلبس ق ك بسالميبسل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسال  مػػػػتسل - لػػػػبسإكحػػػػ بس  ملقػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلالل حتلؾسم صلبس ق ك بسالميبس

لمقل ـسللكح بسالل حتلؾسس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
س.ة مل نسم صلبس ق ك بسالميبس

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDأكراؽسس،سال ػػػػػػػ دةسالتدرلللػػػػػػػب+
س.ة ؿ

األدكاتسال ز بسإلكح بسم صلبسس
س ق ك بسالميب.

 ػػكادسإكحػػ بسس–)سقطػػ سل حػػتلكلبس
سليبسس(س–FR ق ك بسالميب

 
 التقويـ البنائي:

سأكن لستطللؽساألن طبسالتدرلللب.س.س   ظبسأدالسال تدرل تُ
 .يتسإ  ل تيـسةم سأكراؽسال  ؿس.س ن ق بسال تدرل تِ
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 :سابعيبي الالمقاء التدر 
 .ساعة(ٔ) .ولصقو قص البالستيؾ والزجاج تكوف المتدربة قادرة عمى -ٔاليدؼ العاـ: 

 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
تمططسةم سالز  جسسٗٓ

 ل حتمداـساأل   ض.
سال ػػػدربسل ػػػػرحسة ملػػػبسالتمطػػػػلطسةمػػػتسالز ػػػػ جس - لقػػػـك

 قبسالحمل بسس.سل حتمداـساأل   ضسل لطرل

سال ػػػدربسلػػػ لتطللؽسال  مػػتسل -   ملػػػبسالتمطػػػلطسلقػػـك
أ ػػػػػػػػػػ ـسةمػػػػػػػػػػتسالز ػػػػػػػػػػ جسل حػػػػػػػػػػتمداـساأل  ػػػػػػػػػػ ضس

س. تال تدرل
التمطػػلطسةمػػتسالز ػػ جسس تإت  ػػبسال رصػػبسلم تػػدرلس-

سس.ة مل نسل حتمداـساأل   ضس
سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سسنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

األدكاتسال ز ػػػبسلمتمطػػػلطسةمػػػ س-
سالز  ج.

س–قطػػػػػػػ سز   لػػػػػػػبسس–)سأ  ػػػػػػػ ضس
-كيةػػػػػب–ليػػػػػبسس–ملػػػػػكطسقطنلػػػػػبس

 (لم مبس  لسسس-كرؽس   ـر

س
س

قطػػػػػػػػػ سالز ػػػػػػػػػ جسل حػػػػػػػػػتمداـستسَٔ
سال  حب.

س
س
س

سال ػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػتس - ل  ملػػػػبستقطلػػػػػ سلقػػػػـك
س. ت تدرل  ـسالالز  جسل حتمداـسأ

لتقطلػػػ سالز ػػػ جسسل لقلػػػ ـس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-
سسة مل نسسل حتمداـسال  حبس

سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDأكراؽسس،سال ػػػػػػػ دةسالتدرلللػػػػػػػب+
س.ة ؿ
ساألدكاتسال ز بسلقط سالز  ج.-

زرادلػػبسسس-  حػػبس-ز   لػػب)سقطػػ س
س(زاكلبسق ن بس– ترسس–

تكنتسالز  جسل حتمداـسسُٔ
 الميب.

سال دربسل رحسطرلقبستكنتسالز ػ جسل حػتمداـس - لقـك
 الميبسل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػػػػػدربسلػػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػػتسل -   ملػػػػػػبستكنػػػػػػتسلقػػػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلالز  جسل حتمداـسالميبس

لز ػػ جسل حػػتمداـسلتكنػػتساس تإت  ػػبسال رصػػبسلم تػػدرلس-
س.ة مل نسالميبس

سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

 األدكاتسال ز بسلكنتسالز  ج.-

)أن للػػػػػػػػػػبسز   لػػػػػػػػػػبس ػػػػػػػػػػفسالنػػػػػػػػػػكعس
سكيةب(س–ليبسس-الرص صت

س

سـس ػػػػػػػػػػػػػػكاؼسالز ػػػػػػػػػػػػػػػ جتػػػػػػػػػػػػػػن سِٔ
سل حػػػػػػػػػػػػػتمداـسكرؽسالصػػػػػػػػػػػػػن رة

س)كرؽسالز  ج(.
س
س
س

سال ػػػػػدربسلػػػػػ لتطللؽسال  مػػػػػت - ـستػػػػػن سسبل  ملػػػػػسلقػػػػػـك
)كرؽسس ػػػػػػكاؼسالز ػػػػػػ جسل حػػػػػػتمداـسكرؽسالصػػػػػػن رة

س. تأ  ـسال تدرل(الز  جس
سسبل  ملػػػػسل لقلػػػػ ـسة ملػػػػ نسس تإت  ػػػػبسال رصػػػػبسلم تػػػػدرلس-
س.سـس كاؼسالز  جسل حتمداـسكرؽسالصن رةتن 
سال  نبساألل فسسل   كةبسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDأكراؽسس،سال ػػػػػػػ دةسالتدرلللػػػػػػػب+
س.ة ؿ
األدكاتسال ز ػػبسلصػػن رةسالز ػػ جس-
س.

  رسدحؾسصنلرسس-)سكرؽسز  ج
سأقراصستن لـس متم بس(سس–
س
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 يبيةالمصادر والمواد التدر  األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
تكحبسالز  جسلكنوسالم صسسّٔ

 فسم ؿساألك حلدسالتتس
 .تدمؿسيتستركللو

سال ػػدربسل ػػرحسطرلقػػبسإكحػػ بسالز ػػ جسلكنػػوس - لقػػـك
المػػػػ صس ػػػػفسمػػػػ ؿساألك حػػػػلدسالتػػػػتستػػػػدمؿسيػػػػتس

 ل لطرلقبسالحمل بسس.سس.تركللو

سال ػػػػػػدربسلتقػػػػػػ -   ملػػػػػػبسال  مػػػػػػتسلسدلـسال ػػػػػرضلقػػػػػـك
الز  جسلكنوسالمػ صس ػفسمػ ؿساألك حػلدسسبإكح 

س. ت.سأ  ـسال تدرلالتتستدمؿسيتستركللو
الز ػػ جسسبل  ملػػبسإكحػ سس تإت  ػبسال رصػػبسلم تػدرلس-

ؿساألك حػػػلدسالتػػػتستػػػدمؿسيػػػتسلكنػػػوسالمػػػ صس ػػػفسمػػػ 
س.تركللوس فسم ؿسال لدلك

سل   كةبسال  نبساألل فسسيردمسنكعسالن  ط:س-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسس-
س
س
س

س يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

األدكاتسال ز ػػػػػػػػػػػػػػػبسإلكحػػػػػػػػػػػػػػػ بسس-
الز  جساأللكافس فسم ؿساألك حلدس

س.
كحػ رةسالز ػ جسس–)سأك حلدس متم ػبس

سسكة لس دلدم(س–ليبسس-

ستركبسلركازس فسالز  ج.سْٔ
س
س
س

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسال  مػػػػت - تركػػػػبسسسبل  ملػػػػسلقػػػػـك
س. تلركازس فسالز  جسأ  ـسال تدرل

تركبسلػركازس ػفسلسل لقل ـس تتدرلإت  بسال رصبسلم س-
سسالز  جسة مل نس

سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-
س
س
س

س
األدكاتسال ز ػػػػػبسل  ػػػػػؿسلػػػػػركازس-س

  فسالز  ج.

لػػػػػبس قطػػػػػ سز  – متم ػػػػػبس)سلراكلػػػػػز
–دلػػ للسس–ىكانلػػبسسدل حػػبس–كللػػرة

س-قطػػػ سألمكػػػ ج–ةػػػ ـسس تػػػرسزاكلػػػب
سسص ل(– ح  لرسصنلرةس

سال ػػدربسل ػػرحسطرلقػػبس - تركبس رال سز   لب.سٓٔ سبس رالػػ سز   لػػبلػػتركلقػػـك
 ل لطرلقبسالحمل بسس.س

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسال  مػػػػتسل - بسلػػػػترك  ملػػػػبسلقػػػػـك
س. ت رال سز   لبسأ  ـسال تدرل

سإت  بسال رصبسلم تدرل تسلتركبس رال سز   لبسة مل ن.س-
سل  نبساألل فسل   كةبساسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

األدكاتسال ز بسلتركبس رال س فس-
 الز  ج.

 تػػػػرس–)قطػػػػ س رالػػػػ سز   لػػػػبسكللػػػػرة
 ح  لرسس-قط سألمك ج–زاكلبة ـس
سص ل(–صنلرةس

 التقويـ البنائي:
سن لستطللؽساألن طبسالتدرلللب.أكس.س   ظبسأدالسال تدرل تُ
 .يتسإ  ل تيـسةم سأكراؽسال  ؿس.س ن ق بسال تدرل تِ
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 :ثامفالمقاء التدريبي ال
 .ساعة(ٔ) .ٓمراعاة قواعد األمف والسالمةستكوف المتدربة قادرة عمى -ٔاليدؼ العاـ: 

 المصادر والمواد التدريبية األنشطة التدريبية األىداؼ التدريبية ـ
قكاةػػػػػػػػػػػػػػدساأل ػػػػػػػػػػػػػػفسستراةػػػػػػػػػػػػػػتسٔٔ

كالحػػػػػػػػػ  بسةنػػػػػػػػػدساحػػػػػػػػػتمداـس
ساللدكلب.ساألدكات

س
س
س

سال ػػػػدرب - ل راةػػػػػ ةساحػػػػتمداـسقكاةػػػػدسالحػػػػػ  بسسلقػػػػـك
كاأل ػػػػػػفسأكنػػػػػػ لساحػػػػػػتمداـساألدكاتساللدكلػػػػػػبس كػػػػػػؿ:س

س. تأ  ـسال تدرلس)اإلز لؿ(
ل متلػػػ رسسل لقلػػػ ـسة ملػػػ نسس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-

تسال ن  رسال ن حبسل  ملبسالن رسال طمكلػبسلم  ػنكي
س.الم للب

س

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDأكراؽسس،سال ػػػػػػػ دةسالتدرلللػػػػػػػب+
س.ة ؿ
األدكاتسال ز ػػػػبسلتطللػػػػؽسقكاةػػػػدس-

ساأل فسكالح  بسأكن لسال  ؿ.
س– تػػػػػػػػػرسس– ػػػػػػػػػ ككشس–)سإز لػػػػػػػػػؿس

سقط سم للبس(س– مز بس
سلسٕٔ ألدكاتساصل نبستقـك

كال   يظبسةملي سل كؿس
 دكرم.

سال ػػػػػػػدربسل ػػػػػػػرحسطرلقػػػػػػػبسصػػػػػػػل نبساألدكاتس - لقػػػػػػػـك
 كال   يظبسةملي سأ  ـسالط لل تس.س

سال ػػػػدربسلػػػػ لتطللؽسال  مػػػػتسل -   ملػػػػبسصػػػػل نبسلقػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلساألدكاتس

سلصل نبساألدكاتسة مل نسس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
سس

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

األدكاتسال ز ػػبسلتطللػػؽسة ملػػبس-س
سالصل نبس.
دحػػػػػػػػػػؾس–  ػػػػػػػػػػرسحػػػػػػػػػػف–)سإز لػػػػػػػػػػؿ

سرلشسكقب(– نتسك لتكيرل
ترتػػبساألدكاتسكال ػػػكادسالمػػػ ـسسٖٔ

س ك فسال  ؿ.ستي
س
س
س

سال دربسل - أ ػ ـسسترتلبساألدكاتسكال ػكادسة ملػ نسلقـك
س. تس فسم ؿسال  دةسالتدرلللبسال تدرل

لترتلػػػبسسسل لقلػػػ ـسة ملػػػ نسس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-
ساألدكاتسكال كادسالم ـس.

ساألل فسسل   كةبسال  نبسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

األدكاتسال ز ػػػػػػبسلترتلػػػػػػبساألدكاتس
سكال كادسيتس ك فسال  ؿ.

)س  لػػػػػ ساألدكاتسال ز ػػػػػبسلم  ػػػػػؿس
سيتسالكر بسس(

الحمل بسيتسسدالقكاةستراةتسٗٔ
 مداـسالزكال س.احت

سال ػػػدربسل راةػػػ -  ةساحػػػتمداـسالقكاةػػػدسالحػػػمل بسسلقػػػـك
 .س. تأ  ـسال تدرلسأكن لساحتمداـسالزكال 

سال ػػػدربسلػػػ لتطللؽسال  مػػػتسل -   ملػػػبساحػػػتمداـسلقػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلالزكال سلطرلقبسآ نبس

ساحتمداـسالزكال سسسسس تإت  بسال رصبسلم تدرلس-
س.لطرلقبسحمل بسسس
سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرسنكعسس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDس.س،سال  دةسالتدرلللب

األدكاتسال ز ػػػػػػبسلتطللػػػػػػؽسقكاةػػػػػػػدس
األ ػػػػػػػفسكالحػػػػػػػ  بسيػػػػػػػتساحػػػػػػػتمداـس

سالزكال سأكن لسال  ؿ.
قطػػػػػ سس–زكالػػػػػ س متم ػػػػػبسس–)س تػػػػػرس
– تػػػػرسس–قمػػػػـسرصػػػ صس-م ػػػللبس
س مز بس(

س
س
س
س
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 المصادر والمواد التدريبية يةاألنشطة التدريب األىداؼ التدريبية ـ
تراةػػػػػػػػػػػػػػتسقكاةػػػػػػػػػػػػػػدساأل ػػػػػػػػػػػػػػفسسَٕ

كالحػػػػػػػػػ  بسةنػػػػػػػػػدساحػػػػػػػػػتمداـس
الميػػػػػػػػػػػبسكاأل  ػػػػػػػػػػػ ضسيػػػػػػػػػػػتس

سالت  ربسال  ملبس.
س
س
س

سال ػػػػدربسل راةػػػػ ةساحػػػػتمداـسقكاةػػػػدسالحػػػػ  بس - لقػػػػـك
س. تأ  ـسال تدرلسكاأل فسأكن لساحتمداـساألدكات

ل راةػػػ ةسسل لقلػػػ ـسة ملػػػ نسس تإت  ػػػبسال رصػػػبسلم تػػػدرلس-
 بسكاأل ػػػػػػػفسأكنػػػػػػػ لساحػػػػػػػتمداـسالميػػػػػػػبسقكاةػػػػػػػدسالحػػػػػػػ 

س.كاأل   ض
سل   كةبسال  نبساألل فسسنكعسالن  ط:يردمس-
سنكعسالن  طس:س   ةتسل   كةبسال  نبساأللحرس-

 يػػػػػػػػػػػػ زس  حػػػػػػػػػػػػكبس+س يػػػػػػػػػػػػ زسس-
LCDسس،سال  دةسالتدرلللب

األدكاتسال ز ػػػػػػبسلتطللػػػػػػؽسقكاةػػػػػػػدس
األ ػػػػػػفسكالحػػػػػػ  بسةنػػػػػػدساحػػػػػػتمداـس

ساأل   ضسكالميبسيتسال  ؿ.
األك حػػػػلدسسس–األ  ػػػػ ضسس-)الميػػػػب

–قطػػ سز   لػػبس–قطػػ س  دنلػػبسس–
س كادسل حتلكلبس(

 
 التقويـ البنائي:

سأكن لستطللؽساألن طبسالتدرلللب.س.س   ظبسأدالسال تدرل تُ
 .يتسإ  ل تيـسةم سأكراؽسال  ؿس.س ن ق بسال تدرل تِ
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س(ُّ م ؽسرقـ)
 يف الربنامج التقني أمساء الطالثاخ املعلماخ املشاركاخ

 
 أمساء طالثاخ اجملموعح التجريثيح ذواخ اجلانة األمين واأليسر

 

 
س

أظًت   يدًٕػت انطتنبتث  يعهعم

 ذٔاث اندتَب ااًٍٚ

أظًت   يدًٕػت انطتنبتث ذٔاث 

 اندتَب ااٚعس

 أظًت  يعؼٕء  حغسٚد يسًد انبٕاب 1

 أال  إظًتػٛم بسكتث  زٔال ٔنٛد شستءة 2

 انسهبٙززًت ػطت  ظسس إبساْٛى أبٕ زًد  3

 طتبسٍٚ ًَس ءغًش فدا  أبٕ انؼًسٍٚ 4

 فدا  شْٛس انَُٕٕ نًٛت  خهٛم أبٕ بسكت 5

 يتخدة ظؼٛد أبٕ ءٔابت َدا  ٕٚظف أبٕ ػُصة 6

 يساو خًتل انؼبت َدٖ ظهٛى بؼهٕشت  7

 َدا  ػبد انقتءز انسداء َٕز ػهٗ انًظدز 8

 ٔفت  انخسابٍٛ ْٛتو ػتءل الفٙ 9
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س(ُْ م ؽسرقـ)
 البرنامج التقنيصور 

 

 ذطثُك مهاسج ال سام تالمىط الىهشتائٍ الُذوٌ

 
 

 تاعرخذام ال هة ثلٍ الضخاج الشصاصٍذطثُك مهاسج 
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 تاعرخذام ال هة ثلٍ الضخاج الشصاصٍذطثُك مهاسج 

 
 

 

 

 اللمش تاإلصمُل ذطثُك مهاسج
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 التغر تالفاسج الىهشتائُح ذطثُك مهاسج

 
 

 ئر التؼذنُح الشلُمح تاعرخذام ملشاس الرخشَااللشش ل صفا ذطثُك مهاسج
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1) There are statistical differences at the level (α = 0.05) between the 

average marks of the right and left sides of 
 
the brain for student 

teachers' skills of assembling and disassembling before 

implementing the program and their marks after implementing it . 

 

2) There are no any statistical differences at the level (α = 0.05) 

between the average marks of the right and left sides of 
 
the brain 

for student teachers and their left-side-of-the-brain counterparts in 

the achievement test, after implementing the program me.  
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Abstract 

This study aims to build a proposed technical program that based on the 

theory of learning through the two sides of the brain for developing the 

female student teachers' skills of assembling and disassembling. The study 

problem is found in : What is the effect of a proposed technical program 

on the theory of learning through the two sides of the brain of the 

student teacher . 
 

To answer the questions , the researcher has designed the study instrument 

which is the observation sheet of the assembling and disassembling skills . 

This sheet consists of (40) items where the researcher divided it into (8) 

dimensions in addition to the achievement test which consists of (40) 

testing items
 - 

multiple choice . Moreover ,the researcher prepared a list of 

the assembling skills that are found in school books of technology of grade 

seven, eight and nine , according to the theory of the two sides of the brain . 

He showed the instruments to a group of arbitrators , some supervisors of    

technology and some distinguished teachers of technology . Then the 

researcher built this technical program to develop the assembling and 

disassembling skills and he showed it to arbitrators to make sure of its 

validity for implementation . 

 

The researcher chose the experimental sample intentionally of female 

students at the  course " Designing and Producing the Teaching Aids " at 

the Technology and Applied Sciences Department at the Islamic University 

of Gaza  . The students were 43 and they were at the third level .  The test 

of the brain control is performed for the female students  . The results 

showed that there 19 students with left-brain control . and 15 students with 

right-brain control . By the cooperation with the instructor, according to 

conditions the students and their courses' schedules, the final sample 

consisted of nine students for each control-side of the brain  .The researcher 

adopted equality  for the two groups to ensure the results of the study and 

 the relative weight of the two groups . 

 

The researcher used two Approaches : 

1- The Descriptive and Analytical Approach . 

2- The Experimental Approach.  

The researcher implemented the study tools to get to the results that 

show the following :  

3) There are statistical differences at the level (α = 0.05) between the 

average marks of the right and left sides of 
 
the brain for female 

student teachers in the achievement test before implementing the 

program and their marks after implementing it . 
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