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ب  

        ملخص الدراسة ملخص الدراسة ملخص الدراسة ملخص الدراسة 
 بمبحث التكنولوجيا في ضـوء المعـايير العالميـة فـي اإللكترونياتتطوير وحدة هدفت هذه الدراسة إلى 

، وتحـددت مـشكلة الدراسـة فـي األساسي بغـزة  لدي طالبات الصف العاشر اإللكترونيةتنمية المهارات 
  :السؤال الرئيس التالي
 بمبحث التكنولوجيـا فـي ضـوء المعـايير العالميـة فـي تنميـة المهـارات اإللكترونياتما أثر تطوير وحدة 

 هــذا الــسؤال األســئلة الفرعيــة مــنوقــد تفــرع   طالبــات الــصف العاشــر األساســي بغــزة؟ لــدىاإللكترونيــة
  :التالية

  ؟المعايير العالمية الواجب توافرها في مبحث تكنولوجيا الصف العاشر األساسي بفلسطين ما -1
ـــوافر المعـــايير العالميـــة فـــي وحـــدة  مـــا -2 ـــا الـــصف العاشـــر اإللكترونيـــاتمـــدى ت   بمبحـــث تكنولوجي

  ؟ األساسي بفلسطين
لتكنولوجيــا للــصف  امبحــث  فــي اإللكترونيــات المــراد تنميتهــا فــي وحــدة اإللكترونيــة  المهــارات  مــا-3

  ؟العاشر
  ؟ للصف العاشر في ضوء المعايير العالميةاإللكترونياتلمادة المطورة عن وحدة اصورة ما  -4
 فــي ضــوء المعــايير العالميــة علــى تنميــة ا بمبحــث التكنولوجيــاإللكترونيــاتتطــوير وحــدة ثــر أ مــا -5

  ؟ العاشر لدى طالبات الصفاإللكترونيةمهارات الجانب المعرفي واألدائي لل
متوســـطات درجــــات  متوســـطات درجــــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة وهـــل يوجـــد اخـــتالف بـــين-6

األدائــي بطاقــة المالحظــة لقيــاس الجانــب اختبــار الجانــب المعرفــي و المجموعــة الــضابطة فــي طالبــات
  اإللكترونية؟للمهارات 

ى مقــرر التكنولوجيــا للــصف وقــد اتبعــت الباحثــة المــنهج التجريبــي التحليلــي حيــث قامــت بتحليــل محتــو
العاشـــر األساســـي مـــن خـــالل أداة تحليـــل تـــم بناؤهـــا باالعتمـــاد علـــى المعـــايير العالميـــة لواليـــة أوهـــايو 
األمريكيــة، وكــذلك المــنهج البنــائي إلعــداد المــادة المطــورة وذلــك باالعتمــاد علــى نتــائج تحليــل محتــوى 

  .معليوجيا التالمقرر، وآراء المختصين بالمناهج وطرق التدريس وتكنول
ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثــة أداة تحليــل المحتــوي كــأداة رئيــسة للدراســة واشــتملت علــى 

 التكنولوجيــا للــصف العاشــر األساســي كمــا وضــعتها واليــة أوهــايو األمريكيــة ، مــنهجالمعــايير العالميــة ل
) 58(ة بمجاالتهـــا الفرعيـــة ومحـــاور رئيـــس ) 4( وقـــد تكونـــت أداة التحليـــل فـــي صـــورتها النهائيـــة مـــن 

، كمـا اسـتخدمت معادلـة ويـةًمعيارا ، واستخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية من تكـرارات ونـسب مئ
  . لحساب ثبات التحليلكوبر

  



ج  

وقـــد ،  أســـئلة الدراســـة اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج التجريبـــي لمالءمتـــه لموضـــوع الدراســـةولإلجابـــة عـــن
دار األرقـــم البـــة مـــن طالبـــات الـــصف العاشـــر األساســـي بمدرســـة ط) 47(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 

  . إلى مجموعتين الضابطة والتجريبية حيث تم تقسيمهن، للبنات
: صـــممت الباحثـــة أداتـــي الدراســـة وهمـــا، اإللكترونيـــةولبيـــان أثـــر المـــادة المطـــورة فـــي تنميـــة المهـــارات 

  .س الجانب األدائيوبطاقة المالحظة لقيا، اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي
وتـم ، للتحقـق مـن صـدقها، وقد تم عـرض أداتـي الدراسـة علـى مجموعـة مـن المحكمـين والمتخصـصين

طالبــة مــن طالبــات الــصف العاشــر ) 24(تطبيــق أداتــي الدراســة علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن 
قـة المالحظـة وبنـود بطا، وذلك للتأكد واالطمئنان من صدق وثبات وصـعوبة بنـود االختبـار، األساسي

  .ة عليًا على عينة الدراسة الفعليقبل تطبيقها ف
 فــي مبحــث التكنولوجيــا للــصف العاشــر األساســي والتركيــز علـــى اإللكترونيــاتوقــد تــم اختيــار وحــدة 

 حيـــث تـــم عـــرض المـــادة ،اإللكترونيـــةموضـــوع الترانزســـتور والثنائيـــات وكيفيـــة اســـتخدامهما والـــدوائر 
ومن ثم تدريس المجموعة التجريبيـة باسـتخدام المـادة  ، المعايير العالميةالمطورة لهذه الوحدة في ضوء

وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة العادية في الغرف الـصفية ومـن خـالل الكتـاب ، المطورة للوحدة
   .اإللكترونيةوتم تطبيق االختبار النظري وبطاقة المالحظة للمهارات ، المدرسي

  :  التالية توصلت الدراسة إلى النتائج

 فـي ضـوء المعـايير العالميـة علـى تنميـة ا بمبحث التكنولوجيـاإللكترونياتتطوير وحدة لثر أ وجود -1
  . لدى طالبات الصف العاشراإللكترونيةمهارات الجانب المعرفي واألدائي لل

لتجريبيــة والــضابطة بــين متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة اذات دالــة إحــصائية فــروق  توجــد -2
  .زى للوحدة المطورةتع
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 23�4%� 256   
 أشـرف المرسـلين سـيدنا محمـد بـن عبـد اهللا وآلـه علـىالحمد والشكر هللا رب العالمين والصالة والـسالم 

  ......وصحبه أجمعين وبعد
هللا أن ينفـــع بهـــا أحمـــد اهللا عـــز وجـــل أن  ووفقنـــي إلـــى إتمـــام هـــذه الدراســـة  المتواضـــعة التـــي أســـأل ا

  .اإلسالم والمسلمين وأن يجعلها في ميزان حسناتي
الـذي ،  إلشـرافه علـى رسـالتي وحـسن توجيهـه ورعايتـهالرنتيسي محمود لدكتورلأتوجه بالشكر الجزيل 

فلــه منــي دوام الــدعاء بالبركــة فــي علمــه ، ، ٕلــم يــدخر جهــداً فــي رعــايتي وارشــادي أثنــاء إعــداد الرســالة
  .ورزقه وذريته

ن عــضوي لجنــة المناقــشة علــى تفــضلهما ّكر والعرفــان إلــى أســتاذي الفاضــليكمــا أتوجــه بخــالص الــش
ٕلة، واثرائهــا بالتوجيهــات النافعــة، واإلرشــادات الــصائبة، فأســأل برحابــة صــدر بقبــول مناقــشة هــذه الرســا

  .، وأن يبارك لهما في علمهمااهللا أن يحفظهما
 لمـا بـذلوه مـن جهـد ووقـت جعلـه اهللا فـي ميـزان حـسناتهم نيكما وأتوجه بالشكر والعرفـان للـسادة محكمـ

  .وبارك اهللا في علمهم وعمرهم
يـة للبنـات لمـا قدمتـه وال يفوتني أن أتقـدم بجزيـل الـشكر والتقـدير إلـى مـديرة مدرسـة دار األرقـم النموذج

  .وتذليل الصعاب، نجاز هذا العملمن مساعدة إل
مــن مــد يــد العــون والمــساعدة لــي، بالنــصح والتوجيــه و كمــا أتقــدم بخــالص شــكري وتقــديري إلــى كــل 

  ،اهرـــــــــــــــــــــــظ اـــــلين اذةــــــــــــاألست ،نـــــــــــــحس رــــــــــــــــمني اذـــــستاألًوأخص بالذكر كال من 
  . بد الرحمن اقصيعةع دكتوروال 

وألبنـائي ) أنـس أبـو(وفاء إلى زوجـي الغـالي ًوأخيرا اسمحوا لي أن أتوجه بخاص حبي وأسمى آيات ال
  وسوار وأيمن ومنة أنس

 ٕواخـواني الغاليـة وأمـي، الحبيـب والـدي والشكر موصول  إلى الشموع التي أضاءت سبيلي ولم تذب 
  . بذلوا ما بوسعهم وذللوا الصعاب من أجل إتمام هذه الدراسةن األعزاء الذيوأخواتي

ب أو بعيـــد الــشكر والعرفــان بالجميـــل لكــل مـــن كــان لــه دور مـــن قريــًوختامــا ال يــسعني إال أن أتقـــدم ب
  . ما وصلت إليهإليصال هذه الدراسة إلى

7�8",�� �� ���7�8",�� �� ���7�8",�� �� ���7�8",�� �� ���  

  الباحثة 



و  

        احملتويات احملتويات احملتويات احملتويات 
  

  الصفحة   الموضوع 

  ب  ملخص الدراسة باللغة العربية 

  د  اإلهداء

  هـ  شكر وتقدير 

  و  المحتويات 

  ط  قائمة الجداول

  ي  قائمة المالحق

   خلفية الدراسة:الفصل األول

  2  مقدمة الدراسة 

  5  مشكلة الدراسة 

  6  أهداف الدراسة 

  6  أهمية الدراسة 

  7  مصطلحات الدراسة 

  8  حدود الدراسة 

   اإلطار النظري :الفصل الثاني

  10  منهج التطوير :ًأوال

  11  منهجتطوير المفهوم 

  11  منهجضوابط تطوير ال

  11  هجمنأشكال تطوير ال

  12  الفرق بين اإلثراء والتطوير 

  14   التكنولوجيا :ًثانيا

  14  مفهوم التكنولوجيا

  15  أهداف التكنولوجيا 

  16  خصائص التكنولوجيا 

  17   في التربية التكنولوجية العالميةالتطبيقات 

  23    اإللكترونيةالمهارات  :ًثالثا

  23   تعريف المهارة



ز  

  24   خصائص األداء المهاري

  25  اإللكترونيةتعريف المهارة 

  26  اإللكترونيةأنواع المهارات 

  27   والمهارات التكنولوجيةاإللكترونيةالمهارات العملية والمهارات 

  29  .اإللكترونيةأهمية تنمية المهارات 

  30  اإللكترونيةطرائق تدريس وتنمية المهارات 

  31  اإللكترونيةات معايير تقويم المهار

  34      المعايير العالمية :ًرابعا

  34  مفهوم المعايير 

  35  خصائص المستويات المعيارية

  36     المعيارية المستويات بنائية أساسها على تقوم والركائز المبادئ

   37     .النشأة التاريخية لحركة المعايير العالمية

  40   اإللكترونيةالمعايير العالمية لتنمية المهارات 

  47  ة أوهايو للتربية التكنولوجية معايير والي

  الدراسات السابقة: الفصل الثالث                       

  50     سية في ضوء المعايير العاميةدراسات اهتمت بتطوير و إثراء المناهج الدرا: ًأوال

  55      . دراسات اهتمت بتنمية المهارات المختلفة:ًياثان
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  الفصل األول 
  خلفية الدراسة

  :المقدمة
حديث من سنن اهللا عز وجل في خلقه ونلمـس ذلـك فيمـا يـشهده لقد أصبحت صفة التغير والت

العـــالم اليـــوم مـــن تغيـــرات متـــسارعة وهـــي ســـمة العـــصر الـــذي نعـــيش فيـــه ممـــا يعنـــي وجـــود مـــشكالت 
ًوتحديات جديدة سوف تواجه اإلنسان، ويشهد عصرنا الحالي تطورا هائال في المعلومات وخاصة فـي  ً

  .مجالي العلوم والتكنولوجيا
ٕذه التغيرات فرض على التربية أال تتجاهل هذه التغيرات والمستحدثات وانما عليها وفي ظل ه

مواكبتهــا وأن تــسهم بفاعليتهــا فــي مناهجهــا وأســاليبها المختلفــة حيــث تقــوم بتــسخير التكنولوجيــا للتغلــب 
ٕعلـــى ذلـــك التغيـــر فـــي مجـــاالت الحيـــاة، واعـــداد الفـــرد لكـــي يواكـــب ويتكيـــف مـــع هـــذه المـــستحدثات 

  .راتوالتغي
 مهمتهــا باتــت فــإنولعــل أحــد الطــرق الرئيــسة لمواكبــة التطــورات العلميــة الــسريعة فــي التربيــة    

ن يتكيــف مــع هــذا ا يــستطيع أًن يعــدوا إنــسان بالقــائمين علــى التربيــة أمنــوطنــه ًأكثــر صــعوبة وتحــديا أل
 هذا الميدان األهم فـي وعليه فإن التربية ال يمكن لها أن تنمو بمعزل عن ميدان التعليم، الواقع الجديد

ــه دوره فــي  ــاء األجيــال ول ــادين التــي تخــدم المــصلحة العامــة باعتبــاره يــساهم بــشكل مباشــر فــي بن المي
  )2003عسقول، ( تحديد مستقبل األمة  

التربيـــة كأحـــد مجـــاالت الحيـــاة تعمـــل علـــى االســـتفادة مـــن كـــل مـــا توصـــل إليـــه العلـــم الحـــديث 
رات ميــة وتربويــة إلعــداد مــوطن قــادر علــى التكيــف مــع متغيــلمواجهــة مــا يعترضــها مــن مــشكالت تنظي

نجازاته، فكما تم إدخال الكمبيوتر وبرمجياته أحادية الجانـب فـي كافـة ٕالعصر والتعامل مع مشكالته وا
المجــاالت التربويــة تــم إدخــال الكمبيــوتر وبرمجياتــه الذكيــة فــي العمليــة التعليميــة التعليمــة، وذلــك بعــد 

  تدعو إلى زيادة االعتماد على تقنيات الكمبيوتر في التعليم ظهور مفاهيم جديدة 
 وهــو المــرآة التــي تعكــس اتجاهــات المجتمــع ، ويعتبــر المــنهج المدرســي أداة المجتمــع لتحقيــق أهدافــه

  )66: 1996عفانة، .( وطموحاته وتطلعاته
ًوتماشــــيا مــــع عمليــــة المواكبــــة وفــــي ضــــوء حاجــــات المجتمــــع الفلــــسطيني إلــــى ضــــرورة دمــــج 

ووفـــق خطـــة المـــنهج الفلـــسطيني " جـــاالت التكنولوجيـــا وتـــشعباتها المختلفـــة فـــي المنـــاهج الفلـــسطينية م
 قــررت وزارة التربيــة والتعلــيم الفلــسطينية إدخــال مبحــث التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة ألول مــرة ،األول

لهـذا الموضـوع  لمـا ،في مدارسها كمادة إجبارية من الصف الخامس إلى الـصف الثـاني عـشر الثـانوي
من أهمية بالغة في تمكين طلبتنا األعزاء من مواكبـة عـصرهم واسـتيعاب نتاجـه التكنولـوجي مـن جهـة 

  الت التنمية المنشودة من جهة أخرىً فاعال من خالل مدخًوجعلهم عنصرا
  ).المقدمة:2002الزرو وهالل،      (                                                         
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ًوعلــى اعتبــار أن مــنهج التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة منهجــا جديــدا فــي واقعنــا الفلــسطيني فهــو بحاجــة  ً
س هذا المنهج على الوجه األمثل، وللتأكيد علـى حـصول ٕإلى تكوين واعداد مدرسين قادرين على تدري

بــصورة فعالــة تتعــدي شترك الطالبــات فــي العمليــة التعليميــة التعليمــة تعلــم فعــال ذى معنــي البــد أن تــ
ـــى تطـــوير مهـــاراتهم األساســـية  ـــز عل ـــتم التركي ـــسيطة، وأن ي ـــؤدون مهامـــا ب ًكـــونهم مـــستمعين ســـلبيين ي
وتنميتهــا مــن خــالل ربــط مــا يتعلمونــه بمــا يعرفونــه، والتأكيــد علــى مــشاركتهم الفاعلــة فــي النــشاطات 

ة عنهــا باإلضــافة إلــى ربــط والفعاليــات المختلفــة مــن خــالل النقاشــات والحــوار وطــرح األســئلة واإلجابــ
  .التعلم بالبيئة المحيطة وبالطالب وبحياته

ولمواكبــة التغيــرات الــسريعة شــهدت المنــاهج الدراســية فــي الــسنوات األخيــرة تطــورات وتغيــرات 
سريعة، وقد حظيت منـاهج التكنولوجيـا بنـصيب وافـر مـن تلـك التطـورات والتغيـرات، فقـد قامـت الكثيـر 

 في هذه المنـاهج لتـصبح منـسجمة مـع حاجـات الطلبـة والمجتمـع نحـو التطـور من الدول بإعادة النظر
ً نظرا للدور الذي يلعبه منهج التكنولوجيا في تلبيـة حاجـات الطلبـة ومتطلبـاتهم وكـذلك حاجـات ،والتقدم

  .ًالمجتمع حاضرا ومستقبال من خالل ما يقدمه من نشاطات ومهارات متنوعة
التكنولوجي الهائل الذي شمل جميع مناحي الحياة في عـصرنا هـذا، وال يكاد أحد يشك في أن التطور 

ن ٕمبكــر مــن ســنى حياتــه واإنمــا أساســه التقــدم الــسريع فــي العلــوم كافــة التــي يدرســها الطالــب فــي وقــت 
كانــت فــي صــورتها المبــسطة وتــستمر معــه حتــى ينهــي دراســته الجامعيــة، بــل وقــد تتواصــل فــي حياتــه 

  .المهنية والعملية
ذه التطـــورات الـــسريعة والعالميـــة يجـــب علينـــا أن نواكـــب التقـــدم واإلصـــالح فـــي المنـــاهج وفـــي ظـــل هـــ

  .وتطويرها وفق معايير عالمية

 هـــي األقـــرب للمفـــاهيم التـــي ITEA-2000 ةوقـــد وجـــدت معـــايير الجمعيـــة الدوليـــة لتربيـــة التكنولوجيـــ
 مــن خــالل تربيــة التكنولوجيــةتطبــق نظــم التعلــيم والــتعلم العربيــة وقــد تــم تطــوير المعــايير المرتبطــة بال

 ومجموعــات مــن التربــويين والتكنولــوجيين فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة والعــالم مــشاركة فريــق عمــل
 التــي تكللــت بانعقــاد المــؤتمر الــسنوي للجمعيــة الدوليــة للتربيــة التكنولوجيــة 2000-1994خــالل فتــرة 

صــفوف الروضــة حتــى نهايــة المرحلــة (لــيم العــام وصــدور المعــايير الدوليــة للتربيــة التكنولوجيــة فــي التع
 وتحــرص هــذه المعــايير ،تربــوي مخــتص و4000معــايير  وقــام بمراجعــة هــذه ال2000عــام ) الثانويــة 

فــي التعلــيم العــام مــن اكتــساب معرفــة تكنولوجيــة )  إنــاث-ذكــور(علــى ضــرورة تمكــين جميــع الطلبــة 
 نـشأة وتطـور التكنولوجيـا فـي مجتمعـه وبيئتـه  واعتبـار أنـه مـن الـضرورة لكـل مـتعلم أن يعـرف،مناسبة

   )23 :2002مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية، ( وسبل التعامل مع التكنولوجيا بفاعلية
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  علــى ITEA ويحتــوي توصــيف الجمعيــة الدوليــة للتكنولوجيــا ،)1996،مــشروع التكنولوجيــا للجميــع(
ً أن ينفـذه مـن نـشاطات ليكـون مثقفـا متعلمـا ًمعيارا لتحديد ما يجب أن يعرفه كـل مـتعلم ومـا يجـب 20 ً

  .ًتكنولوجيا

م قــدرات  بحيــث تالئــ،ع مراحــل التعلــيم العــاموقــد بوبــت هــذه المعــايير وفــق المحــاور التــي تغطــي جميــ
   )2 : 2002مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية، (:الطلبة العلمية والفكرية وتشمل هذه المحاور ما يلي

     . طبيعة التكنولوجيا�
  .التكنولوجيا والمجتمع�
  . التعامل مع التكنولوجيا�
  .التصميم واالبتكار�

الممكـن تطبيقهـا المـنهج الـرئيس وتحديـد المعـايير ) الموضوعات الرئيسة (ويندرج ضمن هذه المحاور 
  .أو الكفاءات التي يتوجب اكتسابها خالل مراحل الدراسة
ًوجيــــا فــــي فلــــسطين نجــــدها تواجــــه كمــــا مــــن وفــــي ضــــوء مــــا تقــــدم وبــــالنظر إلــــى تــــدريس مــــادة التكنول

ــــصعوبات والمــــشكالت مــــن أبرزهــــا التعامــــل بــــين المتعلمــــين والمــــادة والمعلــــم هــــو ملقــــن ومــــصدر  ال
ل قناعـات بـضرورة تطـوير ّن ذلـك شـكوقـف سـلبي فـي العمليـة التعليميـة فـإالطالب له مأما المعلومات 

اســتخدام طرائــق حديثــة معاصــرة وأســاليب وحــدة اإللكترونيــات فــي ضــوء المعــايير العالميــة  مــن خــالل 
سير عمليــة فهــم المفــاهيم والمهــارات اإللكترونيــة وتنميــة الجانــب العملــي يــومهــارات متعــددة لتــسهيل وت

سة إلجـراء دراسـة فـي هـذا المجـال  لذا كانت الحاجة ما،األدائي تدريس المفاهيم والمهارات اإللكترونية
بحـــث التكنولوجيـــا فـــي ضـــوء المعـــايير العالميـــة فـــي تنميـــة تعـــرف أثـــر تطـــوير وحـــدة اإللكترونيـــات بمل

  .      المهارات اإللكترونية لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة

  :وقد نبعت مشكلة الدراسة من المبررات التالية
                .           نتائج الدراسات السابقة التي أشارت إلى عدم مراعاة المناهج الدراسية للمعايير العالمية. 1
تأتي هذه الدراسة إلجراء مزيد من البحث على مدى تحقق المعايير فـي مناهجنـا الدراسـية وتحليـل . 2

  .محتوى كتب التكنولوجيا في ضوئها
أظهرت الدراسات االستكشافية التي أجريت بوجـود ضـعف عنـد الطلبـة فـي المهـارات األدائيـة وذلـك .3

  . التكنولوجيا بشكل نظري دون تخصيص وقت للتطبيقات العلميةكان نتيجة االكتفاء بتقديم مقرر
ًتماشيا مع التوجهات الحديثـة والقائمـة فـي الـبالد العربيـة نحـو تطـوير وتقـويم المنـاهج الدراسـية فـي . 4

  .ضوء المعايير العالمية
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  :مشكلة الدراسة
  :تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

ي تنميــة  اإللكترونيـات بمبحــث التكنولوجيـا فــي ضـوء المعــايير العالميـة فــمـا أثــر تطـوير وحــدة     
  ؟ طالبات الصف العاشر األساسي بغزةالمهارات اإللكترونية لدى

  :السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التاليةويتفرع من 
عاشــر الــصف الالواجــب توافرهــا فــي وحــدة اإللكترونيــات بمبحــث تكنولوجيــا المعــايير العالميــة  مــا -1

  ؟األساسي بفلسطين
 بمبحــــث تكنولوجيــــا الــــصف العاشــــر  العالميــــة فــــي وحــــدة اإللكترونيــــاتمــــدى تــــوافر المعــــايير مــــا -2

   ؟األساسي بفلسطين
ي مــنهج التكنولوجيــا للــصف   فــاإللكترونيــات المــراد تنميتهــا فــي وحــدة اإللكترونيــة  المهــارات  مــا-3

  ؟العاشر
  ؟ية للصف العاشر في ضوء المعايير العالمإللكترونياتالمادة المطورة عن وحدة اصورة ما  -4
 فـي ضـوء المعـايير العالميـة علـى تنميـة ا بمبحـث التكنولوجيـاإللكترونيـاتتطـوير وحـدة  فاعلية ما -5

  ؟اإللكترونية لدى طالبات الصف العاشرمهارات الجانب المعرفي واألدائي لل
 درجــــات  متوســــطيعــــة التجريبيــــة و درجــــات طالبــــات المجمو متوســــطيهــــل يوجــــد اخــــتالف بــــين-6

األدائـــي وبطاقـــة المالحظــة للجانــب ختبـــار الجانــب المعرفــي االطالبــات فــي المجموعـــة الــضابطة فــي 
  .؟اإللكترونيةللمهارات 

  
  :فروض الدراسة

 درجــات متوســطيبــين  ) α ≥ 0.05( وجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــةتال  -1
ـــات  ـــطالب ـــضابطة  فـــي المجموعـــة التجريبي ـــب المعرفـــي ة وال ـــار الجان ـــة المالحظـــة للجاختب ـــب وبطاق ان

  . المطورةللوحدةاإللكترونية تعزى األدائي للمهارات 
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  :أهداف الدراسة
  : تحقيق األهداف التاليةتسعى الدراسة إلى 
 . تحديد المهارات اإللكترونية الواجب توافرها في منهج التكنولوجيا للصف العاشر األساسي -1

إعــــداد المــــادة المطــــورة لوحــــدة اإللكترونيــــات للــــصف العاشــــر األساســــي فــــي ضــــوء المعــــايير  -2
 .العالمية لتنمية المهارات اإللكترونية في منهج التكنولوجيا للصف العاشر األساسي

 .تحدي المعايير العالمية المتوفرة في منهج التكنولوجيا للصف العاشر األساسي -3

ــــى مــــدى وجــــود فــــروق ذات  -4 ــــات الوقــــوف عل ــــة إحــــصائية بــــين متوســــطات درجــــات طالب دالل
 .المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبـات المجموعـة الوقوف على مدى -5
  .التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في بطاقة المالحظة

   :الدراسةأهمية 
  :همية الدراسة  في النقاط التاليةتكمن أ

ات الـصف بـ لـدى طالاإللكترونيـةقد تساعد هذه الدراسة في ترسيخ  وتـدعيم وتقويـة المهـارات  -1
 .العاشر األساسي

 .لكترونيات والمهارات اإللكترونيةتكتسب هذه أهميتها من كونها تهتم بوحدة اإل -2

ن التربويــون فــي اإلعــداد للــدورات التدريبيــة وورش العمــل  المــشرفوقــد يــستفيد مــن الوحــدة المطــورة -4
 .بهدف رفع مستويات الكفاءات التدريسية لدي معلميهم

ـــستفيد مـــن هـــذه الدراســـة -5 ـــد ي ـــيق ـــدهم بـــبعض  البـــاحثون ف ـــا مـــن خـــالل تزوي  مجـــال التكنولوجي
 .المعايير في تنمية المهارات اإللكترونية

 .اراته اإللكترونية من خالل المعايير العالميةقد تساعد هذه الدراسة  الطالب في تنمية مه -6

 .تفتح المجال لمزيد من الدراسات المشابهة لحل مشكلتي تدني التحصيل و النفور من المادة -7
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   :مصطلحات الدراسة
التغيير الكيفي المقصود والمنظم الـذي يحدثـه المربـون فـي " أن تطوير المنهج يعني  :  التطوير-1

 ، والــذي يــؤدي إلــى تحــديث المــنهج ورفــع مــستوى كفاءتــه فــي تحقيــق أهــداف جميــع مكونــات المــنهج
   )138 : 2006بطاينة ، ( النظام التعليمي 

عــادة صــياغة المفــاهيم واألهــداف والمهــارات فــي  إجرائيــا بأنــه إًوتعرفــا لتطــوير وتعــرف الباحثــة ا
  .عايير العالميةوحدة اإللكترونيات بشكل يساعد على تحقيق األهداف المرجوة في ضوء الم

  )2003،293: الحيلة( 
  
  : اإللكترونية المهارات -2

 قـدرة معرفيـة حركيـة يـستطيع الطالـب مـن خاللهـا تخطـيط وتركيـب بأنـه"  الباحثـة إجرائيـاهعرفوت 
الــدوائر اإللكترونيــة وتــشخيص أعطالهــا مــع األخــذ بعــين االعتبــار عنــصر الوقــت والجــودة وتقــاس 

  .لطالب في بطاقة المالحظة الخاصة بذلكبالدرجة التي يحصل عليها ا
 األساسـي تتـضمن مـنهج التكنولوجيـا للـصف العاشـروهي وحدة مقررة في  :اإللكترونيات  وحدة-3

       .اإللكترونية القطع على والتعرف اإللكترونيةمهارات تركيب وفحص الدوائر 

 : طالبات الصف العاشر األساسي-4

ســنة والمــصنفات فــي المرحلــة األساســية فــي ) 16 -15( بــين  الطالبــات الالتــي تتــراوح أعمــارهن
  .المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم

 : التكنولوجيامنهج-5
هو المـنهج الـذي تـم إقـراره مـن قبـل وزارة التربيـة والتعلـيم للـصف العاشـر األساسـي لدولـة فلـسطين 

  ).2012-2011(عام 
   :المعايير العالمية-6

ن الــشروط المتفــق عليهــا ويمكــن مــن خاللهــا تحديــد مــواطن القــوة والــضعف عبــارة عــن مجموعــة مــ
  ).2008: 8:إسماعيل( ٕواصدار حكم عليها 

مجموعة من البنود المواصفات تحدد مـا يجـب أن يتـضمنه محتـوى مقـرر   إجرائيا بأنهالباحثةعرفه وت
التــي ســوف يــتم فــي ، التكنولوجيــا للــصف العاشــر األساســي ، كمــا وضــعتها واليــة أوهــايو األمريكيــة 

وتطــــــوير وحــــــدة ، ضــــــوئها تحليــــــل محتــــــوي وحــــــدة اإللكترونيــــــات لطلبــــــة الــــــصف العاشــــــر األساســــــي
  .اإللكترونيات في ضوئها
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  :حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على طالبات الصف العاشـر األساسـي فـي المـدارس التابعـة لمديريـة التربيـة  -1

 .غزة -والتعليم 

 م2012-2011 من العام الدراسي طبقت الدراسة في الفصل الثاني -2

 طالبـة فـي المجموعـة 24اقتصر تطبيق الدراسة على عينة قصدية مـن الطالبـات مكونـة مـن  -3
ـــة  ـــات الـــصف العاشـــر األساســـي فـــي 23التجريبي ـــضابطة مـــن طالب ـــة فـــي المجموعـــة ال  طالب

 .غزة-مدرسة دار األرقم النموذجية للبنات

ـــة  -4 ـــى اقتـــصرت الدراســـة الحالي ـــاتاير وحـــدة وتطـــعل ـــا للـــصف مـــنهج فـــي إللكتروني  التكنولوجي
 .اإللكترونية لتنمية المهارات المعايير العالميةالعاشر األساسي في ضوء 

 .اقتصرت الدراسة الحالية على المعايير العالمية للمهارات اإللكترونية  -5
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  لفصل الثانيا
  اإلطار النظري 

  

   تطوير المنھج ً: أو�       ����

  .منھجتطوير المفھوم  -

 .التطويرضوابط  -

 . التطويرشكالأ -

   .الفرق بين ا'ثراء والتطوير -

   التكنولوجيا ً:  ثانيا����

   .مفھوم التكنولوجيا -

  .أھداف التكنولوجيا -

   .خصائص التكنولوجيا -

  المھارات ا�لكترونية ً:ثالثا����  

 . خصائص ا7داء المھاري-

  .ا'لكترونية تعريف المھارة -

 .ا'لكترونيةات  أنواع المھار-

 . والمھارات التكنولوجيةا'لكترونية المھارات العملية والمھارات -

  .ا'لكترونية أھمية تنمية المھارات -

  .ا'لكترونية طرائق تدريس وتنمية المھارات -

  .ا'لكترونيةات معايير تقويم المھار -

   المعايير العالمية ً:  رابعا����

  .مقدمة -

 . مفھوم المعايير-

   .صائص المستويات المعيارية خ-

  .المعيارية المستويات بنائية أساسھا على تقوم والركائز  المبادئ-

  . النشأة التاريخية لحركة المعايير العالمية-

  . أھمية المستويات المعيارية-

  .مية لتنمية المھارات ا'لكترونيةالمعايير العال -
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري 

  :مقدمة

ًالتكنولوجيا الحديثة وسائل وأدوات لعبت دورا كبيرا في تطوير أساليب قدمت   والتعلم في معليالتً
 كما أتاحت الفرصة لتحسين أساليب التعلم والتي من شأنها أن توفر المناخ الفعال ،السنوات األخيرة

  .ميةعليم والتعلم بصورة تضمن جودة المخرجات التعليالتعملية  الذي يساعد على تفعيل

م  عليأصبح التالعالمية  المعلومات شبكة ومع ظهور االتصال، تكنولوجيا في الهائل التقدم ومع
الالزمة  بالمهارات البشرية ميةعليالت العملية عناصر إمداد تتطلب التي التحديات من ًيواجه عددا
 م عامة تتعلقمنها مفاهي جديدة مفاهيم التربوية الساحات في ظهرت ثم ومن التحديات، هذه لمواجهة

 أدى  الذياإللكترونية ومنها مفاهيم أكثر خصوصية مثل مفهوم المهارات ، في التعليمتكنولوجياالب
 إكساب إلى ويهدف هذا المفهوم  التكنولوجية، من المستحدثات تنطلق جديدة ميةعليأنماط ت ظهور إلي

 ،معلومات ومعارف من للمتعلمين ُيـقدم ما نمط وتغير المستحدثات هذه مع لمهارات التعامل المعلمين
  .واعتبار هذه المهارات جزء ال يتجزأ من المهارات الحياتية لعصر يتسم بسرعة التغيرات التكنولوجية

 تظهر أهمية االعتماد على المستويات ،ولضمان تنمية المهارات اإللكترونية لدي الطالبات
 حيث ،متميزة هذه المهارات بطرق تعليم جلمن أ ركائز أساسية من المعيارية لما تملكه ،المعيارية
أي (، ومن خصائصها أنها قائمة بنفسها التكنولوجياللبنات األساسية لبناء المحتوى المعايير تشكل 

، ويمكن تخزينها في قواعد بيانات، وهي قابلة للفهرسة والبحث، ويسهل نقلها ) بذاتهامستقلة بحد ذاته
  .ٕواعادة استخدامها

  لمنهجتطوير ا: ًأوال
       هنــاك مــسلمة أساســية فــي علــم المنــاهج تقــر بــأن المــنهج الجيــد هــو مــنهج مــرن قابــل إلعــادة 

 ، والمــــستجدات العلميــــة،ٕ واعــــادة تطــــويره علــــى الــــدوام بمــــا يتناســــب ومــــستجدات العــــصر،النظــــر فيــــه
 أي  وغيرهـا مـن العناصـر التـي تحكـم حركـة سـير المنـاهج فـي، األمـةوتوجيهات ،واحتياجات المجتمع

  .مجتمع
وهذه العملية التي تتعامل مع المنهج بوصفه يحتاج بـين فتـرة وأخـرى إلـى إحـداث تغيـرات فـي 

   أو الحذف منه في ضوء ، واإلضافة إليه،عناصره أو أحدها بهدف تحسينه وتعديله وتحديث بياناته
ـــات واضـــحة ـــاهج،محـــددات ومقنن ـــل المفهـــوم البـــسيط لتطـــوير المن ـــة تمث ا يجعـــل  وهـــو مـــ، هـــذه العملي

 وهــو ، فــي أن التطــوير يــشتغل علــى مــنهج تــم بنــاؤه بالفعــل،التطــوير بهــذا المعنــى يختلــف عــن البنــاء
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مطالب حينها بأن تتم التغييرات التي يقترحها في ضوء االحتكام إلى عناصر الوثيقـة المحـددة للمـنهج 
صفها الوثيقـة الحاكمـة قة بو وهنا تأتي أهمية وثي،ً الفلسفة واألهداف التي تم تحديدها مسبقا:بعناصرها
  )2000،الوكيل (.ية تطويرألية عملية

  :مفهوم التطوير وأهميته
 تعنـي كلمـة : التغير أو التحويل من طور إلى طور فطبقا للمعجـم الوسـيط:التطوير لغة يعني

التغيـر التـدريجي الـذي يحـدث فـي بنيـة الكائنـات الحيـة " "التطـور"تحول من طورة وتعني كلمة " تطور"
التغيـــر التـــدريجي الـــذي يحـــدث فـــي تركيـــب المجتمـــع أو العالقـــات أو "ويطلـــق أيـــضا علـــى " ســـلوكها و

  )2003:218السر ،(".النظم أو القيم السائدة فيه
 بصورة التحسين وصوال إلى تحقيق األهداف المرجوة: أما التطوير اصطالحا فيعني على وجه العموم

  .أكثر كفاءة
 الكيفــي المقــصود والمــنظم الــذي يحدثــه المربــون فــي جميــع مكونــات التغييــر" وتطــوير المــنهج يعنــي 

  .المنهج ، والذي يؤدي إلى تحديث المنهج ورفع مستوى كفاءته في تحقيق أهداف النظام التعليمي

   )138 : 2006بطاينة ،  ( 

  . في كل وقت وكل مكان، أساسية لكل عمل متميزهذا يعني أن التطوير سمةو
  :ضوابط تطوير المنهج

ٕ وانمــا يجــب أن يــتم فــي ،      إن المــساس بالمنــاهج ســواء بتطويرهــا أو بتعــديلها لــيس بــاألمر الهــين
  )65: 2000،الوكيل (:ضوء معايير ومحددات واضحة ومنها

  .تحديد العناصر والمكونات التي سيشملها التطوير -
 . بتحديث البيانات– بالتعديل – باإلضافة – بالحذف ،تحديد طبيعة التطوير -
 .حديد المرتكزات ودواعي التطويرت -
 فقـد يطالـب ، قبـل الـشروع فـي تنفيـذها،جمع المالحظـات حـول المـنهج وتحليلهـا تحلـيال تربويـا -

 أو لعـدم رغبـة فـي البحـث ،ٕ وانما لعدم قـدرة،الميدان بحذف موضوع ال لصعوبة في الموضوع
علميــــة ات ال والمــــستحدث، وبخاصــــة فــــي الموضــــوعات الفلــــسفية،عــــن وســــائل معينــــة لتدريــــسه

 .والتكنولوجية
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  :أشكال تطوير المناهج
 إال أنهـــا تتمحـــور حـــول واحـــد أو أكثـــر مـــن ،    كمـــا ســـبق فـــإن تطـــوير المنـــاهج لـــه أشـــكال عـــدة

  )2000:الوكيل (: وهي،األشكال التالية
 – المحتـوى – األهـداف –الفلـسفة ( وقد يكـون عنـصر أو أكثـر مـن عناصـر المـنهج ،الحذف -

 ويجب أال يتم إال فـي ضـوء االعتمـاد ، وهو قرار ليس هينا،) أساليب التقويم–طرق التدريس 
  . تؤكد جميعها على هذا الحذف،على أساليب دقيقة للتقييم

 قـد يكـون بحـذف جملـة أو فقـرة أو نـشاط أو تـدريب ، على الحذف في محتوى مـنهج دراسـي:مثال
 ً نظــرا، اتخــاذ القـرار بهــذا الحــذفأو موضـوع أو وحــدة ويجــب أن تكـون للحــذف أســبابه القويـة قبــل

 إال أنه قد يؤدي إلى خلل فـي نـواتج الـتعلم ،ألن حذف تدريب مثال قد يبدو بسيطا لمن يقوم بذلك
  .نتيجة الرتباط هذا التدريب بهدف قد ال يتحقق بدونه

مفهـوم أو فقـرة أو درس أو نـشاط (  أو اإلضـافة إلـى المحتـوى ، سواء بإضافة هدف،اإلضافة -
 ويجـــب أيـــضا أن ، أو أســـلوب تقيـــيم،أو إضـــافة طريقـــة تـــدريس) ة أو شـــرح أو تحليـــلأو وحـــد

  . له مبرراته،ًيكون منظما
 وعلـــى مـــستوى العنـــصر ، وعلـــى مـــستوى عناصـــر المـــنهج، بالتقـــديم والتـــأخير،إعـــادة التنظـــيم -

 .الواحد منها
 أو ،خــرأو اســتبدال هــدف معرفــي بهــدف آ،مــثال اســتبدال طريقــة تــدريسيــتم  كــأن ،االســتبدال -

 ومـا كـشفت عنـه ، فـي ضـوء مـا أسـفرت عنـه نتـائج الدراسـات والبحـوث الميدانيـة،مهارة أخرى
 .الصعوبات في تنفيذ هذا المنهج

 ألنــه ال يحــتكم طبيعتــه منظومــة ، وهــو فــي حقيقتــه لــيس تطــويرا،)االرتجــالي(التطــوير العفــوي  -
 أقـل مـا يوصـف خـرى وأي تدخل في عنصر من عناصرها دون مراعاة العناصـر األ،متكاملة

 به أنه تخريب 

   :الفرق بين اإلثراء والتطوير

ن اإلثــراء يقــوم علــى تحليــل المــنهج أمــا إيختلــف اإلثــراء عــن التطــوير فــي المتطلبــات الــسابقة حيــث 
مـن حيـث المحدوديـة والـشمولية حيـث  ويختلف اإلثراء عن التطـوير ،تقويم المنهجالتطوير فيقوم على 

ة عالجية محـدودة بالمقـام األول، أمـا تطـوير المـنهج فهـو عمليـة عالجيـة شـاملة ن إثراء المنهج عمليإ
  ).20-19: 1997اللولو، ( وجذرية 

أن التطوير ينصب علـى جميـع عناصـر المـنهج وال يقتـصر علـى أحـد ) 2: 1996عفانة، ( كما يرى 
يــسعي المــنهج إلــى  لــذا فــإن عمليــة التطــوير شــاملة شــمول األهــداف التــي يتبناهــا المجتمــع و،مكوناتــه
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ُ بينما تعد عملية اإلثراء جزئية من عملية التطوير بحيث تركز على جانب واحد من عناصـر ،تحقيقها
  .المنهج

في مقارنتـه بـين عمليتـي اإلثـراء والتطـوير مـن حيـث الجهـة المـسئولة أن  ) 6، 1989بلقيس، ( ويرى 
رة تتوالهـا عـدة مؤسـسات هامـة كمؤسـسات  باعتبـاره مهمـة تربويـة كبيـ،التطوير أعم وأشمل مـن اإلثـراء

 ويؤديهـــا األفـــراد بتكليـــف مـــن مؤســـساتهم ، والمؤســـسات االقتـــصادية، والمؤســـسات االجتماعيـــة،التربيـــة
ًعلى ضوء سياسة التربية العامة في المجتمـع أو علـى خلفيـة المعرفـة المنهجيـة أو اسـتنادا إلـى مفهـوم 

 كــل فــي ٍء فهــو عمليــة فرديــة يقــوم بهــا التربويــون كــأفراداإلنــسان فــي هــذا المجتمــع أو ذاك، أمــا اإلثــرا
  .موقع مسئوليته وفق تلمسهم للفجوات التربوية أثناء عملية التفاعل مع المنهج

  :وفي ضوء ما سبق تحدد الباحثة الفروق األساسية بين اإلثراء والتطوير في التالي
ل المــنهج بينمــا يقــوم التطــوير علــى حيــث يقــوم اإلثــراء علــى تحليــ:  المتطلبــات الــسابقة لكــل منهمــا-

  .تقويمه
  .فاإلثراء عملية عالجية محدودة بينما التطوير عملية شاملة وجذرية:  طبيعة كل منهما-
ًحيـــث إن اإلثـــراء قـــد يكـــون فرديـــا يقـــوم بـــه المعلـــم أو الخبـــراء أو :  الجهـــة المـــسئولة عـــن كـــل منهمـــا-

 بينمـا التطـوير عمليـة جماعيـة شـاملة تتوالهـا ،ينً وقد يكون جماعيا بمـشاركة هـؤالء مجتمعـ،المشرفون
  .المؤسسات المختلفة كمؤسسات التربية وغيرها

ٕفاإلثراء يتم من خالل إغناء المـنهج واحـداث الزيـادات واإلضـافات :  الطريقة التي يتم بها كل منهما-
سـاليب مختلفـة منهـا  بينما التطـوير يـتم بأ،التي تكمل نواقص معينة فيه تم اكتشافها بعد تحليل المنهج

  .اإلضافة، الحذف، التعديل أو االستبدال وغيرها
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  التكنولوجيا : ًثانيا

اقتحمـت التكنولوجيـا المجتمعــات سـواء أكانــت تلـك المجتمعــات فـي حاجــة إليهـا أم غيــر مرغـوب فيهــا، 
ذهل فـــــي ويعـــــيش المجتمـــــع العـــــالمي المعاصـــــر ثـــــورة علميـــــة تكنولوجيـــــة جعلتـــــه يتـــــسم بالتـــــسارع المـــــ

ُاالكتـــشافات العلميـــة واالبتكـــارات التكنولوجيـــة التـــي تعـــد أحـــد مـــداخل القـــرن القـــادم، فهنـــاك تـــسارع فـــي 
ٕالمواصــالت واالتــصال بــالقمر الــصناعي وانتــاج الطاقــة البديلــة مثــل الطاقــة الشمــسية والطاقــة النوويــة، 

ًوانتــاج أجهــزة ومعــدات أكثــر تطــورا بتكــار أجهــزة تكنولوجيــة لهــا  وا، مثــل الــصناعة بمــساعدة الكمبيــوترٕ
القــدرة علــى توليــد صــور ثالثيــة األبعــاد، كمــا أصــبحت كثيــر مــن الــسلع والخــدمات تعتمــد علــى إنتــاج 

  ).132 – 131: 1997نصر،  ( المعارف ومعالجتها وتخزينها ونقلها واالستفادة منها 

  :مفهوم التكنولوجيا

ًدناه إغريقيـا قـديما، وهـي مـشتقة مـن كلمتـين لوجـ ) Technologia (ولو تتبعنا أصل كلمة تكنولوجيـا  ً
 )Techne (وتعنــي المهــارة الفنيــة و )Logos (  وتعنــي دراســة، أي أن كلمــة تكنولوجيــا تعنــي تنظــيم

  )6: 2003عسقول، ( المهارة الفنية 

ُوقــد اســتعملت كلمــة تكنولوجيــا ألول مــرة فــي القــرن الــسابع عــشر المــيالدي كعنــوان لموســوعة تــصف 
.                                                                الطـــــــــرق المـــــــــستعملة فـــــــــي الحـــــــــرف المختلفـــــــــة كالنجـــــــــارة والحـــــــــدادة ومـــــــــا إلـــــــــى ذلـــــــــكبالتفـــــــــصيل 

  ) 2: 2006ّعياد وعوض، ( 

ـــا حيـــث يعرفهـــا  ـــي " بأنهـــا  ) 124: 1999 ،الفـــرا( وتتعـــدد تعريفـــات مفهـــوم التكنولوجي التطبيـــق العمل
  "ة في المجاالت الحياتية وذلك بقصد االستفادة منها واستثمارها للنظريات المعرفي

ًعلــى أنهــا تطبيــق المعــارف النظريــة عمليــا مــن أجــل االســتخدام  ): 16: 1995 ،الناشــف( ًوعرفتهــا 
  ".الفعلي لها 
دراســة لكيفيــة وضــع المعرفــة العلميــة فــي االســتخدام العملــي " بأنهــا ) 31: 1993الكلــوب، ( ويعرفهــا 
  " ما هو ضروري لمعيشة اإلنسان ورفاهيته لتوفير

ٕتطبيـق المعـارف لـصنع وانتـاج أشـياء هادفـة أو مفيـدة، " بأنها ) 33: 1988اليونسكو، ( بينما عرفتها 
 وهـي بـذلك تتـوخي إيجـاد طـرق جديـدة وأفـضل ،وهي تعبر عن قدرتنا الستخدام مواردنا لفائـدة البـشرية

  "لحل القضايا وتأمين حاجاتنا ورفاهيتنا 

وتــوفير كــل مــا هــو جميعهــا تتفــق علــى أن التكنولوجيــا ومــن خــالل التعريفــات الــسابقة تجــد الباحثــة أن 
  .تمثل التطبيق العملي للمعرفة النظرية بهدف االستفادة منها ،ضروري لحياة اإلنسان ورفاهيته
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   :أهداف التكنولوجيا
) 29-2002:27،الفرجـاني( ويـذكر،هتحقق التكنولوجيا الكثير من أهداف اإلنسان وتعمل علـى رفاهيتـ

  :األهداف التالية للتكنولوجيا
   
  :توفير الوقت. 1

  فمـــا كـــان يـــتم إنجـــازه فـــي عـــام بتكنولوجيـــا تقليديـــة أصـــبح ينجـــز فـــي شـــهر،ويعنـــي ســـرعة اإلنجـــاز
ـــا المعاصـــرة ـــادة ســـعة الوقـــت المتـــاح ،بالتكنولوجي  وبـــذلك فـــإن المعنـــى الحقيقـــي لتـــوفير الوقـــت هـــو زي

الوقـــت الفاقـــد ليـــستغله فـــي  ومـــن هنـــا فـــإن التكنولوجيـــا تـــوفر لإلنـــسان ، معدلـــه الطبيعـــيلإلنـــسان عـــن
  .إنجازات أخرى

  :توفير الجهد. 2
أن ، فيــستطيع المحاضــر الفعليــةويعنــي تــوفير الجهــد زيــادة طاقــة اإلنــسان وقدرتــه األدائيــة عــن ســعتها 

 بينمـــا لـــو قـــدم ،اد المجتمـــعً مـــثال فيـــسمعها ويـــشاهدها معظـــم أفـــريلقـــي محاضـــرة عـــن طريـــق التلفـــاز
ًالمحاضرة بالتكنولوجيا التقليدية، كأن يلقـي المحاضـرة بـدون أدوات أو أن يـستخدم مكبـرا للـصوت فإنـه 
ًلكــي يوصــل محاضــرته لــنفس العــدد الــسابق مــن المجتمــع فسيــستغرق ذلــك جهــدا غيــر عــادي وربمــا 

له فـي إعـادة المحاضـرة سـيدخره ومـن هنـا فـإن الجهـد الـذي سـيبذ.  أن يغطـي نفـس العـددعليهيستحيل 
ًلمحاضرات أخرى، وهكذا فـإن التكنولوجيـا أعطـت لإلنـسان جهـدا إضـافيا عـن الـسعة المحـدودة لجهـده  ً

  .الطبيعي، يسمح له بتحقيق المزيد من اإلنجازات

  :توفير التكاليف. 3
نتيجـــة الحتميـــة وتـــوفير التكـــاليف هـــو ال. تـــوفير التكـــاليف يعنـــي تـــدعيم إمكانيـــات اإلنـــسان االقتـــصادية

 حفر أساسـات المبـاني والتـي لهـا سـعر معـين سـتوفر الوقـت الوقت والجهد، فاآللة التي تستخدملتوفير 
 ويبقـى بـاقي هـذا العمـر كـدعم ،ًوالجهد بمـا يـوازي تقريبـا قيمتهـا فـي جـزء معـين مـن عمرهـا االفتراضـي
ليفها يأتي ضـمن مكاسـب التطبيـق القتصاد اإلنسان باعتبار أن كل ما تنجزه هذه اآللة بعد تغطية تكا

  .التكنولوجي المطور

فالتكنولوجيــا فــي حيــاة اإلنــسان هــي إحــدى محاوالتــه للخــروج بطاقاتــه مــن نطاقهــا المحــدود إلــى نطــاق 
  أوسع وآفاق أرحب، والتكنولوجيا ضرورة فرضتها الحاجات والرغبات اإلنسانية المترابطة التي تحتاج 

ً وهكذا أعطت التكنولوجيا أبعـادا ، أكبر من القدرات المحدودة لإلنسانفي تشعبها وتشابكها إلى قدرات
  .أخرى للسعة المحدودة لقدرات اإلنسان
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   :خصائص التكنولوجيا
  :مجموعة من خصائص التكنولوجيا وهي) 25-23: 2001( يذكر الزعانين 

  : معقدة. 1
مــة أم المعاصــرة تتكــون مــن عــدد وهــذه الخاصــية تعنــي أن العديــد مــن التكنولوجيــا ســواء أكانــت القدي 

  .كبير من المكونات
  

  : متعددة األشكال. 2
تعــدد األشــكال فــي التكنولوجيــا يعنــي كثــرة األســاليب التــي يمكــن مــن خاللهــا اســتعمال أي صــورة مــن 

  .صور التكنولوجيا
  :لها محتويات نظام. 3

المبنيــة علــى سلــسلة مــن  وهــي المحتويــات التــي تــشير إلــى أنهــا تخــضع لقواعــد التــصنيع واالســتخدام 
  .النظم المعقدة المرتبطة بطيف واسع من العوامل التكنولوجية

  

  :سريعة التغيير والزوال. 4
ُ وهــذا ال يعنــي االنــدثار ولكــن يقــصد بــه االرتقــاء مــن ،تتــسم التكنولوجيــا بأنهــا ســريعة التغييــر والــزوال

اختـصار الحجـم، وهـذا الهـدف يـشكل ًصورة إلى صورة وصـوال إلـى مزيـد مـن الدقـة والـسرعة والكفـاءة و
ًواقعا قويا للتكنولوجيا، ويخلق مجـاال تنافـسيا للوصـول دائمـا لألفـضل، وقـد يكـون ذلـك سـببا رئيـسا فـي  ً ً ً ً ً ً

  .تطور التكنولوجيا وتقدمها
  

  :ذات نظم تشغيل اجتماعية. 5
ً تختلف التكنولوجيا اختالفا كبيرا عما كانت عليه في الماضي حيـث اهتمـت التك نولوجيـا فـي الماضـي ً

بإنتـــاج األشـــياء واألدوات واألجهـــزة التـــي كانـــت تـــشكل حاجـــة ضـــرورية لتطـــور وزيـــادة اإلنتـــاج وحـــل 
  .ًالمشكالت أما التكنولوجيا المعاصرة فهي تهتم حاليا بنظم التشغيل ووضع خطط اإلدارة واإلنتاج

  

   :لها طبيعة اقتحامية. 6
نهــا تقــتحم المجتمعــات ســواء أكانــت تلــك المجتمعــات بحاجــة يقــصد بالطبيعــة االقتحاميــة للتكنولوجيــا أ

إليهــا أم غيــر مطلوبــة، ولقــد بلــغ العلــم والتكنولوجيــا أقــصى المنــاطق الريفيــة فــي معظــم الــدول الناميــة 
والمختلفة، وأصبح المواطنـون فـي الـدول الناميـة يـستخدمون أسـاليب تكنولوجيـا علـى مـستوى عـال مـن 

  .لوجيا المستخدمة في الدول المتقدمةالرقي والتقدم تماثل التكنو
  

  : تقرب بين البشر. 7
ال شـــك فـــي أن التقـــدم الهائـــل الـــذي حـــدث فـــي مجـــاالت المواصـــالت واالتـــصاالت جعـــل الكـــون قريـــة 
صغيرة، فيستطيع المـواطن اليـوم فـي أي مكـان فـي العـالم متابعـة مـا يحـدث فـي مواقـع بعيـدة عنـه مـن 

  .موعة والبث المباشرخالل وسائل اإلعالم المرئية والمس
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ًتتصف بأنها قد تحدث خلال وظيفيا. 8 ً ُ :  
 ولـو حـدث خلـل فـي أحـد نظمهـا ،تعتمد التكنولوجيا في عملها على منظومة معقدة من النظم والبـرامج

  .ًفإن ذلك يؤدي إلى شلها كليا

  )40 –37: 2002مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية، (التطبيقات العالمية في التربية التكنولوجية
 فــي الــنظم التربويــة لمواجهــة تــستخدم تــيالموضــوعات الدراســية ال دتعتبــر التربيــة التكنولوجيــة مــن المــوا

 خاصـة وأن  ، مـن حيـث اسـتخدامه واعتمـاده علـى التكنولوجيـا،التحديات التي يواجهها الفـرد فـي حياتـه
 ، والرفاهيـــة، والـــصحة، النقـــل واالتـــصاالت: مثـــل، يـــستخدم التكنولوجيـــا فـــي مجـــاالت عديـــدةاإلنـــسان
  . وموقع العمل، والسكن، والمالبس،الغذاء

فــي ) غيــر النظاميــةالنظاميــة و(ويتزايــد االهتمــام بموضــوعات التربيــة التكنولوجيــة فــي البــرامج الدراســية 
 وكيفيــة مواكبــة ، نظــرا للتطــور العلمــي والتكنولــوجي الــسريع فــي المعرفــة والمعلومــات،الــسنوات األخيــرة

 وذلك إلتاحة فرص متكافئة لفئات الطلبة للحصول على كفايـات معينـة ، لهذه التغيراتميةليعالتالنظم 
  .تساعدهم في تحصيلهم الدراسي

 وتقــــوم الــــدول عــــادة بتكييــــف موضــــوعات ،إن النمــــاذج والخبــــرات العالميــــة فــــي هــــذا المجــــال متعــــددة
 وهـي األساسـيات المتعـارف ،حـساب كالقراءة والكتابة والاألساسيةالتكنولوجيا مع الموضوعات الدراسة 

 أخــذ معلــيوالت ومــع ذلــك فــان دور المدرســة . فــي كثيــر مــن المتجمعــات كوظيفــة رئيــسة للمدرســةهــاعلي
  .يتجه نحو التنمية المستدامة في المجتمع بأبعادها االجتماعية واالقتصادية والثقافية

 نورد باختصار مجموعة من ،ولوجيةولتسليط الضوء على النماذج والخبرات العالمية في التربية التكن
  :هذه النماذج على النحو التالي

  

  : بريطانيا– التصميم والتكنولوجيا منهج -1     
 وتـم . الثانيـةاأللفيـة الـسبعينات مـن أواخـر البريطـاني فـي مـنهجبدأ تدريس التـصميم والتكنولوجيـا فـي ال

 ويــتم تــدريس الموضــوع حاليــا فــي ،1995 الــوطني البريطــاني مــن عــام مــنهجاعتمــاد الموضــوع فــي ال
 ويحـــق للطلبـــة الجلـــوس فـــي امتحـــان المـــستوى لهـــذا ، والثـــانوي لجميـــع الطلبـــةاألساســـي معلـــيالت مرحلـــة

   وبوجد مستويان لالختبار ،ًعاما 18 - 16ندما يكون عمرهم ما بين الموضوع ع
ًاناثـاو ًذكـورا(  فهي متماثلـة للجنـسين منهجأما موضوعات ال) العادي والمتقدم (  حتـى فـي المـدارس  ) ٕ

 وذلك من أجل إتاحة المجال لجميـع الطلبـة الحـصول علـى معرفـة تكنولوجيـة تطبيقيـة ،غير المختلطة
  . للمجتمع والبيئة التي يتعلم فيها الطالبمالئمة وان تكون هذه المعرفة والخبرة ،واإلنتاجفي الحياة 

 حــل المــشكالت والتكيــف وأســاليب ، وتطبيقهــااألشــياء التــصميم والتكنولوجيــا علــى مــنهجويركــز مفهــوم 
  .مع المتغيرات
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 فانـه ال يمكـن حـصر مـضمون ،مـنهج فـي هـذا التـستخدم تـي الوسـائل الىإحـد الحاسوب هـو أن ومع 
  . فقطمنهجال

ى مجـــاالت مختلفـــة مـــن التخطـــيط والتنفيـــذ والتقيـــيم للنـــشاطات التـــي لـــ يتعـــداه إإذ ،باســـتخدام الحاســـوب
  .راحل العمرية المتتالية في الممنهجيشملها ال
  :األتي إلى مراحل عمرية على النحو منهجوقسم ال
   سنوات 7-5  :المرحلة األولى -
  سنة 11-8  :المرحلة الثانية -
  سنة14-12  :المرحلة الثالثة -
  سنة 16-15: المرحلة الرابعة -

  : فتشملمنهج الهاعليأما المجاالت التي يركز 
  .التطور والتغير التكنولوجي -
 .ف والمبادرةالتكي -
  .طبيعة المجتمع وظروف البيئة -
 .التنفيذ والتقييم -

  أمريكا ، والية أنديانا– التكنولوجيا منهج  - 2
إلـى مفهـوم شـامل  ) Industrial Arts( بتطـوير مفهـوم الفنـون الـصناعية األمريكيةقامت المقاطعات 

 و حرصــت ،)K -12(انويــة للتكنولوجيــا يبــدأ مــن صــفوف الروضــة والتمهيــدي إلــى نهايــة المرحلــة الث
 إلــى وضــع مقترحــات حــول المنــاهج المناســبة لهــذه المــادة ،الجمعيــات المهنيــة المتخصــصة فــي التربيــة
 وذلــك وفقــا لالحتياجــات والظــروف الخاصــة بكــل ،األمريكيــةوكيفيــة تطبيقهــا فــي الواليــات والمقاطعــات 

فـي مؤتمرهـا الـسنوي الـذي عقـد ) ITEA ( وتبنت الجمعية الدولية للتربية التكنولوجيـة،والية أو مقاطعة
معـــايير عـــن كيفيـــة تطـــوير التربيـــة . 1999 آذار/واليـــة أنـــديانا فـــي مـــارس_ فـــي مدينـــة ألنـــدينابولس 

  .1996" تكنولوجيا للجميع" مشروع إطار وذلك في ، العاممعليالتالتكنولوجية في 
  :لتالية ااألهداف في إندياناوركزت مناهج التربية التكنولوجية في والية 

  .معرفة وتقدير أهمية التكنولوجيا -
 . فاعلبشكل والمفاهيم التقنية واألساليب والمعدات دواتاألاستخدام  -
 .تطوير المهارات التقنية في الكشف عنها -
 .استخدام الطرق الفنية والتقنية في حل المسائل -
 .اختيار مهنة المستقبل واختيار منتجات المستهلك بحكمة -
 . في تشكيل المستقبلً بارزاً تلعب دوراالتيالتعرف على القوى  -
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  :ولتحقيق هذه األهداف تتضمن مناهج التربية التكنولوجية ثالثة محاور هي
  . معلومات حول األساليب التكنولوجية واستخدامها وانعكاسها:المعرفة التكنولوجية -
 .ة اإلنتاج والتشغيل واألنظم، الهندسة، ويتضمن التصميم:التطبيق التكنولوجي -
 . تقييم واختيار التكنولوجية المناسبة:المواءمة التكنولوجية -

  : على النحو التالي،اإلنتاجي اإلنسانيوفي الغالب تكون المواضيع المقترحة للطلبة مرتبطة بالنشاط 
  .تكنولوجيا االتصاالت -
 .تكنولوجيا البناء -
 .تكنولوجيا التصنيع -
 .تكنولوجيا النقل -

مــشكالت بحاجــة لحــل شــمولي وبالتــالي يعمــل ) ً و إناثــاًذكــورا( الطلبــة يواجــه،وفــي جميــع هــذه المحــاور
الطلبـة بـشكل مــستقل أو ضـمن مجموعـات فــي مـشغل أو مختبـر أو قاعــة التكنولوجيـا لتطـوير ووضــع 

 في كثيـر مـن الحـاالت ، وبعد ذلك يتم تنفيذ النموذج وتجربته وتقييمه،تصميم مناسب إلجراءات الحل
   .قتراح الحلول المناسبة التي توصل إليها الطلبة في هذا النشاطيتم إعادة التصميم أو ا

      التطبيقات العربية في التربية التكنولوجية  
تــشمل التطبيقــات المرتبطــة وموضــوعات التكنولوجيــا فــي الــدول العربيــة عــدة نمــاذج والتــي تــم تطويرهــا 

 نـــورد فيمـــا يلـــي .ي هـــذه الـــدول فـــمعلـــيالتأوضـــاع   لتتناســـب و،فـــي العقـــد األخيـــر مـــن القـــرن العـــشرين
ــا للتقــارير الوطنيــة التــي أعــدت لالجتماعــات اإلقليميــة التــي  ،ملخــصات ألهــم هــذه النمــاذج وذلــك وفق

  :في إطار برامج عمل اليونسكو في المنظمة العربية ،)2001-2000(نظمت خالل الفترة

  )46 –44: 2002مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية،  (:األردن-1
 كجـزء 1989 التربية المهنية عـام منهج في األردن الخطوط العريضة لمعليوالت التربية أقر مجلس

ـــة لألعـــوام ـــة مـــنهج وقـــسم .)2000-1990(مـــن خطـــة التطـــوير التربـــوي التـــي تبنتهـــا الدول  التربي
  :إلى ثالث حلقات) سنوات10( األساسي معليالتالمهنية في 

 صـحة :هـا فـي أربـع وحـدات هـيمنهججـاء  و،وتضم الصفوف األربعـة األولـى: الحلقة األولى -
 وقـد تـم التركيـز فـي ،نـشطة مهنيـةأ و، وسـالمة عامـة وتوعيـة مروريـة،وتغذية ومهارات حياتيـة

ة وتجريبيـة بهـدف يـ أعمـال يدويـة بـسيطة وأنـشطة تطبيقتطبيـق علـى منهجهذا الجانب من  ال
  .تكوين حس مهني لدى الطالب

هـا فـي سـبع عـشرة وحـدة منهجلسادس والسابع وجـاء وتضم الصفوف الخامس وا:الحلقة الثانية -
وقـد .،والـصحة والـسالمةةلـصناعة والتجـارة،والعلوم المنزليالزراعة وا:ة خمسةمن مجاالت مهني
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 الطالــب قاعــدة أساســية عريــضة مــن إكــساب علــى مــنهجتــم التركيــز فــي هــذا الجانــب علــى ال
 .عةالمهارات المهنية المتنوعة ذات األبعاد االجتماعية الناف

هـــا فـــي ســـبعين وحـــدة منهج وجـــاء فـــي ،وتـــضم الـــصفوف الثـــامن والتاســـع والعاشـــر:الثالثـــةالحلقـــة 
 ،)م األساســـييعلـــالحلقـــة الثانيـــة مـــن الت(تدريبيـــة مـــن المجـــاالت المهنيـــة الخمـــسة المـــذكورة أعـــاله 

ذا  وقد تم التركيـز فـي هـ،ٕويمكن للمدرسة أن تختار من هذه الوحدات ما يتفق وظروفها وامكاناتها
ًوهنـــاك مـــثال أنـــشطة فرديـــة منهج،وقـــد تمـــت مراعـــاة الفـــروق الفرديـــة فـــي ال ،مـــنهجالجانـــب مـــن ال

 لقــدرات مالئمــةوأنــشطة جمعيــة عديــدة ومتنوعــة ومتفاوتــة فــي المــستوى وهــي قابلــة للتعــديل تكــون 
 ، كما ارتبطـت األنـشطة فـي كثيـر مـن األحيـان بمعطيـات بيئـة المدرسـة،ٕالطلبة وامكانات المدرسة

 . المحلية في التدريبات العمليةةالبيئ باالستفادة من خامات منهجهتم الوا
 وبخاصــة الوحــدات التدريبيــة ،مــنهجكمــا تمــت مراعــاة الجوانــب المتعلقــة بــالتفكير اإلبــداعي فــي ال

لــى الواقـــع  بحيـــث تكــون أقــرب إمــنهجوقـــد تــم اختيــار بنــود ال. للــصفوف الثــامن والتاســع والعاشــر
  .حث تفكير الطلبة ي مما،الحياتي اليومي
 بغـــرس االتجاهـــات الـــسليمة لـــدى الطلبـــة نحـــو العمـــل اليـــدوي واحتـــرام العـــاملين مـــنهجوقـــد اهـــتم ال
 فــي مجمــع هعليــ حيــث اســتخدم منهــا مــا اتفــق ، كمــا اهــتم بموضــوع المــصطلحات الفنيــة،وتقــديرهم

  . وما الفته الخبرة المهنية والمحلية،اللغة العربية األردني

  )47 –46: 2002مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية،  (: البحرين -2
 لمواجهة متطلبات القرن الحـادي والعـشرين، والتـي معليالت من التوجهات األساسية لتطوير ًانطالقا

، نصت على ضرورة تحقيق التوازن بين جوانب النظرية والجوانب التطبيقيـة  فـي المنـاهج الدراسـة
لتطبيقــــات العمليــــة وتوظيــــف المعــــارف واســــتخدامها فــــي ت علــــى أهميــــة الخبــــرة المباشــــرة واوأكــــد

الممارســات الحياتيــة اليوميــة ورغبــة فــي مــسايرة التجديــدات التربويــة التــي تنــادي بــضرورة اســتخدام 
اســتراتيجيات حــل المــشكالت، ومهــارات التفكيــر العلمــي وتوظيــف التقنيــات التربويــة الحديثــة فــي 

 معلــيالت التــصميم والتقانــة فــي مــنهج والــتعلم، تــم إدخــال معلــيالت لتحــسين عمليــات ميــةعليالتالعمليــة 
، بعــد )بــشكل تجريبــي( فــي مملكــة البحــرين معلــيالتفــي نظــام )  مــن النــصف الثــانيًبــدءا(األساســي 

، وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة معلـــيوالتدراســـات عـــدة وذلـــك تنفيـــذا لمـــشروع مـــشترك بـــين وزارة التربيـــة 
  .واليونسكو)  UNDP(اإلنمائي 
ٕ التـــصميم والتقانـــة إلـــى اكتـــشاف ميـــول الطلبـــة وامكانـــاتهم فـــي المجـــاالت الثقافيـــة، مـــنهج ويهـــدف

وتطـــوير نمـــط التفكيـــر العلمـــي والمهـــارات اليدويـــة لـــديهم، وتكـــوين اتجاهـــات إيجابيـــة نحـــو العمـــل 
  .اليدوي في سلوكهم
  : ضمن ستة مجاالت على النحو التاليمنهجوتم توزيع محتوى ال

  .انة في الحياة اليوميةدور التصميم والتق_ 
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  .المواد والخامات واألدوات الالزمة لمادة التصميم والتقانة_ 
  .المنظومات التكنولوجية_ 
  .الطاقة_ 
  .االستهالك وتقييم المنتجات_ 
  .الحاسوب_ 

  ) 48 – 47: 2002مكتب اليونسكو، (:تونس -3
ل تعمـــيم تـــدريس مـــادة ســـاير النظـــام التربـــوي فـــي تـــونس التطـــور العلمـــي والتكنولـــوجي مـــن خـــال

ــــيالتالتكنولوجيــــا ضــــمن مــــواد  ــــة :  العــــاممعل ــــيالتثــــالث ســــنوات فــــي مرحل ــــة ( األساســــي معل المرحل
ـــة ـــى مـــن )اإلعدادي ـــيالت، وســـنتان فـــي المرحلـــة األول ـــة ضـــمن .  الثـــانويمعل ـــم إدراج شـــعبة التقني وت

ــيالتمــن ) ســنتان(الخمــس شــعب التــي تــشملها المرحلــة الثانيــة  ب، والرياضــيات، اآلدا( الثــانوي معل
، بتــــــــاريخ 91_65القــــــــانون رقــــــــم _ ) والعلــــــــوم التجريبيــــــــة، واالقتــــــــصاد، والتــــــــصرف، والتقنيــــــــة

29/7/1991.  
تطبيـق ) 9_7الـصفوف ( األساسـي معلـيالتويعتمد تـدريس مـادة التكنولوجيـا فـي الحلقـة الثالثـة مـن 

مليــة مــن خــالل طريقــة المــشروع، حيــث يقــوم الطلبــة بــتعلم مفــاهيم تكنولوجيــة وكــسب مهــارات ع
طاردة ناموس إلكترونية، آلة ذات أجراس موسيقية، ميقاتي إلكترونـي، : صنع وبناء المشاريع مثل

  .جهاز ترقب هاتف، جهاز إنذار
ويــتم تــدريس مــادة التكنولوجيــا فــي هــذه المرحلــة فــي قاعــات خاصــة مجهــزة بــآالت وأدوات عمــل، 

ًلقـــى تكوينـــا معرفيـــا ومنهجيـــاً مـــدعماً  ويـــشرف علـــى التـــدريس والتطبيـــق العملـــي أســـتاذ مخـــتص، ت ً
  .منهجبالتطبيق العملي في موضوعات ال

فتعتمــد علــى دراســة ) ســنتان( الثــانوي معلــيالتأمــا تــدريس مــادة التكنولوجيــا فــي المرحلــة األولــى مــن 
المنظومــــات التقنيــــة مــــن خــــالل اســــتخدام الحاســــوب، بحيــــث تــــشمل المفــــاهيم والمهــــارات العمليــــة 

ويوجـد مخـابر مجهـزة بالمنظومـات التقنيـة . مـنهجتعامل مع التقنيـة المحـددة فـي الالمكتسبة سبل ال
ًمعرفيــا قــى تكوينــاً  وإضــافة إلــى آالت وأدوات العمــل، ويــشرف علــى التــدريس أســتاذ مخــتص، تل

كمـــا يركـــز التـــدريس فـــي المرحلـــة علـــى األشـــغال التطبيقيـــة، .  بـــالتطبيق العملـــيًاًومنهجيـــا مـــدعم
  .اتي واالستكشاف، وتنمية الطموح والتميز لدى الطلبةوأسلوب التعلم الذ

فإن التدريس التكنولوجي يعتمد علـى دراسـة المنظومـات التقنيـة ) سنتان(وفي برنامج شعبة التقنية 
، بواسطة مخابر مختـصة ويـشرف علـى التـدريس أسـاتذة )اإللكترونيةاآللية و(المعتمدة للتكنولوجيا 

  .ع التركيز على أساليب التعلم الذاتي واالستكشافمختصون في المنظومات التقنية م
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  )52 –50: 2002مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية،  (:مصر -4
 بهــدف تــشجيع ميــةعليوالت التكنولوجيــا فــي المنــاهج الدراســية معلــيتأدخلــت جمهوريــة مــصر العربيــة 

  . والمجتمعالطلبة على القيام بأعمال بسيطة في حياتهم اليومية في المنزل والمدرسة
 المهـــارات العمليـــة للـــصف الخـــامس االبتـــدائي اكتـــساب التلميـــذ مهـــارات أساســـية مـــنهجويتـــضمن 

دته فــي أن ٕ، وانمــا مــساع)ًلــيس بغــرض إعــداده مهنيــا( ومعرفيــة تتــضمن مفــاهيم مهاريــة ووجدانيــة
ـــاً  صـــالحا ـــ ًيكـــون مواطن ـــاًامتعاون ـــى ال،هـــاعليً لبيئتـــه ومحافظـــا ً محب عـــيش ً بحيـــث يكـــون قـــادرا عل

 ويــتم عــادة تحديــد المهــارات األساســية فــي ضــوء مجموعــة مــن ،والتفاعــل مــع المجتمــع المــصري
  : والتي تشمل،المحاور

  ).الطالب(الحياة الشخصية للتلميذ _ 
  .المنزل_ 
  .المدرسة_ 
  . البيئة_ 
  .العمل اليدوي واإلنتاج_ 

مجموعـــة مـــن التطـــورات " كيـــرالتكنولوجيـــا وتنميـــة التف "مـــنهجأمـــا فـــي المرحلـــة اإلعداديـــة فيـــشمل 
 مـــا مــنهج وتتــضمن المحـــاور األساســية لهـــذا ال،والمتغيــرات التكنولوجيــة المرتبطـــة بالحيــاة والعمـــل

  :يلي
  .التكنولوجيا والتطور في المجتمع -
 .مفهوم النظم والتطور التكنولوجي -
 .النموذج المتقدم لحل المشكالت -
 .التكنولوجيا واالختراعات -
 .نولوجيالتكالتصميم والتفكير  -
 .التكنولوجيا في مجاالت مستحدثة -
 كيف تعمل األشياء؟ -

 ، يكـــون تقـــديم المعلومـــات والمهـــارات علـــى شـــكل أنـــشطة مبـــسطة وشـــيقة للتالميـــذمـــنهجوفـــي هـــذا ال
 ،وتعــرض بعــض المواقــف والمــشكالت التــي يمكــن أن يواجههــا التلميــذ وتــستحثه علــى إيجــاد حلــول لهــا

ٕ واتاحـة المجـال ، وتوزيـع األدوار بـين أفـراد المجموعـة،جموعـاتعلـى العمـل فـي مويتم تـشجيع الطلبـة 
  .البرامج والمشروعات التعاون المشترك في تطوير مجموعةٕ دوره وانتاجه في إطار ذ إبرازلكل تلمي
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  اإللكترونيةالمهارات 

 :  مفهوم المهارة

 يــــــــــــــلتجريب فأو ا،  أو الدراسةبالمالحظـــــــــــــةمقدرة تکتسب :"المهارة في المعاجم التربوية هي
  )244 :2000 ،الصوفي اهللا عبد("  البدنيء العقلي و األدااألداء

نشاط معقد معين :"المهارة على أنها) 478 :1980" (صادقآمــــــال أبو حطب و"يعــــــرف فــــــؤاد و
بحيث يؤدى بطريقة  ،والممارسة المنظمة والخبرة المضبوطة صودـــدريب المقـــن التـــرة مـــب فتـــيتطل

  ."مالئمة

ل اـ األعمأداءى ـرد علـدرة الفـق:"اـ أنهعلى) 47 :2001("الكسواني وعفاف البكري، أمل" وتعرفها
  ".المعتاد نـ مأكبر بكفاءة

 إتقـان بدرجـة مـا أمـر تنفيـذ علـى المدرسـين قـدرة"  بأنهـا").19 : 2004"(السيد أبو هاشم "ويعرفها

  للمتعلم  ميعليالت مستوىال وفق على المهارة تلك تؤدي أن اإلتقان المقبولة بدرجة ويعنى مقبولة

ل القدرة المکتسبة التي تمکن المتعلم من إنجاز أعما"بأنهـا ) 43 :2001( "سـعد المقـرم"يعرفها و
  ."جهد وعائد تعليمي أوفرل وقت ممکن وأق صرـ وإتقان وأقبكفاءةتعليمية 

 سـواء ةــدقسهولة وــبأنها ما يتعلمه الفرد ويقوم بأدائه ب )Good،1993، p.78" (جود"ويعرفها 
  .   أو عقليًا جسميًااألداء هذا كان

على أنها   Terry، G.P.& Thomas J.B.(1997، p. 89)"طومــسون"و"تيري"ويعرفها 
 اإلدراكيـــــــةعادة على العمليات ل بالتناسق والنمطية وتشم سمــــــــأنماط من السلوك العقلي أو البدني تت

  .   اعيةعقلية أو اجتم ة أوـ أو يدويحركيةوقد تکون المهارة 

لمعادلة  توضـــحهما ا، أن المهـــارة تتـــضمن جـــانبينىإلـــ) 172 ،2000"( الـــسيد علـــى محمـــد "ويـــشير
  :  حركي نفسوآخر المعرفي  وهما جانب  ،التالية

 

   )46: 2006، أحمد  قنديل( منها أسباب عدة إلى يرجع التعدد وهذا ،المهارة تعريفات تعددت وقد

 .العقلية والمهارات حركية النفس المهارات بين التفرقة عدم - 1

 .المهاري األداء ومستوي ،المهارة مفهوم بين اللبس - 2

 المعرفة +القدرة  = المھارة
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 تعلم جوانب وتشمل بينها فيما مترابطة ٍمعان عدة بل واحد معنى له ليس المهارة مفهوم أن - 3
 كلمات إلى ويحوله المعني من الكثير يحرمه معين سياق وسط من التعريف إخراج على عالوة ،متعددة
 .األحيان من كثير في مفهومة رغي أو غامضة

 :  وهي أساسية مکونات ثالث تتضمن المهارة أن الباحثة تري سبق ما لخال من

  :المعرفي الجانب. 1

 لتسه التي المتنوعة ةـوالعقلي ةـالمعرفي اتـالمکون من تتکون فالمهارة ،بالمعرفة المهارة ترتبط
  .  المهارة فهم المتعلم على

 ):السلوك ءأدا (األدائي الجانب. 2

  .  والقياس للمالحظة وقابًال محددًا يکون أن فيها المهم وهو 

 : االنفعالي الجانب. 3

 من للكثير يحتاج المهارة مـتعل نإ ثـحي رادـاألف لدى المهارة نمو في ًاأثر العاطفية الخبرات تترك
  ).والهدوء ابـاألعص بطـض(ـلمث االنفعالية الشخصية الخصائص

  :خصائص األداء المهاري

 : بعض خصائص األداء المهارى كالتاليإلى) 83: 1986" (مصطفي رجب"يشير 

 .  التدريب والممارسةل  خالمن المهاري للفرد ءاألدايمكن تنمية  �

 .  من معياري الدقة في القيام به والسرعة في اإلنجازل المهاري عادة بکء يتم تقييم األدا �

ل وـ مقبأداء مستوى كأدنى %)80(امحددة تبلغ نسبتهبدرجة مستوى درجة اإلتقان يتحدد  �
  .اإلتقان في اختبار مرجعي المستوىمستوي الطالب لتحقيق  زهـينج

 أو اجتماعية حركية نوعها عقلية أو كانالمهارة مهما أن ) 7 :2001" (حسن حسين زيتون"ويري 
 :   كالتاليوهي صائصـن الخـة مـبمجموعتتسم 

من  ةـفي الغالب مجموعل وهذا العم، عملية معينةأو ل  عمءتعبر المهارة عن القدرة على أدا �
 .  ومتناسقل متسلسل  أو العمليات الصغرى التي تتم بشکءاتاألدا

 .  كيةوالحراالجتماعية ة وـالعقلي السلوكيات أو تجاباتـن االسـ عادة من خليط مالمهارة تتكون �

من  هـ ال غنى عنًءاجزإذ تکون المعرفة ،  على المعرفة أو المعلوماتىالمهارء يتأسس األدا �
  .المهارة ألداءرد ـان الفـضمن إتقـ وحدها ال تغير أنه يجدر التنويه إلى أن المعرفة،ءهذا األدا
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    فترة  لوتستمر على هذه الحا، إلى حد معين ال تنمو بعدهل تستمر المهارة في النمو إلى أن تص
 كثيرةل عوام سببـدار بـنحاالدها بـثم تأخذ بع ،معينةل وقد تقصر حسب عوامل من زمنية قد تطو

 )128 :1997 ،الخطيب(.أبرزها العمر والحالة الصحية

 للمهارات لشمأو أكبر مفهوم لرسم بينها فيما تقاربت قد جميعها التعريفاتأن  الباحثة ىوتر
 :  بالتالي يتميز

 .  المترابطة اتءواإلجرا الخطوات من مجموعة من يتکون منظم أدائي سلوك )1

 .   المباشرة وغير المباشرة والمالحظة للقياس قابال يکون  أنيجب تالمهاراء أدا )2

 .  المهارات تلك مکونات على المستمر بالتدريب القيام يتطلب المهارة تعلم )3

  ....)، النوعية،اإلتقان-السرعة-الدقة(لمث أساسية بصفات تتصف أن يجب المهارات )4

  :  اإللكترونية اتالمهارتعريف 

 ،Frinking، E.، Ligtvoet"  و أورتوجين،"لونيدن"  ليجتفويت،"فرينكينج"ويعرف كل من 
A.، Lundin، P.، Oortwijn، W.، 2005.p.3) (  مجموعة من "باعتبارها  اإللكترونيةالمهارات

الالزمة للحياة في مجتمع المعرفة القدرات المعارف واألفراد ب  تزود تهدف إليوالتيالقدرات األساسية،
  .معرفةوالعمل في اقتصاد ال

نشاط معقد معين يتطلب فترة من التدريب المقصود والممارسة :" وتعرف المهارة على أنها
  )1980:478أبو حطب وصادق ،(المنظمة والخبرة المضبوطة، بحيث يؤدى بطريقة مالئمة 

 عـ وتجميوتركيبصميم ـى تـالقدرة عل : على أنها)2008" (رمزي صالح شفقة"بينما يعرفها 
 اـة مرورهـ نتيجبالطاليكتسبها  وإتقان وبكفاءة اإللكترونيةر الدوائر الکهربية ووصيانة وتطوي

  .   لذلكببرنامج تقني تم إعداده خصيصًا

 واسـعة مجموعـة   تشملاإللكترونيةالمهارات أن (Chisita,C,T,2011,P.14) " شستا "ىوير
اإللكترونيـــة  الديمقراطيـــةرونية،،المـــشاركة اإللكتاإللكترونيةمحـــو األميـــة  تتـــسع لتـــشمل  مـــن المهـــارات

  األعمـــال مهـــارات ،اإللكترونيـــةوالمجتمعـــات المحليـــة  ،اإللكترونيـــة األعمـــال ،اإللكترونيـــة الحكومـــة ،
  . مع آخرين اإللكترونية

مجموعـــة مـــن "  بأنهـــا اإللكترونيـــة المهـــارات) (Neubauer,T2011.P.1" نويبـــاور"ويعـــرف  
ـــدرات  ـــات المعلومـــات واالتـــصاالتبوالمعـــارف المرتبطـــة مباشـــرة الق ـــدرات اســـتخدام تكنولوجي  وهـــذه الق

  ".واحد والعشرين ال يتجزأ من الحياة اليومية في القرن الًا جزء والمعارف أصبحت
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 يتــضح للباحثــة أهــم المالمــح المميــزة اإللكترونيــةمــن خــالل العــرض الــسابق لتعريــف المهــارات 
  :قاط التالية والتي يمكن عرضها في الن،اإللكترونيةللمهارات 

 . ومجموعة من المعارف والمعلومات المرتبطة بهذه القدرة، تمثل قدرةاإللكترونيةأن المهارة  )1

 .ًت خصيصا لذلكد من خالل البرامج التي أعاإللكترونيةيمكن تنمية المهارة  )2

  . يمكن قياس المهارة من خالل الوصول لمحك اإلتقان )3

  :  اإللكترونيةأنواع المهارات 

  :اإللكترونيةبين ثالثة من المهارات  (OECD) ة التعاون والتنميةمنظمتميز 

(OECD, 2002,p10)  
  :basic skills ساسيةمهارات أ )1

  .المتصفحات وبرامج البريد اإللكتروني مثل معالجات النصوص، واإلنترنت األدوات العامة باستخدام
  

  :advanced skills  متقدمة مهارات )2

 .والوسائط الرقمية إلدارة ومعالجة البيانات في قطاعات محددة ًلبامتطورة وغا أدوات باستخدام

 : specialist skills المهارات المتخصصة )3

   .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشغيل نظم تطوير وصيانة

  ثالثــة أنــواعىإلــ   المهــارات اإللكترونيــة اإللكترونيــةلمهــارات لاألوروبــي   المنتــدىيقــسم بينمــا 
  .المهارة مختلفة من

    ICT user skills :للمستخدم  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مهارات )1

   .الفردمن قبل  واألجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفعال لنظم للتطبيق  الالزمة وهي القدرات
 ICT practitioner skills :ممارس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مهارات )2

ودعم   وصيانة  ٕوادارة وتركيب ودمج ٕوانتاج، ٕوادارة وتطوير وتصميم ،لبحث لمطلوبةالقدرات ا وهي
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نظم وخدمة

  

  e-Business skills :اإللكترونيةاألعمال  مهارات )3

 ًوخصوصا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الفرص التي توفرها الستغالل القدرات الالزمة
 وسائل الستكشاف إمكانيات المنظمات  أنواع مختلفة  في كفاءة وفعالية أداء أكثر ت، لضماناإلنترن

  .التنظيمية والعمليات جديدة لممارسة األعمال التجارية
Oortwijn,W,2005.P.3Frinking ,E ,Ligtvoet ,A , Lundin,P,   
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 تالطالبـاتزويـد   علىعمل ت  اإللكترونية مهارات أن إلى(Chisita,C,T,2011P.3) "شستا"ويشير 
 علـى تـوافر يعتمـد ألي بلـد لتنمية االجتماعيـة واالقتـصادية بالعمل وا ذات الصلة المعارف والمهاراتب

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خالل نشرها منو دقيقة وحديثة معلومات

  : والمهارات التكنولوجيةاإللكترونيةالمهارات العملية والمهارات 

تتطلب استخدام عضالت التي  ةالمهارالمهارة العملية بأنها ) 36 :2001،مقرالم( يعرف
جهزة العلمية األدوات واألل  الخاصة بتناوواإلجراءات سيقهاـوتنل داوـ والتوالبناءم ـالجسم في العل

  . والنفسي والعصبيكيالتي تتطلب التناسق الحر لك األدوات العلميةكذ استخدامها وكيفيةو

ًتعريفا إجرائيا بأنهاالتکنولوجية  المهارات) 48 :2009( "ويرحس "وبينما يعرف   مجموعة ُ
  وإتقانبكفاءة ويطبقها التکنولوجيا معلم يمتلکها أن يجب التي والتطبيقية العملية اتءاألدا من
  .  المتدرب عليها ليحص التي بالدرجة وتقاس ،ممکنين ووقت جهد لوبأق

 التي  التكنولوجية المهاراتخصائص   بعضلى إ) 130: 2006("عوض" و ،عياد "ويشير 
 :    كالتالي،المهارات نـم اـغيره نـع تميزها

 لحام عملية إجراء لمث عملية أو لعم أداء على القدرة عن التکنولوجية المهارة تعبر )1
 . وغيرها اإللكترونيةالقطع 

)  الحركية/ماعيةجتاال/العقلية( السلوكيات أو االستجابات من خليط من عادة المهارة تتكون )2
إن  ثـحي ،ةـعالي ةـبدق ةـالتکنولوجي ارةـالمه يلتؤد بعضها مع االستجابات هذه ث تنسجمـبحي

  مجموعةإجراء أو وبـالحاس على الطباعة لمث والحركية ،التجريب عليها يغلب العقلية السلوكيات
 . والمبادرة ءاآلراء إعطا يـف لتتمث والتي االجتماعية أما ،الکهربية التوصيالت في التجارب من

 فمثًال أساسياً جزءاً المعرفة تکون إذ ،المعلومات أو المعرفة على المهاري ءاألدا يرتکز )3
 . المطلوب لبالعم البدء للطالب ليتسنى معرفية مادة توفر البد من

 . والممارسة التدريب لخال من التکنولوجي المهاري ءاألدا ينمى )4

ي ـلک اـإنن حيث اإلنجاز في والسرعة الدقة معياري من لبک عادة المهاري ءاألدا تقييم يتم )5
 ت إلنجازـقطع يـالت والفترة المنجز لالعم دقة إلى النظر من البد التکنولوجية المهارة على نحکم
 عملية  فمثًالـلالعم يـف عالية دقة إلى تحتاج التکنولوجية المهارات جميع إن حيث ،المهمة هذه



 28

 دقة إلى ا بحاجةـجميعه المنزلية الکهربائية التمديدات أو والتوصيالت ،لكترونيةاإل القطع لحام
 .نفسه اإلنسان تضر قد جسيمة مخاطر فحدوث وإال

  :  عدة أنواع كالتالي المهارات التكنولوجية إلى)49 :2009(  "سويرح "يصنف و

 :الحاسوبية المهارات )1

ــــــالحاس المهام وتنفيذ إدارة من الفرد تمکن التي المهارات من مجموعة ــــــالض ةوبيـ ــــــسانرورية ـ  لإلن
 المادية للحاسوب المکونات معرفة ل،التشغي أنظمة استخدام مهارات :أمثلتها ومن ،المعاصر

)hard ware (المادية وغير)soft ware( ،ـــمه  ،إللكترونيـــةا  والبريداالنترنـــت تخدامــــواس اراتـ
 کاميراتوال والماسح الضوئي الطابعات لمث اإلضافية الحاسوب ملحقات استخدام مهارة
  . .،وغيرها

 :الهندسي الرسم مهارات )2

 ات والتصميماتـوالمعلوم ارـاألفک ـلونق دـوتحدي يحـتوض اـخالله من يتم المهارات من مجموعة
  .واللغات ف الجنسياتـمختل لدى مفهومة عالمية ورموز ومصطلحات بلغة ،والعلمية التکنولوجية

 :ركيبوالت الفك مهارات )3

يات ـباألساس امـاإللم خاللها من الفرد يستطيع التي واآللية ويةاليد المهارات من مجموعة
ب ـوترتي منطقية خطوات وفق ،المختلفة الصناعية األجسام وتفکيك لتجميع الالزمة والفنون
 ،ات المختلفةـوالخام وادـالم ةـطبيع مع لوالتعام لفهم المناسبة بالثقافة اإللمام لوتشم ،سليم تسلسلي

 .  لالعمء والسالمة أثنا األمن قواعد واتباع ومراعاة ،المتعددة والعدد اتلألدو السليم واالستخدام

 :االتصاالت تکنولوجيا مهارات )4

 تخدام المنظمـاالس لالـخ من ،اآلخرين مع لالتواص من الفرد تمکن التي المهارات من مجموعة
 ،لخلوياتف اـواله ،االنترنت لمث ،ةـالحديث ةـالتکنولوجي لوالوسائ اإلمكانات لكافة والواعي
 .   الصناعية األقمار عبر لاالتصا لووسائ

 :والتصنيع اإلنتاج تکنولوجيا مهارات )5

النظم  وصف مهارة لمث الصناعية المنتجات وإنتاج لتصميم الالزمة المهارات من مجموعة
 .  الصناعية للمنتجات أولية نماذج تصميم ومهارة الصناعية
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 مع لللتعام الالزمة المهارات من مجموعةارة عــن هــي عبــلکترونية إلوا الکهربائية المهاراتبينمــا 
ـــاألجه ـــالکهربائي زة واألدواتـ ـــلکترونيإلوا ةـ  والدوائر والتوصيالت التمديدات ءإجرا في ة وتوظيفهاـ

  )50 :2009سويرح (.دالفر مشکالت لوح الرفاهية تحقق  بحيث، ةـلکترونيإلوا ةـالکهربائي

تتضمن سلسلة من مهما كان نوعها رة أن المها) 90 :2001 ("قطامي "يرى بصفة عامة و
يقوم بها المتعلم ، يمکن مالحظتها بطريق مباشرة أو غير مباشرة يـ التاإلجراءات أو ءاتاألدا
وتشير إلى مستوى اإلتقان في تنفيذ الخطوات ، ءاءعلى صورة أد يـسعيه لتحقيق نتاج تعلمأثناء 
 في الجهد داالقتصا وءز والدقة في األداالسرعة في االنجافيه ل تتمث لشکـه بـوتحقيق أهدافل العم

  . والکلفة

  :اإللكترونيةأهمية تنمية المهارات 

المعلمين  اراتـى مهـة علـد التعليميـ في المدارس والمعاهللتكنولوجيا الناجح ماالستخدايعتمد 
سات والمؤس دارسـي المـوقد أدت زيادة استخدام التکنولوجيا وانتشارها ف، والعاملين اآلخرين فيها

تقلدهم ل قب ينـة المعلمـوتنميل التعليمية المختلفة إلى ضرورة إحداث تغييرات جذرية في تأهي
 ،المعلمين مهنيا ةـه تنميـي توجـة التـ السياسات التعليميإصالح ساهم أيضا في كما، وبعدهل العم

 وبصفة ،ين بمستوى الطالب نتيجة تدريبهم على أيدي معلمين مؤهلءاالرتقااألمر الذي من شأنه 
 :  يلي فيما اإللكترونيةالمهارة تنمية تکمن أهمية عامة 

 كانوا ءالمتعلمين على اختالف قدراتهم سوا لجميع  مناسبًااإللكترونية المهارة ءيعتبر أدا )1
بسرعته الخاصة بما يؤدي إلى ل  فرد في العمكلحيث يسير ، التعلم أو موهوبين يـبطيئ
 .  لذاته ديرهـادة تقـزي

ويکشف  ،ثـويبح، فهو يجمع بيانات ، في عملية التعلم نشطًاًمشاركالمتعلم اتجعل  )2
 ذهـهـل وکل ويفسر ويعلل، ويستنتج أو يستد، مشکالتل ويح، ويکون مفاهيم، عالقات

 .  مهارات مطلوبة للتعلم

ه ـالذي يشعر بل  الملنه للمتعلم وتبعد ع الموقف التعليمي مشوقًااإللكترونيةالمهارة ل تجع )3
 .  تعلم الجانب التجريدي النظري البحت لالـخ

ـل  العمكمهارة لدى المتعلم بعض المهارات المرغوب فيها اإللكترونيةتنمي المهارات  )4
والتعاون مع اآلخرين باإلضافة إلى ، األدوات وإعادتهال ومهارة التنظيم وتناو اعيـالجم
   )618 :2002أحمد، .( والتفسيرجاالستنتاالقدرات على  ضـ بعتكسبهأنها 
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المعلومات  تكنولوجيا استخدام بضرورة(Chisita,C,T,2011,P.3) " شستا"ويوصي 
 اختالف على الطالبات لجميع اإللكتروني تمكينتحقيق الل  ومفاتيح كأدوات ICT واالتصاالت

  .مستوياتهم وقدراتهم

  :اإللكترونيةطرائق تدريس وتنمية المهارات 

عند تدريس ة ـشروط الالزمـاك مجموعة من المبادئ والأن هن) 406:1999( " ريان"يرى 
 :   على النحو المطلوبات اإللكترونيةالمهاروتنمية 

 .   عنهالمنفص بالمادة الدراسية وليس ل تدريسها وظيفيا متصيكونأن  �

 .  أن يفهم المتعلم معنى المهارة والغرض منها ويتوفر له الحافز لتنميتها �

 عادات صحيحة ليكون األولى لتطبيق المهارة محاوالته ءثنا أفلإلشراأن يخضع المتعلم  �
 .  البداية ذـمن

ل بين مواطن الخلمصحوبة بتقويم مباشر يوالتكرار أن تتوفر فرص متکررة للمران  �
 .  ءوالنجاح في األدا

 رًاـ نظوالمالحظةصية ـيحتاج الطالب إلى توجيه فردي مبني على أساس المقاييس التشخي �
 .    التعلميللمجموعة في استعداداتهم وقدراتهم ع أفراد االختالف

 .  مستوي آلخر في التعقيد من م المهارة على مستويات متزايدة أن يتم تقدي �

وذلك بتطبيقها في مواقف عديدة ،  مرحلة على تعميم المهارةكلمساعدة الطلبة في  �
 .  أثر التعلمل وبذلك يمکن تحقيق أکبر قدر ممکن من انتقا ،ةـومتنوع

بحيث يسمح بتعلم المهارات حسب حاجة المتعلم ،فيةكا بدرجة  برنامج التعلم مرنًايكونأن  �
 .   تعليم مهارات مختلفة معًاإمكان مع

 مجموعة من الخطوات المتتابعة عند  إلى)137 ،2001(الكسواني البكري، من ٌكل وتشير
  : ات اإللكترونية كالتاليتدريس المهار
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 :  التقديم للمهارة )1

 اـمل وـالب حـات للطـ والتعليمتاإلرشاداث يقوم المعلم بتقديم النصائح العامة وحي
فذلك يعطي المهارة  ،وقد يعطي المعلم الطالب التعميم أوًال، سيقومون به وکيفية القيام به

  .   على التعلمهم يساعدحافزًا مما يولد لديهم ،معنى
 :التفسير )2

 بعضـوقد يقوم المعلم بمراجعة الطالب ب، أويقوم المعلم في هذه الخطوة بتفسير المبد
  .  المهارة الحاليةالكتسابوبالتالي ، المعلومات السابقة والضرورية لفهم المبدأ أو التعميم

 :التبرير )3

 هو ألنها ،ءاتاإلجرا في استخدام هذه الخطوات ووهنا يوضح المعلم لطالبه أن السبب 
  .  تؤدي إلى النتيجة الصحيحة

 :التدريب )4

 المهارة ويكسبه، انـة وإتقـبسرعة ودقل وة تطور قدرة الطالب على إتمام العموهذه الخط
  .الالزمة

 :  اإللكترونيةات معايير تقويم المهار

ــــــــــــــ من قيام المتعلم بخطوات محددة وفالتأكــــــــــــــدليس الهدف من تقويم المهارة العملية مجرد   قـ
  معيار منها يخضعوكـــــــــلعملية حيث هناك معايير لتقويم المهارة ال،صحيح فقطل ترتيب معين بشک

 )619 :2002،أحمد  (:وهذه المعايير هي، اإلتقانتوى لمس
  :ءاألدا )1

 ذهـؤدي هـبحيث ت ،المطلوبل  من قيام المتعلم بتنفيذ خطوات المهارة بالشکالتأكدويتم 
  .   الصحيح للمهارةلألداءل الخطوات إلى الوصو

  :االستنتاج )2

  .  المهارة ذهـوات هـه بخطـتنتاج ما يمکن حدوثه نتيجة قيام من قيام المتعلم باسالتأكدحيث يتم 
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  :التفسير )3

ما  ضوء المهارة في ءدث ويراه نتيجة قيامه بخطوات أدا مناسبا لما يحيقدم المتعلم تعليًال
  .   منطقيًا علميًاسبق استنتاجه ويقدم تفسيرًا

  :التقدير )4

   .الكهربائية والكمياتت واألوزان والمسافة والزمن واألحجام والسعال تقدير الطول وتشم

  يم وتقل معايير )10(تحديد   خلصت نتائجها إلىبدراسة )Zhang)2001 "ين  زهانج"وقد قام 

 :هي كالتالي، اإللكترونيةالمصادر 

  . سهولة اإلفادة-2               . الفورية-1
  . الجدوى-4                 . اإلتاحة-3
  . التفرد-6                . المرونة-5
  . ضمانات الثقة -8                   . الدقة-7
  . االستقرار- 10                . االطراد-9

  

 هاعلييمكن االعتماد مجموعة من المعايير (Sing,s,2003,p.3)"سنج"كما اقترحت دراسة 
 :عند تقويم المصادر اإللكترونية هي كالتاليوالوثوق بها 

                  .المسئولية -2               .الغرض -1

  . الموضوعية-4                   .الدقة -3
  . المصداقية-6               .التحديث -5
  . الجوانب الشكلية-8                 .التغطية-7

 على المهارات اإللكترونية المستخدمة في تقويم األدوات) 156  :2004 هاشم، أبو(ويصنف 

  :التالي النحو

 :العلمية االختبارات  -1

 عديدة صور وهناك ،عملية مواقف تتطلب التي الجوانب بعض لتقويم االختبارات هذه وتستخدم

  :أهمها من االختبارات لهذه
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 بعض على كالتعرف األشياء على التعرف في المتعلم قدرة قياس إلى وتهدف :التعرف اختبارات- أ

  .واألدوات األجهزة

 تجربة إجراء أو ،معينة مشكلة حل أو معين عمل أداء المتعلم من فيها ويطلب :األداء اختبارات- ب

  .معينة

 العملي الجانب في اإلبداع على التلميذ قدرة يقيس االختبارات من النوع وهذا :اإلبداع اختبارات- ج

 األدوات من ًيرونه مناسبا ما باستخدام معينة بتجارب القيام أو ،األجهزة بعض تصميم منهم يطلب كأن

  .واألجهزة

 :المنتظمة المالحظة بطاقة -2

 العملية المهارات في األداء مالحظة وتعتبر المهارات، بهذه عليالف الطالبات بأداء األسلوب هذا يهتم

 والتقدم ،األداء تحسن مدى بيان في ًهاما ًدورا تلعب المالحظة هذه أن إذ ،لها التقويم أساليب أهم من

 األداء جوانب وصف منها الغرض ليس لألداء المنتظمة مالحظةوال ،المهارات هذه اكتساب في

  .األداء جوانب بين العالقات اكتشاف ًوأيضا العملية األنشطة وتنظيم وضبط مراقبة ًأيضا بل فحسب،
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  المعايير العالمية: ًرابعا

  :مفهوم المعايير

مقـدار  :رنـة والتقـدير، ومعيـار النقـود مـا اتخـذ أساسـا للمقا: اللغـة العربيـةفـي Standard المعيار
 التقـدير، والمعـايرة  )عيـارات(ًما فيها من المعدن الخالص المعدود أساسا لها بالنـسبة لوزنهـا، وجمعهـا 

 نموذج متحقـق أو متـصور لمـا ينبغـي أن : الفلسفةفيوالمعيار . بالحجم بمحاليل قياسية معروفة قوتها
  اريــــــــة، وهــــــــى المنطــــــــق واألخــــــــالق والجمــــــــال وجمعهــــــــا الــــــــشيء، ومنــــــــه العلــــــــوم المعيهعليــــــــيكـــــــون 
  )411 :2000،مجمع اللغة العربية( . معايير

مقياس ثابت للمدى أو الكمية أو النوع أو الحجم،  Standard وفى اللغة اإلنجليزية المعيار
  .كما أنه يعنى نوع أو نموذج أو مثال للمقارنة أو محك التميز

 (The international Webster's comprehensive: 1999,pp.1222)  
  

ومن الناحية االصطالحية، تتعدد التعريفات لمصطلح المعيار، فقد عرفها المهتمون بالمجال 
من زوايا كثيرة، مثل المحتوى، األداء، فرص التعلم، منح رخصة مزاولة المهنة، إعداد المعلم، 

  :ومن أمثلة هذه التعريفات ،التنمية المهنية التدريس، التقييم،

تلـــك النــصوص المعبـــرة عـــن " :المعــايير بأنهـــا (HoughtonJ., 1996) "هجتـــون"تعــرف 
 جميـــع الجوانـــب األساســـية والمكونـــة ألي فـــيً يجـــب أن يكـــون مـــاثال بوضـــوح الـــذيالمـــستوى النـــوعي 

ــــامج  ــــشملمــــيعليتبرن ــــب ت ــــسفة :، وهــــذه الجوان ــــي الفل ــــة الت ــــامج، والهيئ ــــق منهــــا البرن ــــةعليالت ينطل ، مي
  (Houghton,J. 1996,p.42)".، والكفايات المهنية للمعلمميةعليالت والمصادر ،إلدارة، واالطالباتو

تلــك  " : بأنهــاالمعــايير(Edelfelt,R& Raths,J,1998,P.2) " راثــز"و" إديلفيلــت"ويعــرف 
، هـــاعلي تؤســـس بواســـطة الـــسلطات، أو األعـــراف والتقاليـــد الـــسائدة، أو الموافقـــة العامـــة التـــياألشـــياء 

ـــك المـــستويات المحـــددة لدرجـــة الجـــودة المطلوبـــة والكافيـــة هـــيأو . ال يجـــب أن يتبـــعكنمـــوذج ومثـــ  تل
  (Edelfelt,R& Raths.J,1998,P.2). لغرض ما

تحديـد للمـستوى المالئـم والمرغـوب مـن إتقـان المحتـوى  " : المعيـار بأنـه"الحميـد زيتـون"ويعرف 
  ) 115: 2004:  زيتون( ". والمهارات واألداءات وفرص التعلم ومعايير إعداد المعلم 

 الطلبة من التربويون يريد التي المهارات أو المعلومات " بأنه المعيار "جاميس بوفام" يعرف

   .)11 :2005جاميس بوفام، .  (امعرفته
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 standard معيارالمتنوعة لمفهوم اللتعريفات  أن االباحثة ترىالعرض السابق  ضوء في

    :تشترك جميعها في النقاط التالية

 . تستخدم فيه الكلمةالذيارتباط التعريف بالمجال  )1

 . إلى تحديد للمستوى المرغوب فيه داخل هذا المجالالمعيار يشير )2

 األساسية والمهارات والمعلومات المعارف تصف عبارة "أنه لىع ًإجرائيا المعيار الباحثة عرفتو

  ."معين بموضوع المتعقلة

  :خصائص المستويات المعيارية

  :كما يليالمعايير التي تميز خصائص  أهم  إلى)31:،2011(سلطان صالح يشير إدريس 

  .أجلةعد من أ الذيمة المعيار للغرض ءوتعنى مال: مةءالمال �

طالما أنه  حيث ، استخدام المعيارإلمكانية ساسيأوهى توافر العدالة كشرط : وقيةثالمو �
  . ملزما للتطبيقأصبح عليهاعتمد 

 من التحيز ويمكن الدفاع عنه بمعنى خالي يكون أنق منه و  يمكن التحقيأ: الموضوعية �
  .التخمين للقائمين بالتنفيذم وواضح بما ال يترك مجال للشك و يكون المعيار مفهوأن

 التيالمتغيرات ة ال تتغير ما بقيت االعتبارات و تبقى المعايير ثابتأن ينبغيحيث : الثبات �
 استخدامه المعيار وإقرارطبيق المعيار بل  تفييعنى الثبات الجمود  ضوئها وفيوضعت 

 . القتصاديات التكلفة و العائدًلفترة زمنية معقولة وفقا

 ميةعليالت العملية جوانب جميع على المعيارية المستويات انعكاس وجوب تعني: الشمول �

 .ميةعليالت للمنظومة الكلية الجودة محققة أبعادها كافة وتغطي

 .األنشطةور لعدد من المستويات  تعنى وضع المعايي:المرونة �

  : الخصائص التالية للمعايير)٢٧٣ :٢٠٠٥ ("حوالة "و" السميع عبد "  كل منويضيف

 المحقق عليالتفا بالشكلالمجتمعي  الدور تفعيل مدى خاللها من يتضح :المجتمعية �

 .المنشودة التنمية تحقيق في وطموحاته ،المجتمع الحتياجات
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 وفعالة متميزة زمنية لفترات فاعلة المعيارية المستويات تكون نأ بيتوج:والتطوير االستمرار �

 العالمية والتطورات والتحديات للمتغيرات مقابلة للتغيير وقابلة ومتناغمة مناسبة تكون بحيث
 .والتكنولوجية

 المختلفة ميةعليالت المخرجات مقارنة يمكن القابلية هذه خالل من :والتقدير للقياس القابلية �
 .ميعليالت المنتج جودة إلى للوصول المقننة المعيارية توياتبالمس

 المتعددة األطراف اشتراك أساس على المعايير تعني نأب وذلك :المشاركة مبدأ تحقق �

 .ومراجعتها النتائج وتقويم اإلعداد في المجتمع  في والمستندين

 الخاصة والسلوكيات اتالعاد مراعية األخالقية األسس على مبنية تكون بان وذلك :األخالقية �
 .لها داعمة بل التنظيمية القوانين مع متعارضة بالمجتمع وغير

 وأهدافه الوطن أولويات وتضع وقضاياه وغاياته الوطن أهداف تخدم نأ يجب :الوطنية �

  .هعلي تقوم الذي األول المقام في اعليال ومصلحته

  :ياريةالمع المستويات بنائية أساسها على تقوم والركائز المبادئ

 )273:  ٢٠٠٥ حوالة، و السميع عبد( 

 والنوع السن عن النظر بغض اإلنسان بحقوق الخاصة والقومية الدولية بالمواثيق المعايير التزام )1

 .والعرق

 .والحرية الفرص وتكافؤ االجتماعية والعدالة المحاسبية مبادئ تأكيد )2

 الصالحة المواطنة مقومات سوغر المشاركة على المجتمع بقدرة يرتقي ميعليت تحول إحداث )3

 .المتعلم لدى والديمقراطية واالنتماء

 .اآلخر وتقبل والتسامح والتنوع الجماعي العمل قيم ترسيخ )4

 والتكنولوجيا المعقدة النظم مع التعامل على قادرة مستقبلية أجيال تنمية على المجتمع قدرة تعزيز )5
 .متغير عالم في والمنافسة المتقدمة

 تعدد وعلى والتكنولوجيا المعرفة صنع على يعتمد متغير عالم في الحديثة تالتطورا مواكبة )6

 .المعرفة مجتمع مع للتعامل الالزمة المهارات وتنمية التعلم مصادر
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 وتعمل معليالت ومجتمع القيادة مفاهيم يرسخ اإلدارية من نمط استحداث في المعايير مساهمة )7

 .الشاملة الجودة تحقيق على

 المهنية والتنمية التالميذ بجميع المتميز معليالت حق يكفل مناخ توفير في رالمعايي مساهمة )8

 .التربويين للممارسين المستديمة

 .التوجه ذاتي النشط التعلم نموذج تعزز مبتكرة ميةعليت مقاربة على المعايير اعتماد )9

 والتفكير القرار واتخاذ المشكالت حل على ميةعليالت العملية في المشاركين قدرة المعايير دعم ت )10

 .واإلبداعي الناقد

 .ةعليوالفا بالتكامل تتسم المتعلم لدى عريضةتكنولوجية  معرفية قاعدة بناء في المعايير إسهام )11
  

  النشأة التاريخية لحركة المعايير العالمية 

من أجل تعليم  معايير ومواصفات إيجاد العالم على وجمعيات على مستويعمدت مؤسسات 
تطوير مواصفات ومعايير  التي تعمل علىفي الواليات المتحدة األمريكية  سيما وال ، متميزتقني

  .بالنواحي التكنولوجيةمتعددة ترتبط 

 والتي، Quality Of Education مدة التعليجو المؤشرات التي تحتم من العديد ظهرتوقد 
طة بالمؤلفات األدبية  المرتبالفكريةية دالمنتجات، حماية الملكية الفرر تطودة وجو معايير منها

 والذي يتصل بمواصفات  Total Quality Management الشاملةالجودة إدارة ومفهوم . والفنية
تي  وال،International Standards Organization (ISO)القياسي للتوحيد الدوليةالمنظمة 

 من المعايير العديد ومع ظهور، م٢٠٠٠المنقح عام  ارها صدإوقد ظهر ،  م١٩٨٧ عام منذأت بد
 وفاعليته تهكفاءفع ر لمتزايدة بضرورة ًمطالباي ربو التتحول المجتمع، لتعليم المهارات التكنولوجية

  )  - 52Salisbury,1996,PP.50 (.ومتطلبات سوق العمل منظور التنافس من
 

 البيـت ومكتـب الواليات المتحـدة األمريكيـةفي ) DoD( وزارة الدفاع متقام ) ١٩٩٧(م في عا
 معلـيبت نلمتعلمي اتزويـد بهـدف ADL الـتعلم المتقـدم توزيـع مبادرة بإطالق التكنولوجيةم و للعلاألبيض
 متوفرة تكونأن على ، ًطبقا الحتياجات المتعلم يمكن توفيرها بسهولة وبمواد تدريبية  جيدةعية نوذي 

ًدورا قياديا لبناء اتفـاق بـين م المتقدم عليواتخذت مبادرة توزيع الت، المتعلمونه يريد ومكان في أي وقت ً
أي  في الــتعلم في تــسريع التكنولوجيــاعلى درة لمبا اوعملــت، لصناعة واالبــرامجري مطو والمــستخدمين

تحويـــــــل في دة لقيا دور اADL أخـــــــذت.  الـــــــتعلم على نلمتعلمياعة سر قف ومكـــــــانأي في  ووقـــــــت
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لتعليمية  االمؤســــــساتج مار لباينــــــةالمتب المعــــــايير ميــــــةعليالمعــــــايير المتباينــــــة لبــــــرامج المؤســــــسات الت
 المحتــــــويذي بــــــالنموذج ذج ولنم اهــــــذاف ر عدق، وصــــــالح لالســــــتخدامم  عانم������وذج في ووضــــــعتها

  )SCORM.( Brunner,C.,2002 pp. 140-141)(ك رلمشتا
  

  معـايير سـتة بتحديـد Education Real Company الحقيقـي معلـيالت مؤسـسة قامـت كمـا
 وتصميم االسـتخدام المتعلمين، وتفعيل التفاعل، توفر منها  ،التكنولوجية المساقات جودة لتقويم أساسية

   (Real Education,1998,PP.88-93) .لها واإلعداد للتكنولوجيا  األمثل

 American Society for والتطوير للتدريب األمريكية الجمعية طورت م) 2001( عام  وفي

Training (ASTD)لهـذه  اجتيـاز شـهادة وأصـدرت ،اإللكترونيةكنولوجية والمهارات الت لتقويم  معايير
   American Society for Training (ASTD) .المقررات

 تحديد بهدف التكنولوجي معليالت في للجودة األوروبي المركز تأسس م )٢٠٠٢ (عام وفي

 يهاتتوفير التوج خالل من معليالت من النوع هذا تطبيق فرص وتوفير ،الجيدة وتشجيع التطبيقات

  .عيسربشكل   فيها التكنولوجيابيئات تتغير في خدماتالو منتجات اللتقويم المناسبة، والخدمات والدعم
)(Like News Letter,2003   

 للمهارات التكنولوجية   معايير أساسية (2005)المعلومات لتقنية التدريب طور معهد كما

 ويندرج وغيرها، الفنية والجودة  االستخداموسهولة تصميم،التخطيط والو  :أهمها من عدة محاور شملت

   .فرعية من المعايير مجموعة المحاور من فئة كل تحت

(The Institute of IT Training Standards,2005)   

 IEEE Learning  اإللكترونيـةو الكهربائيـة الهندسـة لمعهـد معلـيالت تقنيـة معـايير وتهـدف لجنـة

Technology Standards Committee (IEEE/LTSC)أدوات المهتمين بتطوير مساعدة  إلى 

 الدوليـة للتوحيـد للمنظمـة اللجنـة هـذه تطورهـا التـي المعـايير وترسـل ،المهـارات التكنولوجيـة ومحتـوى

  (IEEE,2001) .االعتبار في أخذها يمكن  حتى(ISO)القياسي 

 Standards – Based Educationالتربوية  المعايير حركة ظهرتوفي ميدان التربية 
 تطوير في فعاليتها وثبتتبعد أن نجحت النماذج القائمة على المعايير في المجاالت األخرى  استجابة

 ًمعلما أو ًمتعلما  :كان سواء ميعليالت التربوي المنتج تحسين فيوالهدف من ذلك هو الرغبة   نواتجها،
 على المعايير على القائمة التربية ىإل النظر يمكن األساس هذا وعلى  ،ًتقويما أو ًتدريسا أو ًكتابا أو

منذ أواخر التسعينيات  والسيما ،تؤتي ثمارها وبدأت أفكارها تبلورت معاصرة تربوي إصالح حركةأنها 
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أخذت الكثير من الواليات األمريكية في نشر واعتماد عدد من المعايير في كافة المواد الدراسية بدء 
  .ة الجامعية المرحلىحت من مرحلة ما قبل المدرسة و

  : المستويات المعياريةعلىأهمية االعتماد 

في تنمية المهارات  والوقت الجهد يؤدي لتوفير  المستويات المعياريةعلىإن االعتماد 
 العديد من المنظمات ركزتلذا  المختلفة النظم بين تبادلها تسهيل نقلها أجل من وكذلك ،التكنولوجية

تعلمها وتوضيح المصادر  سهولة من ُبحيث تـمكن تامهارال لتلك مواصفات وضع على العالمية
  )55:  2002،محمد (. تسهيل تعلم هذه المهارات الداعمة والتي يمكن من خاللها

                                                                

            

  

  

  

  

  

  

   المستويات المعياريةعلىأهمية االعتماد ) 1(ويوضح شكل 

    (Sampson,D.& Karampiperis,P.2006,P.133) " كارامبيبرس"و "سامبسون "أكد وقد

 تضمن مواصفات بتوفير المعايير  حيث تهتم ، المستويات المعياريةعلى أهمية االعتماد على

  . المختلفةPlatformsالتشغيل  منصات في والبرامج والتطبيقات الملفات تنقل سهولة

(Sampson,D.& Karampiperis,P.2006,P.133)    
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  :إلى أهمية االعتماد على المستويات المعيارية في النقاط التالية) 44: 2011" ( صالح"ويشير 

 تعلموه من قبل شيءتوفر المعايير الفرصة للمعلمين لمساعدة المتعلمين على الربط بين  )1
ر التعلم لمواقف جديدة ، ومثل هذا الربط ييسر انتقال أثمحتوى الجديد المطلوب منهم تعلمهوال
إلى معرفة المهارات والمعارف ، ولهذا يحتاج المعلمون جع المتعلمين على التفكير الناقدويش
 ما تم ، وحتى تبرز العالقة بينمتعلمون لكي يتحقق التعلم الجديد يجب أن يكتسبها الالتي

 .تعلمه وما هو مطلوب تعلمه

 فرع معين من فروع لتماسك لتحسين التعلم فيتوفر المعايير الفرص للتعاون واالتساق وا  )2
ٕ وادارة الطالبات؛ إذ أن المعايير تعتمد على جهد متواصل لكل من المعلمين واآلباء والمعرفة

 .المدرسة ومخططي ومطوري المناهج ورجال األعمال وقادة المجتمع

 تتبع تطور أداء تسهم المعايير في بناء تقويم تتوافر له درجة عالية من الثبات، وتساعد على )3
 ومن ثم الحكم على مدى تقدمهم صوب تحقيق المعايير المنشودة، وتحدد جوانب الطالبات

  .م والتقويمعليها أثناء عمليتي التعلياألداء المختلفة التي ينبغي التركيز 

تعتبر مؤشرات األداء المشتقة بعناية وبدقة من المعايير موجهات جيدة للمعلمين واآلباء  )4
ٕين؛ حيث توضح ما إذا كان المتعلم قد أتقن المحتوى، واذا لم يكن كذلك، فهي تدل والمتعلم

ها، وأوجه القصور لتعديلها، وهى تفيد اآلباء عند عليالمعلم على أوجه القوة لدى المتعلم للبناء 
 وكيف ،قيامهم بمحاسبة المعلمين، كما أنها تفيد المتعلمين في تعرف المطلوب منهم تعلمه

 . هذه األدلة لتحسين نتائج تعلمهميستخدمون

  :اإللكترونيةالمعايير العالمية لتنمية المهارات 

وير ـالتط زةـوأجه ساتـوالمؤس واللجان المنظمات لقب من الحثيثة الجهود بالرغم منعلى 
منذ تسعينات القرن  ببعض الجامعات لوضع معايير لتنمية المهارات اإللكترونية والتكنولوجية

   .النمو طور فيالمجال  لزا الو  أن هذه المعايير لم تصل إلي درجة األيزو  إال،الماضي

 التربيــة منــاهج بتحليــل والتــي قــام مــن خاللهــا Rasinen  " راســينن "دراســةوتجــدر اإلشــارة إلــي 

 مـن الباحثـة توأوضـح  وأمريكا السويد، هولندا، فرنسا، إنجلترا، استراليا،  هي دول ست في التكنولوجية

 التـصميم  :هـي معرفيـة مجـاالت أربـع تـضمن قـد اسـتراليا في التكنولوجية التربية منهج أن راستهد خالل

لتنميـة المهـارات  الهـدف الباحثـة أن تضـحوقـد أو ،واألنظمـة المـواد، المعلومـات، والتقيـيم، واإلنتـاج
 سـريعة لمـستقبليةا التكنولوجيـا فـي للمـشاركة التالميـذ إعـداد هـو انجلتـرا فـي التكنولوجيـةاإللكترونيـة و
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 والحاجـات والمنتجـات، العمـل، بـين والـروابط الـصالت توضـيح فكـان الهـدف فـي فرنـسا  أمـا ،التغيـر

ثالثـة  حـول التكنولوجيـا جمـنه فيركـز هولنـدا فـي و،والثقافة المجتمع على التكنولوجيا وتأثيرات اإلنسانية،
 ،ٕوانتاجهـا المنتجـات وتـصميم والمنتجـات، التقنيـة واألنظمـة والمجتمـع، التكنولوجيـا :هـي رئيـسة محـاور 
 التكنولوجيا تأثير فهم ًخصوصا التقني، العمل جوهر في التالميذ فهم تطوير إلى يهدف فالسويدأما في 

 وطنيـة معـايير فتوجـد ،أمريكـا فـي أمـا .الحياتيـة والظـروف الطبيعيـة، والبيئـة والمجتمـع، اإلنتـاج، علـى

 بدايـة مـع ونـشرها المعـايير تلـك اعتمـاد تـم حيـث ويطلـق، ،تكنولوجيـاال فـي المختلفة الرئيسة للموضوعات
  )                                                               (Rasinen,A,K.,2003 .م 2000 العام

 مركزة ، والتكنولوجيةاإللكترونية أهم المعايير العالمية لتنمية المهارات الباحثةوستعرض 
   : الدول التي سارعت بنشر واعتماد هذه المعاييريات األمريكية باعتبارها من أولىوال معايير العلى

    Atlantic Technology Standard بكندا" أتالنتك"في  التكنولوجية التربيةمعايير 

 كنداب Atlantic  أتالنتك "في التكنولوجية التربية منهجل األساسية  المعاييروثيقة تضمنت

 التكنولوجية، المشكالت حل   في تنمية المهارات اإللكترونية والتكنولوجية كالتاليةأساسي قضايا خمس

 يتم ًاعام ًهدفا وحددت المسئولية، والمهن، التكنولوجيا وتطويرها، التكنولوجيا تاريخ التكنولوجية، النظم

  :التالي النحو على وذلك الخمس، القضايا هذه من قضية كل خالل من تحقيقه

  :التكنولوجية تالمشكال حل �

  .التكنولوجية الحلول ويوضحوا ويقوموا ويطوروا، يصمموا، أن الطلبة من يتوقع حيث

  :التكنولوجية النظم �

 .التكنولوجية النظم ويديروا يقوموا أن الطلبة من يتوقع حيث

 :وتطويرها التكنولوجيا تاريخ �

  .والثقافية االجتماعية تضميناتهاو وتطويرها، التكنولوجيا تاريخ يصفوا أن الطلبة من يتوقع حيث

  :والمهن التكنولوجيا �

 طبيعة على التكنولوجيا تأثير ومدى والمتطورة، الحالية المهن يصفوا أن الطلبة من يتوقع حيث

  .العمل
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 :المسئولية �

  .التكنولوجيا مستقبل تحديد في الشخصية مسئولياتهم يصفوا أن الطلبة من يتوقع حيث

(Dugger Jr، William E.، 2002 pp. 55-59) 

  :  لتنمية المهارات التكنولوجية" جورجيا"معايير والية 

Georgia  Technology Standard for Developing  techno skills.  

بوضــع معــايير أكاديميــة لتنميــة المهــارات اإللكترونيــة  Georgia "جورجيــا"قــام قــسم التربيــة بواليــة 
وتوضــــح هــــذه المعــــايير . والتكنولوجيــــة مــــن بدايــــة المرحلــــة االبتدائيــــة وحتــــى نهايــــة المرحلــــة الثانويــــة

ى مــدى تحقــق أهــداف تعلــم هــذه المهــارات، وتنقــسم المعــايير األكاديميــة إلــى المحــددات التــي تــدل علــ
  (GSO,2008) :نوعين من المعايير كالتالي

 وتشير إلى ما الذي يجب أن يعرفه المتعلمون وما الذي يجب أن يكونوا قادرين :معايير المحتوى �
  .على فعله

 .المحتوى بأنهم حققوا معايير وهي تحدد كيف ستوضح  :معايير األداء �

أربعة معايير لمحتوي التكنولوجيا لجميع المراحل الدراسية " جورجيا"ولقد حدد قسم التربية بوالية 
  :وهي

  :طبيعة التكنولوجيا )1

يتمثل هذا المعيار في ماهية التكنولوجيا، وأنها موجودة منذ األزل منذ وجد اإلنسان على 
تجارة والفنون وغيرها تمثل أحد أجزاء النظام األرض، وأنها من أسس الحضارة، وأنها مثل اللغة وال

  .ّالثقافي والقيمي، وأن التكنولوجيا تزيد من القدرة على تغيير العالم باستمرار نحو األفضل

  ):اإلبداع اإلنساني(البراعة اإلنسانية  )2

ًيركز هذا المعيار على أن اإلنسان مرتبط تاريخيا باألنشطة التكنولوجية، وأنه دائما يستخدم  ً
  .المعرفة والقدرات الفيزيائية والتكنولوجيا لحل المشكالت ولتوسيع الفرص المتاحة
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  :النظم التكنولوجية )3

ًيركز هذا المعيار على أن النظم التكنولوجية تحتل جزءا من حياتنا اليومية، وأن النظم 
ة بالصحة، واألمن التكنولوجية تزودنا بالمنتجات والخدمات مثل الطعام، والملبس، والرفاهية، والعناي

  .ً جميعاعلينا وهي تؤثر ، فإن هذه النظم موجودة في كل مكان من عالمناوعليهوغيرها، 

  :تأثيرات التكنولوجيا )4

يركز هذا المعيار على أن اإلنسان يطور ويستخدم التكنولوجيا ليعزز جودة الحياة، 
أتمتة المصانع عززت من قدرتنا فالتكنولوجيات مثل السيارات والطاقة النووية والهندسة الجينية، و

على التنقل، ومكنتنا من استخدام مصادر طاقة جديدة، وزادت من اإلنتاج الغذائي، وقللت األمراض، 
 إال أنها أفرزت وبوضوح العديد من المساوئ التي ،وعلى الرغم من تلك المحاسن العديدة للتكنولوجيا

يؤكد هذا المعيار على ضرورة فهم الطلبة لتأثيرات  وبالتالي ،ً فيها مليا وبدقةنفكربحاجة إلى أن 
  .التكنولوجيا اإليجابية والسلبية على المجتمع والبيئة

  ":نيو جرسي" بوالية الجمعية الوطنية للتربية التكنولوجيةمعايير 

Standard of  National Association of Educational Technology in  New Jersey  

 بوضع معايير أكاديميـة New Jersey" نيو جرسي" للتربية التكنولوجية بوالية قامت الجمعية الوطنية
 ينـدرج تحـت كـل مجـال مجموعـة ،ةسلتنمية المهارات اإللكترونية والتكنولوجية في خمسة مجـاالت رئيـ

وهـي  ه علـى تحقيقـًحـدد مـا يجـب علـى الطالـب أن يكـون قـادراهـي ت  ،تـشير إلـى األداءمن المؤشرات 
  (ISTE,2010) :يليكما 

  :اإلبداع واالبتكار  )1

  .جديدةتكنولوجية منتجات  أو أو تطبيق المعرفة الموجودة لتوليد أفكار  �

  . التكنولوجية المعقدةاستخدام نماذج المحاكاة الستكشاف واألنظمة المعقدة والقضايا �

 . لمستقبل التكنولوجياتحديد االتجاهات واالحتماالت المتوقعة �

  :معرفةالبحث وال  )2

األدوات واألجهزة من أجل استنباط أدوات تكنولوجية د وتنظيم وتحليل وتقييم وتوليف  تحدي �
 . جديدة
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 لمهام  مدي مالءمتها  على أساسالتكنولوجيةتقييم وتحديد مصادر المعلومات واألدوات  �
  .محددة

 . لهاتقريرٕاعداد معالجة البيانات و �

  :التخطيط والتصميم  )3

 حل ،روعاتالمشٕ التفكير النقدي لتخطيط واجراء مهاراتالتالميذ لم استخديتعلق با
  :ًوأن يكون التلميذ قادرا على، تكالالمش

  . الحقيقيةتكالتحديد وتعريف المش  �

  .مشروع  إكمالمحدد أونشطة لوضع حل األتخطيط  �

  .تخاذ قرارات واعيةال جمع وتحليل البيانات لتحديد الحلول �

 .بديلةتكنولوجية ستكشاف حلول استخدام عمليات متعددة ووجهات نظر متنوعة ال �

 :المواطنة الرقمية )4

 لها لقضايا االجتماعية المتصلة بالتكنولوجيا والممارسة األخالقيةالتالميذ لفهم تتعلق ب
  .وذلك من خالل

  .ستخدام تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجياالرسة اآلمنة االمم �

  . التعاون والتعلم واإلنتاجيةيجابي تجاه استخدام التكنولوجيا التي تدعمإموقف  تكوين �

  :عمليات ومفاهيم التكنولوجيا )5

  : من خاللعلى وجود فهم سليم لمفاهيم التكنولوجيا والنظم والعملياتالتالميذ يبرهن 

  .فهم واستخدام نظم تكنولوجيا �

  .تحديد واستخدام تطبيقات فعالة ومنتجة �

  .استكشاف النظم والتطبيقات �

 .يات جديدةنقل المعرفة الحالية لتعلم تقن �

  

  



 45

   :لتنمية المهارات التكنولوجية "ماريالند"ايير والية مع

Maryland Technology Standard for Developing  techno skills.  

من خالل اشتراك بعض المدارس والية ماريالند ومعايير التربية التكنولوجية بتم تطوير 
 إلتقان إرشادات بمثابة قة المعايير أن تكونالمحلية  وبعض الكليات الجامعية بالوالية وتهدف وثي

 وتتكون وثيقة المعايير ،تلميذكل لالتكنولوجيا وتوفير مبادئ توجيهية لمهارات تقنية أساسية المهارات 
  (MTLC,2010) : كالتالي،من أربعة مجاالت أساسية

   :ةنظم التكنولوجيال: األول

  . ويتضمن،ة تكنولوجينظمالأسس استخدام فهم  على التلميذويتعلق بقدرة 

 . أي نظام تكنولوجيفي  الرئيسية األدوات ائفوظ مكونات  تحديد )1
 .في أي نظام تكنولوجيوظائف  ال لتحديدالمستخدمة الرموز واأليقونات إلى التعريف )2

  ةالتكنولوجيالمواطنة : الثاني

 ات، واالستخدامخالقيةاأل اتالممارسو ، على المجتمع وأثرها لتاريخ التكنولوجيافهم  إظهاريتعلق ب
  .ضمان السالمةة من أجل القانوني

  والمجتمع التكنولوجيا )1
 .الناسحياة يؤثر على  كيف أن التكنولوجيا شرح �
 ، التلفيزيون،الهاتف: مثل ،اليومية تناحيا  التكنولوجيا فياستخدامات تحديد وشرح أن �

  .والكاميرات، وأجهزة الكمبيوتر ،التلفزيون  ،المايكرويف
 المنزل( في  المحيطةبيئة ال على ر التكنولوجيايثأت على كيفية أمثلة  ضرب �

 ...).،ةرسالمد

 ةواألخالقي القانونية القضايا )2
 . وأدوات المعامل والمعدات،برمجياتلل  االستخدام المالئمو ولةالمسئ الممارسة  �
 .حجرة الدراسة يالتكنولوجيا ف استخدام دعن مع اآلخرين ةالعمل بصورة تعاوني  �
وهوية  كلمة السر حماية:مثل ،جراءاتواإل  لألدوات اآلمن والصحيح ستخداماال �

 . عند التعامل مع  شبكات المعلوماتالمستخدم
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  :ة المعلوماتتكنولوجيٕاستخدام وادارة : الثالث

 ، البيانات والمعلوماتوتنظيم وتقييم، وجمع لتحديد استخدام التكنولوجيا يتعلق بقدرة الطالب على
  :نويتضم

 . في جمع البياناتمساعدةكأدوات  التكنولوجيا المتاحة خالل المصادر استخدام   )1
 .المشكلة الالزمة جمع المعلومات حولة لتكنولوجيوالمصادر اتحديد الموارد  )2

  : التكنولوجيا ألغراض حل المشكالت وصنع القراراستخدام : الرابع

استراتيجيات حل المشكالت  م التكنولوجيا وتطويرإظهار القدرة على استخدا على التلميذويتعلق بقدرة 
 : وهيمكونات عملية حل المشكالت التي تدعمها تكنولوجياوذلك من خالل  ،واتخاذ قرارات واعية

   : كالتالي،التوصل إلى الحل واختباره ،تحليل البيانات ،تنفيذ خطة ،وضع خطة ،فهم المشكلة

 :فهم المشكلة )1
  . الالزمة لتحديدهانوع المشكلة والبيانات إلىة في التعرف استخدام التكنولوجيا للمساعد �

 :ضع خطةو )2
  .لجمع المعلومات  أدوات التكنولوجيااستخدام  �
  .مشكلةلحل الي في سؤال بحث استخدام التكنولوجيا للمساعدة في صياغة �

 :تنفيذ خطة )3
  .أدوات التكنولوجيا جمع البيانات والمعلومات باستخدام �
 من قبل المعلم للمساعدة على جمع  التي تم تحديدهااستخدام وسائل االتصال �

  .معلوماتال
  .اإللكترونيةباستخدام الموارد  المستخدمة في حل المشكلة تقييم االستراتيجيات �
  .يااستخدام التكنولوج سجل المالحظات جعلت �

 حليل البياناتت )4

  .أدوات التكنولوجيا باستخدامالبيانات تحليل  �
  .بياناتقاعدة  أو ًجدول محدد مسبقا  فيالبياناتإدخال وتحليل  �
 .تالمعلوماالبيانات وتنظيم  في أدوات التكنولوجياكيفية استخدام صف و �

 .التوصل إلي الحل واختباره )5
  .أدوات التكنولوجيا لبيانات والمعلومات باستخداما عرض �
  .استنتاجات إلي لتواصللاستخدام وسائل االتصال التي تم تحديدها من قبل المعلم  �
 .يم الفرض البحثي واختباره في حل المشكلةتقي �



 47

   :التكنولوجية للتربية الدولية الجمعية مشروع

International Association  for Educational Technology  

 في المنعقد مؤتمرها في التكنولوجية االستنارة معايير التكنولوجية للتربية الدولية الجمعية أطلقت

 خمسة ضمن المعايير تلك تصنيف تم ولقد ،(Salt Lake)ليك سالت ةمدين في ،م 2002 عام أبريل

 لعالم الالزمة القدرات التصميم، والمجتمع، التكنولوجيا التكنولوجيا، طبيعة  :هي للتكنولوجيا رئيسة أبعاد

 بمستويات بأربع ينفذ العشرين المعايير هذه من معيار وكل ،العالم في التكنولوجية واألنظمة تكنولوجي،
 من الثاني، الصف إلى الروضة من  :هي المستويات وهذه صعوبتها في ومتدرجة متفاوتة دراسية
 إلى التاسع الصف ومن الثامن، الصف إلى السادس الصف من الخامس، الصف إلى الثالث الصف

   .عشر الثاني الصف

   )38 – 35 : 2002مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية،( :معايير والية أوهايو للتربية التكنولوجية

معــايير واليــة أوهــايو للتربيــة التكنولوجيــة  تقــدم مجموعــة معــايير واضــحة ودقيقــة لمــا يجــب أن يعرفــه  
 فهي عبـارة عـن مجموعـة كاملـة مـن النتـائج التـي يجـب أن يـصل ، ويكونوا قادرين على فعله،الطالب
ً ولكنهـــا ال تـــصف منهجــا معينـــا، وتهـــدف هـــذه المعــايير ،الطـــالبإليهــا  إلـــى محـــو األميـــة الحاســـوبية، ً

ومحـــو األميـــة التكنولوجيـــة، وتنميـــة القـــدرة علـــى اســـتخدام األجهـــزة والبرمجيـــات والتطبيقـــات والوســـائط 
المتعددة وغيرها من األدوات اإللكترونيـة، كمـا تـشمل اسـتخدام االنترنـت وغيرهـا مـن مـوارد المعلومـات 

  .اإللكترونية للبحث والمعرفة

ير واليـــة أوهـــايو هـــي األكثـــر مناســـبةً  للمنـــاهج الفلـــسطينية وهـــي التـــي ســـوف وتـــرى الباحثـــة أن معـــاي
 وتقسم معايير والية أوهايو للتربية التكنولوجية إلى أربع محـاور ،نستخدمها لتطوير وحدة اإللكترونيات

  : رئيسة يتفرع عن كل منها عدد من المجاالت كالتالي
   طبيعة التكنولوجيا :المحور األول. 1

  :لمجاالت التاليةويتضمن ا
  .ً تحليل معلومات متعلقة بخصائص التكنولوجيا وتطبيقها عمليا:المجال األول 

 .ً تطبيق المفاهيم األساسية للتكنولوجيا عمليا:المجال الثاني
  .األخرى ة بين التكنولوجيا وحقول الدراسة العالق:المجال الثالث

   التكنولوجيا والمجتمع :المحور الثاني. 2
  :المجاالت التاليةويتضمن 

 .  السياسي، االقتصادي، االجتماعي،األثر الثقافي :المجال األول
 .توضح تأثير التكنولوجيا على البيئة:المجال الثاني
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 .دور المجتمع في تطوير واستخدام التكنولوجيا :المجال الثالث
 .تأثير التكنولوجيا عبر التاريخ :المجال الرابع

  .االبتكارالتصميم و :المجال الخامس
  .دور البحث والتطوير واالختراع والتجارب في حل المشاكل: المجال السادس

  التعامل مع التكنولوجيا: المحور الثالث. 3
 . تطبيق المنهج التصميمي :المجال األول
 .استخدام وصيانة المنتجات التكنولوجية واألنظمة:المجال الثاني
  .ظمةتحديد أثر المنتجات واألن :المجال الثالث

  التصميم واالبتكار: المحور الثالث. 4
 . المعلومات واالتصال :المجال األول
 .تكنولوجيا النقل:المجال الثاني
  .تكنولوجيا البناء :المجال الثالث

 . التصميم الهندسي :رابعالمجال ال
 .التكنولوجيا الطبية:خامسالمجال ال
  .تكنولوجيا التصنيع :سادسالمجال ال
  .تكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا :سابعالمجال ال

  :من العرض السابق للمعايير العالمية لوالية أوهايو تستخلص الباحثة أهم المالحظات التاليةو     

 ،متماسك:  بحيث يكون المعيار،المطلوب التوصيف إلى تؤدي جملة أو صيغةتأخذ المعايير  )1
 .  يقدق ،لمتسلس ،متناسب

 تحقيقيه كيفية إلى والتي تشير مجموعة من المؤشرات إلى ترجمته يجب إجرائيا المعيار يصبح لكي )2
 .   المعيار من المالحظ المظهر هي فالمؤشرات ،اـعملي

وأخرى  وثيقة بين مؤشراتها تختلف قد لکن، الوثائق العالمية من العديد في المعايير بعض تتشابه )3
 .الكفاءةومستويات  الوثيقة لطبيعة وفقًا

ها في مجال عليأن المعايير المتعارف .Oliver,B ) 2002" (أوليفر"ين ومنهم يري كثير من التربوي )4
 الفهي  ISO العالمية المعايير منظمة لقب من عليه مصادق معيار ى درجةـإل ترقى الالتكنولوجيا 

  Criterions مقاييس أو Guideline إرشادات أو Specification مواصفات  بمثابةلزاـت
Oliver,B.,2002.P144)                                           ( 

 فإنها توضح األساس الذي ينبغي ،صفات أو إرشاداتإوتري الباحثة أن هذه المعايير وان كانت مو
  تدريس المهارات اإللكترونية والتكنولوجية
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

  
 التكنولوجيــا لتنميــة المهــارات  إلــى تطــوير وحــدة اإللكترونيــات بمبحــثهــدفت الدراســة الحاليــة

 عـــرض يتنـــاول هـــذا الفـــصل ،اإللكترونيـــة فـــي ضـــوء المعـــايير العالميـــة لـــدى طالبـــات الـــصف العاشـــر
 ،الدراسات السابقة التي تتعلق بموضـوع الدراسـة الحاليـة للوقـوف علـى أهـم الموضـوعات التـي تناولتهـا

ــائج ،والتعــرف علــى األســاليب واإلجــراءات التــي تبنتهــا   وقــد قامــت الباحثــة ،التــي توصــلت إليهــا والنت
ً وتـسهيال لالسـتفادة مـن هـذه الدراسـات قامـت ،بعرض الدراسات حسب التاريخ مـن الحـديث إلـى القـديم

  :الباحثة  بتصنيفها إلى محورين أساسيين هما
  

  :المحور األول�
في ضوء  الدراسيةتطوير المناهج و   يتناول هذا المحور الدراسات التي اهتمت بإثراء            

  .المهايير العالمية
   : المحور الثاني����

  .ور الدراسات التي اهتمت بتنمية المهارات المختلفة يتناول هذا المح               
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   :المحور األول

وير المناهج الدراسية في ضوء              يتناول هذا المحور الدراسات التي اهتمت بإثراء و تط
  .ير العالميةايالمع

   ) 2010 ،فورة( دراسة 

 إثــراء محتــوي العلــوم بالمــستحدثات البيولوجيــة وأثــره فــي تنميــة البيولــوجي  الدراســة إلــىتهــدف
 واسـتخدمت ، المنهج التجريبي البنائي والوصـفي التحليلـيالباحثة واتبعت ،لدى طالبات الصف الثامن

الباحثـة ي العلـوم بالمـستحدثات البيولوجيـة واختـارت أداة تحليل كأداة رئيسية من خاللها تم إثراء محتو
 علــــى النتــــائج بتفــــوق المجموعــــة التجريبيــــة والثانيــــة لمقــــرر العلــــوم وتوصــــلت إلــــى الوحــــدتين األولــــى

ثرائيـــة فـــي تنميـــة التنـــور البيولـــوجي لـــدى جمـــوعتين وأثبتـــت فاعليـــة المـــادة اإلالـــضابطة رغـــم تكـــافؤ الم
   .البات الصف الثامنط

   )2009(يسيدراسة الرنت
هـــدفت الدراســـة الكـــشف عـــن فعاليـــات  تطـــوير مقـــرر التكنولوجيـــا التعلـــيم الكتـــساب الطالبـــات 
المعلمين الكفايات الالزمة في ضوء المعايير المعاصرة، وقـد أعـد الباحـث قائمـة بالمعـايير المعاصـرة، 

 الباحـث االختبـار وبناء المقرر المقترح في ضوء تلك المعايير، وتنوعت أدوات الدراسـة حيـث اسـتخدم
طالبــة مــن ) 60(التحــصيلي، وبطاقــة المالحظــة، ومقيــاس االتجــاه، وكانــت عينــة الدراســة مكونــة مــن 

الطالبات المعلمات من المستوى الثالث، وأسفرت النتائج عن وجود فروق لصالح المجموعـة التجريبيـة 
لمقــرر المقتــرح فــي ضـــوء ممــا يــشير إلــى فعاليــة المقــرر المقتــرح، وأوصــى الباحثــة بــضرورة تطبيــق ا
     المعايير العالمية المعاصرة على طلبة كلية التربية في الجامعة اإلسالمية    

  
   )2007(دراسة النادي

هــدفت هــذه الدراســة إلــى إثــراء محتــوى مقــرر التكنولوجيــا للــصف الــسابع األساســي فــي ضــوء 
يــث قامــت بتحليــل محتــوى مقــرر معــايير العالميــة، وقــد اتبعــت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي حال

التكنولوجيا للصف السابع األساسي من خـالل أداة تحليـل تـم بناؤهـا باالعتمـاد علـى المعـايير العالميـة 
ــائج  ــائي إلعــداد المــادة اإلثرائيــة وذلــك باالعتمــاد علــى نت لواليــة أوهــايو األمريكيــة، وكــذلك المــنهج البن

ً تحديــد المعــايير األكثــر حاجــة لإلثــراء وقــد بلــغ تحليــل محتــوى المقــرر، وتــم مــن خــالل ورشــة العمــل
  .ًمعيارا) 12(عددها 

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
  . تدني نسب توفر المعايير العالمية في محتوى مقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي. 1
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اســي فــي ضــوء المعــايير تــم إعــداد المــادة اإلثرائيــة لمحتــوى مقــرر التكنولوجيــا للــصف الــسابع األس. 2
والتـــي تـــوفر فيهـــا معظـــم ) الطاقـــة(العالميـــة، حيـــث تـــم اختيـــار الوحـــدة الثانيـــة مـــن المقـــرر وهـــي وحـــدة 

  :معايير) 7(المعايير التي تحتاج إلى اإلثراء وهي 

يطور حلول تكنولوجية للمشكالت، يوضح االعتماد الوظيفي المتبـادل بـين التقنيـات، يـستخدم 
ّلفـــة لجمـــع المعلومـــات، يـــصف ويختبـــر خـــصائص مـــواد مختلفـــة، يعـــرف الطاقـــة، أدوات القيـــاس المخت

  .ًيذكر استخدامات الطاقة، يصنع منتجا

  ): 2007(دراسة محمود

 تطــــوير مــــنهج االقتــــصاد بالمدرســــة الثانويــــة العامــــة فــــي ضــــوء التطــــورات هــــدفت الدراســــة إلــــى      
 ولقد كشفت الدراسة عـن ،في مجال االقتصاداالقتصادية المعاصرة و أثره على تنمية مهارات التفكير 

وجــود قــصور فــي مــنهج االقتــصاد بالمدرســة الثانويــة العامــة فــي تنــاول ومعالجــة المفــاهيم االقتــصادية 
ًتوصــيات البحــث التطــوير المــستمر لمنــاهج االقتــصاد وفقــا لتطــورات ومــستجدات  ومــن أهــم ،األساســية
  .تمام بتنوع استراتيجيات التدريس وااله،العصر

  :)2006(دراسة الصادق  
ًهـدفت الدراسـة إلـى تحليــل محتـوى منـاهج العلــوم للـصف العاشـر وفقــا لمعـايير الثقافـة العلميــة 

وقـد اتبعـت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي حيـث اختـارت . والتعرف على مدى اكتـساب الطلبـة لهـا
ً وكــذلك اختبــارا ،حليــل المحتــوى واســتخدمت أداة ت،لعمليــة التحليــل كتــب العلــوم للــصف العاشــر بجزأيــه

  .للثقافة العلمية
 وهــم ،ًشــعبة دراســية موزعــة علــى أربــع مــدارس تــم اختيارهــا عــشوائيا) 12(وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

  .ًطالبا وطالبة) 438(  وبلغ العدد الكلي للعينة ،مدرستان للذكور ومدرستان لإلناث

 وعـدم وصـول ، للصف العاشر للثقافة العلميةوخلصت الدراسة إلى ضعف تناول محتوى منهج العلوم
  . مما يدل على انخفاض في مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة%) 80(الطلبة لحد الكفاية 

  :)2005(دراسة الجبر 
هــدفت الدراســة إلــى تحليــل محتــوى كتــاب العلــوم للــصف الــسادس االبتــدائي بالمملكــة العربيــة 

م الـصادرة عـن مجلـس البحـوث الـوطني فـي الواليـات المتحـدة السعودية في ضوء معايير تـدريس العلـو
وقــد اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، اســتخدم . األمريكيــة والمطبقــة فــي واليــة إنــديانا األمريكيــة

  .ًمعيارا) 184(أداة لتحليل المحتوى تكونت من 
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كتب علوم الصف السادس وقد توصلت الدراسة إلى أن المحتوى التعليمي المباشر وغير المباشر في 
االبتــدائي تتــوافر فيــه معــايير تــدريس العلــوم المــستخدمة فــي واليــة إنــديانا األمريكيــة وخاصــة مــا يتعلــق 
بمعايير طبيعة العلم والتقنية والتفكير العلمي، يليها  معايير الظـواهر الطبيعيـة واألحيـاء البيئيـة، و أن 

 والمنظور التاريخي والمواضيع الشائعة منخفضة، ولكنهـا النسب المئوية للمعايير المتعلقة بالرياضيات
  .تعتبر كافية كأساسيات تمهيدية للمتعلمين في هذه المرحلة

  :)2005(دراسة عثمان والجندي 
هــدفت الدراســة إلــى تطــوير مقــررات الكمبيــوتر بالمدرســة الثانويــة التجاريــة الفنيــة المتقدمــة فــي 

معلومــات واالتــصاالت، وتقـديم برنــامج مقتــرح لتلــك المقــررات فــي ضـوء المعــايير العالميــة لتكنولوجيــا ال
ضـــوء المعـــايير العالميـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتـــصاالت، وقـــد اتبـــع الباحـــث المـــنهج التجريبـــي، 
واســتخدم الباحــث  قائمــة بالمعــايير العالميــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتــصاالت، وأعــدا برنــامج مقتــرح 

بالمدرسة لنظام الخمس سنوات في ضوء تلك المعـايير، وقـد اشـتمل البرنـامج علـى لمقررات الكمبيوتر 
ًوحدة دراسية مقسمة على السنوات الخمس، وتم اختيـار وحـدتين مـن البرنـامج وبنائهمـا تفـصيليا ) 18(

وتجربتهما على مجموعة من طالبات المدرسة الثانوية التجاريـة الفنيـة المتقدمـة نظـام الخمـس سـنوات، 
  .استخدما بطاقة المالحظة، واختبار تحصيليكما 

طالـــب وطالبـــة مـــن الـــصف األول، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى ارتفـــاع ) 32(وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 
متوسط أداء طالبات المجموعة التجريبيـة لمهـارات بطاقـة المالحظـة فـي التطبيـق البعـدي عـن متوسـط 

طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة فـــي التطبيـــق أدائهـــم فـــي التطبيـــق القبلـــي، وارتفـــاع متوســـطات درجـــات 
البعــدي عــن متوســط درجــاتهم فــي التطبيــق القبلــي، وأظهــرت فعاليــة الوحــدتين فــي إكــساب الطالبــات 
بعض المعارف الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأساسيات االنترنت، وفعاليتهما في تنميـة 

ـــ ـــات فـــي اســـتخدام االنترن ـــة للطالب ـــامج المقتـــرح فـــي تحقيـــق الهـــدف المهـــارات األدائي ـــاءة البرن ت، و كف
  .الخاص بتنمية تحصيل الطالبات وتنمية المهارات األدائية للطالبات في بعض أساسيات االنترنت

  : )2004(دراسة أبو جاللة وآخرون  
هــدفت الدراســة إلــى تقــويم مــنهج العلــوم للــصفين األول والثــاني مــن المرحلــة األولــى فــي دولــة 

عربيــة المتحــدة فــي ضــوء المعــايير العالميــة لمنــاهج العلــوم والــصادرة عــن المجلــس القــومي اإلمــارات ال
وقـــد اتبـــع الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي،  واســـتخدما اســـتبانه تتـــضمن المعـــايير . لمعلمـــي العلـــوم

) 456(العالميـــة للعلـــوم الـــصادرة عـــن الجمعيـــة األكاديميـــة للعلـــوم فـــي أمريكـــا الخاصـــة اشـــتملت علـــى 
عيارا موزعا في مجاالت خمسة هي معايير األهـداف والمحتـوى وطرائـق التـدريس والوسـائل التعليميـة م

  .والتقويم
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ّمعلمــة ممــن يدرســون مــنهج ) 60(ًمعلمــا و) 60(ًمعلمــا ومعلمــة، ) 120(و تكونــت عينــة الدراســة مــن 
ى اتفـــاق المعلمـــين العلـــوم للـــصفين األول والثـــاني فـــي منطقـــة العـــين التعليميـــة،  وتوصـــلت الدراســـة إلـــ

والمعلمــات فـــي عــدم مراعـــاة منـــاهج العلــوم فـــي الــصف األول مـــن المرحلـــة األولــى للمعـــايير العالميـــة 
لمنـــاهج العلـــوم باســـتثناء معـــايير الوســـائل التعليميـــة حـــسب رأي المعلمـــات، واتفـــاق كـــل مـــن المعلمـــين 

منـاهج العلـوم للـصف الثـاني مـن والمعلمات في عدم مراعاة المعايير العالميـة لمنـاهج العلـوم فـي بنـاء 
  .المرحلة األولي

  : )2004( دراسة اللولو 
هدفت الدراسة إلى تقويم محتوى مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة العليا مـن التعلـيم األساسـي 

 واســتخدمت ،وقــد اتبعــت الباحثـة المــنهج الوصـفي التحليلــي. فـي ضــوء المـستحدثات العلميــة المعاصـرة
ـــوم) 35(اســـتبانة تـــضمنت   ،فقـــرة مـــن المـــستحدثات العلميـــة الواجـــب توافرهـــا فـــي محتـــوى منـــاهج العل

واختارت الباحثة عينة الدراسـة بـصورة عـشوائية مـن معلمـي ومعلمـات العلـوم بمرحلـة التعلـيم األساسـي 
) 36(ًمعلمـــا و) 24(ًمعلمـــا ومعلمـــة مـــنهم ) 60(بلـــغ عـــددهم )  التاســـع ، الثـــامن،الـــسابع( للـــصفوف 

لت الدراسة إلى أن مستحدثات البيئة والطاقة والهندسة الوراثية والعلوم الزراعية لـم تأخـذ  وتوص،معلمة
 أمـــا مـــستحدثات العلـــوم الطبيـــة فقـــد تـــوافرت بدرجـــة ،درجـــة االهتمـــام المناســـبة فـــي محتـــوى المنـــاهج

  . ومستحدثات االتصاالت وارتياد الفضاء والتربية العلمية توافرت بدرجة جيدة،متوسطة

  : )2004(بري ومحمد دراسة ص

هــدفت الدراســة إلــى تطــوير منــاهج التكنولوجيــا وتنميــة التفكيــر للمرحلــة اإلعداديــة فــي ضــوء 
مجـــاالت التنـــوير التكنولـــوجي وأبعـــاده، وقـــد اتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، واســـتخدما أداة 

جــال االتــصاالت، وتكـــون ًلتحليــل المحتــوى، ومقياســـا للتنــور التكنولــوجي فـــي وحــدة التكنولوجيــا فـــي م
اختبار معرفي، بطاقة مالحظة، مقيـاس اتخـاذ القـرار، ومقيـاس االتجـاه : المقياس من أربعة أجزاء هي

ــا وتنميــة التفكيــر مــن خــالل  نحــو التطبيقــات التكنولوجيــة، وقــد قــام الباحثــة بتطــوير منــاهج التكنولوجي
وجي وأبعـــاده التـــي أوضـــحت نتـــائج إعـــداد إطـــار عـــام يوضـــح كيفيـــة تـــضمين مجـــاالت التنـــوير التكنولـــ

تحليــل المحتــوى غيابهــا مــن محتــوى المنــاهج الحاليــة، وقــام الباحثــة بتطــوير وحــدة مــن اإلطــار المقتــرح 
لتحديـد فعاليتهــا فــي تنميـة التنــوير التكنولــوجي لــدى ) التكنولوجيــا فـي مجــال االتــصاالت ( وهـي وحــدة 

اسة التدني الكبير لنسب ظهور مجـاالت التنـوير طلبة الصف األول اإلعدادي، وقد أظهرت نتائج الدر
 % 35إلـى % 0(التكنولوجي في كتب التكنولوجيا للمرحلة اإلعداديـة حيـث تراوحـت هـذه النـسب بـين 

، و انعدام نسبتي ظهور بعدي اتخـاذ القـرار والوجـداني فـي كتـب التكنولوجيـا للمرحلـة اإلعداديـة، أمـا )
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، والبعــدان المعرفــي والمهــاري كانــت نــسبتهما علــى الترتيــب   )% 15( البعــد االجتمــاعي فكانــت نــسبته 
  .ُ، كما أظهرت فعالية الوحدة المطورة وفقا لمقياس التنور التكنولوجي % )50، 35%( 

  : )2003(دراسة راشد 
هــدفت الدراســة إلــى تطــوير منــاهج العلــوم بالمرحلــة اإلعداديــة فــي مــصر فــي ضــوء المعــايير 

  .في الواليات المتحدة ) NAS( ة كما أقرتها األكاديمية القومية للعلوم العالمية للتربية العلمي
وقــد اتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي المقــارن، واســتخدم أداة تحليــل المحتــوى، واســتبانة مكونــة 

مقترحـات : ًمقترحا لتطوير مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية توزعت على ثالثة محاور وهي) 58(من 
المحتـــوى، مقترحـــات لتطـــوير طرائـــق التـــدريس، ومقترحـــات لتطـــوير طرائـــق تقيـــيم الطالبـــات، لتطـــوير 

وتكونــت عينــة الدراســة مــن كتــب العلــوم المقــررة علــى طالبــات المرحلــة اإلعداديــة فــي مــصر بــصفوفها 
موجهاً من موجهي العلوم، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك العديـد مـن ) 21(الثالثة وهي ستة كتب، و

ًإال أن هنــاك تركيــزا واضــحا علــى كــم % ) 60حــوالي ( وعات العلميــة تــشترك فهــا المحتويــات الموضــ ً
المعلومــات والمعــارف فــي محتــوى منــاهج العلــوم فــي مــصر، وأن بعــض موضــوعات المحتــوى مكــررة 
داخل الصفوف الثالثة وبعضها يمكن تدريسه في المرحلة االبتدائية والبعض اآلخر يمكن تدريسه فـي 

  . الثانوية بشكل يتفق مع معايير محتوى العلوم التي أقرتها األكاديمية القوميةالمرحلة

   :)2003( دراسة الموجي 

هــدفت الدراســة إلــى تقــويم مــنهج التكنولوجيــا وتنميــة التفكيــر فــي المرحلــة اإلعداديــة بمــصر فــي   
أداة   اسـتخدمتوقـد اتبعـت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي حيـث. ضوء بعـض االتجاهـات العالميـة
 الســتطالع رأي معلمـي العلـوم فــي ًااسـتبيانكمــا اسـتخدمت  ًمعيـارا،) 15(لتحليـل المحتـوى تكونــت مـن 

ـــة ـــر فـــي المرحلـــة اإلعدادي ـــاهج التكنولوجيـــا وتنميـــة التفكي ـــارة) 19( تكـــون مـــن من آخـــر اســـتبيان و، عب
بارات وفي نهايته سـؤاالن ع) 10(تكون من  المرحلة اإلعدادية في مناهج العلوم طلبةالستطالع رأي 

معلـم، ) 52(ُمفتوحان، وقد طبق استبيان استطالع رأي معلمي العلوم على عينة عـشوائية مكونـة مـن 
طالـب وطالبـة،  ) 263( ُوطبق االستبيان اآلخـر علـى عينـة مـن طلبـة المرحلـة اإلعداديـة مكونـة مـن 

ًمطبقة حاليا بالمرحلة اإلعدادية ال تتوفر وتوصلت الدراسة إلى أن مناهج التكنولوجيا وتنمية التفكير ال
  .فيها المعايير والمواصفات العالمية لتدريس التكنولوجيا للمرحلة اإلعدادية

  :  )Reid 2000(دراسة 
هـــدفت الدراســـة التعـــرف إلـــى تطـــور مـــنهج التربيـــة التكنولوجيـــة فـــي نيوزيلنـــدا التعـــرف علـــى 

ً المــنهج الوصــفي التحليلــي مــستخدما اتبــع الباحــث وقــد ،الــصعوبات التــي رافقــت تطبــق المــنهج الجديــد
  : وأشارت الدراسة إلى ما يلي،الدراسات المكتبية
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 إال ، بالرغم من وجود تاريخ طويل للتربية التكنولوجية في المدارس المتوسطة والثانوية فـي نيوزيلنـدا-
تمـع الـذي تزايـد نتيجـة أن مخرجات التعليم الثانوي لـم تؤهـل الطالـب للتكيـف مـع اإلطـار المعرفـي للمج

  .للتطورات التكنولوجية في العالم
 فــي التــسعينيات تــم تغييــر مــنهج التربيــة التكنولوجيــة حيــث تــم إدخالهــا لجميــع الطالبــات مــن األول -

:  وقد حددت ثالثة أهداف عامة لمناهج التربيـة التكنولوجيـة هـي،االبتدائي وحتى الصف الثالث عشر
ا، القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع التكنولوجيـــا، و تطبيـــق التكنولوجيـــا فـــي حـــل معرفـــة واســـتيعاب التكنولوجيـــ

  .مشكالت المجتمع
 بــروز بعــض المــشكالت خــالل بــدء تطبيــق المــنهج ونقــص الخبــرة لــدى المعلمــين لتــدريس كــل فــروع -

   .التكنولوجيا في المنهج الجديد مما استدعى إيجاد برامج تدريب جادة ومكثفة للمعلمين أثناء الخدمة

  :)1998(دراسة الزعانين 

هدفت الدراسة إلى بناء إطار مقترح لمنهج العلوم للصف الثامن األساسي وفق اتجاه التفاعل 
 حيــث تــم بنــاء وحــدة دراســية مقترحــة ضــمن هــذا االتجــاه وتجربتهــا ،بــين العلــم والتكنولوجيــا والمجتمــع

 وقـد ،حـو العلـم وأدائهـم المخبـريًميدانيا والكشف عن أثرها على كـل مـن تحـصيل الطلبـة واتجاهـاتهم ن
 أســلوب التفاعــل وعرضــه علــى مجموعــة مــن الخبــراء لتحديــد القــضايا األساســية ذات اســتخدم الباحــث

 ، كمـا قـام بتقـويم مـنهج العلـوم الحـالي مـن خـالل محطـات معينـة،الصلة بـالعلم والتكنولوجيـا والمجتمـع
ًإطـــارا مقترحـــا لمـــنهج العلـــوم وفـــي النهايـــة قـــدم الباحـــث  ثـــم قـــام ببنـــاء وحـــدة مـــن هـــذا اإلطـــار وجمعهـــا ً

قـضايا أساسـية مرتبطـة باتجـاه التفاعـل بـين العلـم والمجتمـع ) 8( وتوصلت الدراسة إلى تحديـد ،ًميدانيا
 كمــــا اتــــضح أن مــــنهج العلــــوم الحــــالي ال يراعــــي اتجــــاه التفاعــــل بــــين العلــــم والمجتمــــع ،والتكنولوجيــــا
ح لمنهج التكنولوجيا للصف الثامن األساسـي فـي ضـوء التفاعـل  وعليه تم بناء إطار مقتر،والتكنولوجيا

  .بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع
  

  )James&Others،1994(دراسة جيمس وآخرون
هــدفت الدراســة إلــى اقتــراح إطــار لمنــاهج العلــم والتكنولوجيــا وبنــاء وحــدة حــول موضــوعات الطاقــة 

 وفـي سـبيل ذلـك قـام ،شر لطالبات الثانويـة العامـةفي هذا المقترح تصلح للتدريس في القرن الحادي ع
الباحثون بتقديم إطار نظري حول حركة تطوير منهج العلم التكنولوجيا في الواليات المتحدة األمريكيـة 
ـــاهج  ـــة هـــذا النمـــوذج بالمن ـــدريس موضـــوعات الطاقـــة فـــي ضـــوء هـــذا المقتـــرح ومقارن ـــدم نمـــوذج لت وتق

لمـضامين االجتماعيـة والتكنولوجيـة التـي وردت فـي النمـوذج ولـم  ثم قاموا  باستخالص أهـم ا،التقليدية
  .تعالجها الكتب التقليدية
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 ق على دراسات المحور األول عليالت •
 

 :من حيث أغراض الدراسة وأهدافها .1
ٕاشتركت هذه الدراسة مع معظـم الدراسـات الـسابقة فـي المحـور األول التـي تناولـت تطـوير واثـراء 

) 2007 ،محمـــــود (،)2010،فـــــورة(لمهـــــارات بـــــشكل كلـــــي مـــــع دراســـــة المنـــــاهج فـــــي تنميـــــة بعـــــض ا
ـــــــــــــــــــــــــــــة وآخـــــــــــــــــــــــــــــرون(،) 2009،الرنتيـــــــــــــــــــــــــــــسي(،)2007،النـــــــــــــــــــــــــــــادي( ، )2004،أبـــــــــــــــــــــــــــــو جالل
  .بالغة األجنبية) Reid،2000(باللغة العربية ودراسة )2003الموجي(،)2003،راشد(
 من حيث منهج الدراسة المستخدم في الدراسة  .2

   ،)2009،الرنتيسي (،)2010،فورة(لتجريبي مثل دراسة استخدمت معظم الدراسات المنهج ا  
( )2007،النـــادي( وقـــد اســـتخدم المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي مثـــل دراســـة )2005،عثمـــان والجنـــدي( 

  ) 1998،الزعانين (،)2006،الصادق
 من حيث أدوات الدراسة  .3

ــــــــة الحـــــاســـــــت ــــــــالية  أداة تحليـــــــخدمت الدراســــــــ ـــــــكـــــــأداة رئيـــــــسيـــة مثـــــــلـل ــ ، )2010،فـــــــورة(ـة  دراســـــــ
 كم استخدمت الدراسة الحالية كلٍ من االختبـار التحـصيلي و بطاقـة )2006 ،صادق(،)2007،النادي(

واختلفـت الدراسـة مـع ،)2003،راشد(،)2005،عياد) (2009،الرنتيسي (المالحظة وهذا يتفق مع دراسة
  .أداة االستبانةفي استخدام  )2003،راشد(،)2004،أبو جاللة وآخرون (دراسة 
  

 من حيث مجتمع وعينة الدراسة  .4
 ،)2010،فـــورة(اتفقـــت هـــذه الدراســـة مـــن حيـــث اســـتخدامها لطالبـــات المـــدارس مـــع كـــل مـــن دراســـة 

 وقــد اختلفــت ،باللغــة األجنبيــة) Reid،2000(باللغــة العربيــة ودراســة ) 2005،جبــر(،) 2005،عيــاد(
أبــــو جاللــــة وآخــــرون (،)2005 ،راشــــد(ســــة فــــي اســــتخدام طالبــــات الجامعــــات والكليــــات كمــــا فــــي درا

،2004(.  
 من حيث النتائج  .5

العديد من النتائج إلـى عن معظم الدراسات في هذا المحور في الكثير من النتائج  أسفرت تشابهت 
 ،)2009،عــــــــــــــيد)(2009،األسـطل) (2010،فـــــــورة( وجود أثر لتطبيق المادة المطورة مثل دراسـة 

  ).1998 ،الزعانين (،)1999،عبـــــــــد الســــــــــــــــــــالم ( ،)2008،ــــــــــقفةشــــــــــ(
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  ات التي اهتمت بالمهارات المختلفة  يتناول هذا المحور الدراس:المحور الثاني
  

  : )2009 ،شعت(دراسة 

ساســي فــي  وحــدة الهندســة الفراغيــة للــصف العاشــر األهــذه الدراســة إلــى إثــراء محتــوىهــدفت 
 المـنهج الوصـفي التحليلـي والبنـائي حيـث قـام بتحليـل الباحثـة واتبـع ،موضوع مهارات التفكير البصري

 مهــارات التفكيــر علــىوحــدة الهندســة الفراغيــة مــن خــالل اســتخدامه ألداة تحليــل ثــم بنائهــا باالعتمــاد 
 الثانيــــة مــــن كتــــاب ثرائيــــة وتكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن الوحــــدةالبــــصري كمــــا قــــام بإعــــداد المــــادة اإل

ـــق عـــام  ـــة غـــزة  ) 2008/2009( الرياضـــيات الجـــزء الثـــاني للـــصف العاشـــر األساســـي المطب بمدين
 هنــاك تــدني فــي نــسب تــوافر مهــارات التفكيــر البــصري ممــا ســاقه إلــى وضــع  أنالباحثــة إلــىوتوصــل 

  .محتوى للهندسة الفراغية مثرى لمهارات التفكير البصري
  

  )2009 ،عيد(دراسة 

ة تطــوير أدوات لغــة برمجــة الفيجــوال بيــسك فــي تنميــة عليــ معرفــة فا هــذه الدراســة إلــىهــدفت   
م بالجامعــة اإلســالمية بغــزة علــي العلــوم التطبيقيــة وتكنولوجيــا التطالبــات ويم لــدىمهــارات تــصميم التقــ

للمهـــارات األدائيـــة ) تقـــويم (  ببنـــاء أدوات الدراســـة التـــي تمثلـــت فـــي بطاقـــة مالحظـــة الباحثـــة تفقامـــ
ـــىأبعـــاد وتحتـــوي بـــداخلها ) 5( والتـــي تكونـــت مـــن طالبـــاتلل  تمهـــارة داخليـــة بعـــد أن قامـــ) 26 (عل

 المـنهج التجريبـي ذو التطبيـق الباحثـة ت واسـتخدم،ٕ بحصر المهارات األدائية واعداد قائمة بهـاالباحثة
البعـدي لهـا لي و نفس المجموعة وتوصلت الدراسة لوجود الفروق بين التطبيق القبعلىالقبلي والبعدي 

  .الباحثة األدوات المطورة التي استخدمها اثر فعال يعزي إلى

  
  )2008(دراسة شقفة 

هــدفت الدراســة إلــى بنــاء برنــامج تقنــي فــي ضــوء المــستحدثات التقنيــة لتنميــة بعــض المهــارات 
 اإللكترونية في منهج التكنولوجيا لدى طالبات الصف العاشر األساسـي بغـزة، وقـد اتبـع الباحـث مـنهج
أســلوب المنظومــات الــذي تــضمن اســتخدام المــنهج الوصــفي فــي مرحلــة التحليــل والمــنهج البنــائي فــي 

، وتنوعـت أدوات )قياس األثـر( مرحلة التصميم والتطوير والمنهج التجريبي في مرحلة التقويم النهائي 
ًالدراســة حيــث اســـتخدم الباحــث اختبـــارا معرفيــا وبطاقـــة مالحظــة،  عينــة الدراســـة وقـــد اختــــــار الباحـــث ً

بطريقة قصدية تمثلت في إحدى شعب الصف العـــــــاشر األساسـي بمـدارس محافظــــة غـزة تكونـت مـن 
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ًطالبا، وتوصلت الدراسة إلـى أن وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة اإلشـارة متوسـطة القيمـة قـدرها   ) 40( 
بعـدي لالختبـار التحـصيلي  بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية فـي التطبيـق ال0.654

  .ومتوسطات درجاتهن في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة للمهارات اإللكترونية
  

  )2007(دراسة األغا 
هدفت هذه الدراسـة إلـى معرفـة فعاليـة برنـامج تقنـي فـي تنميـة بعـض مهـارات األصـوات اللغويـة        

التجريبـي وقـام الباحـث ببنـاء أدوات البنـائي واستخدم الباحـث المـنهج ، لدى طلبة الصف األول الثانوي
وبطاقــــة المالحظــــة لقيــــاس المهــــارات ، الدراســــة التــــي تمثلــــت فــــي اختبــــار لقيــــاس المهــــارات المعرفيــــة

، ًطالبـا) 62(واختار الباحـث عينـة قـصدية مكونـة مـن ، ولبناء البرنامج وتطبيقه على الطالب،األدائية
واألخـــرى ضـــابطة وعـــددها ) 31( التجريبيـــة وعـــددهاوقـــسمت إلـــى شـــعبتين إحـــداهما تمثـــل المجموعـــة

وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود فعاليــة للبرنــامج التقنــي فــي تنميــة المهــارات المعرفيــة لألصــوات ، )31(
   .   اللغوية

   

  ):2006(دراسة المصري
ي هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مـدى برنـامج بالوسـائط المتعـددة فـي تنميـة مهـارات التعبيـر الكتـاب    

وقــد قــام الباحــث بإعــداد ،  طــالب الــصف الثــامن األساســي بمحافظــات شــمال غــزةواالحتفــاظ بهــا لــدى
ثـــم أعـــد الباحـــث ، ثـــم قـــام الباحـــث ببنـــاء البرنـــامج المقتـــرح، قائمـــة بمهـــارات التعبيـــر الكتـــابي اإلبـــداعي
طــالب الــصف ًطالبــا مــن ) 94(وتألفــت عينــة الدراســة مــن ، ًاختبــارا لقيــاس مهــارات التعبيــر اإلبــداعي

حيث قام الباحث بتوزيـع الطـالب علـى ، لالجئين) ج(الثامن األساسي بمدرسة ذكور جباليا اإلعدادية 
وقــد أظهـرت نتــائج الدراســة فعاليـة البرنــامج المعــد فــي ، مجمـوعتين إحــداهما تجريبيــة واألخـرى ضــابطة

  .سةتنمية المهارات األساسية للتعبير الكتابي اإلبداعي التي حددت في الدرا
  

  )2005(دراسة حسن 
هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكــشف عــن فاعليــة برنــامج تقنــي لتنميــة المهــارات العلميــة فــي تــدريس       

وقــام ببنــاء ، )المجموعــة الواحــدة(واســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي ، التكنولوجيــا لــدى طالبــة المعلمــة
فقــرة موزعــة علــى ثــالث مهــارات ) 60(ى أداة الدراســة المتمثلــة فــي بطاقــة المالحظــة التــي تحتــوى علــ

 طالبــة مــن طالبــات قــسم العلــوم التطبيقيــة وتكنولوجيــا التعلــيم والمــسجالت )18(وطبقهــا علــى ، فرعيــة
ًوقــد توصــلت الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة إحــصائيا بــين متوســط درجــات ، لمــساق مهــارات التــدريس

  .ة المعلمة تعزى إلى البرنامج التقنيمهارات العروض العلمية قبل وبعد التطبيق لدى الطالب
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  )2001(درسة السر  
  هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى بنـــاء برنـــامج لتنميـــة مهـــارات البرنـــامج الرياضـــي لـــدى طلبـــة الـــصف      

علــى تنميــة ) فــي الهندســة الفراغيــة(الحــادي عــشر ثــم التعــرف علــى أثــر تــدريس هــذا البرنــامج المقتــرح 
، ًمهـــارات البرنـــامج البرهـــان الرياضـــي لـــدى طلبـــة هـــذا الـــصف مقارنـــا بـــأثر الكتـــاب المدرســـي المقـــرر

 شــــعب دراســـية منتظمـــة مــــن 4ختـــارت الباحثـــة عينـــة الدراســــة بطريقـــة قـــصدية والتــــي تكونـــت مـــن وا
وللتعــرف علــى أثــر البرنــامج اســتخدمت الباحثــة اختبــار يتكــون ، مدرســتين مــن مــدارس محافظــات غــزة

من جزأين وجرى تطبيق االختبار علـى طلبـة المجموعـة التجريبيـة والـضابطة قبـل التجريـب وبعـده فـي 
م وتوصـلت الدراسـة إلـى وجـود أثـر للبرنـامج 2001-2000لدراسي األول من العـام الدراسـي الفصل ا

    .  الذي تم تطبيقه في تنمية مهارات البرهان الرياضي لدى طلبة المجموعة التجريبية
  

  )2000(دراسة الرنتيسي
لبــة الدراســات  هــدفت  الدراســة إلــى بنــاء برنــامج تقنــي مقتــرح إلكــساب مهــارات طــرح األســئلة لط      

زاختـار الباحـث عينـة الدراسـة مـن طالبـات المـستوى الثالـث مـن ، االجتماعية بالجامعة اإلسـالمية بغـزة
والمــسجالت لمــساق تربيــة ) م2000-1999(شــعبة التــاريخ بالجامعــة اإلســالمية مــن العــام الدراســي 

وتـم تطبيقهـا علـى ، اسـةوقام الباحث ببناء بطاقة مالحظـة كـأداة للدر،  طالبة40وعددهن ، )1(عملي 
وقد توصلت الدراسـة إلـى وجـود فعاليـة كبيـرة للبرنـامج التقنـي فـي إكـساب مهـارات طـرح ، عينة الدراسة

  .  األسئلة لطالبات العينة التجريبية 
      

  الثانيق على دراسات المحور عليالت •
  :من حيث أغراض الدراسة وأهدافها.1

إللكترونية لدى طالبات الـصف العاشـر فـي منهـاج التكنولوجيـا إلى تنمية المهارات ا   هدفت الدراسة 
لــــذلك فقــــد اتفقــــت الدراســــات الــــسابقة مــــع الدراســــة الحاليــــة مــــن حيــــث ، فــــي ضــــوء المعــــايير العالميــــة

لتنميـــــة المهـــــارات اإللكترونيــــــة فـــــي ضـــــوء المــــــستحدثات ،)2008شــــــقفة (مثـــــل دراســـــة ، المـــــضمون
لتنميـــــة مهـــــارات ،)2007،األغـــــا(،تفكيـــــر البـــــصريلتنميـــــة مهـــــارات ال) 2008،شـــــعت(، التكنولوجيـــــة

   . لتنمية مهارات تصميم التقويم ) 2009،عيد(،األصوات اللغوية 
  

  : من حيث منهج الدراسة المستخدم في الدراسة.2
ـــائي واســـتخدمت الدراســـة الحاليـــة  المـــنهج   كمـــا فـــي معظـــم الدراســـات مثـــل دراســـة ًمعـــاالتجريبـــي البن

التـــي  اتفقـــت مـــع بـــاقي الدراســـات وقـــد ،)20007 ،األغـــا(،)2006 ،المـــصري (،)2000،الرنتيـــسي(
  ).2007،عقل(  مثل دراسة التجريبي فقطالمنهج استخدمت 
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  : من حيث أدوات الدراسة.3
ـــل كــأداة رئيــسيـــاســت                     ـــالية  أداة تحليــــ ـــة الحـــــــ ـــةخدمت الدراســــــــــــ  كمــا ،)2009،شــعت  (ة مثــل دراســـــــــــ

( ةـــــــــــــــع دراســــــــــــــــق مــــــة المالحظــة وهـــذا يتفـــــــصيلي وبطاقــــــاســتخدمت الدراســة الحاليــة االختبـــار التح
فـــي األداة )2000،الرنتيـــسي(واتفقـــت مـــع دراســـة ).2001،الـــسر(،)2006 ،المـــصري(،)2007،شـــقفة

  .          )بطاقة المالحظة (الثانية للدراسة 
  ن حيث مجتمع وعينة الدراسةم.4
 ،)2007،األغـــا(اتفقـــت هـــذه الدراســـة مـــن حيـــث اســـتخدامها لطالبـــات المـــدارس مـــع كـــل مـــن دراســـة  
 وقــد اختلفــت فــي اســتخدام طالبــات الجامعــات ،)2001،الــسر (، )2008،شــقفة (،)2006،المــصري(

  .)2007،عقل(،)2009،عيد(،)2000 ،الرنتيسي(والكليات كما في دراسة 
  

  :الستفادة من الدراسات السابقةأوجه ا
  : من الدراسات السابقة في عدة أمورالباحثةلقد استفادت 

  .اختيار مناهج الدراسة وهي المنهج التجريبي و المنهج البنائي .1
بناء أدوات الدراسة المستخدم وهي االختبار التحصيلي لقياس الجانب المعرفي وبطاقة  .2

 .المالحظة لقياس الجانب المهاري
 .لنتائج وتفسيرها ومناقشتها وتقديم المقترحات والتوصياتعرض ا .3
 .تحديد نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة .4
  . تحديد اإلجراءات المناسبة للدراسة .5
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة 

ا فـي مـنهج تكنولوجيـا الـصف  تحديـد المعـايير العالميـة الواجـب توافرهـىهدفت هذه الدراسـة إلـ
ات فـــي مـــنهج تكنولوجيـــا فر المعـــايير العالميـــة فـــي وحـــدة اإللكترونيـــ مـــدى تـــواإلـــى، والتعـــرف رالعاشـــ

 مـــنهج فـــي اإللكترونيـــة المـــراد تنميتهـــا فـــي وحـــدة اإللكترونيـــات، و تحديـــد  المهـــارات الـــصف العاشـــر
 اإللكترونيـــات، كمـــا هـــدفت إلـــى إعـــداد صـــورة للمـــادة المطـــورة عـــن وحـــدة رلـــصف العاشـــالتكنولوجيـــا ل

 بمبحــث ة اإللكترونيــات أثــر تطــوير وحــدإلــىالتعــرف والعاشــر فــي ضــوء المعــايير العالميــة، للــصف 
 العالمية على تنمية المهارات اإللكترونية لدى طالبـات الـصف العاشـر، التكنولوجيا في ضوء المعايير

 الفــروق بــين متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والــضابطة تعــزى الختبــار إلــىالتعــرف و
 لـذا  سـيتناول هـذا الفـصل  لكترونيـة،للمهـارات اإلاألدائـي وبطاقة المالحظة للجانـب ي الجانب المعرف

أدوات الدراســــة واألســــلوب ًوصــــفا للمــــنهج المتبــــع فــــي الدراســــة و مجتمــــع الدراســــة وعينــــة الدراســــة و
  .اإلحصائي

   منهـج الدراسة :ًأوال
اتبعت الباحثة كل من المنهج الوصفي التحليلـي مـن خـالل أسـلوب تحليـل المحتـوى، والمـنهج 

أثـــر تطـــوير وحـــدة  (  والمــنهج التجريبـــي وذلـــك لدراســة، المـــادة المطـــورةالبنــائي وذلـــك مـــن خــالل بنـــاء
 العالميــة علــى تنميــة المهــارات اإللكترونيــة لــدى  بمبحــث التكنولوجيــا فــي ضــوء المعــاييراإللكترونيــات

   .) طالبات الصف العاشر
  :المنهج الوصفي التحليلي  . أ

يــل محتــوى وحــدة اإللكترونيــات للــصف         فقــد اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي لتحل
  .العاشر األساسي في ضوء المعايير العالمية

ًالمــنهج الــذي يــدرس ظــاهرة أو حــدثا أو قــضية موجــودة حاليــا يمكــن الحــصول " والمــنهج الوصــفي هــو  ً
                                                                               )83: 2000األغا واألستاذ، (" منها على معلومات تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحثة فيها 

أســلوب يــستخدم إلــى جانــب أســاليب أخــرى، لتقــويم المنــاهج " فهــو ) المــضمون ( أمــا تحليــل المحتــوى 
مــن أجــل تطويرهــا، وهــو يعتمــد علــى تحديــد أهــداف التحليــل ووحــدة التحليــل للتوصــل إلــى مــدى شــيوع  

مفـــاهيم، أو فكـــرة أو أكثـــر، وبالتـــالي تكـــون نتـــائج هـــذه العمليـــة، إلـــى جانـــب مـــا يـــتم ظـــاهرة أو أحـــد ال
  "                 الحصول عليه من نتائج، من خالل أساليب أخرى مؤشرات تحدد اتجاه التطوير فيما بعد 

   ) 86 :2003اللقاني والجمل، (                                                                
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ولقــد تــم اســتخدام هــذا األســلوب فــي تحليــل مقــرر التكنولوجيــا للــصف العاشــر لتحديــد مــا تــضمنه مــن 
معايير عالميـة  كمـا اسـتخدمت الباحثـة المـنهج البنـائي إلعـداد المـادة المطـورة فـي ضـوء نتـائج تحليـل 

  .المحتوى

  :المنهج البنائي. ب

و تطـــوير برنـــامج أو هيكـــل معرفـــي جديـــد لـــم يكـــن المـــنهج المتبـــع فـــي إنـــشاء أ" والمـــنهج البنـــائي هـــو 
   )    83: 2000األغا واألستاذ، ( "  من قبل بالكيفية نفسها ًعروفام

وقد تم فـي هـذه الدراسـة بنـاء مـادة مطـورة تهـدف إلـى تنميـة بعـض المهـارات اإللكترونيـة لـدى طالبـات 
  . الصف العاشر في ضوء المعايير العالمية

  :المنهج التجريبي. ج

المنهج الـذي يـدرس ظـاهرة حاليـة مـع إدخـال تغيـرات فـي أحـد العوامـل أو أكثـر "هو لمنهج التجريبي وا
  ).83:2002،األغا و األستاذ( ورصد نتائج هذا التغير 

 بمبحـث التكنولوجيـا أثر تطوير وحدة اإللكترونيـات واستخدم المنهج التجريبي في هذه الدراسة لمعرفة 
في تنمية المهارات اإللكترونية في منهج التكنولوجيا لدى طالبات الـصف   العالمية في ضوء المعايير

 بينمـا ، حيث تعرضت المجموعة التجريبية للمـادة المطـورة التـي أعـدتها الباحثـة،العاشر األساسي بغزة
 حيــث طبقــت أدوات الدراســة المتمثلــة فــي ،المجموعــة الــضابطة تتلقــى تــدريس الوحــدة الطريقــة العاديــة

  .   وبطاقة المالحظة على كل من المجموعتين،لقبلي و البعدياالختبار ا

  مجتمع الدراسة : ًثانيا
م والمــدارس يعلــتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طالبــات الــصف العاشــر فــي مــدارس وزارة التربيــة والت

  .طالبة   )3759(عددهم والبالغ )  (2012  سنة في فبراير بمحافظة غزةخاصة ال
  سة  عينة الدرا:ًثالثا

تم اختيار عينـة الدراسـة التجريبيـة مـن طالبـات الـصف العاشـر فـي مدرسـة دار األرقـم للبنـات وقـد بلـغ 
 التجريبيـة، كما تـم اختيـار عينـة الدراسـة الـضابطة مـن نفـس مدرسـة  طالبة)24(عدد العينة التجريبية 

لــك فــي منتــصف وذ ،، وقــد كانــت عينــة الدراســة قــصديهة طالبــ)23(و قــد بلــغ عــدد العينــة الــضابطة 
  )1(كما في جدول ) 2012 -2011(الفصل الثاني من  العام الدراسي 
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ولقد تم اختيار طالبات مدرسة دار األرقم عينة للدراسة بالطريقة القصدية وذلك لألسباب 
  :التالية
 مختبـــر حاســـوب مجهـــز ،تـــوفر التجهيـــزات الماديـــة المناســـبة كمختبـــر للتكنولوجيـــا -

  .عرض حديثة أجهزة ،بوسائل مطورة
 .توفر القطع اإللكترونية الالزمة لتدريس المادة المطورة -
 .  سهولة االتصال بالمدرسة كونها تقع قريبة من السكن -

  )1(جدول 
  )المجموعتين التجريبية والضابطة (عدد الطالبات في عينة الدراسة 

  العينة التجريبية
  من مدرسة دار األرقم للبنات

  المجموعة الضابطة
   دار األرقم للبناتمن مدرسة

  تطبيق بعدي  تطبيق قبلي  بعدي تطبيق  تطبيق قبلي
 23 23 24   طالبة24

  2)(عاشر   )2(عاشر   )1(عاشر  )1(عاشر 
  

   المطورة للصف العاشر اإللكترونيات بناء وحدة :ًرابعا
 المعـايير  فـي ضـوءاإللكترونيـة لتنميـة المهـارات اإللكترونيـاتهدفت الدراسة إلى تطـوير وحـدة        

 وبعــــد اإلطــــالع علــــى األدب التربــــوي والدراســــات ،العالميــــة لــــدى طالبــــات الــــصف العاشــــر األساســــي
  و  )1999 عبــــــد الســــــــــــــــالم ،ةـــــــــدراس(  مثلمنهجوير أو إثراء الـــــابقة التي احتوت على تطـــــــــــــالس
  :)2000دراسة شقفة  (

  :ة الخطوات التالية في تطوير الوحدة   ثم اتبعت الباحث
 .أهداف الوحدة المطورة .1
 .اختيار المحتوى وتنظيمه .2
 .طرق تدريس الوحدة المطورة .3
 .األجهزة والوسائل المستخدمة .4
 .أساليب تقويم الوحدة المطورة .5
 .إعداد دليل تجارب للوحدة المطورة .6

  .وسنتناول بالتفصيل كل خطوة من هذه الخطوات
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 : مطورةأهداف الوحدة ال .1

      تــــضمن إعــــداد الوحــــدة التعليميــــة تحديــــد المهــــارات اإللكترونيــــة التــــي تــــسعى الباحثــــة 
إلكسابها للطالبة ولقد استخلصت الباحثة قائمـة المعـايير العالميـة فـي التربيـة التكنولوجيـة مـن 

 وعلــى أســاس ذلــك تــم اختيــار األهــداف الرئيــسة العامــة) 1(واليــة أهــايو األمريكيــة ملحــق رقــم 
  .ومن ثم اشتقاق األهداف الخاصة والمحددة

  :األهداف العامة
 .يدرك أهمية المهارات اإللكترونية •
 .التعرف على مراحل تطوير القطع اإللكترونية •
 .التعرف على مكونات القطع اإللكترونية وأنواعها •
 .التعرف على كيفية التعامل مع القطع اإللكترونية •

 :اختيار المحتوى وتنظيمه .2

محتــوى المــادة التعليميــة وتنظيمهــا  تــم اختيــار د األهــداف العامــة واألهــداف الخاصــةيــدبعــد تح
تبــاع معــايير ت الباحثــة أثنــاء اختيــار المحتــوى إمــن المراجــع والكتــب ذات العالقــة وقــد حرصــ

  :اختيار المحتوى التي تذكرها الباحثة في النقاط التالية
  ) 2006:126،شاهين:( معايير اختيار المحتوى •
أن تترجم األهداف التي حددت مجموعـة مـن الخبـرات التعليميـة التـي تعمـل علـى :ق المحتوىصد. 1

ـــة المهاريـــة والوجدانيـــة وارتبـــاط األهـــداف  تحقيقهـــا بحيـــث تتنـــوع هـــذه الخبـــرات لتغطـــي جميـــع المعرفي
  .الخاصة بالعامة

ًأن يكـون المحتـوى صـادقا ذا داللـة مرتبطـا بالمهـارات المعرفيـ:داللة المحتـوى. 2 ة العلميـة المعاصـرة ً
 .وينطبق ذلك على أسلوب التفكير وليس على الحقائق والمفاهيم والنظريات فقط

 أن يــتم اختيــار الخبــرات والتخطــيط لهــا :متــه لقــدرات المتعلمــين وحاجــاتهمومالءتلبيــة المحتــوى . 3
 .وتنظيمها بحيث تراعى قدرات المتعلمين وميولهم

 معنــى ولــه داللــة اجتماعيــة وثقافيــة لــدى المــتعلم تجعلــه  ذا أن يكــون المحتــوى:وظيفــة المحتــوى. 4
ًمواطنا مشاركا وايجابيا ً ً. 

 البـد مـن مراعـاة الفـروق الفرديـة لتتناسـب :مراعاة التمييز فـي المحتـوى لمقابلـة الفـروق الفرديـة. 5
 .مع مستويات المتعلمين ويتدرج من السهولة إلى الصعوبة

ً يكون المحتوى شامال للمادة العلميـة ونظامهـا وعمقـه مـن حيـث أن :التوازن بين خبرات المحتوى. 6
  .التركيز على الجوانب األساسية للمادة العلمية

فالتعلم عملية مستمرة والنمو عمليـة مـستمرة وهـدفنا أن  ننمـي قـدرة المـتعلم :االستمرارية في الخبرة. 7
 .على القراءة الناقدة كلما سنحت الفرصة لذلك
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أن تكــون الخبــرة الحاليــة مبنيــة علــى أســاس الخبــرات الــسابقة وتكــون أســاس :لخبــرةالتتــابع فــي ا. 8
 .لخبرات الحقة

معنى عندما يتعامـل مـع لقد أثبتت الدراسات أن التعلم ذو  يعني وحدة الخبرة ف:التكامل في الخبرة. 9
 .الموقف ككل

ــار. 10 ــي االختب ــة ف ًخامتها تناســبا مــع وقــت ً أن يكــون المحتــوى دقيقــا يراعــي وفــرة المــادة وضــ:الدق
ٕ وانمـــا كـــسب المهـــارات واالتجاهـــات وقـــيم طالـــتعلم فالهـــدف األساســـي للتعلـــيم لـــيس كـــسب المعرفـــة فقـــ

  .ومفاهيم
 :طرق التدريس المستخدمة في توظيف الوحدة. 3

تعتمد الوحدة في تدريسها بشكل عام باستخدام أنماط متعددة مثـل التـدريس مثـل التـدريس الجمـاعي  •
 .إلضافة إلى أسلوب المحاضرة با،والفردي

 . في نفسيتهنًا إيجابيًاكما استخدم أسلوب الحوار والنقاش مما يضمن مشاركة الطالبات ويترك أثر •
ٕوأيـــضا اســـتخدام أســـلوب العـــروض العلميـــة واتاحـــة الفرصـــة للطالبـــات لتقيمهـــا ومناقـــشتها بأســـلوب  • ً

  . العصف الذهني
  :وحدة المقترحةالمواد واألجهزة المستخدمة في تدريس ال. 4
 .وحدة تدريسية مطبوعة •
 .LCDجهاز حاسوب وجهاز عرض  •
 . وأجهزة لقياس فرق الجهد الكهربائي والتيار الكهربائي،قطع الكترونية مختلفة •
  :أساليب التقويم في الوحدة المطورة. 5

 ،ة الدراســية لألهــداف الموضــوعة       تهــدف عمليــة التقــويم إلــى الوقــوف علــى مــدى تحقيــق الوحــد
 أثنــاء تــدريس أنــواع الباحثــة ستــستخدم ،لــى طبيعــة األهــداف المــراد تحقيقهــاوتعتمــد أســاليب التقــويم ع

  :التقويم التالية
  . ثارة دافعتيهنٕمن خالل طرح األسئلة في بداية اللقاء للكشف عن خبرات الطالبات وا: التقويم القبلي

ًوأيــضا مــن خــالل ،خــالل طــرح األسئلةوالــذي يــتم خــالل تــدريس الوحــدة وذلــك مــن :التقــويم التكــويني
  . واستثارة انتباههن باستمرار،ركتهن ودمجهن في الموقف التعليميتفعيل دور الطالبات ومشا

  .ية التي وضعها لكل لقاءمعليويتم في نهاية اللقاء للتأكد من تحقيق األهداف الت: التقويم الختامي
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  : إعداد دليل تجارب للوحدة المطورة. 6
ويتكـون  ،يـساعده عنـد عمـل التجـارب المطلوبـة بوضـع دليـل توضـيحي للطالـب الباحثة قامت
تنفيـذ التجربـة و إجـراءات تنفيـذها الحتياجـات الالزمـة ل ا، واألهـداف المـراد تحقيقهـا،تجربةمن اسم ال

  ) 9( كل من المعلم والمتعلم لتنفيذ التجارب المطلوبة في الوحدة ماحق رقم اويمثل دليل يسترشد به
   أدوات الدراسة :ًخامسا

  :لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء األدوات البحثية التالية
  : األساسيالعاشرإعداد قائمة بالمعايير العالمية لمقرر التكنولوجيا للصف . 1
   : الصورة األولية للقائمة����

لخاصـــة بواليـــة تـــم ترجمـــة المعـــايير العالميـــة لمـــنهج التكنولوجيـــا للـــصف العاشـــر األساســـي وا
محاور رئيسة تفرع عن كل منهـا ) 4( وقد تكونت القائمة في صورتها األولية من ،أوهايو األمريكية

  ).1( ملحق رقم ،ًمعيارا) 67(عدد من المجاالت وبلغ عدد معايير القائمة 
  
  : ضبط القائمة����

المختـصين تم إعداد القائمة في صورتها األولية، وتم عرضها علـى مجموعـة مـن المحكمـين و
لتحديـد المعـايير األكثـر أهميـة للـصف ) 2(بالمناهج وطـرق التـدريس وتكنولوجيـا التعلـيم ملحـق رقـم 

العاشــــر فــــي فلــــسطين، وقــــد أوصــــى المحكمــــون بحــــذف بعــــض المعــــايير لعــــدم مناســــبتها لبيئتنــــا 
  .الفلسطينية

  : الصورة النهائية للقائمة����
م وضـــع القائمـــة فـــي صـــورتها النهائيـــة  تـــ،بعـــد حـــذف العبـــارات التـــي أشـــار إليهـــا المحكمـــون

  .)3(ملحق رقم ، ًمعيارا) 58(محاور رئيسة بمجاالتها الفرعية و ) 4(وتكونت من 
  :أداة تحليل المحتوى.2

يقــصد بمفهــوم تحليــل المحتــوى هــو التعــرف إلــى العناصــر األساســية التــي تتكــون منهــا      
  ).2005:57،الهويدي(المادة العلمية التي تم تحليلها

  :ًوقد قامت الباحثة بتحليل المحتوى وفقا للخطوات التالية
  :الهدف من أداة التحليل. 1

يهـــدف تحليـــل محتـــوى مقـــرر التكنولوجيـــا للـــصف العاشـــر األساســـي إلـــى تحديـــد مـــدى تـــوافر 
  .ًالمعايير العالمية وفق قائمة المعايير العالمية التي تم إعدادها مسبقا
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  :عينة التحليل. 2
  .اإللكترونيات من كتاب التكنولوجيا المقرر على طلبة الصف العاشر األساسي بغزة    هي وحدة 

   :وحدة التحليل. 3
اعتمــدت الباحثــة الــصفحة كوحــدة فــي تحليــل المحتــوى، حيــث يــتم تحليــل المحتــوى بنــاء علــى 

  .توافر المعايير في كل صفحة من صفحات الكتاب
  :فئات التحليل. 4

ًئمــة المعــايير العالميــة التــي تــم تحديــدها مــسبقا، ووضــع أمــام تــم تحليــل المحتــوى فــي ضــوء قا
ًفئات التحليل مقياسا مدرجا يحدد مدى تناول موضوعات الكتاب للمعايير، وذلك في مستويين        ً  

  ).ال يتناول / يتناول    (                                                                        
  :لية التحليلضوابط عم. 5
التحليل في ضوء المعايير العالمية لمنهج التكنولوجيا للـصف العاشـر األساسـي والتـي وضـعتها تم . 1

  .والية أوهايو األمريكية
  . األساسيالعاشريشتمل التحليل على المحتوى العلمي لوحدة اإللكترونيات للصف . 2
  .ئلة والتجارب العمليةاشتمل التحليل على الرسومات واألشكال واألنشطة واألس. 3
  :صدق أداة التحليل. 6

مدى تحقيق األداة للغرض الذي ُأعدت من أجله، فتقيس ما وضعت " ويقصد بالصدق 
  )118: 1997األغا،  ( "لقياسه فقط

وقــد تــم االســتدالل علــى صــدق التحليــل مــن خــالل القائمــة التــي تــم الحكــم علــى صــدقها مــن 
ــيم، كمــا هــو خــالل عرضــها علــى الخبــراء والمختــصين  فــي المنــاهج وطــرق التــدريس وتكنولوجيــا التعل

  ).2(موضح في ملحق رقم 
  :ثبات أداة التحليل. 7

دام نفـــس األداة فـــي نفـــس الحـــصول علـــى نفـــس النتـــائج عنـــد تكـــرار القيـــاس باســـتخ" ويقـــصد بالثبـــات 
  )120: 1997األغا، ( " الظروف 

  

 المعلمين الذين لهم خبرة في تدريس التكنولوجيـا  اختارت الباحثة اثنين منالمحكمينوللتأكد من ثبات 
وأسفرت النتــائج عــن وجــود اتفــاق ،للــصف العاشــر وطلــب منهمــا القيــام بعمليــة التحليــل بــشكل مــستقل

  ) 2(كبير بين عمليتي التحليل  جدول رقم 
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        )2(جدول 

   اآلخرالباحثة وتحليل الباحثةنقاط االتفاق بين تحليل 
  هاعليعدد الفئات المتفق    الباحثةتحليل    الباحثةتحليل   المحاور الرئيسة

  33  33  39  طبيعة التكنولوجيا
  135  135  139  التكنولوجيا والمجتمع

  35  35  36  تعامل مع التكنولوجياال
  72  72  74  التصميم واالبتكار

  275  275  288  المجموع
      

  :ة التالية            وتم حساب معامل الثبات باستخدام المعادل
                                             R =        2 (C1, 2 ):       والتي تنص على 

   - :حيث أن 
R  :   معامل الثبات  

C1 , C2 :  عدد الفئات التي يتفق عليها الباحثان.  
C1        :   مجموع التكرارات في تحليل الباحثة  
     C1  : تحليل الباحث اآلخرمجموع التكرارات في   

  

  .، وهي نسبة عالية مما يدل على ثبات التحليل % 97.4= أي أن معامل الثبات 
  
   :ا�لكترونية المهارات اختبار لقياس  .3

ً اختبـــارا تحـــصيليا لقيـــاس الجانـــب المعرفـــي للمهـــارات الباحثـــةأعـــدت    فـــي ضـــوء اإللكترونيـــةً
رات فـي أنـه يمكـن مـن خاللهـا الوقـوف علـى مـدى التقـدم  وتكمـن أهميـة هـذه االختبـا،المعايير العالمية

 وبالرغم من أن الدراسة تعتمد على المهارات العملية إال أنه مـن الـضروري قيـاس ،الذي يحرزه المتعلم
  .الجانب المعرفي وذلك يتم من خالل اختبار موضوع لهذا الغرض

  :تباع الخطوات التاليةولبناء االختبار قامت الباحثة با
  : االختبارهدف ����

       وضــعت الباحثــة االختبــار للتعــرف علــى تــأثير الوحــدة المطــورة مــن الناحيــة المعرفيــة للمهــارات 
  :اإللكترونية ولقد قسمت الوحدة إلى ستة مجاالت

  
  
  

C1 + C2 
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 .موصلية المواد للتيار الكهربائي •
 .الثنائيات •
 .الترانزستور •
 .أنظمة العد •
 المنطق •

  .الدارات المتكاملة •
  
  فات جدول المواص����

ًبعـــد تحديـــد المفـــاهيم األساســـية واألهـــداف للوحـــدة قامـــت الباحثـــة بإعـــداد االختبـــار بنـــاء علـــى جـــدول 
  ول المواصفات كما هو موضح  دالمواصفات للوحدة ويظهر ج

  جدول المواصفات لالختبار) 3(جدول رقم 

  األهداف التربوية
  المحتـــــــوى  التطبيق  الفهم  التذكر

  
      

عدد 
  األسئلة

 النسبة
  المئوية

  %20  10  4  5  1  موصلية المواد للتيار الكهربائي

  %36  18  3  8  7  الثنائيات

  %22  11  0  6  5  الترانزستور

  %4  2  1  0  1  أنظمة العد

  %6  3  1  1  1  المنطق

  %12  6  3  2  1  الدارات المتكاملة

  %100  50  12  22  16  مجموع عدد األسئلة

  ات تم تحديد االختبار في صورته األولية وعلى أساس جدول المواصف            
  : وضع تعليمات االختبار���� 

         وضعت بعض التعليمات لالختبار منها
 اسم المفحوص  •

 بيانات تصف االختبار  •

 التأكيد على قراءة األسئلة بعناية  •

 .تفريغ اإلجابات في الجدول المخصص لذلك لسهولة تصحيح االختبار •
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  :ق االختبار صد����
  :صدق لالختبارحساب ال

، أي الدقــة التــي يقــيس بهــا ًار فعــال أو حقيقــة مــا وضــع لقياســه قيــاس االختبــ"يعــرف الــصدق بأنــه
 ).242: 1982،أبو لبدة" (الفحص ما يجب أن يقيسه 

َوتتعدد طرق قياس الصدق، وُأقتصر في هذه الدراسة على كل صدق المحكمين، و صدق  ِ ُ ْ
  .صدق االتساق الداخلي لفقرات االختباراالختبار من حيث السهولة والتمييز، و

  : صدق المحكمين- 1
 األوليـة علـى فـي صـورته  االختبـارذه الدراسـة صـدق المحكمـين حيـث عـرض في هـالباحثةاستخدمت 

  :على االختبار من حيث وقد طلب إليهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم ) ملحق( مجموعة من المحكمين 
  .ذي وضع من أجله مدى مالئمة  االختبار  للهدف ال- 1
     . مدى مالئمة فقرات أسئلة  االختبار لمستوى الطلبة-2
  . أسئلة  االختبار للتنوع والشمولية لقياس المهارات -3
  ها االختبار يعدد  التي احتوى عل التوازن في أسئلة الصح والخطأ مع أسئلة االختيار من مت-4
  .ًاالختبار لغوياأسئلة   سالمة بنود-5
  . عدد البنود  في أسئلة  االختبار للمهارات مالئمة-7
   .مات الخاصة باالختباريعل سالمة الت-9

وقـــد أضـــاف المحكمـــون الكثيـــر مـــن اللمـــسات المهمـــة فـــي الـــصياغة وتـــم تعـــديل العديـــد مـــن         
ًكمــا تــم إعــادة  صــياغة بعــض الفقــرات وصــياغة مهاراتهــا  كــذلك  بنــاء الفقــرات فــي ضــوء اقتراحــاتهم 

ً سـؤاال  كمـا هـو 50لة الدراسـة وفرضـياتها وتـم تعـديل مـا يلـزم حيـث أصـبحت األداة تـضم  على أسـئ
    )6(في ملحق

  تطبيق األداة على عينة استطالعية 
 ومـــن غيـــر عينـــة الدراســـة ،طبقـــت أداة الدراســـة علـــى عينـــة اســـتطالعية مـــن مجتمـــع الدراســـة

، قبـل بـاتك لحـساب الـصدق والث طالبـة وذلـ25 حيـث بلغـت عينـة الدراسـة االسـتطالعية ،األصلية
، مــن مدرســة تــل الزعتــر الثانويــة  فــي بدايــة شــهر لدراســة علــى عينــة الدراســة األصــليةتطبيــق أداة ا

    .ية تحديد الصدق والثبات لألداة م، وقد كان الغرض من العينة االستطالع2012فبراير 

  )عية الخطوات التي أجريت بعد تطبيق االختبار على العينة االستطال   (
يح إجابــــات العينــــة ح درجــــة واحــــدة لكــــل إجابــــة ســــؤال صــــحيحة وتــــم تــــصالباحثــــةاســــتخدمت 

ًن ســؤاال الســتخراج الــصدق والــذي تكــون مــن خمــسي) االختبــار ( االســتطالعية علــى أداة الدراســة 
  .، وفي البداية تم استخراج معامل السهولة لالختباروالثبات
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  :معامـل السهولة •
ً مقـسوما ،ن االختبار بعدد المفحوصين الذين أجـابوا إجابـة صـحيحة علـى الفقـرةويحدد للفقرة الواحدة م

                                                       :ً مجموع عدد اإلجابات الصحيحة والخاطئة على الفقرة مـضروبا فـي مائـة حـسب المعادلـة اآلتيـةعلى
 ).342: 1982،أبو لبدة(

  

                                 100    ×                      عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة   =   السھولة للفقرة نسبة

   ) الصحيحة+ الخاطئة(ه من المفحوصين يعلعدد من حاول ا�جابة                  

  وتم إيجاد،فقرةبة صحيحة عن كل ولذلك تم فرز الذين أجابوا إجابة خاطئة والذين أجابوا إجا
  .) 4.4 الجدول التالي جدول(معامل السهولة لكل فقرة كما هو واضح في 

  يبين معامل السھولة لpختبار الذي طبق على العينة ا�ستطpعية ) 4( جدول 

  رقم الفقرة
عدد الذين 

أجابوا إجابة 
  صحيحة

عدد الذين 
أجابوا 
إجابة 
  خاطئة

معامل 
  السھولة

رقم 
  الفقرة

 عدد الذين
أجابوا 
إجابة 
  صحيحة

عدد الذين 
أجابوا 
إجابة 
  خاطئة

معامل 
  السھولة

 1  19 31 38 26   15 35 30 

 2  21 29 42 27   19 31 38 

 3  17 33 34 28   16 34 32 

 4  20 30 40 29   20 30 40 

 5  16 34 32 30   19 31 38 

 6  19 31 38 31   9 41 18 

 7  20 30 40 32   12 38 24 

 8  16 34 32 33   21 29 42 

 9  22 28 44 34   19 31 38 

 10  20 30 40 35   18 32 36 

 11  15 35 30 36   12 38 24 

 12  17 33 34 37   18 32 36 

 13  16 34 32 38   17 33 34 

 14  18 32 36 39   16 34 32 

 15  18 32 36 40   16 34 32 

 16  18 32 36 41   9 41 18 

 17  19 31 38 42   18 32 36 

 18  12 38 24 43   8 42 16 

 19  17 33 34 

  

44   20 30 40 

 20  19 31 38   45   15 35 30 

 21  13 37 26   46   20 30 40 

 22  14 36 28   47   17 33 34 

 23  12 38 24   48   18 32 36 

 24  13 37 26   49   14 36 28 

 25  15 35 30   50   20 30 40 

 تكون أسئلة تحمي  بحيث،%70إلى % 30ويمكن أن تتدرج معامالت السهولة المقبولة من 
ا لتالئم  الحدود يجعل األسئلة متدرجة في صعوبته وألن توسيع هذه،ألقوياء االضعفاء وتتحدى

 ).347: 1982،أبو لبدة( .مختلف مستويات الطلبة
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% 80-%15وعلــى هــذا األســاس وأكثــر للدقــة تــم األخــذ بــالفقرات التــي تتــراوح معامــل ســهولتها مــن 
% 18وجميعهــــا تراعــــي معامــــل الــــسهولة حيــــث تراوحــــت بــــين  لــــم تحــــذف أي فقــــرة  وبالتــــالي فــــأعلى

  .%42و

 :)صدق المقارنة الطرفية أو  الصدق التميزي (معامل التمييز * 

 لطلبـة الممتـازين وبـين فئـة الطلبـةمعامل التمييز يبين أن فقرات االختبار ذات تمييز واضح بين فئـة ا
 ).348: 1982،أبو لبدة( .الضعفاء

متــــازين والــــضعفاء  وتــــم فــــرز الم،ًوعلــــى ذلــــك فإنــــه تــــم ترتيــــب العالمــــات تنازليــــا حــــسب المجمــــوع الكلــــي
 ثم بعد ذلـك تـم احتـساب معامـل التمييـز بواسـطة المعادلـة ،ًاطالب12 مجموعةلمجموعتين بحيث تكون كل 

 ).348: 1982أبو لبدة،(:اآلتية
  

 

  
  

  معامل التميز لفقرات االختبار) 5(جدول 
  

رقم 
  الفقرة
  
  

عدد ا�جابات 
  الصحيحة في

المجموع الدنيا 
  للفقرة

عدد ا�جابات 
يحة في الصح

المجموعة 
  ا للفقرةيعلال

معامل 
  التمييز

رقم 
  الفقرة

عدد ا�جابات 
الصحيحة في 
المجموع الدنيا 

  للفقرة

عدد ا�جابات 
الصحيحة في 

ا علٮالمجموعة ال
  للفقرة

معامل 
  التمييز

1  7 12 0.42 26  4 11 0.58 

2  10 11 0.08 27   7 12 0.42 

3  6 11 0.42 28  5 11 0.50 

4  8 12 0.33 29  8 12 0.33 

5  6 10 0.33 30  7 12 0.42 

6  7 12 0.41 31  3 6 0.25 

7  8 12 0.33 32  2 10 0.67 

8  4 12 0.66 33  9 12 0.25 

9  10 12 0.17 34  7 12 0.42 

10  8 12 0.33 35  7 11 0.33 

11  7 8 0.08 36  4 8 0.33 

12  6 11 0.42 37  6 12 0.50 

13  7 10 0.25 38  7 10 0.25 

14  8 10 0.16 39  6 10 0.33 

15  6 12 0.50 40  6 10 0.33 

16  6 12 0.50 41  2 7 0.42 

17  8 11 0.25 42  6 12 0.50 

18  3 9 0.50 

  

43  1 7 0.50 

  عدد اإلجابات الصحيحة في المجموع الدنيا للفقرة –ا للفقرة يعلعدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة ال=معامل التمييز للفقرة الواحدة 

   )           12( في إحدى المجموعتين الطالبات                           عدد    
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رقم 
  الفقرة
  
  

عدد ا�جابات 
  الصحيحة في

المجموع الدنيا 
  للفقرة

عدد ا�جابات 
يحة في الصح

المجموعة 
  ا للفقرةيعلال

معامل 
  التمييز

رقم 
  الفقرة

عدد ا�جابات 
الصحيحة في 
المجموع الدنيا 

  للفقرة

عدد ا�جابات 
الصحيحة في 

ا علٮالمجموعة ال
  للفقرة

معامل 
  التمييز

19  5 12 0.58 44  9 11 0.17 

20  7 12 0.42   45  5 10 0.42 

21  4 9 0.42   46  8 12 0.33 

22  4 10 0.50   47  6 11 0.42 

23  3 9 0.50   48  7 11 0.33 

24  3 10 0.58   49  5 9 0.33 

25  4 11 0.58   50  8 12 0.33 

 وأي فقرة ذات ،ذات تمييز مقبول0.39 – 0.20من المعلوم أن فقرة ذات معامل تمييز من 
 )295: 1993،عودة(تعتبر ذات تمييز جيد  0.39 تمييز أعلى من 

 حذف األسئلة التي كان معامل تمييزها أقل من  ً وبناء على معامالت التمييز تم،وعلى ذلك
   )44 ،14، 11،  9(  وعلى ذلك حذفت الفقرات ،1.2

  .تعتبر ضعيفة التمييز وينصح بحذفها 0.19 -أي فقرة ذات تمييز من صفر " :وذلك ألن
  : العينة ا�ستطpعيةصدق ا�تساق الداخلي zداة الدراسة- 2

من مجتمع الدراسـة غيـر عينـة الدراسـة ) 25(مكونة منعلى عينة استطالعية ختبار  االُطبق
 درجــة الباحثــةاســتخدمت  االســتطالعية تــم تــصحيح األداة  ووبعــد تطبيــق األداة علــى العينــة. األصــلية

) االختبـار( العينـة االسـتطالعية علـى أداة الدراسـة إجابـاتواحدة لكل إجابة سؤال صحيحة وتم تفريـغ 
 Studies) Social  for  الـرزم اإلحـصائية– SPSSى برنـامج عل،ًوالـذي تكـون مـن خمـسين سـؤاال

Package.(Statistical  - فـي الحاسـوب  لحـساب الـصدق والثبـات و تـم حـساب صـدق االتـساق 
 حيــث ،الــداخلي وذلــك بإيجــاد معامــل ارتبــاط كــل ســؤال  مــع المجمــوع الكلــي لــدرجات أســئلة االختبــار

   :ًة إحصائيا وقد كانت النتائج ضمن الجدول التاليدالالغير صادقة والغير سيتم حذف الفقرات 
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    االختباريبين صدق االتساق الداخلي  لفقرات ) 6(جدول   
 

رقم 
  السؤال

معامل 
  ا�رتباط

رقم   الد�لة
  السؤال

معامل 
  ا�رتباط

  الد�لة
مستوى 
  الد�لة

رقم 
  السؤال

معامل 
  ا�رتباط

  

1 0.569** 
دال عند 
0.01 18 *0.406 0.049 

دال عند 
 غير دال 0.346 35 0.05

 0.001 0.709** 19 غير دال 0.2640 2
دال عند 
 غير دال 0.325 36 0.01

3 .5220** 
دال عند 
0.01 20 **0.644 0.001 

دال عند 
0.01 37 **0.576 

دال عند 
0.01 

4 .5820** 
دال عند 
0.01 21 *0.395 0.050 

دال عند 
0.05 38 **0.522 

عند دال 
0.05 

5 .5430** 
دال عند 
0.01 22 **0.528 0.008 

دال عند 
 غير دال 0.361 39 0.01

6 .5690** 
دال عند 
0.01 23 **0.547 0.006 

دال عند 
0.01 40 **0.556 

دال عند 
0.01 

7 .5720** 
دال عند 
0.01 24 **0.580 0.003 

دال عند 
0.01 41 **0.574 

دال عند 
0.01 

8 .6670** 
 عند دال

0.01 25 **0.532 0.002 
دال عند 
0.01 42 **0.567 

 .0دال عند 
01 

9 .4940* 
دال عند 
0.05 26 **0.609 0.001 

دال عند 
0.01 43 **0.611 

دال عند 
0.01 

10 .4420* 
دال عند 
0.05 27 **0.709 0.001 

دال عند 
 غير دال 0.079 44 0.01

 0.002 0.644** 28 غير دال 3860. 11
ال عند د

0.01 45 **0.509 
دال عند 
0.01 

12 *0.497 
دال عند 
0.05 29 **0.605 0.008 

دال عند 
0.01 46 **0.654 

دال عند 
0.01 

13 .4470* 
دال عند 
0.05 30 **0.528 0.006 

دال عند 
0.01 47 **0.547 

دال عند 
0.01 

 0.003 0.547** 31 غير دال 0.286 14
دال عند 
0.01 48 

*0.474 
 

دال عند 
0.05 

15 .6270** 
دال عند 
0.01 32 **0.580 0.005 

دال عند 
0.01 49 *0.453 

دال عند 
0.05 

16 .6100** 
دال عند 
0.01 33 **0.550 0.001 

دال عند 
0.01 50 **0.585 

دال عند 
0.01 

17 0.562** 
دال عند 
0.01 

  

34 0.616** 0.002 
دال عند 
0.05 

  

   

  0.01اللة   دال عند مستوى د**
  0.05  دال عند مستوى داللة *

ـــسابق أن  ـــة إحـــصائيا بيتـــضح مـــن الجـــدول ال مـــع يجـــاد معامـــل ارتباطهـــا إجميـــع األســـئلة دال
و ســيتم . وهــذا مــا يــشير إلــى صــدق االتــساق الــداخلي لــألداة ،المجمــوع الكلــي لــدرجات أســئلة االختبــار

   )44 – 39 -36 – 35 – 14 – 11 -2(نها غير دالة  حذف الفقرات التالية أل
  . فقرة43لذلك سيكون عدد فقرات االختبار 
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   حساب الثبات����

 وذلك بعد حذف ، قبل استخراج النتائجاالختبار بإيجاد الثبات لكل فقرات  الباحثة قامت   
  )44 ،14، 11،  9(  الفقرات الفقرات الغير صادقة والتي حذفت كنتيجة للصدق التمييزي

حيث أصبحت  ) 44 – 39 -36 – 35 – 14 – 11 -2(قرات وصدق االتساق الداخلي الف
   .فقرة42يتكون من  ) االختبار ( أداة الدراسة 

  . ) Split- Half( حساب الثبات باستخدام التجزئة النصفية - 
 42 بإيجــاد الثبــات باســتخدام التجزئــة لـــ الباحثــةبعــد حــساب صــدق االتــساق الــداخلي  قامــت 

 ثــم تطبــق معادلــة ســبيرمان بــراون لحــساب معامــل ،spssتخدام برنــامج فقــرة مــن فقــرات االختبــار باســ
 و ذلــك لالطمئنــان ،spss ثــم كــان الثبــات باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ باســتخدام برنــامج ،الثبــات

  .على االختبار قبل تطبيقه على العينة األصلية وكانت النتائج كالتالي
  

   حساب ثبات االختبار )7( جدول

  الثبات باستخدامحساب   الرقم
  قيمة
R 

 قيمة الثبات
R2  
1+R  

 Split- Half (  0.91 0.95(التجزئة النصفية   1

بالتالي يمكن ثابتة وأن الثبات لألداة قوي  ويتبين أن األداة )  7(من الجدول السابق جدول رقم 
  )6(صورة االختبار النهائية فتتضح كما في ملحق  أما. تطبيق األداة باطمئنان

ات األداة  إلى قسمين فردي  فقرئة حيث تم تجز،م حساب التجزئة النصفية بطريقة أخرى كما ت
 وتم إنشاء متغير ثاني ضم معدل األسئلة ،، فتم إنشاء متغير أول  ضم معدل األسئلة الفرديةوزوجي

  : وبحساب تصحيح معامل االرتباط R = 0.943الزوجية  ثم أخذ معامل االرتباط بينهما والذي بلغ
  R=/ 1+R 2بيرمان براون س

  .امل ثبات قوي يؤكد ثبات االختبار وهذا مع،0.9707 نجد أن معامل االرتباط قد بلغ 
 
  :األصليةعلى العينة االختبار تطبيق  

 طالبة كمجموعة 24 طالبة  منها 47  مكونة منأصلية مقصودة  عينة ى االختبار علُطبق        
  .وذلك الستخراج النتائج طالبة كمجموعة ضابطة 23 ،تجريبية
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  :اإللكترونية إعداد بطاقة المالحظة لقياس المهارات -4
  :البطاقة بناء -1

  :وقد كان ضمن خطوات وهي

  :البطاقة وظيفة -أ 
 أثــر تطـــوير وحـــدة إلـــىالتعــرف  مــن أجـــل دراســـة تربويــة تـــستهدف البطاقـــة ببنــاء الباحثـــة تقامــ

اإللكترونيــة لــدى معــايير العالميــة علــى تنميــة المهــارات  فــي ضــوء الا بمبحــث التكنولوجيــاإللكترونيــات
 الفــروق بــين متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة إلــىالتعــرف طالبــات الــصف العاشــر، و

  .2012-2011 العام الدراسي  الفصل الدراسي الثاني  منفي ،للوحدة المطورةوالضابطة تعزى 
 للمهــارة ووضــع إشــارات فــي األعمــدة نــاء أدائــه بمالحظــة ســلوك الطالــب أثحيــث يقــوم المالحــظ

  .المقابلة تحدد درجة إتقان الطالب للمهارة
  

  : األوليةا في صورتهبطاقة المالحظة  مواصفات -ب
  : ضمن المواصفات التاليةالبطاقة  توقد صمم

  ) فقرات4( مرحلة اإلعداد  -1     
  ) فقرات9( مرحلة التصميم -2     
  ) فقرات7  ( مرحلة التقويم-3     

  :البطاقة صياغة فقرات -ج
 مـن ٍة الدراسـة وفرضـياتها تـم وضـع عـددصياغة المهارات التي  تتناسب مع مشكلفي ضوء      

المحكمــين ات خبــراء التربيــة مــن المــشرف وبعــض ًالمهــارات و تــم تعــديل صــياغتها بنــاء علــى مقترحــ
، مرحلـة التقـويم حيـث بلغـت فـي لتـصميممرحلـة اإلعـداد، مرحلـة ا: تى استقرت على المهارات التاليةح

 . فقرة20صورتها األولية 
  :بطاقة المالحظة وقد تم مراعاة اآلتي عند صياغة -د

  .سة وفرضياتهاتنطلق من مشكلة الدرا - 1
  . بكل سهولة ويسرةيستطيع المعلم من خاللها قياس المهارات العملية التطبيقي - 2
  .، مرحلة التقويممرحلة اإلعداد، مرحلة التصميم لى المهارات الرئيسة الثالثتشتمل ع - 3
  .ً لغوياالمالحظة سالمة بنود - 4
  . مصاغة بصورة إجرائية- 5
  . سليمةبالبطاقةمات الخاصة يعل تكون الت- 6
  .المهارات مستويات تناسب  - 7
   . المطورةاإللكترونيات منطلقة من وحدة - 8
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 ،ختــصاص فـي مجــال التكنولوجيــا االعـدد مــن  المحكمــين مـن ذويعلــى  البطاقـة وتـم عــرض
ــيم التا المنــاهج وطرائــق التــدريس وتكنولوجيــوفــي مجــال ، وبعــض المــشرفين التربــويين فــي  مــدارس عل

عـــديلها وتعـــديل صـــياغة بعـــض ً، وتـــم تبعـــا لـــذلك تغييـــر بعـــض الفقـــرات أو ت)2ملحـــق رقـــم  (.القطـــاع
،   مـــن الناحيـــة اللغويـــةمالحظـــة المهـــارات ال، وتجنـــب تكـــرار بعـــض األلفـــاظ فـــي الفقـــرات، واســـتبدالها

نـة مكو على عينـة اسـتطالعية  تم تطبيقهاو فقرة )20( من تتكون األولية ا في صورتهالبطاقة  تيقوب
  .طالبات تالحظ من مالحظتين) 5(من 
  :للبطاقة  التجربة االستطالعية -ه

 العاشر   الصفطالبات من  طالبات 5 على عينة استطالعية بلغ عددها البطاقة ثم تطبيق 
 وذلك في ،وهي غير عينة الدراسة التجريبية والضابطة  تل الزعتر الثانويةاألساسي في مدرسة 

  .حساب الصدق والثبات، وقد كان الغرض من العينة االستطالعية 2012 فبرايربداية شهر 

  : على العينة االستطالعيةالبطاقة  الخطوات التي أجريت بعد تطبيق -و
  :البطاقةتصحيح 

ً تصحيح البطاقات الخمسة لمرتين حيث كان مالحظان ضمن المعيار التالي بناء على الدراسات تم
  . وعلى رأي اإلحصائيين،السابقة

  ًبدرجة قليلة جدا   بدرجة قليلة   بدرجة متوسطة   بدرجة كبيرة  ًبدرجة كبيرة جدا
  عالمة واحدة   عالمتان    عالمات 3   عالمات 4   عالمات 5
  :لبطاقة المالحظة حساب الصدق  -2

، أي الدقـة التـي يقـيس بهـا الفحـص ًار فعال أو حقيقة ما وضع لقياسـهيعرف الصدق بأنه قياس االختب
  ).242: 1982،أبو لبدة (.ما يجب أن يقيسه

َوُأقتصر في هذه الدراسة على  ِ ُ   حيث استهدف التحكيم على البطاقة التأكد من ،  المحكمينصدقْ
  .كلة الدراسة وفرضياتها من مشاقةانطالق البط –1
  . بكل سهولة ويسرة يستطيع المعلم من خاللها قياس المهارات العملية التطبيقي- 2   

  .ً لغوياالمالحظة سالمة بنود - 3
  .المهارات مستوى الطالبات في المهارات العملية فقرات تناسب  - 4
  . المطورةاإللكترونيات انطالقها من وحدة - 5

ٕ ولـم تحـذف فقـرات وانمـا عـدلت ، وتم تصحيح األخطاء اللغويـة،ات البطاقةوقد تم تعديل بعض فقر
  )2(تهم وأسماء المحكمين في ملحقبعض الفقرات في ضوء آراء المحكمين  ومالحظا

  
  : حساب الثبات لبطاقة المالحظة -3
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ــة هولــستي األولــىتــم  حــساب الثبــات للبطاقــة بطــريقتين    لقيــاس نــسبة Holisty باســتخدام معادل
  . لثانية باستخدام التجزئة النصفية، وا المالحظتينقانإت

   cooperكوبرالمالحظة باستخدام معادلة حساب الثبات لبطاقة  -

، حيــث تــم مالحظــة خمــسة طالبــات مــن مالحظتــين فــي نفــس لمالحظتــين اإتقــان لقيــاس نــسبة      
   .ت في البطاقةالوقت التي تقوم به الطالبة بالممارسة العملية للمهارة وتسجيل المالحظا

  :دلة هولستي التاليةوطريقة حساب الثبات باستخدام معا
  100× ) عدد مرات عدم االتفاق + عدد مرات االتفاق / عدد مرات االتفاق = ( االتفاق نسبة

  :وقد كانت النتيجة ضمن الجدول التالي
  

   حساب ثبات بطاقة المالحظة)8(جدول 
%نسبة االتفاق  رقم المهارة في البطاقة  

1 93.8 

2 94.1 

3 93.3 

4 92.9 

5 100.0 

6 100.0 

7 100.0 

8 92.9 

9 100.0 

10 93.3 

11 100.0 

12 93.8 

13 92.3 

14 92.3 

15 100.0 

16 100.0 

17 93.8 

18 92.3 

19 92.3 

20 100.0 

 95.8 المتوسط
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  )   Split- Half( حساب الثبات باستخدام التجزئة النصفية -
 فقــرة مــن فقــرات بطاقــة المالحظــة باســتخدام 20جــاد الثبــات باســتخدام التجزئــة ل بإيالباحثــةقامــت      

 ثــم كــان الثبــات ، ثــم تطبيــق معادلــة التــصحيح لــسبيرمان بــراون لحــساب معامــل الثبــات،spssبرنــامج 
مان بــراون بير ثــم تطبيــق معادلــة التــصحيح لــسspssباســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ باســتخدام برنــامج 

، و ذلــك لالطمئنــان علــى بطاقــة المالحظــة قبــل تطبيقهــا علــى العينــة األصــلية لحــساب معامــل الثبــات
  .يوكانت النتائج كالتال
  يبين الثبات  لبطاقة المالحظة  ) 9 (جدول رقم                    

  قيمة  حساب الثبات باستخدام  الرقم
R  

 قيمة الثبات

R2  
1+R  

 Split- Half (  0.98 0.99(التجزئة النصفية   1

 الثبات لبطاقة يتبين أن بطاقة المالحظة  ثابتة و أن)  9(ن الجدول السابق جدول رقم م  
صورة البطاقة النهائية كما هي لم  أما .بالتالي يمكن تطبيق األداة باطمئنانالمالحظة  قوي  و

  )7(ها تغيير بعد التطبيق االستطالعي  كما في ملحق يعليحدث 
  )ضبط المتغيرات المتوقع تأثيرھا على الدراسة (  العوامل ضبط

 علــــى ضــــمان دقــــة النتــــائج مــــن المــــؤثرات الخارجيــــة حرصــــت علــــى تكــــافؤ الباحثــــةلحــــرص   
علـى اقة المالحظة القبليـة، و، وبط في التحصيل وفي االختبار القبليالمجموعتين الضابطة والتجريبية

 ، قبـل التطبيـق التجريبـي  للدراسـة  زمـن التطبيـق لألداتـينتساوي المجموعتين الضابطة والتجريبية في
، وللتأكـد مـن تكـافؤ المجمـوعتين التجريبيـة  بعـد ذلـك  بعملية التـدريس للمجمـوعتينالباحثة امتحيث ق

ت الباحثــة  الخاصــة بطالبــات العاشــر اســتخدماإللكترونيــةوالــضابطة قبــل التطبيــق التجريبــي للمهــارات 
درجات التجريبية قبلي والضابطة قبلـي فـي كـل مـن االختبـار و بطاقـة متوسط مقارنة بين لل اختبار ت

 لكــل 30أن ن اقــل مــن  أي) 24= ن (قبلــي للتجريبيــة والــضابطة ) 24= ن( المالحظــة  وحيــث أن 
اسـتخدام اختبـار فـتم في غيرالمعلمية SPSS برنامج  تم استخدام لذلكمستقلتين،  العينة من العينتين

  ف  سمرنو–كولمجروف 
. (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) لمعرفة إن كان العينتين ذات توزيع طبيعـي 

ًأم ال فــإن كــان التوزيــع طبيعيــا اعتــداليا يمكــن تطبيــق اختبــار تــي تــست ، وان لــم يكــن التوزيــع طبيعيــا  ً ًٕ
يعـي وقـد  وتوزيعهـا غيـر طب30يمكن استخدام االختبـار الالبرامتـري مـان وتنـي للعينـات التـي اقـل مـن 

  : كانت نتائج تحليل االختبار للعينتين كالتالي
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  )10(جدول 

ــــــــع   نوع األداة  العينة التوزي
  السالب

التوزيـــــــــــــــع 
  الموجب

ـــــــــــــــع  التوزي
  المطلق

ــــار ) (KSاختب
   Zلـ

مــــــستوى 
  الداللة

المجموعــــة التجريبيـــــة  0.305 0.969 0.198  0.198  0.131- االختبار
 0.318 0.958 0.196  0.140  0.196-  بطاقة المالحظة  )24=(قبلي ن 

المجموعــــة الــــضابطة  0.068 1.302 0.271 0.173 0.271- االختبار
 0.527 0.811 0.169 0.120 0.169-  بطاقة المالحظة  )23=( قبلي ن 

 الفـرض نقبـل وبالتالي 0.05نه أكبر من ير دال حيث إبالنظر لمستوى الداللة في العينتين نجد أنه غ
 الفـرض البـديل فـي ونـرفض، فـي اختبـار وبطاقـة المالحظـة  للعينتـين تـدالي  توزيـع اعبوجـودالصفري 

البـارامتري بـسبب اعتداليـة توزيـع الـدرجات جود توزيع اعتـدالي وبالتـالي يمكـن اسـتخدام ت تـست عدم 
ً عــن ثالثــين فــردا، األمــر الــذي يحقــق شــروط يقــل عــدد أفــراد العينــة ألن و نمجمــوعتيالفــي كــل مــن 

، والجـدول )210: 2005أبـو عـالم، (رق بـين متوسـطي مجمـوعتين مـستقلتينللفـ) ت(استخدام اختبار 
   )11(جدول :التالي يبين ذلك

  : وقد كانت النتيجة كالتالي

في المقارنة بين متوسطات  الدرجات في  اختبار المهارات   "  T"يبين اختبار ) 11(جدول 
  طة القبلي بين عينة الدراسة التجريبية والضاباإللكترونية

  المتوسط  العدد  المجموعة  المجال 
   الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت

T-Test
  )القيمة االحتمالية(

   مستوى الداللة
  الداللة

  األدائي  0.32  2.53  24  تجريبية قبلي
  0.35  2.62  23  ضابطة قبلي )مرحلة اإلعداد(

-
0.895  

0.376  
  

  غير دال

  األدائي  0.44  1.89  24  ليتجريبية قب
  0.50  1.84  23  ضابطة قبلي )التصميم مرحلة(

 غير دال  0.702  0.385

  األدائي  0.46  1.80  24  تجريبية قبلي
  0.50  1.65  23  ضابطة قبلي )مرحلة التقويم(

 غير دال  0.287  1.078

بطاقة ( األدائي  0.37  2.20  24  تجريبية قبلي
  0.53  2.23  23  يضابطة قبل )المالحظة عام 

-
0.233   

 غير دال   0.817

ً علـــى عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة احـــصائيا بـــين المجمـــوعتين الـــضابطة القبليـــة تتـــدل نتيجـــة اختبـــار 
 المجمــوعتين الــضابطة والتجريبيــة فــي بطاقــة المالحظــة  تكــافؤوالتجريبيــة القبليــة  وهــذا يــدل علــى 

  .قبل التطبيق البعدي ) بطاقة المهارات  اإللكترونية(
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  الدراسة  خطوات :ًارابع
االطـــالع علـــى األدب التربـــوي المتعلـــق بموضـــوع الدراســـة الحاليـــة واالطـــالع علـــى الدراســـات الـــسابقة  .1

 .المتعلقة بموضوع الدراسة
 .الحصول على المعايير العالمية لمنهج التكنولوجيا للصف العاشر وترجمتها .2
رتها األوليـــة وتحكيمهـــا إعـــداد قائمـــة بالمعـــايير العالميـــة لمـــنهج التكنولوجيـــا للـــصف العاشـــر فـــي صـــو .3

 .والخروج منها بالصورة النهائية للقائمة
 .تحليل محتوى مقرر التكنولوجيا للصف العاشر من قبل معلمتي تكنولوجيا .4
 .بين المعلمتين ) cooper( حساب ثبات التحليل من خالل معادلة  .5
 .تم رصد النتائج ومناقشتها وتفسيرها .6
لوضع  بالمناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم وذلك تم عقد ورشة عمل لمجموعة من المختصين .7

 وفي ،معايير لقبول نسب تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا للصف السابع في ضوء المعايير العالمية
 .ضوء آرائهم تم تحديد المعايير األكثر حاجة

 ، والتحليل وكل ما يصاحبها من أنشطة ووسائل في ضوء نتائج التحكيم، إعداد المادة المطورة .8
 .وعرضها على المحكمين

 .إعداد االختبار التحصيلي للوحدة المطورة وعرضها على المحكمين .9
 .إعداد بطاقة المالحظة للمهارات اإللكترونية وعرضها على المحكمين .10
 .التأكد من الصدق والثبات لالختبار و بطاقة المالحظة .11
 .قياس األداء القبلي لالختبار وبطاقة المالحظة .12
 . الوحدة المطورة المقترحةتنفيذ .13
 .قياس األداء البعدي لالختبار وبطاقة المالحظة .14
 .تصحيح االختبار وبطاقة المالحظة وجمع البيانات وتحليل النتائج .15
 .مناقشة وتفسير النتائج .16
 . تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل لها .17

   المعالجات اإلحصائية :ًاخامس

  :في إجراء المعالجات اإلحصائية ) SPSS(باحثة في برنامج الرزمة اإلحصائيةاستعانت ال
معامل ألفا  واختبار التجزئة النصفية و ، ومعامالت االرتباط لبيرسون، معامل السهولة والتمييز- 1

  .الصدق والثبات لفقرات االختبار وبطاقة المالحظةكرونباخ لحساب 
  .تينالمالحظ لحساب ثبات كوبر ومعادلة - 2
    . ومعادلة حجم األثر–ومعادلة الكسب لبالك  - النسب المئوية - 3
  . ومان وتني الختبار فروض الدراسة، ت اختبار - 4
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  الخامسالفصل 
  النتائج والتوصيات والمقترحات

  تساؤالت  الدراسة نتائج اإلجابة عن : ًأوال

  نتائج ومناقشة السؤال األول  -

  نينتائج ومناقشة السؤال الثا -

   الثالثالسؤالنتائج ومناقشة  -

  الرابع السؤالنتائج ومناقشة  -

  الخامس السؤالنتائج ومناقشة  -

  السادس السؤالنتائج ومناقشة  -

  السابع السؤالنتائج ومناقشة  -

  التوصيات والمقترحات: ًثانيا
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  الخامسالفصل 
  والتوصيات والمقترحات النتائج

  

ا فـي مـنهج تكنولوجيـا الـصف  المعـايير العالميـة الواجـب توافرهـ تحديـدىهدفت هذه الدراسـة إلـ
فر المعـــايير العالميـــة فـــي وحـــدة اإللكترونيـــات فـــي مـــنهج تكنولوجيـــا  مـــدى تـــواإلـــى، والتعـــرف رالعاشـــ

 مـــنهج فـــي اإللكترونيـــة المـــراد تنميتهـــا فـــي وحـــدة اإللكترونيـــات، و تحديـــد  المهـــارات الـــصف العاشـــر
 اإللكترونيـــاتكمـــا هـــدفت إلـــى إعـــداد صـــورة للمـــادة المطـــورة عـــن وحـــدة ، رلـــصف العاشـــالتكنولوجيـــا ل

 بمبحــث  أثــر تطــوير وحــدة اإللكترونيــاتإلــىالتعــرف والعاشــر فــي ضــوء المعــايير العالميــة، للــصف 
 العالمية على تنمية المهارات اإللكترونية لدى طالبـات الـصف العاشـر، التكنولوجيا في ضوء المعايير

 للوحــدة ضابطة تعــزىين متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والــ الفــروق بــإلــىالتعــرف و
ً لـــذا  ســـيتناول هـــذا الفـــصل وصـــفا للمـــنهج المتبـــع فـــي الدراســـة و مجتمـــع الدراســـة وعينـــة  ،المطـــورة 
  .أدوات الدراسة واألسلوب اإلحصائيالدراسة و

  

  نتائج ومناقشة السؤال األول 
ـــ ـــسؤال األولعـــنة لإلجاب ـــذي يـــنص ع: ال ـــال ـــة الواجـــب توافرهـــا فـــي مبحـــث  مـــا  ":ىل المعـــايير العالمي

   "؟تكنولوجيا الصف العاشر األساسي بفلسطين
جيــا  عــدة خطــوات لتحديــد أهــم المعــايير العالميــة الواجــب توافرهــا فــي مبحــث تكنولوالباحثــةاســتخدمت 

ول علـى  وقـد تـم الحـص،عبـر االنترنـت وفـي ثنايـا الكتـب بالبحـث ،الصف العاشـر األساسـي بفلـسطين
كتـــاب يتـــضمن المعـــايير العالميـــة لمحتـــوى مقـــرر التكنولوجيـــا للمرحلـــة الثانويـــة  التـــي وضـــعتها واليـــة 

 ومن ثم قامت ، )ITEA( أوهايو األمريكية باالستناد إلى معايير الجمعية الدولية للتربية التكنولوجية 
محــاور رئيــسة و ) 4(ليــة مــن  وقــد تكونــت قائمــة المعــايير فــي صــورتها األو،الباحثــة بترجمــة المعــايير

  ).1( ملحق رقم ،ًامعيار) 76(ًمجاال تفرع عنها ) 20(
المعــايير التــي تــم الوصــول إليهــا معــايير أجنبيــة وال يمكــن أن تناســب معــايير أجنبيــة دولــة مــن العــالم و

  لذا  تم عقد ورشة عمل لمجموعة من المختصين بالمناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعلـيم،الثالث
  . مناهجنا الفلسطينيةمتالئوذلك لجعل هذه المعايير تناسب و

  
  

ٕمــن أجــل تحكيمهــا وابــداء الــرأي ) 2(وقــد تــم عــرض القائمــة علــى مجموعــة مــن المحكمــين ملحــق رقــم 
 وفي ضـوء آرائهـم تـم حـذف بعـض العبـارات ، وتحديد مدى مناسبتها للصف العاشر في فلسطين،فيها



 85

  بحيــث تكونــت فــي صــورتها النهائيــة ،عبــارة) 15(فلــسطين وهــي لعــدم  مناســبتها الــصف العاشــر فــي 
  ).3( ملحق رقم ،ًمعيارا) 58(ًمجاال و) 20(محاور رئيسة و) 4(من 

  

   الثانينتائج ومناقشة السؤال 
ــ:الثــاني الــسؤال نلإلجابــة  عــ فر المعــايير العالميــة فــي وحــدة مــدى تــوامــا  :ىالــذي يــنص عل

   "؟ صف العاشر األساسي بفلسطين  بمبحث تكنولوجيا الاإللكترونيات
لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال تـــم تحليـــل محتـــوى مقـــرر التكنولوجيـــا للـــصف العاشـــر فـــي ضـــوء المعـــايير 

  ).4(ًالعالمية والتي تم إعدادها مسبقا على هيئة أداة تحليل المحتوى  ملحق رقم 
حاور الرئيسة  األساسي في ضوء المالعاشر نتائج تحليل محتوى مقرر التكنولوجيا للصف  -

  .للمعايير العالمية
  ًيبين تحليل محتوي الوحدة وفقا للمحاور المعايير العالمية األربعة ) 12( جدول               

  المجموع  الدارات المتكاملة  أنظمة العد والمنطق  الترانزستور  الثنائيات  موصلية المواد  لموضوعاتا
  م

  %النسبة  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار  المحاور 

طبيعة   .1
  التكنولوجيا

8  2.75%  5  1.72%  11  3.78%  12  4.12%  3  1.03%  13.4%  

التكنولوجيا   .2
  والمجتمع

5  1.72%  107  36.75%  3  1.03%  21  7.22%  5  1.72%  48.44%  

التعامل مع   .3
  التكنولوجيا

29  9.99%  10  3.5%  7  2.38%  0  0%  0  0%  15.86%  

التصميم و   .4
  االبتكار

18  6.18  20  6.88%  18  6.18%  3  1.03%  5  1.72%  22.29  

  %100  %4.74  13  %12.45  36  %13.37  39  %48.85  142  %20.64  60  المجموع

  

يتضح من الجدول السابق عدم توازن النسب حيـث تراوحـت نـسب التـسجيل للمعـايير العالميـة 
 فقــد حــصل محــور  تكنولوجيــا والمجتمــع علــى ،% 48.44إلــى % 13.4فــي مجمــل المحــاور مــا بــين 

  .أعلى نسبة مقارنة بباقي المحاور
 ،وحدة اإللكترونياتأما فيما يخص الوحدات فقد أظهرت النتائج عدم توازن في توزيع المعايير في 

 ( حيث حصلت درس ،%4.74إلى % 48.85فقد تراوحت نسب توزيع المعايير في الوحدات مابين 
  .مقارنة بباقي الدروس %  48.85على أعلى تسجيل وهو ) الثنائيات

  

  :وتفسر الباحثة النتيجة السابقة 

فــــي ضــــوء النتــــائج التــــي توصــــلت لهــــا الباحثــــة يتــــضح ضــــعف تــــوافر المعــــايير العالميــــة فــــي مــــنهج 
ًالتكنولوجيا للصف العاشر األساسي، وقد أغفل المنهج نهائيا محورا فـي غايـة األهمي ة هـو محـــــــــــــور ــــــً

وقد يعزى ذلك إلى اشـتمال هـذا المحـور علـى معـايير فرعيـة متعـددة تتعلـق ) التعامل مع التكنولوجيا( 
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 وتطبيق المنهج التصميمي، باإلضافة إلـى أن بعـض المعـايير ،بمهارات صيانة المنتجات التكنولوجية
  .ن كانت بشكل نظريٕالمتضمنة في هذا المحور قد تناولها منهاج الصف التاسع وا

والنتــائج الــسابق ذكرهــا توضــح أن مــنهج التكنولوجيــا للــصف العاشــر ال يراعــي المعــايير العالميــة التــي 
ــــة ــــة أوهــــايو األمريكي ــــاهج ،وضــــعتها والي ــــاء من ــــسطينية فــــي بن ــــة الفل ــــة التجرب  ولعــــل هــــذا يفــــسره حداث

 ،الميـــة فـــي بنـــاء تلـــك المنـــاهج وضـــعف اســـتفادتها مـــن التجـــارب والتطبيقـــات العربيـــة والع،التكنولوجيـــا
ُ كمـا وقـد يعـزى إلـى  وجـود فجـوة ،وكذلك قلة المتخصصين في مجال التربية التكنولوجية فـي فلـسطين

  .تكنولوجية هائلة بين المجتمع األمريكي الذي وضعت المعايير من أجله وبين المجتمع الفلسطيني 
  

   الثالثنتائج ومناقشة السؤال 
  اإللكترونيــة المــراد تنميتهــا فــي وحــدة اإللكترونيــاتمــا  المهــارات  :لــثالثا الــسؤال نلإلجابــة عــ

   "؟ التكنولوجيا للصف العاشرمنهجفي 
 المـراد تنميتهـا فـي اإللكترونيـةالمهـارات  لتحديـد  بعدة خطوات تفصيلية في الفصل الرابعالباحثة تقام

  -:الخطوات هيوملخص هذه  التكنولوجيا للصف العاشر منهج  في اإللكترونياتوحدة 
المعــايير العالميــة الواجــب توافرهــا فــي مبحــث تكنولوجيــا الــصف العاشــر األساســي التوصــل إلــى  - 1

 .بفلسطين
فـــي ضـــوء     بمبحـــث تكنولوجيـــا الـــصف العاشـــر األساســـي بفلـــسطيناإللكترونيـــاتوحـــدة تحليـــل  - 2

 . العالميةرالمعايي
 ،شــعت(دراســة   ،)2008 ،شــقفة(اســة در،)2007النــادي(االســتفادة مــن الدراســات الــسابقة مثــل دراســة 

2009 (   

 التكنولوجيـا مـنهج  في تها في وحدة اإللكترونيات المراد تنمياإللكترونيةتحديد قائمة من المهارات  - 3
 . على ضوء ما سبقللصف العاشر

عــرض القائمــة علــى مجموعـــة مــن مدرســي التكنولوجيــا ومـــشرفي التكنولوجيــا لتــصبح جــاهزة فـــي  - 4
 .صورتها األولية 

 اإللكترونيـاتض قائمة المهارات على مجموعة من المحكمين لتحديـد مـستوى مناسـبتها لوحـدة عر - 5
 .ير العالمية وحذف وتعديل ما يلزمولمستوى الطالبات ولمطابقتها للمعاي

   )5( إلى قائمة المهارات ملحق رقم الباحثةوقد توصلت 
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   الرابعنتائج ومناقشة السؤال 
 صـــــورة المـــــادة المطـــــورة عـــــن وحـــــدة  مـــــا:ىالـــــذي يـــــنص علـــــ :الرابـــــع الـــــسؤال عـــــنلإلجابـــــة 

   "؟ للصف العاشر في ضوء المعايير العالميةاإللكترونيات
 وحدة اإللكترونيات إلعداد مادة مطورة عن  تفصيلية في الفصل الرابع بعدة خطواتالباحثةقامت 

وتتكون )  8( ق ورة المادة المطورة في ملح وتظهر ص،للصف العاشر في ضوء المعايير العالمية
  :المادة المطورة من التالي

 – المنطق – أنظمة العد - الترانزستور-الثنائيات–موصلية المواد للتيار ( دروس الوحدة وهي - 1
  )الدارات المتكاملة 

   يشتمل كل درس على المهارات المعرفية و األدائية في ضوء المعايير العالمية للمهارات- 2
 )9( المطورة موجودة في ملحق جارب الخاصة بوحدة اإللكترونيات لتطبيق الت دليل التجارب - 3

  الخامسنتائج ومناقشة السؤال 

 بمبحــث تطــوير وحــدة اإللكترونيــاتثــر أ مــا  ":ىالــذي يــنص علــ :الخــامس الــسؤال نعــ لإلجابــة     
 ترونيــةنــب المعرفــي واألدائــي للمهــارات اإللك فــي ضــوء المعــايير العالميــة علــى تنميــة الجااالتكنولوجيــ

   "؟لدى طالبات الصف العاشر
فـي تنميـة الجانــب  طالبـات الـصف العاشـرمـستويات تـه علــى علي وفاالوحـدة المطـورةوللتحقـق مـن أثـر 

 )Black(ك معادلــة الكــسب لــبال الباحثــةاســتخدمت  ،دائــي للمهــارات اإللكترونيــة لــديهنالمعرفــي واأل
Modifies Gain Ratio وفقا للمعادلة اآلتية وذلك لحساب نسبة الكسب المعدل :  

  
                           الكسب الخام                  الكسب الخام

  ---------------   +   -----------= نسبة الكسب المعدل 
                          الكسب المتوقع          النهاية العظمى لالختبار

  ث ص      الدرجة في االختبار البعدي س                 حي-ص= حيث الكسب الخام 
   الدرجة في االختبار القبلي                                                   حيث  س    

   س                     حيث د        النهاية العظمى لالختبار-د=  والكسب المتوقع  
جريبيــة مقارنــة باالختبــار القبلــي للتجريبيــة تللعينــة الوعلــى ذلــك فــإن الكــسب المعــدل لالختبــار البعــدي 

لتجريبيــة مقارنــة ببطاقــة المالحظــة  للعينــة اولبطاقــة المالحظــة البعديــة)  مهــارات الجانــب المعرفــي (
   )12(كما يتضح في الجدول التالي جدول ) مهارات الجانب األدائي (القبلية للتجريبية 
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  )13(جدول 

  المھارات في  الجانب
  الدرجة في=ص

  االختبار البعدي
  الدرجة في=س

  االختبار القبلي
  النهاية= د

  العظمى
  = س-ص

  الكسب الخام
  = س –د 

  المتوقع الكسب
الكسب 
  المعدل

 1.32 18.67 17.13 42 23.33 40.46  )ا�ختبار( المعرفي 

 1.19 9.52 7.52 20 10.48 18.00 ) مرحلة ا�عداد–بطاقة المpحظة ( اzدائي

 1.14 28.43 20.18 45 16.57 36.75 ) مرحلة التصميم–المpحظة بطاقة (اzدائي

 1.18 23.43 17.14 35 11.57 28.71 ) مرحلة التقويم –بطاقة المpحظة ( اzدائي

 1.16 61.39 44.85 100 38.61 83.46 )بطاقة المpحظة بشكل عام ( اzدائي

وهــي قريبــة مــن القيمــة ) 1.2(هــي وقــد اعتبــر بــالك أن الحــد الفاصــل العتبــار البرنــامج فعــاال 
 ،فـي بطاقـة المالحظـة) 1.2( بـشكل عـام والتـي بلغـت قيمتهـا المحسوبة للكسب المعـدل  فـي االختبـار

ن جميــع قــيم معــدل الكــسب بالتقريــب تــساوي أو قريبــة مــن عــاد بطاقــة المالحظــة الثالثــة حيــث إوفــي أب
 فـــي ضـــوء المعـــايير احـــث التكنولوجيـــ بمبتطـــوير وحـــدة اإللكترونيـــاتثـــر أولـــذلك يمكـــن اعتبـــار  1.2

 لدى طالبات الصف العاشـر، نب المعرفي واألدائي للمهارات اإللكترونية تنمية الجافي ًالعالمية فعاال 
 نـسبة الكـسب المعـدل بـين اختبـار التجريبيـة  كمـا كانـت،)2006:123،الحناوي(وأثرها إيجابي وفعال 

  .ة الوحدة المطورةعلي وهذا يؤكد فا1.2من  أكبر 1.325البعدي و اختبار الضابطة البعدي 
 ت اســـتخدم التطبيـــق البعـــدي –المجموعـــة التجريبيـــة فعاليـــة البرنـــامج علـــى  وزيـــادة فـــي التأكيـــد مـــن 

جــم لقيــاس الفعاليــة والتــي يتــضح مــن خاللهــا ح"  d"معادلــة مربــع إيتــا ومــن ثــم حــساب قيمــة  الباحثــة
  تأثير تدريس الوحدة المطورة  

  الخاص بحجم التأثير) η²( قانون مربع إيتا 
  . الذي يستخرج بالمعادلة المقابلة

 )η² ( ،حيث إيتا هي ارتباط ثنائي بين المجموعات والمتغير التابع  
  ) ت ( بعد حساب قيمة  ) η²(  ويمكن حساب 

يمكن        مربع إيتا    = η² ،مجموعاتمجموع المربعات بين ال = t2 ، درجة الحريةdf = حيث  
حجم  =  d وهي تعبر عن حجم التأثير وتعطى بالمعادلة اآلتية )  d( إلى قيمة  ) η²( تحويل قيمة 

                           التأثير 
  
  
  

  )350: 1982،أبو لبدة (

     t2 

T2   + df درجة الحرية    =  Η 2 

  
D= 2           η²          

 
 1- η²              
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ــــار  ــــسبة لالختب ــــائج بالن ــــة المالحظــــة) المهــــارات المعرفيــــة( وكانــــت النت ــــة ( ولبطاق )  المهــــارات األدائي
   :كالتالي

   يبين حجم التأثير)14(جدول 

 فالقيمــة هــي التــي تحــدد حجــم تــأثير تــدريس الوحــدة d ننظــر إلــى قيمــة ،ولتحديــد درجــة حجــم التــأثير
  ثر ضعيف يكون حجم األ  0.5 أقل من – d= 0.2:   المطورة  كالتالي

 d=0.5 – يكون حجم األثر متوسط  0.8 أقل من   
d=0.8 –2006:48،نصار(ر  يكون حجم األثر كبي   فأكثر( 

بطاقـــة ًو مـــن الجـــدول الـــسابق يتبـــين أن حجـــم األثـــر كبيـــرا بـــشكل عـــام فـــي االختبـــار وفـــي كـــل أبعـــاد 
   . وفي بطاقة المالحظة ككل،المالحظة

 وذلـك ،ا أثر كبير فـي تنميـة المهـارات اإللكترونيـةوحدة المطورة لهل أن ا إلىترجع الباحثة هذه النتيجة
  :لألسباب اآلتية 

 أعــدت الباحثــة محتــوى الوحــدة بطريقــة تمكــن الطالبــات فــي كثيــر مــن أجــزاءه مــن الــتعلم باســلوب -1
  .التعلم الذاتي 

  . تضمنت الوحدة المطورة العديد من األنشطة والتدريبات المتنوعة -2
 استخدام الوسائل واألدوات اإللكترونية والكهربية التي أدت إلى إضافة عنصري الجذب  التنوع في-3

  .والتشويق
  .ق العملي في الوحدة المطورة أدى إلى زيادة التفاعل بين المتعلم والمادة التعليمية ي التطب-4
  

  المحور
t2 = مجموع  

  المربعات بين
  المجموعات

= df 
  درجة
  الحرية

T2 + df 
2  t=    2η 

t2 + df  

  
  

η²     2  
  

  
-η²1  

  Dقيمة
حجم 
  التأثير

درجة 
حجم 
 التأثير

 كبير 1.573 0.618 1.236 0.382 74.47 46.00 28.47  )ا�ختبار( المعرفي 

بطاقة ( األدائي
 مرحلة –المالحظة 

 )اإلعداد
 كبير 2.011 0.705 1.418 0.503 92.51 46.00 46.51

بطاقة ( األدائي
 مرحلة –المالحظة 

 )التصميم
 كبير 2.257 0.666 1.503 0.556 103.54 46.00 57.54

بطاقة ( األدائي
 مرحلة  –المالحظة 

 )التقويم 
 كبير 2.345 0.649 1.522 0.579 109.35 46.00 63.35

بطاقة ( األدائي
 )المالحظة بشكل عام 

 كبير 1.650 0.771 1.272 0.405 77.34 46.00 31.34
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   ى األوليةوالتحقق من الفرض السادسنتائج ومناقشة السؤال 
 متوسـطات درجـات طالبـات هـل يوجـد اخـتالف بـين ":ىالـذي يـنص علـ :ادسالـس الـسؤال عنلإلجابة 

ـــة و ـــات فـــي المجموعـــة الـــضابطة فـــي المجموعـــة التجريبي ـــب  متوســـطات درجـــات الطالب ـــار الجان اختب
  اإللكترونية؟المعرفي واألدائي للمهارات 

  :التي تنص على وتم التحقق من الفرضية األولى 
متوســطات درجــات بــين  ) α ≥   0.01(  عنــد مــستوى الداللــة وجــد فــروق ذات داللــة إحــصائيةت ال "

 " اإللكترونيــةاختبــار الجانــب المعرفــي واألدائــي للمهــارات فــي  طالبــات المجموعــة التجريبيــة والــضابطة
الجانـــب المعرفـــي   للمقارنـــة بـــين نتـــائج متوســـطات اختبـــار T-Test ت اختبـــار الباحثـــةاســـتخدمت 

 ت الباحثـة اختبـار تاسـتخدم ، حيـثللمهـارات اإللكترونيـة) لمالحظـة بطاقـة ا ( واألدائـي) االختبار (
درجــــات التجريبيــــة بعــــدي والــــضابطة بعــــدي فــــي كــــل مــــن االختبــــار و بطاقــــة مقارنــــة بــــين متوســــط لل

 30قــل مــن أي أن أ بعــدي والــضابطة ) 23= ن(للتجريبيــة بعــدي ) 24= ن(المالحظــة  وحيــث أن  
استخدام اختبار كولمجروف فتم SPSS برنامج ذلك تم استخدام لمستقلتين،  اللكل عينة من العينتين

  sample KS (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test).( سمرنوف –
ًلمعرفـــة إن كـــان العينتـــين ذات توزيـــع طبيعـــي أم ال فـــإن كـــان التوزيـــع طبيعيـــا اعتـــداليا يمكـــن تطبيـــق  ً

ًاختبار تي ، وان لم يكن التوزيع طبيعيا يمكن اسـتخدام ا برامتـري مـان وتنـي للعينـات التـي الختبـار الالٕ
  : وتوزيعها غير طبيعي وقد كانت نتائج تحليل االختبار للعينتين كالتالي30قل من أ

   )15( جدول 

ــــــــع   نوع األداة  العينة التوزي
  السالب

التوزيـــــــــــــــع 
  الموجب

ـــــــــــــــع  التوزي
  المطلق

ــــار ) (KSاختب
   Zلـ

مــــــستوى 
  الداللة

المجموعــــة التجريبيـــــة  0.089 1.247 0.254  0.252  0.254- االختبار
  0.101 1.22 0.249  0.249  0.177-  بطاقة المالحظة  )24=( ن بعدي

المجموعــــة الــــضابطة  0.110 1.204 0.251 0.155 0.251- االختبار
 0.527 0.811 0.169 0.120 0.169-  بطاقة المالحظة  )23=(  ن بعدي

 وبالتـــالي نقبـــل 0.05نـــه أكبـــر مـــن دال حيـــث إي العينتـــين نجـــد أنـــه غيـــر بـــالنظر لمـــستوى الداللـــة فـــ 
الفــرض الــصفري بوجــود توزيــع اعتــدالي فــي اختبــار وبطاقــة المالحظــة  للعينتــين ، ونــرفض الفــرض 

البـارامتري بـسبب اعتداليـة توزيـع البديل في عدم جود توزيع اعتدالي وبالتالي يمكن استخدام ت تـست 
ً عــن ثالثــين فــردا، األمــر الــذي يحقــق يقــل العينــة  عــدد أفــرادألن و نمجمــوعتيالالــدرجات فــي كــل مــن 

، )210: 2005أبــو عــالم، (رق بــين متوســطي مجمــوعتين مــستقلتينللفــ) ت(شــروط اســتخدام اختبــار 
   )16(جدول :والجدول التالي يبين ذلك
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  : وقد كانت النتائج كما في الجدول التالي
الجانــب المعرفــي  اختبــار  لــدرجات فــيالمقارنــة بــين متوســطات  افــي " T "يبــين اختبــار ) 16(  جــدول 

 بـــين التجريبيـــة والـــضابطة للتطبيـــق اإللكترونيـــةللمهـــارات ) بطاقـــة المالحظـــة ( واألدائـــي) االختبـــار (
  البعدي 
لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة T اختبار)16(جدول 

  على بطاقة المالحظة واالختبار 

  المحور

تطبيق البعدي في  ال
المجموعة 
  التجريبية
  والضابطة

العدد
  المتوسط
  الحسابي

ا�نحراف
  المعياري

  قيمة ت
T-Test 

مستوى 
  -المعنوية

  أو الد�لة
  الد�لة

  )ا�ختبار( المعرفي  0.05 0.96  24  العينة التجريبية
  0.09 0.55  23  العينة الضابطة  

18.656  
0.01**  

  
  دال

 –مالحظة بطاقة ال( األدائي  0.29 4.50  24  العينة التجريبية
 0.33 2.58  23  العينة الضابطة )مرحلة اإلعداد

20.846 
  دال **0.01  

 –بطاقة المالحظة ( األدائي 0.25 4.08  24  العينة التجريبية
  0.43 1.85  23  العينة الضابطة  )مرحلة التصميم

21.549 
  دال **0.01 

 –بطاقة المالحظة ( األدائي 0.32 4.10  24  العينة التجريبية
 0.45 1.69  23  العينة الضابطة )مرحلة  التقويم 

20.824 
  دال **0.01 

بطاقة المالحظة ( األدائي 0.37 3.82  24  العينة التجريبية
 0.35 2.17  23  العينة الضابطة بشكل عام

  دال **0.01 15.240

  0.01دال عند مستوى معنوية **     

 ،0.01ول الـسابق يتبـين أنـه يوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويــة مـن الجـد
متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبيـة والـضابطة تعـزى الختبـار الجانـب بين بين متوسطات 

بـــين المجموعـــة الـــضابطة و التجريبيـــة بعـــد تطبيـــق البرنـــامج  اإللكترونيـــةالمعرفـــي واألدائـــي للمهـــارات 
 وهـذا يـدلل علـى أثـر تـدريس الوحـدة المطـورة فـي تنميـة ،التطبيق البعدي–موعة التجريبية لصالح المج
كمـــا تبـــين مـــن قيـــاس حجـــم ) بطاقـــة المالحظـــة (واألدائيـــة ) االختبـــار( المعرفيـــة اإللكترونيـــةالمهـــارات 
  .ًاألثر سابقا

 Mann-Whitney Test  الالبارماتريلتأكيد من الفروق تم استخدام اختبار مان وتنيلزيادة  ا و
  وقد كانت النتائج كما في الجدول التاليكذلك 

  المقارنــة بــين متوســطات  الــدرجات فــي فــي" Mann-Whitney "يبــين اختبــار) 17(جــدول 
 بــين التجريبيــة اإللكترونيــةللمهــارات ) بطاقــة المالحظــة( واألدائــي) االختبــار(اختبــار الجانــب المعرفــي 
  والضابطة للتطبيق البعدي 
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  )17(ل جدو
التطبيق البعدي في    المحور

المجموعة التجريبية 
  والضابطة

المتوسط   العدد
  الحسابي

-مستوى المعنوية  المجموع
  أو الد�لة

  الد�لة

  )ا�ختبار( المعرفي  0.055  0.963  24  العينة التجريبية
 0.0915 0.555  23  العينة الضابطة     

0.01**  
  

  دال

 –بطاقة المالحظة ( األدائي 852.00 35.50  24  العينة التجريبية
 276.00 12.00  23  العينة الضابطة    )مرحلة اإلعداد

  دال **0.01

 –بطاقة المالحظة ( األدائي 852.00 35.50  24  العينة التجريبية
 276.00 12.00  23  العينة الضابطة    )مرحلة التصميم

  دال **0.01

 –بطاقة المالحظة ( األدائي 852.00 35.50  24  العينة التجريبية
 276.00 12.00  23  العينة الضابطة    ) التقويم مرحلة 

  دال **0.01

بطاقة المالحظة ( األدائي 852.00 35.50  24  العينة التجريبية
 276.00 12.00  23  العينة الضابطة    بشكل عام

  دال **0.01

  0.01دال عند مستوى معنوية **     

 بـــين ،0.01ابق يتبـــين أنـــه يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى معنويـــة مـــن الجـــدول الـــس
متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والــضابطة تعــزى الختبــار الجانــب المعرفــي واألدائــي 

بـــين المجموعـــة الـــضابطة و التجريبيـــة بعـــد تطبيـــق البرنـــامج لـــصالح المجموعـــة  اإللكترونيـــةللمهـــارات 
 وهذا يـدلل علـى أثـر تـدريس الوحـدة المطـورة وفعاليتهـا وهـذا يتعـارض مـع ،تطبيق البعديال–التجريبية 

 ) α ≥   0.01(  ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة  فــرقهنــاك ، وبالتــالي الفــرض الــصفري 
ــــين  ــــات المجموعــــة التجب ــــضابطة تعــــزى لوحــــدة المطــــورةمتوســــطات درجــــات طالب ــــة وال ــــصالح ريبي   ل

  .يبيةالمجموعة التجر
  :وتفسر الباحثة هذه النتيجة بما يلي

الوحـــدة المطـــورة فـــي ضـــوء المعـــايير العالميـــة تبتعـــد عـــن الطريقـــة التقليديـــة فـــي التنفيـــذ حيـــث  -
  .اعتمدت الباحثة بصورة أساسية على الممارسة العلمية و الحوار والنقاش

 تــوفر ،حاســوباســتخدام وســائل تكنولوجيــة حديثــة أثنــاء العــرض و التنفيــذ منهــا تــوفر غــرف  -
 ممــا ســاهم فــي إشــراك معظــم حــواس الطالبــات ،LCD جهــاز عــرض ،أجهــزة  وقطــع إلكترونيــة

 .وبالتالي ترسيخ التعلم والتدريب
صــــاحب كــــل درس مــــن دروس الوحــــدة تقــــويم ذاتــــي وهــــذا بــــدوره ســــاعد علــــى التركيــــز علــــى  -

 .المعلومات المهمة
  و آخرون ) 2009،عيد ( ودراسة،)2007،شقفة(وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
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  :تفسير عام للنتائج
  : أن السبب في أثر الوحدة المطورة يرجع إلى األمور التاليةالباحثةتعتقد 

ًمهــم جــدا فــي الوقــت الحاضــر ويمــس واقــع عملــي وهــو انتــشار الوحــدة المطــورة تخــص موضــوع  .1
 .األجهزة و القطع اإللكترونية

يديـــة مـــن حيـــث التخطـــيط و التـــصميم حيـــث اســـتوفت الوحـــدة المطـــورة تبتعـــد عـــن الطريقـــة التقل .2
 . الجهد والوقت الالزمين لبنائها وعلى أسس منهجية صحيحة

الوحدة المطورة تبتعد عن الطريقة التقليدية في التنفيذ حيـث اعتمـدت الباحثـة بـصورة رئيـسية علـى  .3
  .الممارسة العلمية والحوار والنقاش وأسلوب المحاضرة

 جهــاز عــرض ،يــة حديثــة أثنــاء العــرض والتنفيــذ منهــا مختبــر الحاســوباســتخدام وســائل تكنولوج .4
LCD ممـا سـاهم فـي إشـراك معظـم حـواس الطالبـات وبالتـالي ،أجهزة وقطع كهربائيـة و إلكترونيـة 

 .ترسيخ التعلم والتعليم
تركيـــز علـــى  الصـــاحب كـــل درس مـــن دروس الوحـــدة تقـــويم ذاتـــي وهـــذا بـــدوره يـــساعد الطالبـــات .5

 .ةالمعلومات المهم
  .ورغبتهن في اكتساب المهارات اإللكترونية) عينة الدراسة(طالبات حاجة ال .6
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  التوصيات
  :يتالباحثة في ضوء النتائج باآل توصى
االســتناد إلــى المعــايير العالميــة عنــد تطــوير منــاهج التكنولوجيــا بمــا يتوافــق مــع واقــع المجتمــع  - 1

  .الفلسطيني وحاجاته
 تـدريس  الوحـدة الرابعـة  فـيالباحثـة من محتوى المادة المطورة التـي أعـدتها ضرورة االستفادة - 2

 .في كتاب التكنولوجيا للصف العاشر) األنظمة(
 التكنولوجيـا أثنـاء تـدريس والتأكـد مـن مـنهجضرورة التركيز على المهارات األدائية الواردة في  - 3

    .تنفيذها من قبل الطلبة أنفسهم
 تكنولوجيــا العاشــر والمراحــل األخــرى مــنهجالنظريــة والعمليــة فــي االهتمــام بجانــب المهــارات  - 4

  .اإلعدادية والثانوية
 تنمــي الجانــب المهــاري األدائــي لكافــة المراحــل لتتكامــل ا لمنــاهج التكنولوجيــتعمــل مــستنبطا - 5

 .اإللكترونياتالنظرية مع التطبيق وخاصة في مجال 
 المعاصـرة والحديثـة فـي مجـال لكترونيـةاإلزيادة إطالع معلمي التكنولوجيا علـى المـستحدثات  - 6

  .ميةعليم من خالل اإلنترنت أو القنوات الفضائية التعليالتكنولوجيا الت
وتحليـل هـذه ،والمهـارات اإللكترونيـة خاصـة، ضرورة التركيز على المهارات التكنولوجية عامة - 7

 .المهارات والعمل على تنميتها
 

  

  المقترحات
  :تي والتوصيات باآلالباحثة في ضوء النتائجتقترح 

 لطلبــة التاســع أو الحــادي عــشر وتطبيــق التجربــة والتأكــد مــن اإللكترونيــاتإعــداد وحــدة مطــورة فــي -1
  .فعاليتها

إجــــراء دراســــات لهــــا عالقــــة ببنــــاء وحــــدات فــــي تكنولوجيــــا الــــصف العاشــــر علــــى وحــــدات أخــــرى -2
  .وتجريبها

  يما يتعلق باإللكترونيات وغيرها اشر ف العا تكنولوجيمنهجتصميم برمجيات وسائط متعددة تخدم -3
  . تطوير كتب التكنولوجيا للمرحلة األساسية بفلسطين في ضوء المعايير العالمية-4
يـة بعـض مهـارات فـي ضـوء المعـايير العالميـة لتنمًرحا في التكنولوجيا للـصف العاشـر ً برنامجا مقت-5

  .اإللكترونية 
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  مراجع الدراسة
  المراجع العربية: ًأوال

 القرآن الكريم  - 1

تقــــويم مهــــارات تــــدريس التكنولوجيــــا لــــدى الطلبــــة المعلمــــين ): 2008( بهجــــت ،   إســــماعيل - 2
، كليــة )غيــر منــشورة ( ، رســالة ماجــستير،بالجامعــة اإلســالمية فــي ضــوء المعــايير العالميــة لــألداء

 . بغزة–إلسالمية  الجامعة ا،التربية

  . عمان، الجامعة األردنية،3 ط،مبادئ القياس والتقويم التربوي): 1982( سبع ،أبو لبدة  - 3
 .،غزة4ط ،تصميم البحث التربوي): 2002( محمود ، إحسان واألستاذ،األغا  -4

  .زة غ، الجامعة اإلسالمية،2 ط،البحث التربوي عناصره مناهجه أدواته): 1997( إحسان ،األغا -5
فعاليـة برنـامج تقنـي فـي تنميـة بعـض مهـارات األصـوات اللغويـة لـدى طلبـة ): 2007(ماجـد، األغا-6

الجامعـــة اإلســـالمية بغـــزة ، كليـــة التربيـــة ،)غيـــر منـــشورة (رســـالة ماجـــستير،الـــصف األول ثـــانوي بغـــزة
  .  فلسطين،

 الفكر دار:عمان والرياضيات، العلوم معلىت أساليب).2001( عفاف،الكسواني ،أمل،البكري  -7
  .والتوزيع والنشر للطباعة

 الرئاســـة العامـــة لوكالـــة ،مـــنهجٕالقائـــد التربـــوي واغنـــاء ال): 1989( دونالـــد ، أحمـــد وشـــطي،بلقـــيس -8
  . عمان،الغوث

 المعلمون، ترجمة مؤيد يعرفه نأ يحتاج ما التدريسية العملية تقويم ).2005 (جاميس بوفام - 9
  .جامعيال الكتاب دار  :فوزي، غزة حسن

 ،برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العملية لدى الطالبة المعلمة ) : 2005(منير ،حسن -10
  .فلسطين،الجامعة اإلسالمية بغزة ، كلية التربية ،)غير منشورة (رسالة ماجستير

برنـامج مقتـرح لعـالج صـعوبات تعلـم التكنولوجيـا لـدى طلبـة الـصف ): 2006(  هاني ، الحناوي-11
 الجامعــــة ، كليــــة التربيــــة،)غيــــر منــــشورة( رســــالة ماجــــستير ،األساســــي بمــــدارس شــــمال غــــزةالتاســــع 
  . غزة،اإلسالمية
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 الجامعة  مطبوعات،األردن ،)2 (ط التدريس، طرق أساسيات). 1997(  علم الدين،الخطيب -12
  .المفتوحة

تحــصيل  الرياضــيات للــصف الخــامس االبتــدائي علــى مــنهجأثــر إثــراء ): 1996( ســهيل ،ديــاب-13
ــــشورة (  رســــالة ماجــــستير ،الطالبــــات فــــي مــــادة الرياضــــيات واتجاهــــاتهم نحوهــــا  الجامعــــة ،)غيــــر من

  . غزة،اإلسالمية

 :القاهرة)4(ط تطبيقاته، نتائجه، تقويم أساليبه، أسسه، أهدافه،"التدريس).1999(  فكري، ريان-14
  .الكتب عالم

 ، مكتبـة آفـاق،رورة القـرن الحـادي والعـشرينالتربيـة التكنولوجيـة ضـ ): 2001( جمـال ،الزعانين -15
 .غزة

 المعتمدة على اإلنترنت اإللكترونيةاإلفادة من مصادر المعلومات ). 2001(زهانج، ين  -16
، )6(  مجلد، المكتبات وعلم المعلوماتفي دراسات عربية ، ترجمة حشمت قاسم،"ألغراض البحث

  .240 -164  ص ص ،سبتمبر) (3(عدد 

  .الكتب عالم :القاهرة ،"الدرس تنفيذ في رؤية" التدريس مهارات). 2001(ن  حس، زيتون-17

: ، القاهرة)2( في عصر المعلومات واالتصاالت، ط معليالتتكنولوجيا ). 2004( كمال ،زيتون-18
  .عالم الكتب

برنامج تقني لتنمية مهارات البرهان الرياضي لدى طلبة الصف ): 2001(تهاني ، السر -19
الجامعة اإلسالمية بغزة ، كلية التربية ،)غير منشورة (رسالة ماجستير، ر بمحافظة غزة الحادي عش

  .فلسطين،
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اثـر توظيـف بعـض المـستحدثات التكنولوجيـة فـي تنميـة بعـض مهـارات ): 2008( أميرة ،سرور -20
ة  كليـــ،)غيـــر منـــشورة(التفكيـــر االبتكـــاري فـــي التكنولوجيـــا للـــصف التاســـع األساســـي، رســـالة ماجـــستير

  . غزة–التربية الجامعة اإلسالمية 

نحو رؤية معاصرة لتوظيـف الجامعـات المـصرية فـي ضـوء تحـديات ): 1999( محمد ،  سكران-21
  ". الجامعيمعليالتتطور " بحث مقدم لمؤتمر جامعة القاهرة ،المستقبل

ياجات ء االحتوضفي  التعليمي م على التصميمقائبرنامج تدريبي ). 2009( أحمد  ،  سويرح-22
ة ــ جامع، رسالة ماجستير،التكنولوجياى معلمي دلبعض المهارات التكنولوجية لتنمية التدريبية 

  . زةـ غ–الميةــاإلس

 الشرق زهراء مكتبة: القاهرة ،المهارات سيكولوجية). 2004( هاشم  السيد أبو-23

ض المهـــارات برنـــامج تقنـــي فـــي ضـــوء المـــستحدثات التقنيـــة لتنميـــة بعـــ): 2008( رمـــزي ، شـــقفة-24
غيـر ( رسـالة ماجـستير ، التكنولوجيا لدى طالبـات الـصف العاشـر األساسـي بغـزةمنهج في اإللكترونية

 . غزة– الجامعة اإلسالمية ، كلية التربية،)منشورة

  1دار الفكر، ط:م، عمانيعلمقدمة في تقنيات الت):2008(ٕ شمس، نادر واسماعيل، سامح -25

 من ، أغسطس،15 تم استرداده من بتاريخ ،ايير التربويةالمع). 2011( إدريس ،صالح -26
  http://dredrees.jeeran.com/educational%20standards.htm الموقع االلكتروني

 دار :عمان ،وتدريبه هتنميت ،المعلم  إعداد.)٢٠٠٥ (سهير،و حوالة مصطفى ،عبدالسميع -27
 .الفكر

مرتكـزات اقتـصاديات توظـف المـستحدثات التكنولوجيـة فـي مجـال ): 1997 ( علـى ،عبد المـنعم-28
 الجمعيــــة المــــصرية لتكنولوجيــــا ،معلــــيالتمــــستحدثات تكنولوجيــــا ،المــــؤتمر العلمــــي الخامس،معليالت
 .معليالت

لوجيــا للــصف الثــامن األساســي فــي مــستوي جــودة محتــوي كتــاب التكنو): 2009(العرجــا، محمــد -29
، كليـة التربيـة، )غير منشورة (ضوء المعايير العالمية ومدى اكتساب الطلبة لها، رسالة ماجستير،

  . بغزة–الجامعة اإلسالمية
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ــــيالتالوســــائل فــــي ): 2003( محمــــد عبــــد الفتــــاح ،عــــسقول-30  بــــين اإلطــــار الفلــــسفي واإلطــــار معل
 .، مكتبة أفاق، غزة1التطبيقي، ط 

 ،)2 (ط ،"الموديالت ضوء في والتنظيمات األسس" المناهج علم). 2000( محمد، على-31
  .العربي الفكر دار القاهرة،

 النظم الخبيرة الكمبيوترية فـي على استخدام التعلم الذاتي القائم ةعليفا): 2010( حارص ،عمار-32
يم االقتصادية لـدى طالبـات الـصف  التحصيل المعرفي وتنمية التفكير الناقد والقعلىتدريس الجغرافيا 

  . مصر– جامعة سوهاج ، كلية التربية،منشورة( األول الثانوي، رسالة دكتوراة 

  .  الوراقمكتبة :غزة، أساليب تدريس التکنولوجيا).2006(منير ،وعوض، فؤاد  عياد-33
 ار المسيرةد :عمان ،)2(ط  ،"إنجليزي عربي"التربوية التقنيات معجم).2000( الصوفي اهللا  عبد
  .للنشر

 علـىاثر برنامج بالوسائط المتعـددة فـي ضـوء نظريـة الـذكاءات المتعـددة ): 2008( مني ، عياد-34
 رســالة ماجــستير ،اكتــساب المفــاهيم التكنولوجيــة وبقــاء اثــر الــتعلم لــدى طالبــات الــصف الــسابع بغــزة

  .غزة– الجامعة اإلسالمية ، كلية التربية،)غير منشورة(

 ،التدريس طرائق سلسلة األداء، التدريب، المفهوم،"التدريس كفايات). 2003(سهيلة،ي  الفتالو-35
  .والتوزيع للنشر الشروق دار: عمان

إثراء محتوي العلوم بمستحدثات بيولوجية وأثـره فـي تنميـة التنـور البيولـوجي ): 2010( هبة ،ةرفو-36
ـــامن األساســـي ـــات الـــصف الث ـــدى طالب ـــش(  رســـالة ماجـــستير ،ل ـــر من ـــة،)ورةغي ـــة التربي  الجامعـــة ، كلي

 . غزة–اإلسالمية 

  .للنشر والتوزيع الشروق دار:التدريس، عمان سيكولوجية. )2001  (يوسف، قطامي 37-

  .الكتب عالم: القاهرة الحديثة، بالتكنولوجيا التدريس ).2006(  أحمد،  قنديل-38

ية المعروفة في المناهج ورق معجم المصطلحات التربو): 2003 (على ، احمد والجمل، اللقاني-39
 . عالم الكتاب للنشر، الطبعة الثالثة،التدريس
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أثر إثراء منهج العلوم بمهارات تفكيـر علمـي علـى تحـصيل الطلبـة فـي ): 1997( فتحية ،اللولو -40
  . غزة، الجامعة اإلسالمية،)غير منشورة (  رسالة ماجستير ،الصف السابع

 دار الشروق ،األردن،عمان،م والتعلمعلىلتكنولوجيا في عملية التا):1993( عبد الرحيم ، الكلوب-41
  .للنشر والتوزيع

م، جمهورية على طبعة خاصة بوزارة التربية والت،المعجم الوجيز). 2000( مجمع اللغة العربية -42
  .مصر العربية

 الزمن من قدع تجربة بعد ومعاييره ومزاياه أهدافه:االلكتروني معليالت ).2002( مرام، محمد43 -
  .الصوتية للنشر والتوزيع السعودية الدار  المملكة العربية،الصناعية، الرياض في الدول

 فـي ضـوء االتجاهـات اعليـال الجغرافيا في المرحلة األساسية منهجتقويم ):2010( نسيم ، مصلح-44
 وزارة التربيـــة .زةبغـــ– الجامعـــة اإلســـالمية ، كليـــة التربيـــة،)غيـــر منـــشورة (  رســـالة ماجـــستير ،العالميـــة

  . فلسطين، رام اهللا،1 ط،كتاب التكنولوجيا للصف السابع األساسي): 2001( الفلسطينية معليوالت

للنشر  الشروق دار ،عمان،"واألهداف العلوم المبادئ تدريس طرق). 2001( سعد،  المقرم-45
  .والتوزيع

ف الــسابع األساســي فــي ضــوء إثــراء محتــوي مقــرر التكنولوجيــا للــص): 2007(عايــدة ،النادي - 46
  غزة –غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية ( رسالة ماجستير ،المعايير العالمية

  . عمان، دار الفرقان،1 ط،طرق تدريس العلوم): 1999(  سلمى ، الناشف-47
االتجاهـــات الحديثـــة فـــي تخطـــيط وتطـــوير منـــاهج ): 2005( حـــسن ، حلمـــي ومحمـــود، الوكيـــل-48
 . القاهرة، دار الفكر العربي،) األساسي معليالتمرحلة (حلة األولى المر
  . األردن، عمان،)2( المجلد ،التجديدات في التربية العلمية والتكنولوجية): 1988( اليونسكو  -49
 دار الكتاب ،1 ط،أساسيات تدريس العلوم في المرحلة األساسية):2005( زيد ، الهويدي-50

  . العين،الجامعي
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  ) 1( ملحق رقم 

  الصورة ا
حتوى مقرر التكنولوجيا للصف العاشر ألولية لقائمة المعايير العالمية لم

  األساسي والمعدة للتحكيم 

�  
   غزة –الجامعــــــــة اإلسالميـــــــة 

  عمــــــــــادة العليــــــــا الدراســـــــــات

  كليــــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــــــــــــــة 

  لتعليمتكنولوجيا ا/ قسم المناهج وطرق التدريس

  حفظه اهللا .................................................................................   ./السيد 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ـــات بمبحـــث " تقـــوم الباحثـــة بـــإجراء دراســـة بحثيـــة بعنـــوان  ـــر تطـــوير وحـــدة اإللكتروني أث
 تنميـة المهـارات اإللكترونيـة لـدى طالبـات التكنولوجيـا فـي ضـوء المعـايير العالميـة فـي

، وأمامـــك مجموعـــة مـــن المعـــايير العالميـــة مـــن واليـــة  " الـــصف العاشـــر األساســـي بغـــزة
أوهـــايو بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة  لمبحـــث التكنولوجيـــا للـــصف العاشـــر، نرجـــو تحديـــد 

ذف أو المعــــايير األكثــــر أهميــــة للــــصف العاشــــر فــــي بالدنــــا مــــن خــــالل التعــــديل أو الحــــ
  .اإلضافة العتماده لتطوير محتوى مقرر التكنولوجيا

 بـــأن المحـــاور األساســـية للمعـــايير العالميـــة أربعـــة محـــاور وكـــل "نحـــيطكم علمـــا" مالحظـــة
بعـض ولقـد تـم حـذف " مجـاال20االت الفرعية ومجموعهـا محور يتكون من عدد من المج

اف مـشرف الدراسـة وعـدد مـن المجاالت الغير مرتبطة بالوحدة المراد تطويرهـا وذلـك بإشـر
  .  المتخصصين والخبراء في مجال التربية التكنولوجية

الزراعة والتكنولوجيا –التكنولوجيا الطبية -والمجاالت المحذوفة هي التصميم الهندسي(
 )تكنولوجيا البناء-تكنولوجيا النقل-المعلومات واالتصال-البيولوجية

 شاكرين حسن تعاونكم ،،،  

  الباحثة                                                                 
                      دينا صابر ضاهر
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   طبيعة التكنولوجيا طبيعة التكنولوجيا طبيعة التكنولوجيا طبيعة التكنولوجيا::::المحور األولالمحور األولالمحور األولالمحور األول                
 غير مهم مهم خصائص وحقول التكنولوجيا :المجال األول 

     .ًيعدد بعضا من أنواع تكنولوجيا اإللكترونيات .1
ًيطور حال إلكترونيا ل .2      .بعض المشكالت التكنولوجيةً
      .يعطي أمثلة لتطوير بعض القطع اإللكترونية  .3
     يبرز دور القطع اإللكترونية الحديثة في تصغير حجم المنتجات التكنولوجية .4

  
  المفاهيم األساسية للتكنولوجيا:المجال الثاني

     .يفرق بين النظام العشري والنظام الثنائي .5
     .ًفا لمفهوم تطعيم المواديصوغ تعري .6
     .يعرف الترانزستور .7
     .ًيعطي تعريفا لدارة المتكاملة .8
     .يعرف لوحة التجارب اإللكترونية .9

  
 العالقة بين التكنولوجيا وحقول العلوم األخرى :المجال الثالث

10. 
 موجة َيرسم المسار الذي يسلكه الجزء السالب من الموجة الداخلة لثنائي مقوم

 .كاملة
    

     .يقيس مستوى الجهد المصمم لثنائي الزينر .11
     .ًيشرح لغويا استعمال الترانزستور في تضخيم اإلشارات الكهربائية  .12
     .يكتب جدول الصواب لبيانات معطاة  .13
     .يثبت صحة معادالت منطقية معطاة باستخدام جدول الصواب  .14
     .ن حيث مقدرتها علي توصيل التيار الكهربائييقسم المواد إلي أنواع م .15
      . أوم9يفسر المقاومة النوعية لشريحة السيلكون   .16
      .يحدد العالقة بين شدة الضوء وشدة التيار في الثنائي الباعث الضوء  .17
      .ًيكتشف قدرة الترانزستور على تضخيم التيار عمليا  .18
      .وعة من الجمل المعطاةيحكم بالصواب أو الخطأ على مجم  .19
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  التكنولوجيا والمجتمع التكنولوجيا والمجتمع التكنولوجيا والمجتمع التكنولوجيا والمجتمع::::المحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثاني

 االقتصادي والسياسي،االجتماعي.األثر الثقافي :المجال األول

     يبرز دور اكتشاف المواد الشبه الموصلة في دعم الصناعات اإللكترونية .1
     ).نبهالم(يوضح دور تكنولوجيا اإللكترونيات في تسهيل حياة اإلنسان  .2
     .يوضح دور العالم زينر في تطوير الثنائيات  .3
     .يقارن بين المفاتيح الترانزستورية و اإللكتروميكانيكية في الصناعات الحربية .4
     يفسر حالة التنافس في األسواق بين شركات المنتجات الكهربائية واإللكترونية  .5
     .راعات والحروبيبرز دور التكنولوجيا اإللكترونية في الص .6

  

  المفاهيم األساسية للتكنولوجيا:المجال الثاني

     .يعدد استخدام الثنائيات في مجاالت الحياة المختلفة .7
     .يوضح دور الثنائي الحساس للضوء في ترشيد استهالك الكهرباء .8
     .ًيطور حلوال إلكترونية لمشكالت الري الزراعي واستنزاف المياه .9

  

 دور المجتمع في تطوير واستخدام التكنولوجيا :ل الثالثالمجا

     .يبين العوامل التي تؤثر على التصميم اإللكتروني للمنتجات التكنولوجية .10

12.  
يشرح التطور التدريجي في الحياة االجتماعية نتيجة االعتماد على التكنولوجيا 

  .اإللكترونية
    

13.  
 التقدم التكنولوجي وتقبل الجديد في عالم يبرز الدور المعيشي للمجتمعات في

  .اإللكترونيات
    

  

 تأثير التكنولوجيا عبر التاريخ  :المجال الرابع

     .يتتبع مراحل تطوير الترانزستور .14
     .ًيبرز دور اكتشاف الترانزستور في تطور التكنولوجي قديما .15
     . لتكنولوجيةيوضح دور اختراع الدارات المتكاملة في الصناعات ا .16

17. 
يقارن بين استخدامات الترانزستور واستخدامات الدارات المتكاملة في تحديث 

  . المنتجات التكنولوجية
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 التصميم واالبتكار  :المجال الخامس

     .يوصل دارة إلكترونية على لوحة تجارب .18
     . باستخدام الثنائيات) أو(يكون بوابة  .19
     .لدارة اإللكترونية لمنبهيركب مخطط ا  .20
     ).الغماز ) (وماض(يكون دارة إلكترونية   .21
     .يرسم المخطط اإللكتروني لجهاز البيانو  .22
     .يكون نموذج لجهاز التليفون  .23
     .يستخدم الترانزستور كمفتاح  .24
      .باستخدام مفتاح كهربائي) NOT(يكون بوابة   .25
ً باستخدام الثنائي موصال توصيال خلفيايكون دارة كهربائية  .26 ً ً.     
     .نصف موجي"يكون دارة لتوحيد التيار توحيدا  .27
     .يكون دارة لتوحيد التيار توحيد موجي كامل  .28

  

 دور البحث والتطوير واالختراع واالكتشاف والتجارب في حل المشاكل : السادسالمجال 

29. 
ميكانيكية بالترانزستورية في تسهيل العمل يوضح دور تبديل المفاتيح اإللكترو

 .ٕوادارة األجهزة الكهربائية
    

30. 
يشرح دور اكتشاف الشرائح السالبة والموجبة في تطور تصنيع القطع 

  .اإللكترونية كالثنائيات والترانزستورات
    

     diode IN4733يبحث في كتاب البدائل والمواصفات خصائص  .31
      .يكون والجرمانيوم في المواد شبه الموصلةيعلل استخدام السل  .32

33. 
يكتشف شكل موجه الجهد النصف موجي إذا كان الجهد الداخل لثنائي مقوم 

 .نصف موجي" تقويما
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 التعامل مع التكنولوجياالتعامل مع التكنولوجياالتعامل مع التكنولوجياالتعامل مع التكنولوجيا::::الثالثالثالثالثالثالثالثالمحور المحور المحور المحور 

 تطبيق المنهج التصميمي  :المجال األول

     .ستخدم فيها الترانزستوريعدد التطبيقات العملية التي ي .1
     .بشكل أفضل من خالل التجريب) جهاز اإلنذار(يطور مشروع  .2
      يفسر عمل الدارة الكهربائية المفتوحة والمغلقة في حالة بوابة ال   .3

4. 
يستنتج العقبات التي تواجه مستخدمي العوام الكهربائي في التحكم بمنسوب 

  .المياه
    

  

 دام وصيانة المنتجات التكنولوجية واألنظمة استخ:المجال الثاني

     . في فحص صالحية القطع اإللكترونيةDMMيستخدم جهاز  .5
    .يحدد صالحية الترانزستور .6
    .يميز بين االنحياز األمامي والعكسي في الثنائيات .7
    . يختبر الثنائي الحساس للضوء .8
    . اإللكترونيةيستخدم الثنائي كمفتاح في الدارات  . 9  

    .يرسم دارة اختبار تكبير التيار في الترانزستور  .10
 تحديد أثر المنتجات واألنظمة  :المجال الثالث

11. 
في التعرف على مواصفات بعض ) Data sheet(يستخدم دليل المستخدم 

  .القطع اإللكترونية
 

  

12. 
من (نظام العشري يعدد بعض األنظمة العددية وطرق التحويل بينها وبين ال

 )خالل اإلنترنت
 

  

    .LEDيعلل وجود طرف أطول من طرف في أرجل  .13
    .يفرق من خالل الشكل بين ثنائي زينر والثنائي العادي .14
     لحماية الترانزستور من زيادة معدل تضخيم التيار وفرق الجهد " يوجد حال  .15

 التصميم واالبتكارالتصميم واالبتكارالتصميم واالبتكارالتصميم واالبتكار::::الرابعالرابعالرابعالرابعالمحور المحور المحور المحور 

 تكنولوجيا التصنيع  : ادسالسالمجال 

1. 
 ٕالثنائي الباعث للضوء في أجهزة التحكم عن بعد وارسال يوضح دور
 .المعلومات

 
  

    .يشرح تقنية التحكم في نسبة التطعيم لصناعة الشرائح .2
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    .يتعرف على الثورة التي أحدثها الترانزستور في الصناعات اإللكترونية .3
    .ت المتكاملةيحدد أساس صناعة الدارا .4
    .يحدد مداخل ومخارج الدارات المتكاملة باستخدام الدليل اإلرشادي  .5

 تكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا:السابعالمجال 

     .يستنتج العالقة بين التيار والجهد والمقاومة  .6
     .يصنف المواد من حيث موصلتها للتيار الكهربائي  .7
     .ي ترشيد استهالك الطاقةيبرز دور اإللكترونيات ف  .8
     .يصف خصائص المواد الشبه الموصلة  .9
     .يفرق بين جهد البطارية وجهد الثنائي  10
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   )2( ملحق رقم 
  قائمة بأسماء السادة المحكمين

   الكلية– المؤسسة –الجامعة   العضو  مسلسل
  أمين عام الرئاسة  عسقولمحمد .د.أ   .1
  رئيس قسم المناهج/ الجامعة اإلسالمية   فتحية اللولو   .2
  قسم التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم/ جامعة األقصى   فؤاد عياد. د   .3
  قسم التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم/ جامعة األقصى   سامح العجرمي . د   .4
  قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم / الجامعة اإلسالمية  منير حسن. أ   .5
  سم المناهج وتكنولوجيا التعليمق/ الجامعة اإلسالمية   مجدي عقل. أ   .6
  قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم/ الجامعة اإلسالمية   شادي عزيز.أ   .7
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   )3 ( ملحق رقم

   األساسيقرر التكنولوجيا للصف العاشرتوى مالصورة النهائية لقائمة المعايير العالمية لمح
  

   طبيعة التكنولوجيا:المحور األول
      .ًيعدد بعضا من أنواع تكنولوجيا اإللكترونيات  .1
ًيطور حال إلكترونيا لبعض المشكالت التكنولوجية  .2 ً.      
      .يعطي أمثلة لتطوير بعض القطع اإللكترونية  .3

  لوجيا  المفاهيم األساسية للتكنو:المجال الثاني
      .يفرق بين النظام العشري والنظام الثنائي  4
      .ًيصوغ تعريفا لمفهوم تطعيم المواد  .5
      .يعرف الترانزستور  .6
      .ًيعطي تعريفا لدارة المتكاملة  .7
      .يعرف لوحة التجارب اإللكترونية  .8

   العالقة بين التكنولوجيا وحقول العلوم األخرى :المجال الثالث
  .َار الذي يسلكه الجزء السالب من الموجة الداخلة لثنائي مقوم موجة كاملةيرسم المس  .9
      .يقيس مستوى الجهد المصمم لثنائي الزينر  .10
      .ًيشرح لغويا استعمال الترانزستور في تضخيم اإلشارات الكهربائية  .11
      .يكتب جدول الصواب لبيانات معطاة  .12
      .استخدام جدول الصوابيثبت صحة معادالت منطقية معطاة ب  .13
      .يقسم المواد إلي أنواع من حيث مقدرتها علي توصيل التيار الكهربائي  .14
      . أوم9يفسر المقاومة النوعية لشريحة السيلكون   .15
      .يحدد العالقة بين شدة الضوء وشدة التيار في الثنائي الباعث الضوء  .16
      .ًار عمليايكتشف قدرة الترانزستور على تضخيم التي  .17
      .يحكم بالصواب أو الخطأ على مجموعة من الجمل المعطاة  .18

   التكنولوجيا والمجتمع:المحور الثاني
  االقتصادي والسياسي،االجتماعي. األثر الثقافي:المجال األول

      ).المنبه(يوضح دور تكنولوجيا اإللكترونيات في تسهيل حياة اإلنسان   .1
      .في تطوير الثنائياتيوضح دور العالم زينر   .2
    .يقارن بين المفاتيح الترانزستورية و اإللكتروميكانيكية في الصناعات الحربية  .3
      .يبرز دور التكنولوجيا اإللكترونية في الصراعات والحروب  .4
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   توضيح تأثير التكنولوجيا على البيئة:المجال الثاني
      .تلفةيعدد استخدام الثنائيات في مجاالت الحياة المخ  .5
      .يوضح دور الثنائي الحساس للضوء في ترشيد استهالك الكهرباء  .6

   دور المجتمع في تطوير واستخدام التكنولوجيا:المجال الثالث
  .يشرح التطور التدريجي في الحياة االجتماعية نتيجة االعتماد على التكنولوجيا اإللكترونية .8

  خ  تأثير التكنولوجيا عبر التاري:المجال الرابع
      .يتتبع مراحل تطوير الترانزستور  .8
      .ًيبرز دور اكتشاف الترانزستور في تطور التكنولوجي قديما  .9
       .يوضح دور اختراع الدارات المتكاملة في الصناعات التكنولوجية  .10
يقارن بين استخدامات الترانزستور واستخدامات الدارات المتكاملة في تحديث المنتجات   .11

  . جيةالتكنولو
   التصميم واالبتكار :المجال الخامس

      .يوصل دارة إلكترونية على لوحة تجارب  .12
       .باستخدام الثنائيات) أو(يكون بوابة   .13
      .يركب مخطط الدارة اإللكترونية لمنبه  .14
      ).الغماز ) (وماض(يكون دارة إلكترونية   .15
      .يرسم المخطط اإللكتروني لجهاز البيانو  .16
      .يستخدم الترانزستور كمفتاح  .17
      .باستخدام مفتاح كهربائي) NOT(يكون بوابة   .18
ًيكون دارة كهربائية باستخدام الثنائي موصال توصيال خلفيا  .19 ً ً.      
      .نصف موجي"يكون دارة لتوحيد التيار توحيدا  .20
      .يكون دارة لتوحيد التيار توحيد موجي كامل  .21

   البحث والتطوير واالختراع واالكتشاف والتجارب في حل المشاكل  دور:المجال السادس
ٕيوضح دور تبديل المفاتيح اإللكتروميكانيكية بالترانزستورية في تسهيل العمل وادارة األجهزة   .22

      .الكهربائية
يشرح دور اكتشاف الشرائح السالبة والموجبة في تطور تصنيع القطع اإللكترونية كالثنائيات   .23
      .ترانزستوراتوال
      diode IN4733يبحث في كتاب البدائل والمواصفات خصائص   .24
      .يعلل استخدام السليكون والجرمانيوم في المواد شبه الموصلة  .25
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نصف " يكتشف شكل موجه الجهد النصف موجي إذا كان الجهد الداخل لثنائي مقوم تقويما  .26
      .موجي

  وجياالتعامل مع التكنول:المحور الثالث
   تطبيق المنهج التصميمي :المجال األول

      .يعدد التطبيقات العملية التي يستخدم فيها الترانزستور  .1
      .بشكل أفضل من خالل التجريب) جهاز اإلنذار(يطور مشروع   .2
      يفسر عمل الدارة الكهربائية المفتوحة والمغلقة في حالة بوابة ال   .3

  لمنتجات التكنولوجية واألنظمة استخدام وصيانة ا:المجال الثاني
      . في فحص صالحية القطع اإللكترونيةDMMيستخدم جهاز   .4
      .يحدد صالحية الترانزستور  .5
      .يميز بين االنحياز األمامي والعكسي في الثنائيات  .6
      . يختبر الثنائي الحساس للضوء  .7
      .يستخدم الثنائي كمفتاح في الدارات اإللكترونية  .8
      .رسم دارة اختبار تكبير التيار في الترانزستوري  .9

   تحديد أثر المنتجات واألنظمة :المجال الثالث
في التعرف على مواصفات بعض القطع ) Data sheet(يستخدم دليل المستخدم   .10

      .اإللكترونية
  )نتترمن خالل اإلن(لنظام العشري يعدد بعض األنظمة العددية وطرق التحويل بينها وبين ا  .11
      .LEDيعلل وجود طرف أطول من طرف في أرجل   .12
      .يفرق من خالل الشكل بين ثنائي زينر والثنائي العادي  .13
    لحماية الترانزستور من زيادة معدل تضخيم التيار وفرق الجهد " يوجد حال  .14

  التصميم واالبتكار:المحور الرابع
  تكنولوجيا التصنيع  :المجال السادس

    .ٕور الثنائي الباعث للضوء في أجهزة التحكم عن بعد وارسال المعلوماتيوضح د  .1
      .يشرح تقنية التحكم في نسبة التطعيم لصناعة الشرائح  .2
      .يتعرف على الثورة التي أحدثها الترانزستور في الصناعات اإللكترونية  .3
      .يحدد أساس صناعة الدارات المتكاملة  .4
  .ارات المتكاملة باستخدام الدليل اإلرشادييحدد مداخل ومخارج الد  .5
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  تكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا:المجال السابع
      .يصنف المواد من حيث موصلتها للتيار الكهربائي  .6
      .يبرز دور اإللكترونيات في ترشيد استهالك الطاقة  .7
      .يصف خصائص المواد الشبه الموصلة  .8
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  )4(رقم ملحق 
  المحتوى نماذج تحليل 

  العالميةعدد المرات التي تناولها مقرر التكنولوجيا للمعايير 

         طبيعة التكنولوجيا طبيعة التكنولوجيا طبيعة التكنولوجيا طبيعة التكنولوجيا::::المحور األولالمحور األولالمحور األولالمحور األول
 لم يتناول تناول خصائص وحقول التكنولوجيا :المجال األول 

    .ًيعدد بعضا من أنواع تكنولوجيا اإللكترونيات .1
ًيطور حال إلكترونيا لبعض  .2     .المشكالت التكنولوجيةً
     .يعطي أمثلة لتطوير بعض القطع اإللكترونية  .3
    يبرز دور القطع اإللكترونية الحديثة في تصغير حجم المنتجات التكنولوجية .4

  المفاهيم األساسية للتكنولوجيا :المجال الثاني

    .يفرق بين النظام العشري والنظام الثنائي .5
    .لمفهوم تطعيم الموادًيصوغ تعريفا  .6
    .يعرف الترانزستور .7
    .ًيعطي تعريفا لدارة المتكاملة .8
    .يعرف لوحة التجارب اإللكترونية .9

  العالقة بين التكنولوجيا وحقول العلوم األخرى  :المجال الثالث

10 
َيرسم المسار الذي يسلكه الجزء السالب من الموجة الداخلة لثنائي مقوم 

 . كاملةموجة
 

  

    .يقيس مستوى الجهد المصمم لثنائي الزينر 11
    .ًيشرح لغويا استعمال الترانزستور في تضخيم اإلشارات الكهربائية  12
    .يكتب جدول الصواب لبيانات معطاة  13
    .يثبت صحة معادالت منطقية معطاة باستخدام جدول الصواب  14
    .تها علي توصيل التيار الكهربائييقسم المواد إلي أنواع من حيث مقدر 15
     . أوم9يفسر المقاومة النوعية لشريحة السيلكون   16
     .يحدد العالقة بين شدة الضوء وشدة التيار في الثنائي الباعث الضوء  17
     .ًيكتشف قدرة الترانزستور على تضخيم التيار عمليا  18
     .لمعطاةيحكم بالصواب أو الخطأ على مجموعة من الجمل ا  19
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  التكنولوجيا والمجتمع التكنولوجيا والمجتمع التكنولوجيا والمجتمع التكنولوجيا والمجتمع::::المحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثانيالمحور الثاني

 االقتصادي والسياسي،االجتماعي.األثر الثقافي :المجال األول

    يبرز دور اكتشاف المواد الشبه الموصلة في دعم الصناعات اإللكترونية  .1
    ).المنبه(يوضح دور تكنولوجيا اإللكترونيات في تسهيل حياة اإلنسان  .2
    . دور العالم زينر في تطوير الثنائياتيوضح  .3
    يقارن بين المفاتيح الترانزستورية و اإللكتروميكانيكية في الصناعات الحربية .4
    يفسر حالة التنافس في األسواق بين شركات المنتجات الكهربائية واإللكترونية   .5
    .يبرز دور التكنولوجيا اإللكترونية في الصراعات والحروب  .6

  توضيح تأثير التكنولوجيا على البيئة:المجال الثاني

    .يعدد استخدام الثنائيات في مجاالت الحياة المختلفة .7
    .يوضح دور الثنائي الحساس للضوء في ترشيد استهالك الكهرباء .8
    .ًيطور حلوال إلكترونية لمشكالت الري الزراعي واستنزاف المياه .9

  المجتمع في تطوير واستخدام التكنولوجيادور :المجال الثالث

    .يبين العوامل التي تؤثر على التصميم اإللكتروني للمنتجات التكنولوجية .10

12.  
يشرح التطور التدريجي في الحياة االجتماعية نتيجة االعتماد على 

  .التكنولوجيا اإللكترونية
 

  

13.  
ولوجي وتقبل الجديد في عالم يبرز الدور المعيشي للمجتمعات في التقدم التكن

  .اإللكترونيات
 

  

    .يكتب جدول الصواب لبيانات معطاة  13
  تأثير التكنولوجيا عبر التاريخ :المجال الرابع

    .يتتبع مراحل تطوير الترانزستور .14
    .ًيبرز دور اكتشاف الترانزستور في تطور التكنولوجي قديما .15
    . المتكاملة في الصناعات التكنولوجيةيوضح دور اختراع الدارات  .16

17. 
يقارن بين استخدامات الترانزستور واستخدامات الدارات المتكاملة في تحديث 

 . المنتجات التكنولوجية
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 التصميم واالبتكار  :المجال الخامس

    .يوصل دارة إلكترونية على لوحة تجارب .18
    . ياتباستخدام الثنائ) أو(يكون بوابة  .19
    .يركب مخطط الدارة اإللكترونية لمنبه  .20
    ).الغماز ) (وماض(يكون دارة إلكترونية   .21
    .يرسم المخطط اإللكتروني لجهاز البيانو  .22
    .يكون نموذج لجهاز التليفون  .23
    .يستخدم الترانزستور كمفتاح  .24
     .باستخدام مفتاح كهربائي) NOT(يكون بوابة   .25
ًيكون دارة كهربائية باستخدام الثنائي موصال توصيال خلفيا  .26 ً ً.    
    .نصف موجي"يكون دارة لتوحيد التيار توحيدا  .27
    .يكون دارة لتوحيد التيار توحيد موجي كامل  .28

 دور البحث والتطوير واالختراع واالكتشاف والتجارب في حل المشاكل : السادسالمجال 

29. 
تبديل المفاتيح اإللكتروميكانيكية بالترانزستورية في تسهيل العمل يوضح دور 

 .ٕوادارة األجهزة الكهربائية
 

  

30. 
يشرح دور اكتشاف الشرائح السالبة والموجبة في تطور تصنيع القطع 

  .اإللكترونية كالثنائيات والترانزستورات
 

  

    diode IN4733يبحث في كتاب البدائل والمواصفات خصائص  .31
     .يعلل استخدام السليكون والجرمانيوم في المواد شبه الموصلة  .32

33. 
يكتشف شكل موجه الجهد النصف موجي إذا كان الجهد الداخل لثنائي مقوم 

 .نصف موجي" تقويما
 

  

  التعامل مع التكنولوجياالتعامل مع التكنولوجياالتعامل مع التكنولوجياالتعامل مع التكنولوجيا::::الثالثالثالثالثالثالثالثالمحور المحور المحور المحور 
  تطبيق المنهج التصميمي  :المجال األول

    .ة التي يستخدم فيها الترانزستوريعدد التطبيقات العملي .1
    .بشكل أفضل من خالل التجريب) جهاز اإلنذار(يطور مشروع  .2
     يفسر عمل الدارة الكهربائية المفتوحة والمغلقة في حالة بوابة ال   .3



 119

4.  
يستنتج العقبات التي تواجه مستخدمي العوام الكهربائي في التحكم بمنسوب 

  .المياه
 

  

  استخدام وصيانة المنتجات التكنولوجية واألنظمة :نيالمجال الثا
     . في فحص صالحية القطع اإللكترونيةDMMيستخدم جهاز  .5
    .يحدد صالحية الترانزستور .6
    .يميز بين االنحياز األمامي والعكسي في الثنائيات .7
    . يختبر الثنائي الحساس للضوء .8
    .ارات اإللكترونيةيستخدم الثنائي كمفتاح في الد  .9
    .يرسم دارة اختبار تكبير التيار في الترانزستور  .10

  تحديد أثر المنتجات واألنظمة  :المجال الثالث

11. 
في التعرف على مواصفات بعض ) Data sheet(يستخدم دليل المستخدم 

  .القطع اإللكترونية
 

  

12. 
من (ن النظام العشري يعدد بعض األنظمة العددية وطرق التحويل بينها وبي

 )خالل اإلنترنت
 

  

    .LEDيعلل وجود طرف أطول من طرف في أرجل  .13
    .يفرق من خالل الشكل بين ثنائي زينر والثنائي العادي .14
     لحماية الترانزستور من زيادة معدل تضخيم التيار وفرق الجهد " يوجد حال  .15

 التصميم واالبتكارالتصميم واالبتكارالتصميم واالبتكارالتصميم واالبتكار::::الرابعالرابعالرابعالرابعالمحور المحور المحور المحور 

 تكنولوجيا التصنيع  :السادس المجال

1. 
ٕيوضح دور الثنائي الباعث للضوء في أجهزة التحكم عن بعد وارسال 

 .المعلومات
 

  

    .يشرح تقنية التحكم في نسبة التطعيم لصناعة الشرائح .2
    .يتعرف على الثورة التي أحدثها الترانزستور في الصناعات اإللكترونية .3
    .ارات المتكاملةيحدد أساس صناعة الد .4

  .يحدد مداخل ومخارج الدارات المتكاملة باستخدام الدليل اإلرشادي  .5
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 تكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا:السابعالمجال 

     .يستنتج العالقة بين التيار والجهد والمقاومة  .6
     .يصنف المواد من حيث موصلتها للتيار الكهربائي  .7
     .ونيات في ترشيد استهالك الطاقةيبرز دور اإللكتر  .8
     .يصف خصائص المواد الشبه الموصلة  .9
     .يفرق بين جهد البطارية وجهد الثنائي  10
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  )5(ملحق 
  

  قائمة بالمهارات اإللكترونية الواجب توافرها في وحدة اإللكترونيات

  المهارة
  .مها للتأكد من صحة التوصيالتيفحص الطالب الدارة التي قام بتصمي  .1
  .يتأكد الطالب من توفر عوامل و إجراءات السالمة واألمان لتنفيذ الدارات  .2

  .يرسم دارة اختبار تكبير التيار في الترانزستور  .3

  .يرسم المخطط اإللكتروني لجهاز البيانو  .4

  .يوصل دارة إلكترونية على لوحة تجارب  .5

  .إللكترونية لمنبهيركب مخطط الدارة ا  .6

ًيكون دارة كهربائية باستخدام الثنائي موصال توصيال خلفيا  .7 ً ً.  

  نصف موجي"يكون دارة لتوحيد التيار توحيدا  .8

 .يكون دارة لتوحيد التيار توحيد موجي كامل  .9

  .باستخدام مفتاح كهربائي) NOT(يكون بوابة   .10

  .باستخدام الثنائيات) أو(يكون بوابة   .11

  ).الغماز ) (وماض(يكون دارة إلكترونية   .12

  .يركب مخطط الدارة اإللكترونية لمنبه  .13

   في فحص صالحية القطع اإللكترونيةDMMيستخدم جهاز   .14

  .يختبر الثنائي الحساس للضوء  .15
  .تستخدم الثنائي كمفتاح في الدارات الكهربائية  .16
  . الزينريقيس مستوى الجهد المصمم لثنائي  .17
  بشكل أفضل من خالل التجريب ) جهاز اإلنذار(يطور مشروع   .18

ًيطور حال إلكترونيا لبعض المشكالت التكنولوجية  .19 ً.  

  .ًيطور حلوال إلكترونية لمشكالت الري الزراعي  .20
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  )6(ملحق 

 
   غزة –ة ـــــــة اإلسالميــــــــالجامع

  اتـــــــــا الدراســــــــالعليعمــــــــــادة 

  ة ـــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــكلي

  تكنولوجيا التعليم/ قسم المناهج وطرق التدريس
  

  حفظه اهللا .................................................................................   ./السيد 
   اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة

  تحكيم االختبار المعرفي/ الموضوع 
 

ـــات بمبحـــث " تقـــوم الباحثـــة بـــإجراء دراســـة بحثيـــة بعنـــوان  ـــر تطـــوير وحـــدة اإللكتروني أث
التكنولوجيـا فـي ضـوء المعـايير العالميـة فـي تنميـة المهـارات اإللكترونيـة لـدى طالبـات 

 بتحكيم االختبـار المعرفـي تكم التكرملذا نرجو من سياد ، " الصف العاشر األساسي بغزة
مناسـبة البـدائل  ، صـياغة عبـارات االختبـار،في ضوء خبرتكم من حيث مطابقتـه للمنهـاج

  الحذف واإلضافة لما تراه مناسب  ،لكل فقرة من فقرات االختبار
   


 �ـــ�
 	�ـــ�����         � �� ��� ���ـــ� �� � ��ـــ���   ،�ـــ������ـــ��

��	����،،،  
 
 

  الباحثة                                                               
   دينا صابر ضاهر                                                               
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االختبار التحصيلي لقياس المهارات اإللكترونية في مادة التكنولوجيا للصف 
  العاشر

  :االختبار تعليمات 
 . ساعتيناالمتحانزم  .1

  

 . صح أو خطأ،من نوع اختيار من متعدد) 2(سئلة نوع األ .2
  

 

 .ًيرجى قراءة األسئلة جيدا قبل البدء باإلجابة .3
 

  يرجى وضع رمز اإلجابة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئلة  .4
 

��! "	���# $� %&'()!�  �*�+�!�  

  

  احثةالب                                                                
   دينا ضاهر                                                              

,-�.�,-�.�,-�.�,-�.�::::            
  :يرجى نقل إجابتك إلى مفتاح اإلجابة في الجدول التالي

,%�01� *�)(�,%�01� *�)(�,%�01� *�)(�,%�01� *�)(�::::        

                                                                                                                                                                                                                                                                                2�3� 2�4�!�      2�3� 2�4�!�      2�3� 2�4�!�      2�3� 2�4�!�              

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    

                                   "��5!� 2�4�!�"��5!� 2�4�!�"��5!� 2�4�!�"��5!� 2�4�!�  

  

1    2    3    4    5    6    7    8    
9    10    11    12    13    14    15    16    
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :أمام العبارة الخاطئة ) X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ����(ضع عالمة  :لالسؤال األو     
   (   ).ي درجة توصيلها للتيار الكهربي المواد التي ال يمكن التحكم فيالمواد الشبه موصلة ه  -1
  (   ).         )  Ge32) 2, 8, 18, 5التوزيع اإللكتروني للجرمانيوم  -2
   (   ).              إلى نوعين فقطالكهربائي للتيار  تنقسم المواد حسب موصليتها-3
  (   ).         مثل المطاط الكهربائي توصل التيار التي هي المواد الموصلة -4
إضافة عنصر من عناصر المجموعة الثالثة إلـى بلـورتي الـسيلكون أو الجرمـانيوم ينـتج شـريحة   - 5

  .(   )                      سالبة
  (   ).       الكهربييكون مواد شبه موصلة للتيار   يعتبر الجرمانيوم والسيل-6
   (   ).          األداءفي من خصائص القطع اإللكترونية قلة استهالك الطاقة ، والسرعة -7
   تطعيم المواد من خالله يتم زيادة موصلية السيليكون أو الجرمانيوم بإضافة كميات -8

  ).(                     معينه من مواد أخرى 
  (   ).          ثنائيات من أبسط العناصر اإللكترونية   تعتبر ال-9
  (   ).     عادى كثنائي فإنه يعمل أمامي انحياز حالة في زنير ثنائي عند وصل -10
  (   ).             دارات التقويم في  زنير ثنائي يستخدم -11
  (   ).         المعاكس االتجاه في يسمح بمرور التيار العادي الثنائي -12
  ).(          الحاسبات والمصاعد والتلفاز في الحساس للضوء ثنائيال يستخدم -13
   مع التوالي الباعث للضوء من ارتفاع شده التيار يوصل على الثنائي لحماية -14

   ).(                   أوم 200مقاومة مقدارها 
  (   ).      ً معا العادي والثنائي الباعث للضوء بعمل المصباح الثنائي يقوم -15
  .) (       األمامي فإنه يعمل كثنائي عادياالنحياز في حالة زنير ثنائي  عند وصل-16
  (   ).         فولت 4= ً الباعث للضوء  غالبا عند جهد الثنائي يعمل -17
       فيويستخدم ) غير مرئية( الباعث للضوء يصدر أشعة تحت حمراء  الثنائي -18

  (   ).                  أجهزة التحكم عن بعد 
  لحماية الترانزستور من التيار ئي إلى الدارة في نظام الري األوتوماتيكي إضافة ثنا -19

  (   ).                       العكسي
  (   ).         تفضل المفاتيح الترانزستورية على المفاتيح اإللكتروميكانيكية -20
  ).(             مصابيح تحديد اإلشارة في من التطبيقات العملية على الترانزستور استخدامه -21
  (   ).              الترانزستور يعمل على تضخيم فرق الجهد في توصيلة المجمع المشترك -22
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 ثنائي زينـر يوصـل علـى التـوازي مـع الحمـل ويعمـل  عنـدما يتعـدى جهـد االنحيـاز العكـسي حـدا -23
  (   ).                      معينا
  ).   (   العشرية على النظام ت الرقمي بينما الداراالثنائي يعتمد عداد الماء على النظام -24
  .(   )      لوحة من البالستيك تضم نقاط توصيل مجمعة في صفوف أو أعمدة  -25
  (   ).         تستخدم البوابات المنطقية لتطبيق العمليات الحسابية -26
  (   ).         تتكون الدارات المتكاملة من الترانزستورات والثنائيات فقط -27
  (   ).       المتكاملة أنها صغيرة الحجم وسريعة األداء  من مميزات الدارات-28
   (   ).       تثبيت القطع اإللكترونية في  تغنى لوحة التجارب عن اللحام -29

 يمثل الرمز   -30
D1

LED1    حساس للضوء ثنائي           .(   )  

 يستخدم-31

D5

BAV70

  (   ).           لتمثيل الترانزستور الموجب بالثنائيات 
  (   ).  مقاومة 16،  ترانزستور، ثنائيين25 على  في تركيبه الداخلي)555(يحتوى المؤقت-32

  

  :يأتي كل مما فياختر اإلجابة الصحيحة  :نيالسؤال الثا
  ). الباعث للضوء – زينر – العادي(  الحاسبات والمصاعد والتلفاز       في يستخدم -1
   مواد يمكن التحكم في درجة توصيلها للتيار الكهربي واتجاهه-2

  ). أشباه الموصالت – العازلة –المواد الموصلة       ( 
  ). المجمع المشترك – الباعث المشترك–قاعدة المشتركةال(  توصيلة تعمل على تضخيم التيار -3
  ). المطاط –الذهب ، الجرمانيوم ( يستخدم لتوصيل التيار الكهربي ... .....................-4
  ). زينر – ليزر –العادي ( ي حالة انحياز أمامي في دارات التقويم يعمل ف............. ثنائي -5
  عند وصل الطرف السالب للبطارية بالشريحة السالبة للعنصر االلكتروني تعتبر طريقة توصيل  -6

  .)   االنحياز العكس-  االنحياز الخلفي -   االنحياز الكلي - االنحياز األمامي               ( 
  ).10111-1010 -1101( هو   13ائي المكافئ للعدد العشري  العدد الثن-7
 ممـــا ء ال شـــي– مـــضخم للتيـــار–كمفتـــاح (  الـــدارة التاليـــة توضـــح عمـــل الترانزســـتور             -8

     ) ذكر
  ).25    – 23    –   22(  هو 11001 العدد العشري المكافئ للعدد الثنائي -9
  ).A.B  – A.B  – B( تكافأ            A(A-- +B) العبارة المنطقية التالية -10
  ).AND)  - OR –NOTتحتوي على أربعة بوابات  7408    الدارة المتكاملة -11
   بوابة  )AND & NOT" (ال" و" و"هي تجميع للبوابتين المنطقيتين  -12
)NAND- NON- XOR.(  
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(ترانزستور الموجب بالثنائيات يستخدم لتمثيل ال  -13

D5

BAV70

 -   

D6

BAW56

  .)كذل غير -
  .A,B,C,Dعدد االحتماالت الممكنة لتكوين جدول الصواب المحتملة ) 32 – 16- 7 (-20
  تعمل على تضخيم التيار ......... .توصيلة - 4

  ). المجمع المشترك – الباعث المشترك –القاعدة المشتركة (                                
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  )7(ملحق

   
   غزة –ة ـــــــة اإلسالميــــــــالجامع

  اتـــــــــا الدراســــــــالعليعمــــــــــادة 

  ة ـــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــكلي

  تكنولوجيا التعليم/ قسم المناهج وطرق التدريس
  

  حفظه اهللا  ................................................................/السيد 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  تحكيم بطاقة المالحظة / الموضوع 
 

ـــات بمبحـــث " تقـــوم الباحثـــة بـــإجراء دراســـة بحثيـــة بعنـــوان  ـــر تطـــوير وحـــدة اإللكتروني أث
التكنولوجيـا فـي ضـوء المعـايير العالميـة فـي تنميـة المهـارات اإللكترونيـة لـدى طالبـات 

لذا نرجو مـن سـيادتكم التكـرم بتحكـيم بطاقـة المالحظـة  ، " سي بغزةالصف العاشر األسا
مناسـبة البـدائل ، صـياغة عبـارات االختبـار،في ضـوء خبـرتكم مـن حيـث مطابقتـه للمنهـاج

  الحذف واإلضافة لما تراه مناسب ،لكل فقرة من فقرات االختبار
   

������	 
�� 
����، ���� ��� �� ������ ����� �

��	����،،،  
 

 

  الباحثة                                                               
  دينا صابر ضاهر
  
  



 128

  بطاقة المالحظة للمهارات اإللكترونية المتضمنة وحدة اإللكترونيات المطورة للصف العاشر

بدرجة   المهارة
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

  مرحلة اإلعداد: البعد األول

 الطالب الدارة التي قام بتصميمها للتأكد من صحة يفحص  .1
  .التوصيالت

      

يتأكد الطالب من توفر عوامل و إجراءات السالمة واألمان لتنفيذ   .2
  .الدارات

      

        .يرسم دارة اختبار تكبير التيار في الترانزستور  .3
        .يرسم المخطط اإللكتروني لجهاز البيانو  .4

         التصميممرحلة: البعد الثاني  

        .يوصل دارة إلكترونية على لوحة تجارب  .1
        .يركب مخطط الدارة اإللكترونية لمنبه  .2
ًيكون دارة كهربائية باستخدام الثنائي موصال توصيال خلفيا  .3 ً ً.        
        نصف موجي"يكون دارة لتوحيد التيار توحيدا  .4
       .يكون دارة لتوحيد التيار توحيد موجي كامل  .5
        .باستخدام مفتاح كهربائي) NOT(يكون بوابة   .6
        .باستخدام الثنائيات) أو(يكون بوابة   .7
        ).الغماز ) (وماض(يكون دارة إلكترونية   .8
        .يركب مخطط الدارة اإللكترونية لمنبه  .9

        مرحلة التنفيذ: البعد الثالث  

        إللكترونية في فحص صالحية القطع اDMMيستخدم جهاز   .1
        .يختبر الثنائي الحساس للضوء  .2
        .تستخدم الثنائي كمفتاح في الدارات الكهربائية  .3
        .يقيس مستوى الجهد المصمم لثنائي الزينر  .4
        بشكل أفضل من خالل التجريب ) جهاز اإلنذار(يطور مشروع   .5
ًيطور حال إلكترونيا لبعض المشكالت التكنولوجي  .6         .ةً
        .ًيطور حلوال إلكترونية لمشكالت الري الزراعي  .7
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  املادة التعليمية املطورة لوحدة اإللكرتونيات 
  

تهدف المـادة المطـورة إلـى تنميـة  المهـارات اإللكترونيـة بمبحـث اإللكترونيـات لـدى :  أخي الطالب
طالبات الصف العاشر األساسي واشتملت الوحدة المطورة على مجموعة من األهـداف و الـدروس 

معنــا فــي هــذا  يــات ونأمــل مــن اهللا تعــالي أن تــسعدوناإلضــافية فــي ضــوء المعــايير العالميــة لإللكتر
  .العرض

  

  الدرس األول          
  موصلية املواد للتيار الكهربائي  1

  .توضح خصائص واستخدام المواد شبه الموصلة :الهدف العام ���� 
استك لهذا الموضوع أن  بعد دريتوقع منك عزيزي الطالب :األهداف الخاصة ����

  : على أن ًاتكون قادر
 .عطي أمثلة لتطوير بعض القطع اإللكترونية ت .1
 .ًتعدد بعضا من أنواع تكنولوجيا اإللكترونيات .2
 .تقسم المواد إلى أنواع من حيث مقدرتها على توصيل التيار الكهربائي .3
 . أوم 9تفسر المقاومة النوعية لشريحة السيليكون  .4
 .تعلل استخدام السيليكون والجرمانيوم في المواد الشبه الموصلة  .5
 .تصف خصائص المواد الشبه موصلة  .6
 .ًتصوغ تعريفا لمفهوم تطعيم المواد  .7
 .تبرز دور اكتشاف المواد الشبه موصلة في دعم الصناعات اإللكترونية  .8
 تشرح تقنية التحكم في نسبة التطعيم لصناعة الشرائح  .9
  
  
  
  
  
  



 130

  

   :النجاز أنشطة الدرس الضرورية االحتياجات ����
  

  صمام مفرغ -
 ثنائي -
  زستورتران -
  دارة متكاملة  -
 الجدول الدوري-     
  
  

  ــــات  المحتـــــــوي����
  

  الصمامات المفرغة .1
 موصلية المواد للتيار الكهربائي .2
 المواد شبه الموصلة .3
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  حمتوى الدرس     

  
  :عزيزي الطالب تأمل الدائرتين التاليتين

   

  
  

  )2(ل شك                                    )1(شكل            
  تمثل دائرة كهربائية  ) 1( ال بد وأنك قد تعرفت على أن الدائرة رقم        

  بسيطة وقد سبق لك دراستها في مراحل سابقة ولكن ماذا عن الدائرة في
  ؟ ) 2(  الشكل رقم 

  إن مثل هذا النوع من الدوائر يطلق عليه الدوائر االلكترونية وهي في 
  عبارة دائرة كهربائية بسيطة ولكن تم إضافة بعض العناصراألساس 

  . االلكترونية إليها مثل الترانزستور ، الثنائي أو الدوائر المتكاملة 
   :ومن أهم مجاالت استخدام مثل هذه الدوائر اإللكترونية �

 صناعة الحاسوب 
                      

    
 االتصال 

                                     
          

 أنظمة التحكم اإللكترونية 
                      

   

  واآلن ما المبدأ الذي تقوم عليه فكرة عمل القطع االلكترونية ؟  �

       إن مبــــدأ عمــــل القطــــع االلكترونيــــة كالثنــــائي والترانزســــتور تقــــوم أساســــا علــــى 
يمــا يــاي مــن خاصــية توصــيل المــواد للتيــار الكهربــائي و التــي ســنتناولها بالتفــصيل ف

  .عرض 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    

 الصمام المفرغ): 3(شكل 

 الثنائي الباعث للضوء): 4(شكل 

 الترانزستور): 5(     شكل 

  هل تعلم أن
 أول صــــــــــــــــــمام 1904* 
  مفرغ
   أول ثنائي1939* 
   أول ترانزستور1948* 
  دارة متكاملة أول1958*
ــــــــــــــــــــــــــائي 1962*  أول ثن
  ث للضوءباع

 )6(  شكل       
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ــائي علــى عــدد اإللكترونــات الحــرةيعتمــد توصــيل أي مــادة جامــدة للتيــار الكه        رب

 المــادة ، ويمكــن تقــسيم المــواد مــن حيــث موصــليتها للتيــار الكهربــائي إلــى فــي هــذه
  :  األقسام التالية

  
     

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  وسوف نتناول في حديثنا إن شاء اهللا المواد شبه الموصلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موصلية املواد للتيار الكهربائي  1- 1

المواد موصلية 
 للكهرباء

موصلة  مواد غير موصلة شبهالمواد 
 )عازلة ( 

  مواد موصلة

 النحاس –الذهب( مثل

  ......) الفضة–
مطاط الخشب وال( مثل 

(...... 
 – الجرمانيوم(مثل 

 ....)السيليكون 

  انتبــــــــــــــــــه
  

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد                                                                                                *
 كثافتهــــا الحجميــــة :موصــــلة 

ــــــــة   ــــــــات الحــــــــرة عالي  لإللكترون
 كثافتهـا :موصلة مواد غير* 

الحجميــــة لإللكترونــــات الحــــرة 
 قليلة
 :وصـــلة م مـــواد شـــبه *

كثافتهــا الحجميــة لإللكترونــات 
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة تتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوح                                                

 بين المواد الموصلة والعازلة
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ــــتحكم فــــي درجــــة توصــــيلها للتيــــار  لهــــذه المــــواد تركيبــــات إلكترونيــــة تمكننــــا مــــن ال
وقــد اســتغلت هــذه الخــصائص فــي تــصنيع قطــع إلكترونيــة وتنقــسم المــواد  الكهربــائي

  :الشبه موصلة إلى 

  
  

  
  

                                              الت النقيةأشباه الموص: ًأوال 

 فـي الجـدول الـدوري) عناصر المجموعة الرابعة(ومن أشهر المواد شبه الموصلة 
الــسيلكون  )( 32Geالجرمــانيوم  مــثال منهــاكمــا هــو موضــح فــي األســفل ، ونجــد 

14Si )( ، رمـانيوم ذرة مـن ذرات الج فتتحـد كـل حيث أن كل منهما ربـاعي التكـافؤ
ذرة محاطــة  مــع أربــع ذرات جرمــانيوم مجــاورة بــروابط تــساهمية بحيــث تــصبح أي

وبالمثـــل لتكـــوين ذرات جرمـــانيوم نقيـــة  ، )7(رقـــم بثمانيـــة إلكترونـــات كمـــا بالـــشكل 
                                 .حاول عزيزي الطالب رسمها، ذرات السيلكون

  

  

    )7(شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

   الجدول الدوري:)8(شكل                               
  

   شبه املوصلةالاملواد   1-2

 المواد الشبه موصلة

 أشباه الموصالت النقية أشباه الموصالت غير نقية

يــــتم العمــــل فــــي 

ـــت الحاضـــر  الوق

علـــــى اســـــتبدال 

ــــــــــــــــــسيليكون  ال

    والجرمـــــــــــــــانيوم 

 بالكربون 

 عناصر المجموعة الرابعة 
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  : أشباه الموصالت النقية ما يلي بهتمتازومما 

 .ًعازله تماما عند درجة صفر كالفن لشدة ارتباط اإللكترونات بذراتها تكون .1
اإللكترونات تاركه  روابط بين الذرات فتتحرر بعضدرجة حرارتها تصبح الطاقة الحرارية كافية لكسر بعض ال عند رفع.2

   .الفجوات التي تتحرك عكس اإللكترونات وبذلك تصبح البلورة موصلة للكهربية عن طريق) ثقب(  مكانها فجوة
   هل تعلم

  

   
  
  
  
  
  

رف اآلن علـى أشـباه باه الموصالت النقية وأهم مميزاتها وطرق تكوينها سـنتعشوبعد أن تعرفنا عزيزي الطالب على أ       

  .المواد الغير نقية والتي يتم الحصول عليها عن طريق تطعيم المواد 
  

 أشباه الموصالت غير النقية :ثانيا

    : ببعض الشوائب وهي على نوعين ) شبه الموصلة( وفيها يتم تطعيم البلورة 
     )البلورة السالبة ( السالب  شبه موصل من النوع. 1
  عنصر من ) شوائب(أضيف إليها ) سيلكون  أو( لورة جرمانيوم هي عبارة عن ب    

  الكترونات في مستوى طاقتها  على خمس تحتوي عناصر المجموعة الخامسة التي
    ) أو سيكون ( ذرات جرمانيوم  ترتبط مع أربع وبالتالي) أي أنها خماسية التكافؤ (ألخير ا

  )9(شكل                 الكهربي في هذه البلورة هي اإللكترونات لتيارويصبح المسئول عن انتقال ا، ويتبقى إلكترون حرا 

                                                                                   . ) 9انظر شكل  ( 

 ) البلورة الموجبة( شبه موصل من النوع الموجب . 2

  عنصر)شوائب(أضيف إليها ) أو سيلكون ( هي عبارة عن بلورة جرمانيوم 
  عناصر المجموعة الثالثة التي تحتوي على ثالث الكترونات في مستوى   من

   ذرات جرمانيومةوالتالي ترتبط مع ثالث) أنها ثالثية التكافؤ  أي(طاقتها األخير 
  فجوة حرة ، ويصبح المسئول عن انتقال التيار الكهربي  ويتبقى) كون ليسي أو ( 

  )10(شكل                                                               . ) 10انظر شكل (  هي الفجواتفي هذه البلورة 

  
            

 فـي أنـه يمكـن اعتبارهـا ناقلـة للتيـار الكهربـائي مثـل اإللكتـرون ، الفجـوة تكمـن أهميـة    
لـيمأل  فإننا نتخيل ما يحدث وهو أن إلكترونـا فـي ذرة مجـاورة يمكـن أن يتحـرك.وإليضاح ذلك 

لمـأل تلـك  تلك الفجوة مخلفـا وراءه فجـوة أخـرى ليتحـرك إلكتـرون فـي ذرة مجـاورة أخـرى أيـضا
اإللكتــرون ،  وهكــذا يمكننــا أن نعتبــر نظريــا أن الفجــوة تتحــرك بعكــس اتجــاه حركــة، الفجــوة 

اإللكتـرون  فجوة تمثـل شـحنة موجبـة مقـدارها يـساوي مقـدار شـحنةوعلى ذلك يمكن اعتبار ال
 . وتتحرك في اتجاه معاكس لحركة اإللكترون
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   أو الجرمانيوم النقي تكونلكوننالحظ أن موصلية السي• 

  ولزيادة موصلية هذه المواد عمل العلماء أقرب إلى العازل، 
ى إليها ضمن على إضافة كميات معينة من مواد أخر

                                                 . ) 11انظر شكل(  .عملية تسمى تطعيم المواد
   :N-typeتكوين شريحة سالبة • 
 إلكترونات 5عند إضافة عنصر من عناصر المجموعة الخامسة والتي تحتوي على   

سيلكون أو الجرمانيوم فان تكافؤ مثل الفسفور و األنمتيمون أو الزرنيخ إلى بلورة ال
روابط تساهمية تتكون بينهم ويتبقى إلكترون حر وبالتالي فان البلورة الناتجة تكون من 

  .)- Nشريحة من النوع (النوع السالب وتسمى بلورة شبه موصلة واهبة 
   ) 12انظر شكل                           ( 

   :P-typeتكوين شريحة موجبة • 
 إلكترونات تكافؤ مثل األلمنيوم 3 من المجموعة الثالثة يحتوي على عند إضافة مادة

وتسمى البلورة شبه  . holeوالبورون فإن الروابط التساهمية لن تكتمل وستنتج فجوة 
   .)-pشريحة من النوع ( الموصلة الناتجة بلورة كاسبة 

  ...............معنااستنتج             

  
  
  

                                      
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )12(شكل               
  
  
  

  مالحظة�
ية عاليـة صناعة الشرائح بحاجة إلى تقن
  .ًجدا للتحكم في نسبة التطعيم

  
  

    

  
  
  
  
  

  انتبـه

خـــــــصائص القطـــــــع اإللكترونيـــــــة 

  المعتمدة على أشباه الموصالت 

 .صغر حجمها 
  .كفاءتها العالية 
  .انخفاض كلفة التصنيع 
 .ك الطاقة قلة استهال 
 ءالسرعة في األدا 

فجوات فيها عدد اإللكترونات في البلورة شبه الموصلة المطعمة ال يساوي عدد ال• 
ولكـــن فـــي المـــادة شـــبه الموصـــلة النقيـــة يكـــون عـــدد الفجـــوات مـــساويا لعـــدد 

  اإللكترونات الحرة 
عنـــد وصـــل بلـــورة مـــن النـــوع الموجـــب مـــع أخـــرى مـــن النـــوع الـــسالب فـــإن • 

اإللكترونات ستنتقل من البلورة السالبة لتمأل الفجوات في البلورة الموجبـة وبـذلك 
ة ويـنخفض جهـد الموجبـة النتقـال اإللكترونـات إليهـا سيرتفع جهـد البلـورة الـسالب

وتــستمر العمليــة إلــى أن يتوقــف تــسرب اإللكترونــات ويــصل فــرق الجهــد بينهمــا 
  .مقدارا معينا

ولكن عند تصنيع الثنائيات والتـي تتكـون مـن شـريحتين موجبـة وسـالبة بينهمـا • 
 الحـــاجز وصــلة فلزيــة أو حـــاجز تعبــر االلكترونـــات مــن الــشريحة الـــسالبة عبــر

  إلشغال الفجوات
في الجانب اآلخر وتسمى المنطقة الناتجة منطقة االستنزاف وهذه المنطقـة تنـشأ 

   .خالل عملية التصنيع تحت ظروف معينة
  

 )11(شكل    
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  أنشطة وفعاليات الدرس األول
: احملتويات �
 المواد الموصلة للتيار .1
 تطعيم المواد .2
  التطبيق  .3

  موصلية المواد للتيار الكهربائي
  :قسم المواد من حيث مقدرتها علي توصيل التيار الكهربائيت

  . جيدة التوصيل للتيار الكهربائي: مواد موصلة. 1

  .رديئة التوصيل للتيار الكهربائي: مواد عازلة . 2

  تمكننا من التحكم بدرجة موصليتها للتيار الكهربائي: مواد شبه موصلة .3

  1ورقة عمل 
 من حيث موصليتها للتيار الكهربائي؟ أمثلة على أنواع المواد اذكر •

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

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

  أشباه الموصالت ؟عرف •

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

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

   مميزات أشباه الموصالت ؟عدد •

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

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

  التوزيع اإللكتروني لبعض أشباه الموصالت ؟اذكر •

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

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

 ال يستخدم الكربون في بعض الصناعات االلكترونية؟/ علل •

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

....................................................................................................................... 
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  تطعيم المواد  
لـذا عمـل العلمـاء ، عند النظر إلي الجـدول الـدوري نجـد أن موصـلية الـسيليكون أو الجرمـانيوم النقـي أقـرب إلـي العـازل 

 واحــد مــن الــسيليكون 3مــع العلــم يحتــوي ســم،  معينــة مــن مــواد أخــرى علــى زيــادة موصــلية هــذه المــواد بإضــافة كميــات
  . إلكترون حر 15 10 واحد من السيليكون المطعم على 3يحتوي سم،  إلكترون حر10 10النقي على 

  . n-type إضافة عنصر من عناصر المجموعة الخامسة إلى السيليكون أو الجرمانيوم تنتج شريحة سالبة •
  .p-type المجموعة الثالثة إلى السيليكون أو الجرمانيوم تنتج شريحة موجبة إضافة عنصر من عناصر  •

  
  

  2ورقة عمل 
  المقصود بتطعيم المواد ؟عرف •

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

  
  بلورة الجرمانيوم مطعمة بعنصر من المجموعة الثالثة من الجدول الدوري ؟ارسم •

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

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

  
  

  بلورة الجرمانيوم مطعمة بعنصر من المجموعة الخامسة من الجدول الدوري ؟ارسم •
......................................................................................................................  

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

......................................................................................................................  
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  1تطبيق
  :الدارة الكهربية البسيطة

  األدوات 

  . DMM، جهاز متعدد القياس )2عدد (مفتاح كهربى ضاغط، مصباح كهربي، وصلة 

  :الخطوات

  : كون دارة كهربية كما هو واضح بالشكل-1

  

  ماذا تشاهد ؟؟؟.  اضغط على المفتاح الكهربي-2

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

 استبدل المصباح الكهربي بأحمال أخرى وفى كل مرة استخدم جهاز األميتر لقياس شدة التيار المار في كل -3

  :حمل من هذه األحمال ثم أكمل الجدول التالي

  مالحظات شدة التيار  الحمل  م

      مصباح كهربي 1

      بيةمروحة كهر 2

      طنان 3

      ثنائي باعث للضوء 4
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  الدرس الثاني

  الثنائيــــــــــات  2

  .توضح خصائص واستخدام المواد شبه الموصلة :الهدف العام  ����
  :ًيتوقع منك عزيزي الطالب بعد دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن   :األهداف الخاصة ����

 .يثة في تصغير حجم المنتجات اإللكترونيةبرز دور القطع اإللكترونية الحدت .1
 .تعرف لوحة التجارب اإللكترونية  .2
 .توصل دارة إلكترونية على لوحة التجارب .3
 .شرح دور اكتشاف الشرائح السالبة والموجبة في تطوير تصنيع القطع اإللكترونية كالثنائيات  ت .4
 .فرق بين جهد البطارية وجهد الثنائي ت .5
 .في التعرف على مواصفات القطع اإللكترونية ) Data sheet (ستخدم دليل المستخدم ت .6
 .diode IN4733بحث في كتاب البدائل والمواصفات خصائص ت .7
 .ميز بين االنحياز األمامي والعكسي في الثنائيات ت .8
 . في فحص صالحية القطع اإللكترونية DMMستخدم جهاز  ت .9

 .وضح دور العالم زينر في تطوير الثنائيات ت .10
 .توى الجهد المصمم لثنائي الزينر قيس مست .11
 .فرق من خالل الشكل بين ثنائي الزينر والثنائي العادي ت. 12
 .حدد العالقة بين شدة الضوء وشدة التيار في الثنائي الباعث للضوء ت. 13
  . LEDعلل وجود طرف أطول من طرف في أرجل ت. 14

 ٕن بعد وارسال المعلوماتوضح دور الثنائي الباعث للضوء في أجهزة التحكم عت. 15

 .ختبر الثنائي الحساس للضوء ت. 16
 وضح دور الثنائي الحساس للضوء في ترشيد استهالك الضوءت. 17

 .عدد استخدام الثنائيات في مجاالت الحياة المختلفة ت. 18
 .ستخدم الثنائي كمفتاح في الدارات الكهربائية ت.19
 . موجي ًكون  دارة لتوحيد التيار توحيدا نصفت.20
 .ًكتشف شكل موجة الجهد النصف موجي إذا كان الجهد الداخل لثنائي مقوم تقويما نصف موجي ت.21
 .كون دارة لتوحيد التيار توحيد موجي كامل ت .22
 .رسم المسار الذي يسلكه الجزء السالب من الموجة الداخلة لثنائي مقوم موجه كاملة ت .23
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   : الفعالية إلنجاز هذهالضروريةـــات  االحتياجـ����

  

  )زينر،حساسة للضوء،باعثة للضوء(ثنائيات * 
Breadboard * 

 DMM.أسالك توصيل،مصدر فرق جهد،2.5vمصباح* 
 390Ohm،Ohm 220,1MOhm:مقاومات كربونية * 
  IN4007,IN4001:ثنائيات* 
  

  اتــــــــــالمحتوي ����
  

1. Breadboard 
  ثنائي شبه الموصل .2
 آلية عمل الثنائي .3
 ي واالنحياز العكسياالنحياز األمام .4
 فحص الثنائي .5
 ثنائي الزينر .6
 الثنائي الباعث للضوء .7
 الثنائي الحساس للضوء .8
  دارة التقويم  .9
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  وى الدرســـحمت
  

يعــد إنتــاج الــشرائح الخطــوة األولــي فــي بنــاء وتركيــب عناصــر شــبه موصــلة        
موجبــة شـريحة ) N-P(ومـن التطبيقـات المهمـة فــي هـذا المجـال هـو إنتــاج وصـلة 

  .ا يعرف بالثنائي  موشريحة سالبة وهو
  

                                                                                                                                                                 

 Bread Board   لوحة التجارب  1- 2
  

ة تستخدم لتركيب الدوائر عليها بشكل مؤقت قبل تثبيتها عبارة عن لوح      
 الشكل Test Boardبشكل نهائي أو تستخدم لعمل التجارب ومن هنا تسمي 

  .التالي يبين التوصيل الداخلي لها 
  :من خالل الشكل نالحظ 

    
  
  
  

  
  
وجــود خطــين علــى كــل مــن الجبهتــين الــسفلية والعلويــة وكــل خــط مفــصول . 1

ًع النقــاط فـي كــل نــصف متـصالت معــا لتـشكيل نقطــة واحــدة مـن الوســط وجميـ
  نقاط وعادة ما يستخدم ) 4(وبناء علي ذلك فان كل خطين عبارة عن 

  .الخطان واحد لتوصيل األقطاب الموجبة واألخر للسالبة 
مجموعتـــان فـــي الوســـط كـــل مجموعـــة تتكـــون مـــن خمـــسة صـــفوف وجميـــع  .2

عبــارة عــن نقطــة واحــدة النقــاط فــي العمــود الواحــد مــن جميــع الــصفوف ، 
 .ًالتصالها معا 

  
  
  
  
  

               

  
  )13(شكل                  

ــــــــــــــــات  ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الثنائي ــــــــــــــــواع مختلف     أن
معرفـــة خـــصائص القطـــع اإللكترونيـــة ول

ٕمن حيث التركيب وارشـادات االسـتخدام 
، يمكـــــن الرجـــــوع إلـــــى دليـــــل المـــــستخدم 
ًالـــذي يعطـــي لكـــل عنـــصر رقمـــا يـــستدل 

  .ئصهمن خالله على خصا
  
  
  
  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الطرفان العلويان

 السفليان الطرفان 
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ــــاج      ــــي إنت ــــي ف ــــسالبة هــــي الخطــــوات األول ــــة وال ــــشرائح الموجب ــــاج ال إن إنت
ـــشريحة  ـــد وصـــل ال العناصـــر شـــبه الموصـــلة وعن
ــــــة مــــــن  ــــــتج وصــــــلة مكون ــــــسالبة ين الموصــــــلة وال
شـــريحتين موجبـــة وســـالبة تـــسمي وصـــلة موجـــب 

عينـــــة تـــــسمي ســـــالب لهـــــا خـــــصائص وصـــــفات م
   ) .Diode(الثنائي 

  ورمز الثنائي شكل: )15(شكل                                                        
  

 
 
 

لكترونيــــات الــــشحنة األغلبيــــة فــــي الــــشريحة الــــسالبة ،وبجــــواره تـــشكل اإل      
) Depletion Regime(الـشحنة األغلبيـة الموجبـة ، أمـا منطقـة االسـتنزاف 

لـــم وبـــضعة ميكرونـــات م) 0.001(والتـــي يتـــراوح ســـمكها مـــن ميكـــرون واحـــد 
  . نسبة الشوائب وذلك يعتمد على

 الموجبة وعبور الفجواة لكترونيات من الشريحة السالبة إلىدي عبور اال   يؤ
يونات علي جهة سطح التماس ى السالبة إلى تكون أمن الشريحة الموجبة إل

ونتيجة .  األخر منع عبور الشحنات من أي اتجاه إلىربائيا يمكونا مجاال كه
لذلك يتكون فرق جهد يسمي فرق الجهد الحاجز حيث يبلغ وصلة الجرمانيوم 

                                                                      .فولت 0.7  من السيلكون فولت )7.3(
اجز يبدأ الثنائي للتيار بالسماح بالمرور عندما يتجاوز فرق الجهد جهد الحو
         . المهبط ره باتجاه واحد فقط من المصعد إلىعب

  
  

                                     
  
  

  p-n)  (وصلة ) : 14(شكل        

              
  
  
  
  
  
  

  رمز الثنائي العادي: )16(شكل       

  

  مالحظة�
ـــــــــــائ       ـــــــــــة للثن ي المقاومـــــــــــة الداخلي

أوم 300المـــــــصنوع مـــــــن الجرمـــــــانيوم 
وللثنــــــائي المــــــصنوع مــــــن الــــــسيليكون ،

  .ًأوم تقريبا700
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الثنائي شبه املوصل  2- 2

  آلية عمل الثنائي  3- 2
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  : المهبط بتركيب الدارة التالية التيار باتجاه واحد من المصعد إلىيمكن التأكد من عمل الثنائي في تمرير  �

                        )     1)                                    (2(  

  
  االنحياز االمامي والعكسي : )17(شكل                                

  . إضاءة المصباح يمرر الثنائي التيار مما يؤدي إلى) االنحياز األمامي  (في الحالة األولى
 )االنحياز العكسي(باح في هذه الحالة الثانية اقلب أقطاب الثنائي في الدارة السابقة والحظ إضاءة المص �

 .فإن الثنائي لن يمرر التيار ولن يضيء المصباح 
 .تلف الثنائي نحياز العكسي لحد معين يؤدي إلى عند زيادة فرق الجهد في اال �
 .الهدف من وجود المقاومة لحماية الثنائي : مالحظة �
  :ي والعكسي من خالل المنحني التالي يمكن تفسير عمل الثنائي في حالتي االنحياز األمام �

  
  
  

                                      
  
  
  
  
  

  منحنى خواص الثنائي  ): 18(شكل                                                        
  
  

  االحنياز األمامي واالحنياز العكسي  4- 2
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  فحص الثنائي  5- 2
  

رر فقـــط باتجـــاه واحـــد مـــن حظنـــا بـــأن الثنـــائي يمـــن تعرفنـــا علـــي االنحيـــاز األمـــامي واالنحيـــاز العكـــسي للثنـــائي والأســـبق و     
  . المهبط في حالة زيادة هذا التيار عن فرق الجهد الحاجز المصعد إلى

 ،ولعمــل ذلــك ســتقوم بتنفيــذ DMMنــه يمكــن فحــص الثنــائي بواســطة جهــاز متعــدد القيــاس باالعتمــاد علــى هــذه الخاصــية فإو 
  :النشاط التالي 

  :نشاط  ����

 ) IN4001- IN4007(احضر ثنائي من نوع  �
 . خانة الثنائي أو المقاومة جهاز متعدد القياس وضبط مؤشره على �
 .صل األطراف كما في الشكل  �

  ) .انحياز أمامي بالنسبة لبطارية الجهاز ( ًالحظ قراءة الجهاز والذي يعطي قيمة قليلة جدا ووضع الثنائي 
  .ًأي مقاومة عالية جدا ) OL(ز اعكس طرفي الجهاز أو اقلب أقطاب الثنائي والحظ قراءة الجها

  
  :)19(شكل                                                      

                                اختبار صالحية الثنائي باستخدام جهاز القياس الرقمي
                                                  

  ًنستنتج من هذا الوضع أن الثنائي صالح لالستعمال وعدا هذه الحالتين يكون تالفا كأن يمرر التيار في        
  . االتجاهين أو ال يمرر التيار في أي اتجاه        
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  Zener Diode ثنائي زينر  6- 2

  :لشكل يرمز لثنائي زينر با
  
  
  

  
  

  )       20(شكل 
أمـا فـي . عند حد معين حسب حاجة الدارة االلكترونيـة .الذي يتم تركيبه في الدارة بانحياز عكسي ويستخدم لتثبيت فرق الجهد 

  .حالة وصله بانحياز أمامي فإنه يعمل عمل الثنائي العادي 
التركيــب الخــاص لهــذا الثنــائي أثنــاء التطعــيم بتركيــز عــال  ظــاهرة زينــر والتــي تحــدث نتيجــة يعتمــد هــذا الثنــائي فــي عملــه علــى

ــادة فولطيــة االنحيــاز  ــائي فإنــه يمــرر تيــارا عكــسيا صــغيرا جــدا ،ولكــن مــع زي ــة االنحيــاز العكــسي لهــذا الثن ًللــشوائب ، ففــي حال ً ً ً
 وتوليـد االلكترونيـات كثيـرة  تمزيـق الـروابط التـشاركية في منطقة االستنزاف ممـا يـؤدي إلـىالعكسي تزداد شدة المجال الكهربائي

  .وفجوات لتزيد من كمية التيار العكسي بشكل كبير ودون زيادة في فرق الجهد الذي يسمي فرق جهد زينر 
  :اختبار جهد ثنائي زينر  ����

  .يتم وصل ثنائي زينر علي التوازي في الدارة االلكترونية مع مقاومة الحمل لتثبيت فرق الجهد 
   

   
  اختبار جهد ثنائي الزينر: )21(شكل    

  
  
  

القيــاس ،القــراءة  ســجل النتــائج فــي الجــدول والحــظ قيمــة الجهــد المقــاس جهــة 
  .هي جهد زينر مقارنة بالجهد المصدر التيار يستقر عليها جهاز القياس

  فولت اعكس7 إذا كانت قراءة الجهاز :مالحظة 
  
  

 vجهد مقاس  vجهد مصدر 

3    

6   

9   

12   

15   

24    

زينر هو اسم العالم الذي 

 اخترع هذا النوع من الثنائيات

1kΩ 
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إن أهــم مــا يميــز هــذا الثنــائي هــو إضــاءته عنــد مــرور التيــار الكهربــائي فيــه       
نتيجة تحول جزء من الطاقة الكهربائية إلي طاقة حرارية تـسبب إشـعاعات ضـوئية 

  .ًبألوان مختلفة معتمدا علي ذلك في المادة التي صنع منها 
شكل أساســي فــي اإلشــارة فــي األجهــزة االلكترونيــة يــتم اســتخدام هــذه الثنائيــات وبــ

للتدليل علي حالة الوصل والفـصل كـذلك فـي المـصاعد الكهربائيـة ودارات اإلنـذار 
 األشعة تحت والذي يعتمد في ذلك على) رموت كنترول(واآلالت التحكم عن بعد 

  .الحمراء 
ًنــادرا مــا يــتم فحــص الثنــائي الباعــث للــضوء بــنفس طريقــة فحــص الثنــائي العــادي و

                                                       .يتلف 

 دارة االلكترونية والتـي تحتـوي علـىيمكن حساب قيمة المقاومة في ال
LED لحمايته من خالل المعادلة التالية :   

R= (Vs-Vd)/i  
  .جهد البطارية: Vsحيث 
Vd :جهد الثنائي.  
I :شدة التيار.  
  :نشاط 

إذا علمـت .  الالزمة لحماية الثنائي Rة المجاورة واحسب قيمة المقاومة ركب الدار
  .2v وفرق الجهد الالزم إلضاءته 20mAأن شدة التيار التي يتحملها الثنائي 

  
  هل يمكن توفر هذه المقاومة ؟:سؤال 

تــــم صــــنع ثنــــائي باعــــث للــــضوء :مالحظــــة 
ــتم التفكيــر حاليــا 5Aأعلــي تيــار يتحملــه  ً وي

   .10Aقدرته  LEDضواء السيارات بفي استبدال أ
  
  
  
  

  
                         

  )22(شكل 
  التركيب الداخلي للثنائي الباعث للضوء

  مالحظة�
الحـــظ االخـــتالف فـــي طـــول األرجـــل       

وكــذلك التركيــب ،يــدل علــى قطبيــة التوصــيل
  .                             الداخلي للثنائي

  
                                  

  
  
  
  
  

  الثنائي الباعث للضوء :)23(شكل 
  
  
  
  
  
  
  

  الثنائي الباعث للضوء  7- 2



 147

  
  
 

لكترونيـة بانحيـاز عكـسي  التـوالي فـي الـدارات االلىيوصل هذا الثنائي ع     
 تمريــر التيــار الكهربــائي عنــدما يــسقط عليــه ضــوء ويتناســب هــذا ويعمــل علــى

ــا مــع كميــة الــض ــائي . وء الــساقط ًالتيــار طردي بحيــث عنــدما يتعــرض هــذا الثن
ًللــضوء تتولــد أزواجــا مــن االلكترونيــات والفجــوات فــي منطقــة االســتنزاف تتحــد 

ًلتكـــون تيـــارا عاليـــا يـــسمي التيـــار الـــضوئي  يـــصنع هـــذا الثنـــائي مـــن كبريتيـــد . ً
ي فـي دارات اإلنـذار ودارات يـستخدم هـذا الثنـائ .الكادميوم وسـيانيد الكـادميوم 

                                                                                                                                                                      .زستورانالتر

                                                                
  الثنائي الباعث للضوء  الثنائي زينر  ئي العاديالثنا  وجه المقارنة

ـــــة   التعريف ـــــسط العناصـــــر االلكتروني هـــــي أب
ويتكــــون مــــن شــــريحتين احــــداهما 

( واألخـرى سـالبة) مصعد(موجبة 
  )مهبط

هـــــــو ثنـــــــائي ســـــــليكوني يوصـــــــل 
عندما يكـون بطريقـة االنحيـاز 

  العكسي

يتكون من مواد خاصة تجعله 
يضيء عند مرور تيار 

 االنحياز كهربائي في حالة
األمامي يعمل على جهد 

)(2v  

    الرمز
  

    

يمــــرر التيــــار الكهربــــائي فــــي اتجــــاه   االستخدام
  واحد

ـــي الـــدارات  تنظـــيم فـــرق الجهـــد ف
  اإللكترونية

الحاسبات إلظهار األرقام 
الرموت ، المصاعد،

 كنترول

  التوازي  التوالي  التوصيل مع الحمل
  

  التوالي

الدارة 

  الكهربائية

    

  

  
 
  
 
  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                
  
  
  
  
     
  
  
  
  

اختبار الثنائي الحساس :)24(شكل 

  للضوء
  

  مالحظة�
يختلـــف هـــذا الثنـــائي هـــن الثنـــائي الباعـــث  

للــــضوء بأنــــه يعطــــي ضــــوء ذو لــــون واحــــد 
  .ًعلى شكل حزمة ضيقة جدا

  
  
  
  
  
  

  )Photo Diode(الثنائي احلساس للضوء   8- 2
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مح بمرور التيار في اتجاه واحد حيث استغلت هذه الخاصية في اسـتخدام الثنـائي العـادي فـي كما الحظنا فإن الثنائي يس      
وهـذا مـا . إلـي اسـتخدام الثنـائي كمفتـاح عدة استخدامات من أهمها تقـويم الموجـة وتحويـل التيـار مـن متـردد إلـي ثابـت إضـافة  

  .سنتناوله في الفعاليات التالية 
  :م الموجة الكهربائية استخدام الثنائي في تقوي: أوال 

  .  يستخدم الثنائي في تقويم التيار الكهربائي تقويما نصف موجي وتقويم موجي كامل 
  : تقويم التيار تقويم نصف موجي -أ

  :تعلم أن شكل الموجة في التيار المتردد تأخذ الشكل الجيبي التالي       
  

  
  )25(شكل 

  .والذي يتكون من موجة موجبة وأخري سالبة 
 تمريـر الموجـة ىوللتخلص مـن الموجـة الـسالبة فـي الـشكل الـسابق يمكـن اسـتخدام الثنـائي حـسب الـدارة المبينـة والـذي يعمـل علـ

   .از عكسي بالنسبة للثنائي الموجبة فقط ويستثني الموجة السالبة ألنها تكون في وضع انحي
  .يمكن استخدام راسم اإلشارات للتعرف علي شكل الموجة الداخلة من الموجة الخارجة والتي تكون كما في الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

                                            
  )26(شكل                                                              

  

  دارة التقويم  9- 2
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   :)القنطرة(تقويم التيار تقويما موجيا كامال  -ب
  .وهو ما يعرف بالقنطرة الكهربائية الدارة المجاورة التي تعمل علي تحويل التيار المتردد إلي تيار مستمر انظر              
 وبذلك يمر تيـار ًمنحازين عكسيا D2,D4منحازين أماميا بينما D1,D3في أثناء النصف الموجة للموجب يكون الثنائيين      

أمـــا فـــي أثنـــاء النـــصف الـــسالب للموجـــة فيكـــون الثنـــائيين  . ليكمـــل دورتـــه إلـــي المنبـــع D3 ثـــم D1هـــذا النـــصف الموجـــب عبـــر 
D4,D2 منحــازين أماميــا بــين الثنــائيين ً)D3,D1 ( ًمنحــازين عكــسيا وبــذلك يمــر التيــار عبــر)D4 ثــم D2 ( عبــر الحمــل ليكمــل

  . الحملىدورته وهكذا يمر تيار ثابت إل
  

                                           
  
  
  
  
  
  
  

  
                                    )27(شكل 

  )القنطرة (  تقويم الموجة السالبة والموجبة                                                        
  

  

      
  

  
  
  
  

  
  
  

للحـصول علـي ن التيار الناتج عن القنطرة الكهربائية يكون غيـر ثابـت تمـام الثبـات لـذلك نحتـاج أ

حيــث يــصبح التيــار اقــرب مــا نــستخدم مكثــف وهــذا يــسمي بتنظــيم الموجــة أن ) ًتقريبــا(تيــار ثابــت 

  . التيار المستمر من حيث ثبات قيمته يكون إلى

ــيعتمــد عمــل المكثــف علــى خاصــيةحيــث  ــاء  الــشحن والتفريــغ حيــث يبــدأ المكثــف فــي ال شحن أثن

ـــى ـــة الموجـــب إل ـــة نـــصف الموجب ـــدأ الفولتي ـــة ، وبعـــد أن تب ـــي القيمـــة العظمـــي للفولتي  أن يـــصل إل

 مقاومة الحمل بـشكل كبيـر ممـا فهو ال يسمح بهبوط الفولتية علىغ بالتناقص يبدأ المكثف بالتفري

ًيال نـسبيا بعـد يجعل القيمة المتوسطة لهذه الفولتية أكبر من الـسابق ويجعـل التغييـر فـي قيمتهـا قلـ ً

  . ً الدارة مع مالحظة القطبية في هذه الحالة مهم جداإضافة المكثف إلى
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  أنشطة وفعاليات الدرس الثاني
  :ــــــــات  احملتوي�

  .الثنائيات. 1
 .أنواع الثنائيات. 2
 .استخدامات الثنائيات. 3
  .التطبيق. 4

  الثنائيات
 ،أوم 300المقاومة الداخلية للثنائي المصنوع من الجرمانيوم  �

  .ًأوم تقريبا 700ومن السيليكون 
أعلى ) P(يقوم الثنائي بتوصيل التيار عندما يكون جهد المصعد  �

 لثنائي 0.7Vبمقدار يكافئ أو يزيد عن ) N( من جهد المهبط
 لثنائي مصنوع من الجرمانيوم 0.3Vمصنوع من السيلكون و

 .مامي حالة انحياز أويكون عندئذ  في
                                                

  
  

  )28(شكل               
  

  1ورقة عمل 

   الثنائي؟عرف.1

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

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

   وظيفة الثنائي ؟اذكر. 2  

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

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

   رمز الثنائي؟ارسم.3

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

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

  كيف يعمل الثنائي في حالة االنحياز األمامي واالنحياز العكسي؟.4

................................................................................................................  
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  الثنائياتأنواع 
 مصمم ليسمح بمرور تيار خالله عندما يكون موصال بطريقة االنحياز العكسي عندما يساوى أو ثنائي زينر السيلكوني �

  .)يده عند صنع الثنائييتم تحد(نر يزيد جهد االنحياز عن جهد زي
  . عادى يعمل كثنائي حالة االنحياز األماميعند وصل ثنائي زينر في �
الثنائي الباعث للضوء يحتوي مواد خاصة يضيء عند مرور تيار كهربائي  �

 .في حالة االنحياز األمامي
  .VSجهد البطارية  �
  .Vdجهد الثنائي   �
  .Iشدة التيار  �

R =Vs-Vd / I) R:تي يجب توصيلها على التوالي مع  قيمة المقاومة ال
        )الثنائي لحمايته من شدة التيار

  )29(شكل                                                                          
الثنائي الحساس للضوء يعمل على تمرير التيار الكهربائي  �

 كمية التيار المار ًعند تعرضه للضوء بحيث تزداد طرديا
  . كميه الضوء الساقطة عليهاالزديادب
  . تعني القطب الموجب)+(إشارة  �
 . تعني القطب السالب)-(إشارة  �
 

  

  2ورقة عمل 
  ثنائي الزينر وما وظيفته ؟عرف .1

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

 ؟زينر رمز ثنائي ارسم .2
................................................................................................................  

................................................................................................................ 
 كيف يمكن توصيل الزينر في الدارة مع الرسم؟ .3

................................................................................................................  
................................................................................................................  
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  الثنائي الباعث للضوء وعددي استخداماته؟عرف .4

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

  رمز الثنائي الباعث للضوء؟ارسم .5
.............................................................................................................  
............................................................................................................. 

   كيف يمكن توصيل الثنائي الباعث للضوء في الدارة مع الرسم؟ .6
.............................................................................................................  

............................................................................................................. 
  الثنائي الحساس للضوء وعددي استخداماته؟عرف .7

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

  رمز الثنائي الحساس للضوء؟    ارسم .8
.............................................................................................................  

............................................................................................................. 
 كيف يمكن توصيل الثنائي الحساس للضوء في الدارة مع الرسم؟ .9

..............................................................................................................  
.............................................................................................................. 
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  مات الثنائيات ااستخد
  4ورقة عمل 

   استخدامات الثنائي؟عدد. 1
...............................................................................................................  

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

   دارة توضح عمل الثنائي كمفتاح مفتوح ومغلق؟ارسم. 2
................................................................................................................  

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

   دارة تقويم نصف موجة ؟ارسم. 3
................................................................................................................  

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

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

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

  ؟)القنطرة (  دارة تقويم موجة كاملة باستخدام أربع ثنائيات ارسم. 4
................................................................................................................  

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

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

.................................................................................................................  
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  تطبيق

  :اختبار صالحية الثنائي/ 1تجربة

  :الخطوات

  .  أحضر عدد من الثنائيات-1

رة عليه رمز الثنائي على مقياس المقاومة الظاه DMM اضبط -2

D1

DIODE

  
   .  قم بقياس مقاومة الثنائي-3
  .   اعكس الثنائي وقم بالقياس-4
  : أكمل الجدول التالي-5

  مقاومته عند التوصيل العكسي  مقاومته عند التوصيل األمامي  نوع الثنائي

      ليكون يس

      جرمانيوم

  :نر زيتحديد جهد ثنائي/ 2تجربة 

  : كون الدارة التالية - 1
  
  
  
 من التلف الناتج عن زيارة التيار، مقاومة ثابتة لحماية الثنائينر، مصدر كهربائي متغير جهده أعلى من جهد زي( :وناتهامك

  . )تر لقياس فرق الجهد بين طرفي زينرفولتميأميتر لقياس شدة التيار، 
  : في كل مرة وأكمل الجدول التالي3Vغير قيمة فرق الجهد بشكل تدريجي وليكن  - 2

  شدة التيار  جھد الفولتميتر  المصدرجھد 

0     

3     

6     

9     

12     

15     

  .نريقر عليها جهاز الفولتميتر هي جهد ز القراءة التي يست- 3
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  : العالقة بين قيمة التيار في الثنائي الباعث وشدة الضوء الساقط عليه/ 3تجربة 

  : ركب الدائرة اآلتية-1

  

ميتـر لقيـاس شـدة  أ– مـصدر جهـد - مقاومـة متغيـرة للـتحكم فـي قيمـة التيـار المـار فـي الـدائرة-ثنائي باعث للضوء(  :مكوناتها

  )التيار

ّدون .(  غير قيمة التيار المار للثنائي من خالل المقاومة المتغيرة والحظ شدة اإلضاءة بازدياد التيـار حـسب قـراءة األميتـر -2

  . )مالحظاتك

  .ط على الثنائي الحساس للضوء وقيمة التيار المار في الدائرةالعالقة بين قيمة الضوء الساق/ 4تجربة

   ركب الدائرة اآلتية-1

 

  / غير من شدة الضوء الساقط على الثنائي الحساس للضوء بحيث-2

  .Dark current ضع يدك أو شيء معتم فوق الثنائي لحجب الضوء عنه، ثم حدد قيمة التيار المعتم -أ
  .Light current ثم جد قيمة التيار الضوئي  عرض الثنائي لمصباح مضيء-ب

  قيمته  نوع التيار

    المعتم

    المضيء

  

  

  

  

 

◌ِِ
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  الثنائي مقوم موجة كاملة / 5تجربة

  : ركب الدارة التالية-1

  

  

  

  

  )30(شكل 
 منحازين  D2 ,D4 بينما ً منحازين أماميا D1, D3 في أثناء النصف الموجب للموجة يكون الثنائيين :آلية عملها - 2

  . ليكمل دورته إلى المنبع D3 ثم  D1  وبذلك يمر تيار هذا النصف الموجب عبر ًياعكس

  وبذلك ًمنحازين عكسيا D1, D3  بينما ً منحازين أماميا   D2 ,D4 في أثناء النصف السالب للموجة يكون الثنائيين -

  .ار ثابت إلى الحملليكمل دورته إلى المنبع وهكذا يمر تيD2 ,D4 يمر تيار هذا النصف الموجب عبر 

  . حدد شكل الموجة الناتجة-

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

.............................................................................................................  
  .ارسم في دفترك المسار الذي تتبعه الموجة السالبة-

.............................................................................................................  
.............................................................................................................  
.............................................................................................................  
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  ثالثالدرس ال
  الرتانزستور  3

  
  .تتعرف خصائص واستخدامات الترانزستور:  الهدف العام ����

  :ًيتوقع منك عزيزي الطالب بعد دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن  :  األهداف الخاصة ����
 .تتبع مراحل تطوير الترانزستور ت .1

 .ًتبرز دور اكتشاف الترانزستور في تطوير التكنولوجيا قديما .2

 .رف على الثورة التي أحدثتها الترانزستور في الصناعات اإللكترونية تتع .3

 .تقارن بين المفاتيح الترانزستورية واإللكتروميكانيكية في الصناعات  .4

 .توضح دور تبديل المفاتيح اإللكتروميكانيكية بالترانزستورية في تسهيل العمل و إدارة األجهزة الكهربائية  .5

 .تعرف الترانزستور  .6

 .ًلغويا استعمال الترانزستور في تضخيم اإلشارات الكهربائية تشرح  .7

 .ًتكتشف قدرة الترانزستور على تضخيم التيار عمليا .8

 .ًتوجد حال لحماية الترانزستور من زيادة معدل تضخم التيار وفرق الجهد  .9

 .ترسم دارة اختبار لتكبير التيار في الترانزستور . 10

 .تستخدم الترانزستور كمفتاح . 11

 .تعدد التطبيقات العملية التي يستخدم فيها الترانزستور. 12

 .تحدد صالحية الترانزستور  .13
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  : إلنجاز هذه الفعالية الضروريةالحتياجـــــــات ا ����

  

 BC640,D2144,C1815,BC639,BFY51ترانزستورات 
  9V,5V,12Vمصدر فرق جهد

  ثنائي حساس للضوء،ثنائي الباعث للضوء
   مقاومات متغيرةمقاومات كربونية

  DMMجهاز
  

   المحتويـــــــــــــــات����

 

  .الترانزستور.1
 .طرق توصيل الترانزستور.2
 .ًالترانزستور مضخما.3
  .ًالترانزستور مفتاحا.4
  .صالحية الترانزستور.5
 .التعامل مع لوحة البيانات.6
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  وى الدرســـحمت
       ترانزستور مـن أبـرز االختراعـات التـي سـاهمت بـشكل فعـال فـي الثـورةال يعد      

 وقــــد قــــاد هــــذا .الــــصناعية والــــذي ينظــــر إليــــه كنــــوع مــــن المفــــاتيح اإللكترونيــــة 
  .االكتشاف إلى تطور كل الدارات الكهربائية الدقيقة الحديثة

 إلـــــى ثالثـــــة مـــــن العلمـــــاء 1947يرجـــــع الفـــــضل فـــــي اختـــــراع الترانزســـــتور عـــــام 
مــريكيين الــذين كــانوا يعملــون فــي أحــد معامــل شــركة بيــل التليفونــات وهــم والتــر األ

  .والعلم جون باردين، والعالم وليام شوكلي ،براتين 

  

  !ما فكرة عمل الترانزستور ؟  

  عبارة عن وصلة ثالثية من بلورة الجرمانيوم : " الترانزستور             
ًث يكــون الجــزء األوســط موجبــاً  أو ســالبا أو الــسيليكون يعــالج بطريقــة خاصــة بحيــ

   ".في حين تكون األجزاء الخارجية من نوعية مخالفة لذلك
عنــدما تـــضاف طبقــة ثالثــة للثنــائي بحيـــث يكــون وصــلتين فـــان وبمعنــى آخــر     

  . والذي يوجد منه نوعان "الترانزستور " الناتج هو عنصر جديد يطلق علية 

  :أنواع الترانزستور 
  :كما يلي  من الترانزستور يختلف كل واحد في تركيبه ناهناك نوع

 Pلـورات اثنتـان موجبتـان علـى ثالثـة بيحتـوى و   :PNP الترانزستور ال -1

                                                            ) .27شكل (   PNP ليتكون بذلك الترانزستور Nوبينهما واحدة سالبة 

 Nلبتان علــى ثالثــة بلــورات اثنتــان ســايحتــوى  و  :NPNل  الترانزســتور ا-2

                                                            ) .28شكل (  NPN ليتكون بذلك الترانزستور Pوبينهما واحدة موجبة 
                                                  

  
  

  
  

  

  

  

  )31(شكل 
  

  
  

  )32(شكل 
  
  

 Transistorsالرتانزستور   1- 3

ـــع الترانزســـتور  ويتمت

بقــــدرة عاليــــة علــــى 

ـــــــــر اإلشـــــــــارات  تكبي

االلكترونيــــــة ، هــــــذا 

 بــــالرغم مــــن حجمــــه

 لصغيرا
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  :نزستور اركيب الترت
ن بذلك يمكن اعتباره كثنائيين موصلييحتوى الترانزستور على وصلتين و     

   ) .33 (ظهرا لظهر أو وجها لوجه وذلك كما في الشكل
                                                                                                                        

  :يحتوى كل ترانزستور على ثالث أطراف وهي كما يلي 
الفجــوات ( الجــزء المخــتص بإمــداد حــامالت الــشحنة  وهــو : Emitter المــشع -1

 ويوصــل المــشع NPN وااللكترونــات فــي الترانزســتور PNPفــي حالــة الترانزســتور 
ــا  ة للقاعــدة وبــذلك فهــو يعطــي كميــة كبيــرة مــن حــامالت ببالنــس) forward(أمامي
  . نة عند توصيلة الشح
ويخــتص هــذا الجــزء مــن الترانزســتور بتجميــع حــامالت  : Collector المجمــع -2

  .مع القاعدة ) reverse(الشحنة القادمة من المشع ، ويوصل عكسيا 
وهي عبارة عن الجزء األوسط بين المشع والمجمـع ويوصـل  : Base القاعدة -3

  مع المجمع ) reverse(مع المشع ، وعكسيا ) forward(أماميا 
  :رموز الترانزستور 

  :     نزستور والسهم يدل على نوعه كما بالشكلاهناك رمزين للتر
  نزستور ايدل السهم على نوع التر

  NPN السهم الخارج يدل على ترانزستور -1
                                                                     PNP السهم الداخل يدل على ترانزستور -2

  :نزستوراأشكال التر

                                       
  

  ترانزستور معدني          ترانزستور عادي
  

  )35(شكل 
  
  
  
  

  
  

  
PNP        NPN                                                              

  
  )33(شكل            

  

  
  

PNP        NPN                                                              
  )34(شكل 

  
  
  
  

ابحث في االنترنت عن خصائص 
  :الترانزستورات اآلتية 

 *2N2222  
 *N30552 
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  :طرق توصيل الترانزستور 

 والطــرف الثــاني يوصــل بإشــارة الخــرج ويــشترك الطــرف الثالــث بــين يوصــل أحــد أطــراف الترانزســتور بإشــارة الــدخل           
  : لكترونية بثالث طرق مختلفةور في الدوائر اإلالدخل والخرج ، ولهذا يوصل الترانزست

  

  :Common Baseالقاعدة المشتركة .1
 ، وتوصــل إشــارة الخــرج بــين Emitter and Base توصــيل إشــارة الــدخل بــين المــشع والقاعــدة

 مـــشتركا بـــين Base ويالحـــظ أن طـــرف القاعـــدة Collector and Base والقاعـــدة  المجمـــع
  الدخل والخرج ، ولهذا سميت طريقة التوصيل هذه بالقاعدة المشتركة

 Common Base  
  ) 36(شكل                                          )وتستخدم لتضخيم فرق الجهد (                              

                                                                                                                    

  :Common Emitterالمشع المشترك .2
، وتوصـل إشـارة الخـرج بـين  Emitter and Baseتوصـل إشـارة الـدخل بـين القاعـدة والمـشع 

مشتركا بين الـدخل  Emitterظ أن طرف المشع ويالح Base and Emitterالمجمع والمشع 
  .Common Emitterوالخرج ، ولهذا سميت طريقة التوصيل هذه بالمشع المشترك 

  
  )37(شكل                                            )يستخدم لتضخيم فرق الجهد والتيار (                           

                                                               

  :Common Collectorالمجمع المشترك .3
، وتوصـل إشـارة الخـرج Collector and Baseتوصل إشارة الدخل بين القاعدة والمجمـع 

 Collectorويالحـــظ أن طـــرف المجمـــع  Base and Emitterبـــين المـــشع والمجمـــع 
ــــة التوصــــيل ــــدخل والخــــرج ، ولهــــذا ســــميت طريق ــــين ال ــــالمجمع المــــشتركمــــشتركا ب   هــــذه ب

Common Collector.  
  

  )38(شكل                                                           )يستخدم لتضخيم التيار (                       
                                                

  
      

  طرق توصيل الرتانزستور  2- 3
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ًالرتانزستور كمضخما      3- 3
  

ق يتـصل بملـف حـر يـ تقـوم ذبـذبات الـصوت بتحريـك غـشاء رق-الميكرفـون-الـصوت خص أمام القـطعندما يتحدث ش         
ويسمى هذا التيـار باإلشـارة  ًمغناطيس، وينتج عن ذلك تيار كهربائي قليل جدا تتغير شدته تبعا لذبذبات الصوت، الحركة حول

ويله إلـى صـوت مرتفـع مـرة أخـرى بواسـطة المجهـار تضخيمه ثم تح الكهربائية، يتم إرساله إلى جهاز المضخم الذي يعمل على
 .) السماعة(

  الصوت؟؟ فكيف يعمل الترانزستور على تضخيم

ًتيــار متــردد خفيــف جــدا إذا  يعمــل القــط الــصوت علــى تحويــل الــصوت إلــى
إذا تــم  لــن نــستطيع ســماعه، ولكــن )الــسماعة(وصــلناه مباشــرة مــع المجهــار

 لترانزستور ينتج عن ذلك أن الموجةتوصيله على التوالي مع جهد القاعدة ل
الــصوتية التــي تــصل إلــى القــط الــصوت تحــدث تغيــرات فــي تيــار القاعــدة، 

تغيــرات مماثلــة فــي تيــار المجمــع، ولكــن تيــار المجمــع  وهــذه األخيــرة تحــدث
حـسب معامـل تكبيـر التيـار للترانزسـتور  يكـون أكبـر مـن تيـار القاعـدة بكثيـر

علــــــى تــــــشغيل  يــــــار يكــــــون قــــــادرلتــــــالي فــــــإن هــــــذا التالمــــــستخدم، وبا
                                                   ....... ) .نشاط رقم (   .بصوت مرتفع) السماعة(المجهار

  

  
  

  )39(شكل                                                                                                                   

  الترانزستور كمضخم للصوت                                                                                                        

  
  
  

التطبيقات العملية  الصوت الموجودة فيوفي مضخمات 

تستخدم عدة مراحل لكبير الصوت، وفي كل مرحلة يستخدم 

واحد أو أكثر، ويتم ربط اإلشارة الناتجة عن  ترانزستور

ثانية أو ثالثة وهكذا  مرحلة التكبير األولى مع مرحلة تكبير

 الحصول على القدرة المطلوبة لمضخم الصوت



 163

     
  
  
  
  

  :السمات الرئيسة لدارة استخدام الترانزستور كمفتاح بطريقة الباعث المشترك

ٕ يوصل الباعث بالقطب السالب للبطاريـة واذا NPNإذا كان الترانزيستور  - 1

   يوصل الباعث بالقطب الموجب للبطارية PNPكان الترانزيستور 

الخــرج مــن المجمــع لــذلك يوصــل معــه حمــل لــه مقاومــة مناســبة حتــى ال  - 2

 يمر خالل الترانزيستور تيار كبير فيتلف 

يكـون إذا كان القاعدة والباعث في حالة انحياز عكـسي فـان الترانزيـستور  - 3

 ) .OFF(حالة قطع 

يجـــب أن تكـــون القاعـــة )ON(لكـــي يكـــون الترانزيـــستور فـــي حالـــة تـــشغيل  - 4

 .والباعث في حالة انحياز أمامي 

 .يوصل مع القاعدة مقاومة مناسبة تسمي مقاومة االنحياز  - 5

أقـــل مـــن (ًعنـــدما يكـــون فـــرق الجهـــد بـــين القاعـــدة والباعـــث صـــغير جـــدا  - 6

0.7V( قطـع يكـون الترانزيــستور فـي حالــة)OFF  ( أمــا عنـدما يزيــد هــذا

فيمـــر ) ON(يـــصبح الترانزيـــستور فـــي حالـــة وصـــل ) 0.7V(الجهـــد عـــن 

  تيار كهربي مناسب خالل الباعث والمجمع فيضيء المصباح الكهربي  

  

  

  

  

  
  
  

  

  الرتانزستور كمفتاح  4- 3

ـــــل ـــــا عـــــدة تجع ـــــاك مزاي  وهن

ًاستخدام الترانزستور كمفتاحا 
مقارنــــــــــة مــــــــــع المفــــــــــاتيح 

  :الميكانيكية منها

المحافظـــــــــــة علـــــــــــى عـــــــــــدم * 
حـــــدوث حرائـــــق لـــــسبب عـــــدم 

  .حدوث شرارة كهربائية 
  .سرعة الوصل والفصل* 
ًالتحكم آليـا فـي العمـل دون * 

  .الحاجة إلى مراقبة اإلنسان 
  .توفير الطاقة* 

مــن التطبيقــات العمليــة التــي 

ــــــــــستخدمه ا الترانزســــــــــتور ي

ًمفتاحا إلكترونيا ً:  

* دارة إنذار واألجهزة التي يـتم
  .توفير الطاقة

بوابـــــــات (الـــــــتحكم عـــــــن بعـــــــد  •
ــــة  كاشــــف ، المحــــالت التجاري

  ).المطر و الحريق و غيرها 
ـــــــــة  • ـــــــــشغيل المـــــــــصابيح الليلي ت

 .ومصابيح اإلشارة 
اســـــــــــتخدامه فـــــــــــي البوابـــــــــــات  •

 .الرقمية
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  فحص صالحية الرتانزستور  5- 3
   

: ستورفحص صالحية الترانز

  DMMجهاز متعدد القياس ترانزيستور، : األدوات

  .على تدريج اللوم) DMM( ضع جهاز متعدد القياس -1
مع أطراف                                                                                                                   )] - (واألسود يمثل القطب السالب(+) الموجب  األحمر يمثل القطب[ميتر  أوصل طرفي جهاز األ-2

  :الترانزيستور كما هو واضح بالشكل ثم أكمل الجدول
  
  
  
  

  المقاومة B E C  المحاولة
1 +  -  o   
2 +  O  -    
3 -  +  o    
4 -  O  +    
5 O +  -    
6  O  -  +    

  
  :بعد دراستك للجدول السابق

  .                    كم مرة حصلنا على مقاومة منخفضة-�
  . ما قيمة هذه المقاومة-�
 . ما نوع الترانزيستور-�

َ وضح كيف يمكن استخدام مصباح كهربائي وسلكي توصيل لفحص DMMفي حالة عدم توفر جهاز متعدد القياس 
  .صالحية الترانزيستور
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  مل مع لوحة البياناتالتعا  6- 3
  

  :أمامك الجدول التالي�
  

  النوع  التركيب  المواصفات  المخطط  البدائل
BY255,YN5408 3Ia Gi-Uni,1000V,3A Si-Di 1S2758 

BU426A,BUDW11 I8j S-L,900V,6A,50W Si-N 2SD1518 

  
  حدد العناصر الرئيسة في الجدول ؟ •

.............................................................................................................  
 ؟2SD1518من أي بند يمكن تحديد أطراف الترانزستور •

..............................................................................................................  
 
 ؟1S2758ما هي بدائل الثنائي  •
..............................................................................................................  

..............................................................................................................  
 
    ؟Si-Di   ،  Si-Nإلى ماذا يرمز االختصار  •

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

..............................................................................................................  
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  الدرس الثالثأنشطة وفعاليات 
  :ات ــــــــالمحتوي ����
  .الترانزستور  .1
 .استعماالت الترانزستور .2
 .معامل تكبير الترانزستور  .3
  .تطبيق .4

  الترانزستور
  "الترانزستور " عندما تضاف طبقة ثالثة للثنائي بحيث يكون وصلتين فان الناتج هو عنصر جديد يطلق علية 

   الصغيرااللكترونية ، هذا بالرغم من حجمهإلشارات ويتمتع الترانزستور بقدرة عالية على تكبير ا
  :أهمها كان الستخدام الترانزستور العديد من المكاسب

مائتي ترانزستور في المساحة نفسها المخصصة  ًالترانزستور أصغر حجما من الصمامات المفرغة بحيث يمكن تركيب -1
  .لصمام مفرغ واحد

  . بكثير من الصمامات المفرغةالترانزستور كمية حرارة أقل يستهلك -2
  .ًكثيرا من الصمامات المفرغة الترانزستور أسرع -3
   .الصمامات المفرغة ينبعث من الترانزستور كمية حرارة أقل بكثير من -4

  
  1ورقة عمل 

  
  الترانزستور؟عرف. 1

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

  
   أنواع الترانزستور مع رسم رمز كل نوع؟بين .2

................................................................................................................. 
.................................................................................................................  
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  استعماالت الترانزستور

  2ورقة عمل 
   استعماالت الترانزستور؟عدد .1

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

  
  أنماط توصيل الترانزستور كمضخم ؟عدد .2

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

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

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

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

  أنماط توصيل الترانزستور كمضخم؟ارسم .3
...................................................................................................................  

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

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

...................................................................................................................  
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  الترانزستور كمفتاح

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  )40(شكل 

  3ورقة عمل 
  عمل الترانزستور كمفتاح ؟بين .1
  

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

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

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

  لكتروني؟استخدام الترانزستور كمفتاح إقات  بعض تطبيعدد .2
...................................................................................................................  

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

...................................................................................................................  
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  التطبيق
  

  :اختبار تكبير التيار في الترانزيستور/ 1تجربة

   كون الدائرة الموضحة بالرسم بحيث يكون الباعث هو المشترك بين مرحلتي الدخل والخر- 1
  
  
  
  
  

                                        
  )41(شكل                                                                   

  
  :(IC)وشدة تيار الخرج ) IB( حرك ذراع المقاومة المتغير ثم خذ قراءات مختلفة لشدة تيار الدخل -أ
  

60 µA 50 µA 40 µA 30 µA 20 µA 10µA IB 
15Ma  12.5mA 10mA  7.5mA 5mA 2.5mA IC 

  
  
 في تيار ً سوف ينتج عنه تغيرا تيار القاعدة مقداره بضعة مايكرو أمبيرًيتضح من الجدول السابق أن تغيرا في شدة*

 . وهذه الخاصية تظهر لنا الترانزيستور كمكبرات للتيارالمجمع بضعة مللي أمبير
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  :تحديد معامل تكبير الترانزيستور/ 2تجربة 

  ) .DMM(يمكن تحديد معامل تكبير الترانزيستور باستخدام جهاز متعدد القياس الرقمي 
  . من الترانزستوراتً احضر عددا- 1
 .HFE اضبط مؤشر الجهاز على - 2
 بحيث توضع أطرافه بصورة DMM ضع الترانزيستور المراد تحديد معامل تكبيره في المكان المحدد لذلك على جهاز - 3

  .صحيحة
  :ا هي معامل تكبير الترانزيستور، أكتب النتائج في الجدول التاليراءة التي نحصل عليه الق- 4

  

  الترانزستور  التركيب  المخطط  معامل التكبير

  2a SI-N 2N2222 

  23a SI-N CN3055 

  2a SI-N  BC109 

  2a SI-N  BC141 

  7a SI-N  BC547 

  7a SI-P  BC557 

  7c SI-P  BC640 
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  درس الرابعال

  أنظمة العد   4

  
  .تحول الطالبة بين األنظمة العددية المختلفة:العام الهدف ����
  :ًيتوقع منك عزيزي الطالب بعد دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن  : الخاصة األهداف ���� 

 .تفرق بين النظام العشري والنظام الثنائي .1
 .هما من خالل اإلنترنت تعدد بعض األنظمة العددية وطرق التحويل بين .2
  

  : إلنجاز هذه الفعالية الضروريةات ـــــــــاالحتياج ����

  

 75               عدد      ثنائي
Led      20               عدد 

 50ضاغط             عدد     
BreadBoard     5     عدد 

  
  اتــــــــــــــــالمحتوي ����

 

  .النظام العشري .1
  .ي النظام الثنائ.2
  التحويل بين أنظمة العد. 3
  .التعرف على أنظمة عد أخرى . 4
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  توى الدرسحم                                  

 نظـامنستخدم النظام هذا يوميـا فـي حياتنـا و فـي اغلـب أمورنـا و هـو بكـل بـساطة 
   9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 :رقام على األساس العشري و يحتوي علىاأل

و هـــذا هـــو ســـبب تـــسميته بهـــذا ، عـــدد مكونـــات النظـــام العـــشري هـــو عـــشرة أرقـــام 
  3  2  1  0 :مثـل بـسيط هـو التـالي، االسم حيث انه يكبر بعـد كـل عـشرة أرقـام

4  5  6  7  8  9  10  11  

أخـر (  انه عندما انتهينا مـن األرقـام حيث ، 10 و ال9الحظتم االختالف بين ال
و لــو واصــلنا ، رجعنــا للــرقم األول و هــو صــفر و أضــفنا واحــد بجــواره) 9رقــم هــو 

 إلـى صـفر و نـضيف واحـد إلـى الـرقم 9 و ثـم نرجـع الـرقم 19 لوصلنا إلـى الالعد
  . و هكذا دواليك20 فيصبح الرقم 1

  

  

  

  

مختلفة وأشهرها هو النظام العـشري ولكـن منـذ اختـراع العالم أنظمة عد  هناك في 
 اســــتخدم نظــــام عــــد يناســــب الخــــواص التقنيــــة لــــه وهــــو (Computer)الحاســــوب 

  . النظام الثنائي 

 يعتمــد علــى الثنــائي، كمـا قلنــا أن النظــام العــشري يعتمــد علــى أســاس عــشرة أرقـام 
  0، 1 رقمين فقط و هما صفر وواحد

صــفر وواحــد نبــدأ بالــصفر ثــم واحــد ثــم ، رقمــين فقــطنالحــظ أن النظــام يتكــون مــن 
فـي ( نضيف واحد مكـان الـصفر و نـضيف واحـد بجـوار الـرقم عنـد انتهـاء األرقـام 

  .)حالتنا انتهاء األرقام هما صفر وواحد

  

  

  

  

  

  

  مالحظة�
  :في الدارة الكهربائية أو اإللكترونية      
  .  يمثل عادة حالة القطع0
  . يمثل حالة الوصل 1

  

  

  

  

  

  النظام العشري                    4-1

  النظام الثنائي  4-2

 الـــرقم التـــالي انتبــــــــــــــــــــــــــــــــه����

  فــي النظــام الثنــائي ال يلفــظ 101100

بـــــل يلفـــــظ !  عـــــشرة اآلالف و مئـــــة 

واحــد صــفر واحــد واحــد صــفر  :كالتــالي

  صفر

عنـــدما نـــصل إلـــى رقـــم : القاعـــدة هـــي

ــذي يــساوي أســاس  صــاحب الترتيــب ال

ـــد  ـــا النظـــام ( نظـــام الع ـــا هن ـــي حالتن ف

قـوم بوضــع الـرقم صــفر ن) مــثال الثنـائي

فـــي الخانـــة الحاليـــة و نـــضيف الـــرقم 

  .واحد في الجهة التالية له
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   في النظام الثنائي16 إلى 1تمثيل األعداد من 

  الثنائي النظام  النظام العشري الثنائي النظام  1116النظام العشري 

0  0000 8 1000 

1 0001 9 1001 

2 0010 10 1010 

3 0011 11 1011 

4 0100  12 1100 

5 0101 13 1101 

6  0110 14 1110 

7 0111 15 1111 

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العد نظام  نظام أساس N عدد الرموز كبر قيمة في المرتبة الواحدةأ

 العشري النظام 10 10  9

 الثنائي النظام 2 2 1
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  ............التحويل من النظام الثنائي إلى العشري: ًأوال �

  . الصحيح الثنائيًسندرس معا كيفية تحويل الرقم 

  :كون من التالي يت134 مثال الرقم 

  =10 0 x 4   +     10 1x  3    +     210 x  1  

  =4 + 30 + 100   

  =134  

الحظتم إننا استخدمنا أساس النظام العشري و هو الرقم عشرة و في المرحلة األولى رفعناه لألس صفر ثم واحد ثم اثنان و 
  . لى الناتجهكذا ثم نضربه في الرقم التالي و نجمعهم في النهاية حتى نحصل ع

ًلنأخذ رقما معينا  ، 2 ب 10 فنستبدل الرقم 2 هو الثنائيو بما أن أساس النظام ،  شبيه جدا الثنائيالتحويل إلى الرقم 
   مثال111فليكن الرقم ، لنحوله

 =2 0 x 1   +     2 1x  1   +     22 x  1  

  =1 + 2 + 4  

  =7  

  .ام العشري في النظ7يساوي ) واحد واحد واحد ( 111الرقم 

  1010101ًلنجرب رقما أخر و ليكن 

1010101  

 =2 0 x1 +   2 1x  0 +   22 x 1 + 2 3 x0 +   2 4x  1 +   52 x 0 + 62 x 1  

 =1 + 0 + 4 + 0 + 16 + 0 + 64  

 =85  

  ......التحويل من النظام العشري إلى الثنائي: ًثانيا �

فإذا كانت الناتج يحتوي على كسور فيكون الرقم األول ، 2 نقسمه على لتحويله، 400لنأخذ مثال الرقم ، الطريقة أسهل هنا
   و إذا لم يحتوي على كسور فيكون الرقم صفر1 هو الثنائيمن الرقم 

  :يعني 

  إذن الرقم األول هو صفر ، 200 = 2 ÷ 400

  التحويل بني أنظمة العد  3- 4
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   صفر  ،100 = 2 ÷ 200

  صفر أيضا ، 50 = 2 ÷ 100

   صفر  ،25 = 2 ÷ 50

  واحد  ، 12 = 2 ÷ 25

  صفر ، 6 = 2÷ 12

   صفر   ،3 = 2 ÷ 6

  واحد  ، 1 = 2 ÷3

  واحد ، 0 = 2 ÷ 1

  ).تبدأ من األسفل و تصعد لألعلى(      110010000 = يصبح الناتج هو 

     إلى ثنائي بطريقة الباقي 15تحويل العدد العشري : مثال

 العدد 15 7 3 1 0

 عليه المقسوم 2 2 2 2  

 الباقي 1 1 1 1  

   1111: و الناتج ه

      إلى ثنائي 25تحويل العدد العشري : مثال

 العدد 25 12 6 3 1 0

 عليه المقسوم 2 2 2 2 2  

 الباقي 1 0 0 1 1  

   11001: الناتج هو 
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  أنشطة وفعاليات الدرس الرابع  

    :ات ـــــــــالمحتوي ����
  النظام العشري  .1

 النظام الثنائي .2
 التحويل بين األنظمة  .3
  تطبيق .4

   العشريالنظام

، ويمثل العدد بسلسلة أرقام ويحدد قيمة الرقم في العدد )9 إلى 0( أرقام مختلفة 10نظام عددي يستخدم 
  المنزلة التي يوجد فيها

  
  1 ورقة عمل

  النظام العشري مع ذكر أمثلة ؟عرف .1
.....................................................................................................  

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

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

  بالنظام العشري؟1987 العدد مثل .2
..................................................................................................  

..................................................................................................  
..................................................................................................  
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  النظام الثنائي 
  

  ويستخدم هذا النظام في الحواسيب والدارات الرقمية) 1 و 0(نظام عددي يستخدم رقمان فقط 
 2ورقة عمل 

 
  النظام الثنائي مع ذكر أمثلة ؟عرف .1

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

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

 بالنظام الثنائي؟) 1101( العدد مثل .2
.....................................................................................................  

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

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

.....................................................................................................  
.....................................................................................................  
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  التحويل بين األنظمة

 الثنــائي إلــى أعــداد عــشرية باســتخدام مفهــوم قيمــة المرتبــة حيــث نــضرب كــل رقــم مــن أرقــام العــدد الثنــائيســيتم تحويــل األعــداد 
   وهكذا 8 والرابعة 4 والمرتبة الثالثة 2 والثانية 1 الثنائي األولى في النظام بقيمة المرتبة المقابلة ونجمع ونعلم أن قيمة المرتبة

 وتكــرار هــذه العمليــة حتــى تنتهــي العمليــة مــع 2مبــدأ هــذه الطريقــة هــو القــسمة علــى : أمــا التحويــل أعــداد عــشرية إلــى ثنائيــة 
  وتشكل البواقي العدد الثنائي المكافئ .  بالباقي االحتفاظ

  3ورقة عمل 
   األعداد التالية من عشري إلى ثنائي؟حول .1
 *56  

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

 *240  
....................................................................................................................
....................................................................................................................  

 *256  
....................................................................................................................
....................................................................................................................  

  لتالية من ثنائي إلى عشري؟ األعداد احول. 2
  *10100    

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

  *100001   

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

  *11001100 
....................................................................................................................
....................................................................................................................  
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  تطبيق

  المخطط التالي يعمل على تحويل الرقم من النظام العشري إلى الثنائي
  ركب هذه الدارة 

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  )42(شكل        
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  الدرس اخلامس
  املنطق   5

  .تمثيل جداول الصواب للبوابات المنطقية باستخدام الدارات االلكترونية:  الهدف العام ����
  :ًزيزي الطالب بعد دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن يتوقع منك ع :األهداف الخاصة ����
 .تحكم بالصواب والخطأ على مجموعة من الجمل المعطاة  .1
 .تكتب جدول الصواب لبيانات معطاة .2
 .تثبت صحة معادالت منطقية باستخدام جدول الصواب .3
 .باستخدام الثنائيات ) أو(تكون بوابة  .4
 .ح كهربائي باستخدام مفتا ) NOT(تكون بوابة  .5
  تفسر عمل الدارة الكهربائية المفتوحة والمغلقة في حالة بوابة ال .6

   : إلنجاز هذه الفعاليةالضروريةاالحتياجــــــــات  ����

  

  10      عدد                  ثنائي
Led        5                 عدد 

 5ترانزستور             عدد        
BreadBoard      5         عدد  

 10مفتاح                عدد        
  

   المحتويـــــــــــــــــــات����
 

  المنطق.1
  العمليات المنطقية .2
 Truth Tableجدول الصواب .3
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  املنطق                            1- 5

  حمتوى الدرس
  .ًحسب قانون أوم إن شدة التيار تتناسب طرديا مع فرق الجهد

وحكمــك عليهــا يعــود إلــى صــحة . ارة فإنــك ســتحكم عليهــا بالــصواب أو الخطــأ والشــيء غيــر ذلــك عنــد قراءتــك هــذه العبــ
  .العبارة حسب قانون أوم 

  ماذا نسمي عبارة الحكم على عبارة كهذه؟
ســـنتناول فـــي هـــذا الـــدرس مـــن المـــادة التعـــرف علـــى العمليـــات المنطقيـــة وتمثيلهـــا بجـــدول الـــصواب ومـــن خـــالل البوابـــات 

  .المنطقية 
  :نطق الم

  :وهذه األحداث تتمثل بجمل أو أعمال كأن نقول، عبارة عن إحداث توافق أو ال 
 
 
 
 
   
  
  
  
  

  " .جملة منطقية صحيحة "من المالحظ أن الجملة األولى صحيحة لذا تسمى 
  "جملة منطقية خاطئة "أما الجملة الثانية خاطئة لذا تسمى 

  :ــر فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�
  ، لتصبح جملة واحدة )  أو ، و ( ًفي حالة دمج جملتين منطقتين معا بحرف عطف 

   متى تكون هذه الجملة 
 منطقية صحيحة  •
 منطقية خاطئة  •
  
 
  
  

  .عند إغالق الدارة الكهربائية يضئ المصباح * 

  .سرعة اإلنسان تعادل سرعة السيارة *

 .يتبخر الماء عندما يغلي*

 البكتيريا تنمو في األماكن الضحلة*
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  ًوتدمج هذه الجمل معا باستخدام " متغير منطقي" يرمز لكل جملة منطقية برمز يسمى 
  : جبرية فعلى سبيل المثال مجموعة من اإلشارات ال

A : رسم الدائرة بالفرجار.  
B :  رسم زاوية باستخدام المثلثات  

  ):A,B(بعض العمليات المنطقية عل هذه المتغيرات 
  A.B):و(عملية  
 A+B): أو(عملية  
 A): ال(عملية  

    A Bصحيحة عندما تكون الجملتين ) و(وتكون العملية باستخدام اإلشارة 
  .صحيحتين 

  على A.Bصحيحة عندما تكون الجملتين )أو(تكون العملية باستخدام اإلشارة و
  .األقل صحيحة

 خاطئة ألن  Aصحيحة عندما تكون جملة ) ال(وتكون العملية باستخدام اإلشارة 
  معناها عكس

  .خطأ ) = الصحيح ( عكس ، صحيح ) = الخطأ(عكس 
  ).0(وعن الخطأ بالرقم ). 1(يعبر عن الصحيح بالرقم 

  
  
  
  

يستخدم لوصف العمليات المنطقية بوضع جميع االحتماالت الممكنة للمتغيرات 
  ، المنطقية 
  :حيث أن 
 .     ن ^2= عدد االحتماالت  �
 .عدد المتغيرات لمنطقية = ن  �

  ).4(تكون عدد االحتماالت ) 2( عدد المتغيرات لهذا عندما يكون
  ).8(تكون عدد االحتماالت ) 3(وعندما يكون عدد المتغيرات 

  جدول الصواب للعمليات في الدرس السابق 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تتكافأ عبارتين إذا كان  :نظرية����

  لهما جدول الصواب نفسه 
  

  

  العمليات املنطقية  2- 5

 Truth Tableجدول الصواب   3- 5

A--  B  A A.B A+B 

0  0 1 0 0 

1 0  0  0 1 

0  1 1  0 1  

1  1  0 1 1 

تتم معالجة البيانات في 

الحاسوب في وحدة 

 ALUالحساب والمنطق 
وهي قادرة على القيام . 

بعدد من العمليات 

و ، أو (المنطقية مثل 

 (...........  
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  البوابات المنطقية                                 
ال يخلو أي جهاز إلكتروني في وقتنا الحاضر من دوائر رقمية فأصبح          

  .من الضروري معرفة النظريات األساسية لإللكترونيات الرقمية 
   .الدوائر الرقمية و الدوائر التماثلية : تنقسم الدوائر اإللكترونية إلى قسمين 

  . فيها ICرقمية ال بد من وجود الدوائر ال
   .. ICالدوائر التماثلية ال يوجد فيها 

  . وهذه البوابات يكون لها دخل واحد أو أكثر بينما يكون لها خرج واحد
  :ّأهم سبع بوابات في عالم الكهرباء**

NOT, AND, NAND, OR, NOR, EX-OR and EX-NOR  
  
  

  

  
  
  

  
  

  

   البوابات املنطقية  4- 5

X=A.B)AND(  X=A+B)(OR  X= A--  )NOT(  

ابــــة تعنــــى وجــــود هــــذه البو
شــــــــــــرطين ال بــــــــــــد مــــــــــــن 

حيـث انـه .. ًتحقيقهما معـا
ــــــــدينا   فانــــــــه 0إذا كــــــــان ل

 1والــــرقم " false" يــــسمى
ويكــــــــــون " true"يعطــــــــــي 

 1أي " true"المخــــــــــــــــــرج 
عنـــــــــــــدما يكـــــــــــــون كـــــــــــــال 

 وغيـــــر ذلـــــك 1المـــــدخلين 
  .فانه صفر

  

وهــــذه البوابــــة تعنــــى وجــــود 
شــرطين يكفــى تحقــق شــرط 

مـــــــــثال إذا كـــــــــان . منهمـــــــــا
فانــــــــــه " true "1المخـــــــــرج 

يكــون أمــا احــد المــداخل أو 
أمــا ". true" أي 1كالهمــا 

 0إذا كــــان كــــال المــــدخلين 
"false " ــــــــي هــــــــذه ــــــــه ف فان

ـــة يكـــون المخـــرج هـــو  الحال
0" false"  

ــــى  وهــــذه البوابــــة تحتــــوي عل
  مــــــــــــــــدخل واحــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــط 
ويكون المخـرج دائمـا عكـس 

مثال عندما يكـون . المدخل 
يكـــــــــون " true "1المـــــــــدخل 
  .هكذاو" false " 0المخرج 

  

      

ــة  ــات المنطقي : البواب

هــي بوابــات تــستخدم 

لتطبيــــــق العمليــــــات 

 المنطقية 

 )43(شكل 

 )44(شكل 

 )45(شكل 
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  :بعض التطبيقات العملية للبوابات المنطقية  ����

والذي يعتمد ، للتحكم في تشغيل السخان الكهربائي ) و(يستخدم دارة  
 على عاملين هما الحرارة و الوقت 

  
  
  
  
  
  
  
  

لتحكم في الري األوتوماتيكي الذي يعمل في وجود ) و(يستخدم دارة  
 عاملين الجفاف و الليل فقط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مالحظة�
في حالة 1يعطي مجس الحرارة      
  .ض درجة الحرارة عن المطلوبانخفا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الري األوتوماتيكي :)46(شكل     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وقتال  الحرارة  حالة السخان

0 
0  
0 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
0  
0  
1  

  الليل  الجفاف  حالة نظام الري

0 
0 
0 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
0  
1  
1  

+

E

B

C

1
K
Ω 

Tra

nsis

tor 

CIRC

UITS 

V
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  )NAND" (ال،و" البوابة المنطقية            

أي أنهــا بوابــة  ). AND & NOT" (ال" و" و"هــي تجميــع للبــوابتين المنطقيتــين 
AND متبوعة ببوابة NOT.   

 1فانــه فــي هــذه الحالــة يجــب أن يكــون كــال المــدخلين " false "0إذا كـان المخــرج 
"true " 1ٕواال فان المخرج سيكون" true. "  

                                                                          
  )NOR(المنطقية" ال،أو" البوابة المنطقية 

 ندخل الـداخل علـي أي أننا ) NOT ,OR" (ال"و" أو"هي تجميع للبوابة المنطقية 
 NOT" (ال"ثــم نــدخل الخــارج منهــا علــي ) OR gate" (أو"البوابــة المنطقيــة 

gate .( 1المخــرج يكـــون" true "  إذا كــان كـــال المــدخلينfalse " ٕواال فانـــه غيـــر
  ".false "0ذلك يكون المخرج 

                                                                                     
  XOR (exclusive-OR( البوابة المنطقية

إذا كان فقـط " true "1فالمخرج يكون ." either/or"وتعمل هذه البوابة على مبدأ 
إذا كــان " false "0ويكــون المخــرج . ولــيس كــال المــدخلين" true "1احــد المــداخل 
                                                                   " true "1أو كالهما " false "0كال المدخلين 

                                                                                      
  XNOR (exclusive-NOR(البوابة المنطقية

وفي  . inverter أي AND متبوعة ببوابة XORوهي عبارة عن تجميع لبوابة 
ويكون المخرج . إذا كان المدخلين متشابهين " true "1هذه الحالة يكون المخرج 

0" false " إذا كانت المداخل مختلفة                                                     .  
                                      

  
  
  
  
  

  

                                                   NAND بوابة) : 47(شكل    
  
  
  
  
  
    NOR بوابة): 48(شكل    

  
                                                        XORبوابة  )  : 49(شكل 

  
  
  
  
  
  

                            XNORبوابة ) : 50(شكل     

  
                                             

                                                                                    
  

  )51(شكل           

  انتبه

 ..........يوجد بوابات منطقية أخري

 والبعض Bufferعى كما انه يوجد بوابة أخرى تد

يحسبها ضمن البوابات المنطقية ليكون عددها 

  .ثمانية بوابات 
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  أنشطة وفعاليات الدرس اخلامس
  :ات ــــــــــــــــالمحتوي ����

  .العمليات المنطقية  .1
 .جدول الصواب  .2
 .البوابات المنطقية  .3
 .تطبيق .4

  العمليات المنطقية
  

  المنطق
  ًالحكم على الجمل بالصواب أو الخطأ منطقيا

  العمليات المنطقية

  من اإلشارات الجبريةهي العمليات بين المتغيرات المنطقية وتستخدم مجموعة 

  

  1ورقة عمل 
   العمليات المنطقية ؟عرف. 1

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

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

   بعض إشارات العمليات المنطقية ؟اذكر .2
.....................................................................................................................  

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

.....................................................................................................................  
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   جدول الصواب  
  .المتغيرات  ، حيث ن عدد ن2= في جدول الصواب عدد االحتماالت              

  .ارتان إذا كان لهما نفس جدول الصوابتتكافأ عب

  قوانين الجدول البولي
A+0=A 
A.0=0  
A+1=1 

A+ A-- =A  
A. A--  =A 
A+B=B+A 
A.B=BA 

A.(B+C)=A.B+A.C 

  2ورقة عمل 
  

  جدول الصواب؟عرف .1
......................................................................................................................  

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

  -:اكتب جدول الصواب لكل من العبارات المنطقية األتيه . 2
1-(A.C)  +  F= (A.B).  

2- F=(A.B).  

3- F=(A+B)+C.  

4- F=A-- . B.  

5- F=(A-- . B).(A + B).  

 :باستخدام جدول الصواب أثبتي صحة العالقات المنطقية اآلتية .3
   B + B . A = B)  ب    A + A = 1)   أ
                  

                  

                  

                  
    

باإلمكان إثبات تساوي عبارتين 
 باستخدام قوانين الجبر البولي
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A+B = B+A   A( A + B ) = A . B 

                  

                  

                  

                  

 
  تساوي العبارتين التاليتين باستخدام قوانين الجبر البولي ؟اثبت .2

A(A-- +B)=A.B              
....................................................................................................................  

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

  البوابات المنطقية

  3ورقة عمل 
  :عرف

  البوابات المنطقية 
....................................................................................................................  

....................................................................................................................  
  :ما هى الرموز الخاصة بكل مما يأتى *

     ، بوابة ال   بوابة و   ، بوابة أو
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  

  :إلجابة الصحيحة  ااختار

يرمز      * 

U1A

  ).OR – AND- NOT(          لبوابة          

رمز       *

U2A

  ).OR – AND- NOT(         لبوابة            

    يرمز* 
U4A

  ).OR – NOT - AND(           لبوابة              
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  التطبيق
  التينللقبول في مشروع الماجستير في جامعة ما يقبل المتقدم في ح

  .أن يكون تقديره في البكالوريوس على األقل جيد ومن جامعة معترف بها وأن ينجح في امتحان المستوى  : األولى
  .أن يكون تقديره في البكالوريوس على األقل جيد وتخصص الماجستير ليس عليه إقبال :الحالة الثانية

  :بناء على القضية السابقة 

 .يها اكتب الجمل المنطقية الموجودة ف �
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  

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

  .اكتب العملية المنطقية لقبول المتقدم في المشروع  �
..................................................................................................................  

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

  .ل الصواب اكتب جدو �
...................................................................................................................  
...................................................................................................................  

.................................................................................................................. 
 .ارسم الدارة التي تمثل القضية السابقة باستخدام البوابات المنطقية  �

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

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

...................................................................................................................  
........................................................................................................................  
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  الدرس السادس
  الدارات املتكاملة   6

  
  .التعرف علي الدارات المتكاملة ومكوناتها الداخلية :  الهدف العام ����

  :ًبعد دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن يتوقع منك عزيزي الطالب  :األهداف الخاصة ����
 .ًتعرف تعريفا لدارة المتكاملة .1
 .استخدامات الدارة المتكاملة في تحديث المنتجات التكنولوجية  تقارن بين استخدامات الترانزستور و .2
 .تحدد أساس صناعة الدارات المتكاملة  .3
 .ل اإلرشادي تحدد مداخل ومخارج الدارة المتكاملة باستخدام الدلي .4
  كترونيات في تسهيل حياة اإلنسانتوضح دور تكنولوجيا اإلل .5
  
  : إلنجاز هذه الفعالية الضروريةات ــــــــاالحتياج ����

  

 BreadBoard  - مؤقتات  -دارات متكاملة   
  
  اتـــــــــــــــــــالمحتوي ����

 

  .الدارة المتكاملة .1
   .555المؤقت .2
  .555حاالت المؤقت .3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 191

                     الدارة املتكاملة  1- 6

  حمتوى الدرس
ًوهي تستخدم بدال من دارة،الدارة المتكاملة هي عنصر إلكتروني        

 كهربائية مطبوعة تحتوي على عناصر إلكترونية متعددة مثل الترانزستورات 
  ........والثنائيات والمقاومات 

  )IC:(الدارات المتكاملة

. المقاومـات، الثنائيـات، الترانزسـتورات  :دارات المتكاملة منتتكون ال
حيـث ، تكـون مجمعـة علـى شـريحة مـن مـادة شـبه موصـلة، المكثفات

                                                                                                                 .تقوم بوظيفة محددة أو عدة وظائف

  :ويأخذ الشكل الخارجي للدارات المتكاملة أحد األشكال التالية 

يختلـف عـدد هـذه األطـراف حـسب نـوع الـدارة : صف واحد من األطراف  .1
  .المتكاملة 

هـــذا النـــوع مـــن الـــدارات المتكاملـــة هـــو : صـــفين متـــوازيين مـــن األطـــراف  .2
 . أو أكثر24 أو 16 أو 14 أو 8ًاألكثر شيوعا ويبلغ عدد أطرافه 

ولتحديد أطراف هـذا النـوع مـن الـدارات المتكاملـة فإننـا ننظـر إلـى الـدارة المتكاملـة  
هــو الــذي يكــون علــى ) 1(األعلــى بحيــث يكــون تجويفهــا إلــى أعلــى فــإن الطــرف 

  .  اليسار
  .يختلف عددها باختالف نوع الدارة المتكاملة : صف دائري من األطراف . 3

  
  
  
  
  
  
  
  

  دارة متكاملة  )  : 52(شكل 
الدارة المتكاملة قد تحتوي علي أكثر من (

  )منطقية  مليون بوابة
  

ــــة عــــن غيرهــــا مــــن  ــــدارات المتكامل ــــاز ال تمت

  :العناصر اإللكترونية بما يلي 

  صغر حجمها*  
 تكلفتها منخفضة *  
 سرعة األداء *  
 تعدد الوظائف *  
 سهولة التعامل معها*  
   ا للطاقةقلة استهالكه*  

    )53(شكل         
  مالحظة�

 7408  الدارة المتكاملة *   
تحتـــــوي علـــــى أربعـــــة بوابـــــات    

AND     
 7432الدارة المتكاملة *   

تحتــــوي علــــى أربعــــة بوابــــات     
OR     

  7404الدارة المتكاملة *  
ــــــات         ــــــى ســــــتة بواب ــــــوي عل تحت

NOT         

  
 الدارات المتكاملة

  دارات متكاملة رقمية 
  مثل 

  7408الدارة متكاملة
 7404الدارة  متكاملة 

  دارات متكاملة خطية 
  مثل 

  الزمنيالمؤقت
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تعمـل كمؤقـت وذلـك بإضـافة بعـض العناصـر إلـى (555)   لمتكاملـة إن الـدارة ا
تهتز هذه الدارة بـين وصـفين مختلفـين للجهـد عبـر الـزمن وبالتـالي يكـون ، األرجل 

) 555(ومـــــن أنـــــواع المؤقتـــــات ، مخـــــرج هـــــذه الـــــدارة عبـــــارة عـــــن موجـــــه مربعـــــة 
NE5555,LE5555 وغيرها       

  شكل المؤقت وأرجله

    

 

 

 :المؤقت وحيد االستقرار �

يتغيــر هــذا المخــرج إذا تــأثرت رجــل أخــرى بنبــضة ممــا يــؤدي ،لــه مخــرج ثابــت 
إلــى تغيــر الجهــد إلــى صــفر ويبقــى علــى هــذه الحالــة مــدة مــن الــزمن وبعــدها 

  .ى حالته األصليةيرجع إل
  .ويسمى هذا النوع من المؤقتات بالمؤقت ذو النبضة األحادية

 :المؤقت عديم االستقرار  �

إن الـزمن الـذي ( هو مؤقت ينتقـل بـشكل متنـاوب مـن حالـة الجهـد إلـى أخـرى 
 OFF أو المنخفـضة ONتتم به تحديد وقت بقاء اإلشارة في الحالة المرتفعـة 

  )صولة على األرجليعتمد على قيم العناصر المو

  
  
  )54(شكل 
  

يتم التعرف على ما مدخالت و مخرجات (
  )المؤقت من خالل دليل المستخدم 

  
  

  
  

نظــام لــه حــالتين ثــابتين ويمكــن أن يتغيــر مــن حالــة ألخــرى  :المؤقــت بحــالتين  �
 .عن طريق المفتاح

 555املؤقت   2- 6

  الوظيفة  لاسم الرج  رقم الرجل

1  Ground األرضي  

2  Trigger  نبضة قصيرة عليه يعمل المؤقت: القارح  

3  Output المخرج  

4  Reset تصفير العداد  

5  Control 
Voltage 

  التحكم بمرور الجهد: جهد التحكم

6  Threshold  التي عندها تنتهي الفترة: جهد العتبة  

7  Discharge  التفريغمربوط بمكثف للعمل على : تفريغ  

8  Vcc  15-5الجهد الموجب لمصدر الجهد ويكون بين ، مصدر التغذيةV  

 555حاالت املؤقت   3- 6

 حاالت المؤقت

 مؤقت وحيد االستقرار

 مؤقت عديم االستقرار

 مؤقت بحالتين
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  أنشطة وفعاليات الدرس اخلامس
  :ات ــــــــــــــــالمحتوي ����

  لمتكاملةالدارات ا.1

   555المؤقت . 2

  1 ورقة عمل
  

   الدارة المتكاملة؟ عرف-
........................................................................................................................  

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

........................................................................................................................  
   مميزات الدارات المتكاملة؟ عدد-

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

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

  2 ورقة عمل
   ؟555 المؤقتعرف -

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

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

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

  ؟ مكوناته الداخلية بين-

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

.......................................................................................................................  
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 )8(ملحق

  أختي  الطالبة
  تهدف هذه المشاريع إلى تنمية بعض المهارات اإللكترونية لديك في وحدة اإللكترونيات

  .ًفي منهاج التكنولوجيا للصف العاشر المطورة وفقا للمعايير العالمية
وسوف نستعرض في البداية بعض الرموز الكهربائية واإللكترونية التي تساعدنا في قراءة المخططـات 
ــــدارات  اإللكترونيــــة بكــــل ســــهولة ويــــسر ونتعــــرف بعــــدها علــــى تــــصميم وتجميــــع واختبــــار وصــــيانة ال

  .ٕاإللكترونية بكفاءة واتقان
  

  .أمامك مجموعة من الرموز الكهربائية واإللكترونية
  

 الرمز كهربائية/قطعة إلكترونية 

 بطارية

 
 مقاومة

 
 ثنائى زينر

 
 ثنائي حساس للضوء

 
   ضوءثنائي باعث لل

 
 ترانزستور

 
   دارة متكاملة
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  مشاريع عملية 
  الرتانزيستور كمجس رطوبة �

َأن يكون الطالب دارة كهربائية يعمل فيها الترانزيستور كمجس رطوبة�  الهدف ����   ُ. 
    

     األدوات�

 

  .وصلة� .   سلكي توصيل� . لوحة تجارب الترانزيستور�

 .ح كهربائيمصبا�.    DMM جهاز متعدد القياس �

                 

  

  

  

  

  

  

  :  الخطوات   ����

  .كون الدارة الكهربائية كما هو واضح بالشكل-1
  ماذا يحدث؟؟؟.  عرض المجسين المعدنيين للرطوبة-2

عندما يتعرض المجسين المعدنيين للرطوبة يصل لقاعدة الترانزيستور جهد  / فكرة العمل� 
 ويمر تيار بين الباعث (ON)زيستور أي يصبح في الوضع  فيتحيز التران0.7Vكهربائي أكبر من 

  .والمجمع فيضئ المصباح الكهربائي
استخدم جهاز الفولتميتر لقياس الجهد الكهربي بين طرفي المصباح الكهربائي في حالتي الجفاف 

  :ثم أكمل الجدول التالي. والرطوبة

 جهد المجمع الحالة

   جفاف-1

   رطوبة-2

+ 

6V 

E 

B 

C 

1KΩ 

Transistor 

CIRCUITS 

NO – TC 2 

 

V 
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  ر كمجس ضوئيالرتانزيستو    �

 .أن يجمع الطالب دارة كهربائية يعمل فيها الترانزيستور كمجس ضوئي�  الهدف ����  

    

  األدوات   ����
 

  .LDRمقاومة ضوئية             � .لوحة تجارب الترانزيستور�
  .وصلة� .                        مقاومة متغيرة� 
                               .مصباح كهربائي       � .DMM جهاز متعدد القياس �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  الخطوات   ����

  .كون الدارة الكهربائية كما هو واضح بالشكل-1
  . حرك ذراع المقاومة المتغيرة لمعايرة الدارة الكهربائية-2
  .بوضع يدك عليها) LDR( احجب الضوء عن المقاومة الضوئية -3

 للضوء تقل قيمتها ليصل إلى قاعدة  (LDR)ية عندما تتعرض المقاومة الضوئ/ فكرة العمل ���� 
 ويمر تيار بين الباعث (ON) فيتحيز أي يصبح في الوضع 0.7Vالترانزيستور جهد أكبر من 

  .والمجمع ويضئ المصباح الكهربائي
أما عندما نحجب الضوء عن المقاومة الضوئية فإن مقاومتها تزداد فال يصل إلى قاعدة الترانزيستور 

  . وال يضئ المصباح الكهربائي(OFF) يتحيز أي يصبح في الوضع جهد كافي فال

  .استخدم جهاز الفولتميتر لقياس جهد المجمع
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 جهد المجمع الحالة

  ضوء

  ظالم

  

  ماذا يحدث إذا استبدلنا المقاومة الضوئية مكان المقاومة المتغيرة؟؟؟ ֠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .استخدم جهاز الفولتميتر لقياس جهد المجمع

 جهد المجمع الحالة

  ضوء

  ظالم
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  جهود الرتانزيستور

  :دراسة الجهود لكل من�  لهدف ا�  
  . الجهد بين طرفي المصدر الكهربي-�
  . الجهد بين طرفي الحمل-�
  .الباعث والمجمعالجهد بين -�
  .مقاومة المتغيرةالجهد بين طرفي ال- ����
  .     جهد القاعد الباعث-� 
 الجهد بين طرفي المقاومة الضوئية-	

   

     األدوات�
 

  .               فولتميتر          �.   لوحة تجارب الترانزيستور�
  .وصلة                        � . مقاومة متغيرة�
 .100Ωمقاومة ثابتة � .                 LDRمقاومة ضوئية �
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  :  الخطوات   ����

  .كون دارة كهربائية كالموضحة في الشكل-1
 : استخدم جهاز الفولتميتر لقياس الجهود الموضحة ثم أكمل الجدول التالي-2

 )في الظالم(الجهد  )في الضوء(الجهد  الجهود مسلسل

   جهد المصدر الكهربي -1

   الجهد بين القاعدة والباعث -2

   جهد الحمل -3

   الجهد بين الباعث والمجمع -4

   جهد المقاومة الضوئية -5

   جهد المقاومة المتغيرة -6

  

  :بعد دراستك للجدول السابق سجل مالحظاتك
................................................................................................

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

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

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

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

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

..................................................................  
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  الرتانزيستور كجهاز إنذار بسلك �

َأن يكون الطالب دارة الكترونية يعمل فيها الترانزيستور كجهاز إنذار �  الهدف ����   ُ
 .بسلك

   

    األدوات �
 

  .Buzzer طنان � .                  لوحة تجارب الترانزيستور�
  .وصلة                      � .1KΩ مقاومة ثابتة�
 . سلك توصيل رفيع�

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 :  الخطوات   ����

  .كون دارة كهربائية كما هو واضح بالشكل-1
  ماذا يحدث؟؟؟  . اقطع السلك الذي يحيط بالمنزل المراد حراسته-2
عندما يقطع اللص السلك الرفيع الذي يحيط بالمكان المراد حراسته يصبح جهد / فكرة العمل  �

 ويمر تيار بين الباعث (ON)ر أي يصبح في الوضع  فيتحيز الترانزيستو0.7V+القاعدة أكبر من 
  .والمجمع فنسمع صوت الطنان
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  الرتانزيستور كمؤقت زمني �
َأن يكون الطالب دارة الكترونية يعمل فيها الترانزيستور كمؤقت زمني�  الهدف ����   ُ. 

   

    األدوات �
 

  .(N.O)مفتاح كهربائي �.  لوحة تجارب الترانزيستور�

Fµمكثف كيميائي�
 .وصلة  � .مروحة كهربائية  � .100

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 :الخطوات    ����

  .كون دارة كهربائية كالموضحة بالشكل-1
 ماذا تشاهد؟؟؟. ً اضغط على المفتاح الكهربائي لحظيا-2

  ماذا تشاهد؟؟؟.  استبدل المكثف المستخدم بمكثفات أخرى بسعة أكبر أو أقل-3
ًعندما نضغط على المفتاح الكهربائي لحظيا يتم شحن المكثف الكيميائي ثم يبدأ / فكرة العمل  �

 :بعد ذلك بتفريغ شحنه عبر قاعدة الترانزيستور خالل فترة زمنية تتوقف مدتها على
  . سعة المكثف-�
  . قيمة مقاومة االنحياز-�

  . مقاومة الحمل المستخدم-	
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  الرتانزيستور كمجس حراري   �

َ أن يكون الطالب دارة كهربائية يعمل فيها الترانزيستور كمجس حراري�   الهدف�   ُ. 

    

  األدوات   ����
 

  .Buzzer طنان � .                  لوحة تجارب الترانزيستور�
  .مصدر حراري                     � .50kΩ مقاومة متغيرة �
 .وصلة  � .(Thermal Resistor) مقاومة حرارية �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخطوات    ����

  .كون دارة كهربائية كما هو واضح بالشكل-1
  . حرك ذراع المقاومة المتغيرة لمعايرة الدارة الكهربائية-2
  . عرض المقاومة الحرارية لمصدر حراري-3
عندما تتعرض المقاومة الحرارية لمصدر حراري تقل قيمتها فيصل إلى قاعدة  / فكرة العمل ����

 ويمر تيار بين (ON)أي يصبح في الوضع، فيتحيز+ 0.7Vي أكبر من الترانزيستور جهد كهربائ
  .الباعث والمجمع فيعمل الطنان

   ماذا يحدث لو استبدلنا المقاومة المتغيرة مكان المقاومة الحرارية؟؟؟֠֠֠֠
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  الرتانزيستور كمستقبل أشعة حتت محراء �

َ أن يكون الطالب دارة كهربائية يعمل فيها الترانزيستور كمستقبل لألشعة �  الهدف ����   ُ
 .تحت الحمراء

   

  األدوات   ����
 

  . مقاومة متغيرة� .                    لوحة تجارب الترانزيستور�
  .وصلة       � .Photodiode ثنائي حساس للضوء �
  .لكي توصيلس� .                             مروحة كهربائية�
 .LEDثنائي باعث لألشعة تحت الحمراء �

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    : الخطوات����
  .كون دارة كهربائية كالموضحة بالشكل-1
  . حرك ذراع المقاومة المتغيرة لمعايرة الدارة الكهربائية-2
  ؟ماذا تالحظ؟؟ .  قرب مرسل األشعة تحت الحمراء من الثنائي الحساس للضوء-3
عندما نقرب مرسل األشعة تحت الحمراء من الثنائي الحساس للضوء  /فكرة العمل �

Photodiode 0.7+ فإن مقاومته تقل فيصل إلى قاعدة الترانزيستور جهد أكبر منV فيتحيز أي 
 . فيمر تيار كهربائي بين الباعث والمجمع فتعمل المروحة(ON)يصبح في الوضع 

  نائي الحساس للضوء مكان المقاومة المتغيرة؟؟؟ ماذا يحدث لو استبدلنا الث֠
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  معامل تكبري الرتانزيستور �
دراسة معامل تكبير الترانزيستور عندما يكون موصل بطريقة الباعث �  الهدف ����  

 .المشترك

   

   ألدوات  ا�

 

  .جهاز أميتر                    � . لوحة تجارب الترانزيستور�

 . وصلة                    �.      100Ωمقاومة ثابتة �

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  : الخطوات   ����

  .كون دارة الكترونية كالموضحة بالشكل-1
     :خذ قراءتي كل من-2

 .IB تيار القاعدة - )أ 
  .IC تيار المجمع -)ب

  ).βبيتا (    بقسمة تيار المجمع على تيار القاعدة نحصل على معامل تكبير التيار 

B
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I

I
=β
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  )1(الرتانزيستور كمكرب صوتي  �
َأن يكون الطالب دارة الكترونية توضح عمل الترانزيستور كمكبر صوتي�  الهدف ����   ُ. 

   

  ألدوات   ا�
 

  .           ميكروفون�.           لوحة تجارب الترانزيستور�
  .50kΩ تغيرةمقاومة م� .              100Ω مقاومة ثابتة�

 مكثف كيميائي� 
Fµ10. �         سماعة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 : الخطوات   ����

  .كون دارة الكترونية كالموضحة بالشكل-1
     ماذا تالحظ؟؟؟.  تكلم أمام الميكروفون-2

 إشارات كهربائية عندما تتكلم أمام الميكروفون فإنه يحول الموجات الصوتية إلى / فكرة العمل ����
  .ًيتم تكبيرها خالل الترانزيستور فنسمع الصوت مكبرا عبر السماعة

  :ما هي وظيفة كل من
  .100Ω المقاومة الثابتة -�

  .Fµ10 المكثف الكيميائي -�
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  )2(الرتانزيستور كمكرب صوتي  �
َأن يكون الطالب دارة الكترونية توضح عمل التران�  لهدف ا�   زيستور كمكبر صوتي ُ

 .بطريقة الباعث المشترك

   

  األدوات   �
 

  .           ميكروفون�.          لوحة تجارب الترانزيستور�
  .50kΩ مقاومة متغيرة� .               100Ω مقاومة ثابتة�

 مكثف كيميائي� 
Fµ10. �        سماعة.  

 مكثف كيميائي�
Fµ100        . 1 مقاومة ثابتة�KΩ. 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : الخطوات   ����

  .كون دارة الكترونية كالموضحة بالشكل-1
      ماذا تالحظ؟؟؟.  تكلم أمام الميكروفون-2
عندما نتكلم أمام الميكروفون فإنه يحول الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية  / فكرة العمل ����

  .ً الترانزيستور فنسمع الصوت مكبرا عبر السماعةيتم تكبيرها خالل
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الري ليال �
ً
  

  

َ أن يكون الطالب دارة �  لهدف ا�   ُ)AND ( لتحكم في الري األوتوماتيكي الذي
  يعمل في وجود عاملين الجفاف و الليل فقط 

 

 

  

  

  األدوات   �
 

 7408دارة متكاملة �  لوحة تجارب        �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                
  :فكرة العمل ����

الري يجعل عندما تكون التربة جافة وخالل الليل فقط حيث يتم ذلك باستخدام البوابة المنطقية من 
  .ANDنوع 

تحتوي على أربع بوابات منطقية من نوع  التي  7408 الشكل يوضح تركيبة الدارة المتكاملة 
AND.  
  

  
  
  
  
  
  

  ري= ليل  +        جاف  

 الليل الجفاف نظام الريحالة 

0  
0 
0 
1 

0  
1 
0 
1 

0 
0 
1  
1 
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  )غماز(وماض  �
  

  ).الغماز ) (وماض( أن يكون دارة إلكترونية �  لهدف ا�  
 

 

  

  األدوات   �
 

  7408دارة متكاملة �  لوحة تجارب                           �
  .وصلة                        �.       مقاومة متغيرة�
  .سلكي توصيل�.   Photodiodeئي حساس للضوء  ثنا�

  مكثف كيميائي�
Fµ10

  560kΩ مقاومة متغيرة                 �  
 .1KΩ مقاومة ثابتة� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فكرة العمل ����
وغمازات السيارات التي تضئ في ،مثل اللوحات اإلعالنية، نشاهد في حياتنا اليومية أشكال إضاءة

  ت منتظمةفترا
                     الدارة التي أمامك توضح فكرة عمل الغماز 

  :زمن الغمزة في الدارة عن طريق المعادلة التالية(يمكن حساب تردد الومضة 
  )C)R1+2R2/1.44=التردد

  R المقاومة -   Cسعة المكثف 
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 املنبه �
  

 .يركب مخطط الدارة اإللكترونية لمنبه �  لهدف ا�  

  

    األدوات �
 

  7408دارة متكاملة �  لوحة تجارب                           �
  .وصلة                        �.       مقاومة متغيرة�
  .سلكي توصيل�.   Photodiode ثنائي حساس للضوء �

  مكثف كيميائي�
Fµ10

  سماعة                  �  
 .1KΩ مقاومة ثابتة� 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فكرة ���� 

 :العمل
ويعتمد ذلك على قيمة ، ًقم بتركيب الدارة لتحصل على صوت ينلق مرة كل ثانية واحدة تقريبا

  .المقاومات والمكثفات
  ) أوم 8-4 ومقومة مقدارها 2Wيفضل استخدام سماعة ذات قدرة ( 
  

  



Abstract 
This study aimed to develop a unit Bembges electronics technology in the 

light of international standards in the development of e-skills students 

have a tenth grade in Gaza, and the problem of the study were identified 

in the following main question                                                                

What is the impact the development of unit Bembges electronics 

technology in the light of international standards in the development of e-

skills in tenth grade students in Gaza? The branch of this question the 

following sub-questions:                                                                         

1 - What is the international standards to be met in the Study of 

Technology tenth grade in Palestine?                                                      

2 - What is the availability of international standards in the electronics 

unit Bembges technology tenth grade in Palestine?                                  

3 - What you want to e-skills development in the electronics unit in the 

Study of technology for the tenth grade?                                               

4 - What is a material developed by the electronics unit to the class X in 

the light of international standards?                                                      

5 - What is the impact the development of unit Bembges electronics 

technology in the light of international standards on the development of 

the cognitive skills and performance piece for the e-grade students in X? 

6 - Is there a difference between the mean scores of experimental group 

and the mean scores of students in the control group and the cognitive test 

performance piece of e-skills?                                                                 

The researcher followed the experimental method analytical where she 

analyzes the content of decision technology for the tenth grade core of the 

analysis tool was built based on international standards for the state of 

Ohio, as well as the curriculum formative for the preparation of material 

developed, based on the results of analyzing the content of the decision, 

and the views of specialists curricula and teaching methods and 

educational technology .To achieve the objectives of the study the 

researcher used the analysis tool containing as head of the study and 

included the international standards to the method of technology to the 

tenth grade basic as developed by the state of Ohio, has formed the 

analysis tool in its final form of (4) major themes Bmajaladtha substation 

and (58) criterion, the researcher used the processors statistical 

frequencies and percentages, were also used to calculate the equation 

Holisti stability analysis.To answer the questions of the study the 

researcher used the experimental method for its relevance to the subject 

of the study, the sample consisted of (47) female students from the tenth 

grade school Arqam House for Girls, where has been divided into control 

and experimental groups.To illustrate the impact of material developed in 

the e-skills development, the researcher designed the study and are the 

two tools: a test to measure the cognitive side, and the note card to 



measure the performance piece.Have been tools in the study on a group 

of arbitrators and specialists, to check the veracity, was the application of 

tools in the study on a sample reconnaissance consisting of (24) female 

students from the tenth grade, so make sure and check the validity and 

reliability and the difficulty of test items, and items of observation card 

before you apply them effectively the actual study sample.Has been 

selected unit electronics in the Study of Technology for the tenth grade 

basic and focus on the theme of the transistor and diodes and how to use 

and electronic circuits, where the presentation of the material developed 

for this unit in the light of international standards, and then teaching the 

experimental group using the material developed for the unit, and the 

teaching of the control group in the normal way in the Chambers 

classroom and through the textbook, the test was applied and theoretical 

note card for e-skills.The study found the following results:                       

                     

1 - The existence of the impact of the development unit Bembges 

electronics technology in the light of international standards on the 

development of the cognitive skills and performance piece for the 

electronic tenth grade students.                                                              

2 - There are statistically significant differences between mean scores of 

experimental group and control group were attributable to the developer 

unit.                                                                                                        
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