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َّالرسل، وهللا الشكر أوال وأخیرا ،على حسن توفیقه، وكریم عونـه، وعلـى مـا مـنَّ وفـتح بـه علـي مـن  ً ً
  .إنجاز لهذه األطروحة 

  
 أســتاذي ومــشرفي الفاضــل، الدراســة هــذه وســاعدني فــي اعــداد أتوجــه بالــشكر إلــى مــن رعــاني  

 على البحث والباحث مـذ كـان الموضـوع - بعد اهللا تعالى-، الذي له الفضل سهیل صالحةالدكتور
  .انا وفكرة إلى أن صار رسالة وبحثعنو

  
وأتقدم بـشكري الجزیـل فـي هـذا الیـوم إلـى أسـاتذتي المـوقرین فـي لجنـة المناقـشة رئاسـة وأعـضاء 

قـویم معوجهـا وتهـذیب نتوآتهـا لتفضلهم علي بقبول مناقشة هذه الرسالة، فهم أهـل لـسد خللهـا وت
   .واإلبانة عن مواطن القصور فیها، سائال اهللا الكریم أن یثیبهم عني خیرا

ا وأشكر إدارة ومعلمـي مدرسـة بنـات طمـون الـشرقیة األساسـیة علـى مجهـودهم إلنجـاح تطبیـق مك
  .هذه الدراسة

  
كر، فجـزاهم اهللا عنـي خیـر أتوجه لكل من مد لي ید العون ، ممن لم تسعفني الذاكرة بذكرهم بالـشو

ًوختاما أسال اهللا العلي القدیر أن یكون هذا العمل خالصا لوجـه ، وأن یجعلـه علمـا نافعـا، . الجزاء ً ً ً
ًویسهل لي به طریقا إلى الجنة ّ.  
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  فهرس الجداول
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   وفق المجموعتین الضابطة والتجریبیة الدراسةةتوزیع عین ) 1:3(رقم جدول ال  29
ــم  40 ـــات الحـــــسابیة المتوســـــطات) 1:4(الجـــــدول رقـــ ـــــة واالنحرافــ ـــات المعیاری  لعالمــ

ً تبعــــا لمجمــــوعتي البعــــدي والقبلــــي االختبــــارین فــــي الطلبــــة
 الدراسة

ــم  41 ـــل التبـــاین األحـــادي المـــصاحب نتـــائج)  2:4(الجـــدول رقـ  توظیـــف ألثـــر تحلی
ـــبة   الثــــامن الــــصف البــــاتط درجــــات علــــىبرمجیــــة محوسـ

 الــــضابطة المجمــــوعتین فــــي فــــي وحــــدة الــــضوء األساســــي
 البعدي التحصیل اختبار على والتجریبیة

ــم  42 ـــات الحـــــسابیة المتوســـــطات) 3:4(الجـــــدول رقـــ ـــــة واالنحرافــ ـــات المعیاری  لعالمــ
 لمجمــوعتي ًتبعــا البعــدي مقیــاس االتجاهــات فــي البــاتالط

 الدراسة
ــم  42 ــدول رقــ توظیــــف  ألثــــر تحلیــــل التبــــاین األحــــادي المــــصاحب نتــــائج) 4:4(الجــ

 الـــصف الثـــامن اتجاهـــات طالبـــات علـــىبرمجیـــة محوســـبة 
ــادة الاألساســــي ـــو مــ ــوم نحـ ــــضابطة المجمــــوعتین فــــي علــ  ال
 والتجریبیة
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أثر توظیف برمجیة محوسبة على تحصیل طلبة الصف الثامن في وحدة الضوء واتجاهاتهم نحو 
 تعلم العلوم في محافظة طوباس

  إعداد
صالححسن عبداهللا عبلة   

  إشراف
  ن صالحةیسهیل حس. د

  الملخص

طلبــة الــصف الثــامن فــي توظیــف برمجیــة محوســبة علــى تحــصیل  أثــر هــدفت الدراســة للتعــرف إلــى
جابـة عـن حاولـت الدراسـة اإلًوتحدیدا ،  العلوم في محافظة طوباسوحدة الضوء واتجاهاتهم نحو تعلم

ما أثر توظیف برمجیة محوسبة على تحـصیل طلبـة الـصف الثـامن األساسـي : السؤال الرئیس اآلتي 
  في وحدة الضوء واتجاهاتهم نحو تعلم العلوم في محافظة طوباس؟

ــدارس الحكومیـــة التابعـــة وتكـــون  مجتمـــع الدراســـة مـــن جمیـــع طلبـــة الـــصف الثـــامن األساســـي فـــي المـ
 م، وقـد بلـغ 2014/2015لمدیریة تربیة وتعلیم طوباس فـي محافظـة طوبـاس، للعـام الدراسـي الثـاني 

طالبـــة مـــن مجتمـــع الدراســـة، ) 60(وتألفـــت عینـــة الدراســـة مـــن . ًطالبـــا وطالبـــة) 1190(عـــدد الطلبـــة 
ــــامن ) 30(ة للمجموعــــة الــــضابطة وطالبــــ) 30( ــــة للمجموعــــة التجریبیــــة، مــــن طلبــــة الــــصف الث طالب

األساســي، وقــد تــم اختیــارهم بــشكل قــصدي، بــسبب وجــود شــعبتین للــصف الثــامن األساســي، ووجــود 
ٕلــى تعــاون معلــم المــادة وادارة المدرســة فــي تنفیــذ الدراســة، وقــد تــم اختیــار إمختبــر حاســوب، إضــافة 

 مـــونطشـــعبة فـــي مدرســـة بنـــات ) 12(بـــشكل عـــشوائي مـــن ضـــمن )  والتجریبیـــةالـــضابطة(الـــشعبتین 
  .األساسیة الشرقیة

ــت الباحثــــة علــــى عینــــة الدراســـة مجموعــــة مــــن األدوات تمثلــــت با ختبـــار تحــــصیل بعــــدي لقیــــاس طبقـ
وقــد تـم التحقــق ، تحـصیل طلبـة الــصف الثـامن األساســي وذلـك بعـد انتهــائهم مـن دراســة وحـدة الـضوء

وكانــت ، ر عبــر عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــین وتــم حــساب معامــل ثباتــهمــن صــدق االختبــا
ــوم ،)0.78(قیمتــــه  ــــم العلـــ ــو تعل ـــاه نحـــ ــدقه ، باإلضـــــافة إلـــــى مقیــــاس االتجــ ــــم التحقـــــق مـــــن صـــ وقـــــد ت

  ).0.77(، وقد بلغ معامل ثباته بالمحكمین



 س 

ـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة  بـــین  )=0.05α(أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى وجـــود فـــرق ذي دالل
متوســـطي تحـــصیل طالبـــات المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الـــضابطة تعـــزى إلـــى طریقـــة التـــدریس 

وذلــك لــصالح المجموعــة التجریبیــة التــي درســت وحــدة الــضوء  )لتقلیدیــة، توظیــف برمجیــة محوســبةا(
  . األساسي باستخدام توظیف برمجیة محوسبةالصف الثامنمن كتاب 

بـین  )= 0.05α(وجـود فـرق ذي داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى كما 
ــــدریس  ـــادة العلـــــوم تعـــــزى إلـــــى طریقـــــة التـ ــو مــ ــــات نحـــ ـــات الطالبـ ـــطي اتجاهــ تقلیدیـــــة، توظیـــــف (متوســ

الـصف وذلـك لـصالح المجموعـة التجریبیـة التـي درسـت وحـدة الـضوء مـن كتـاب ) إستراتیجیة محوسبة
  .یجیة محوسبة األساسي باستخدام توظیف إستراتالثامن

تفعیــل ب  العلــومبنــاء علــى النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة توصــي الباحثــة القــائمین علــى منهــاجو
بتقــدیم دورات تدریبیــة  توصــي كمــا، فــي مــادة العلــومجیــات المحوســبة طریقــة التــدریس باســتخدام البرم

ت المحوسـبة فـي تـدریس العلـوم  لتوعیتهم بأهمیة استخدام البرمجیاعلمي العلوم والمشرفین التربویینلم
مـــن دعـــم منهــاج العلـــوم ووســیلة مناســـبة لــدعم اســـتراتیجیات تـــدریس لمــا أظهرتـــه نتــائج هـــذه الدراســة 

 الحاســوبیة الموجــودة  فیهــا بحیــث ٕ واجــراء تحــدیثات بــشكل مــستمر لمنهــاج العلــوم وللتطبیقــات،العلــوم
  .تواكب التطور التكنولوجي والعلمي
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  األول الفصل

  وأھمیتھا الدراسة مشكلة

   :المقدمة

 والـــذي ســـاهم فـــي إحـــداث كثیـــر مـــن ،یتـــسم العـــصر الحـــالي بالتقـــدم العلمـــي والتقنـــي الهائـــل
.  وغیرهــا، والتربویــة، واالقتــصادیة، والثقافیــة،شــتى میــادین الحیــاة المختلفــة االجتماعیــةالتغیــرات فــي 

ــــورة  ــــات وثـ ـــول عـــــصر المعلومـ ـــالمي مـــــع دخــ ـــع العــ ـــــشهدها المجتمــ ـــي ی ــــرة التــ ونظـــــرا للتغیـــــرات الكبیـ
ــــة بحاجــــة ن إ فــــ،االتــــصاالت ـــى إبــــرامج المؤســــسات التعلیمی ــب هــــذه إلـ ــویر لتواكــ عــــادة النظــــر والتطــ

  .التغیرات

 أدى التطــور المعرفــي والتقــدم التقنــي فــي النــصف الثــاني مــن القــرن الماضــي الــى التزایــد وقــد
 األمــر ،المـستمر فــي كمیـة البیانــات والمعلومـات التــي تعامـل معهــا اإلنـسان فــي شـتى مجــاالت الحیـاة

الذي دفعـه إلـى البحـث عـن وسـیلة لتخـزین هـذه المعلومـات والبیانـات واسـترجاعها واسـتثمارها بالـشكل 
المجتمعــات (ُ وهكــذا بــدأت بعــض المجتمعــات المتقدمــة تتحــول الــى مــا یمكــن أن یطلــق علیــه ،األمثــل

 یعتمــد فیهــا اقتــصاد المجتمعــات بــصورة ، وهــي مرحلــة تعــد امتــدادا للمرحلــة الــصناعیة،)المعلوماتیــة
  ).2011،قطیط(ولیس على الصناعات التقلیدیة ) الصناعات المعلوماتیة(أساسیة على 

وربمـا تكـون البـدایات   غزا الحاسوب مختلف المیادین بما فیها میدان التربیـة والتعلـیم،ولذا فقد
، ومــع تباشــیر عـشر الواضـحة الســتخدام الحاسـوب فــي میـدان التعلــیم والــتعلم فـي مطلــع القـرن الثــامن

 ومـا یـستند الیـه مـن أسـس ریاضـیة وهندسـیة، الثقافة الحاسـوبیة التـي عنیـت بتـدریس علـوم الحاسـوب،
ا لبــث فــي مطلــع القــرن التاســع أن اهتمــت كــذلك باســتخدام الحاســوب كوســیلة مــساعدة فــي التعلــیم مــ

 -Computer Aided Instruction(وهكــذا ظهــرت تــسمیة التعلــیم المعــزز بالحاســوب  والــتعلم،

CAI(وتـــسمیة التعلـــیم المـــدار بالحاســـوب ، )Computer Managed Instruction-CMI( 
  ).2007عبود،(
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بویون أن أفضل الوسائل التعلیمیة هو الحاسوب لقدرته على تخـزین كمیـة هائلـة مـن  التردویع
ـــة راجعـــة فوریـــة،وتوفیر بیئــــة  المعلومـــات وعرضـــها بـــسرعة وبتسلـــسل منطقـــي، وتزویــــد المـــتعلم بتغذی

 ،والـتحكم بالبرنـامج تعلیمیة تفاعلیة یتوافر فیها المحاكاة والتقییم الفـوري والرسـم التـصویري والتفاعلیـة،
  .)Sharp, 2005( المستنتج إلىونقل المتعلم من دور المتلقي 

إمكانیـــة تحـــسین التعلـــیم باســـتخدام الحاســـوب  علــى كـــدت كثیـــر مـــن الدراســـات والبحـــوثوقــد أ
أن التعلــیم باســتخدام الحاســوب إلــى كمــا أشــارت الدراســات  .وتــوفیر تفاعــل واســتیعاب أفــضل للمــتعلم

رص كافیة للمتعلم للعمـل بـسرعته وقدراتـه الخاصـة، ممـا یكـسبه یمتاز بمیزات عدة من أبرزها توفیر ف
بعـــضا مـــن مزایـــا تفریـــد التعلـــیم وتزویـــده أیـــضا بتغذیـــة راجعـــة فوریـــة، والتـــشویق والمرونـــة باســـتخدامه 

ــذات  ـــاهیم االیجابیـــة للــ ــبة للمـــتعلم، وتنمیــــة المف ، "Self-Concept"بالمكـــان والزمـــان والكیفیــــة المناسـ
  ).2011قطیط،(نفسه وزیادة ثقة المتعلم ب

مـن النتـائج التـي مـل والتفـاؤل ینیات من القرن الماضي بـوادر األسنوات الخمسفي سادت وقد 
جهــزة الحاســوب والقــدرة علــى اســتخدامها فــي شــتى المجــاالت بهــا الثــورة التكنولوجیــة وانتــشار أبــشرت 

دیـدة اعتمـدتها العدیــد التعلـیم بالحاسـوب كطریقـة جوالتـي مـن ضـمنها مجـال التربیـة والتـدریس، فظهـر 
 الجامعــات  وانتقلــت وانتــشرت برمجیــات تتعلــق بــالمواد التعلیمیــة فــيمــن الــدول الغربیــة فــي التــدریس، 

ات، یـــردن والكویـــت فـــي مطلـــع الثمانینویـــسرا وبریطانیـــا، وانتقلـــت الـــى األلـــى فرنـــسا وسفكـــار إهـــذه األ
 دورهـــا فــي التعلـــیم بقـــي قیـــد الدراســـة ّنال أال البنیـــة التحتیـــة للحواســـیب إوبــالرغم مـــن الطفـــرة فـــي مجــ

  ).2013زكریا، ( والبحث، وكانت الدراسات العربیة التي تناولت هذا الدور قید البحث وقلیلة

ب فــي عملیــات التــدریس واتجاهــات الطلبــة نحــو اســون دراســة العالقــة بــین اســتخدام الحكمــا أ
سـالیب  األنأ لـى تـشیر إدبیـاتثیـر مـن األذ أن الك، إ لم یتم التطرق الیهـا بـشكل كبیـرالمادة التدریسیة

 یـرى جـارفیز إذ قلیلة لتنمیة اتجاهـات الطلبـة نحـو المـادة التدریـسیة، ًالتقلیدیة في التدریس تترك فرصا
ب والبرمجیـات المحوسـبة قـد یـساعد فـي فهـم اسـون اسـتخدام الحبـأ) Jarvis & Pell, 2005(وبـل 

  .یجابي على االتجاهاتالمفاهیم العلمیة الصعبة والتي تؤثر بشكل ا
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تــساعد الطالــب علــى تكــوین ن البرمجیــات المحوســبة بــأ) Osborn, 2003( یــرى اوزبــورنو
 ً محــسوساًیجابیـة نحـو المـادة العلمیـة وخـصوصا مـادة العلـوم، فهـي تجعـل مـن العلـوم واقعـااتجاهـات إ

  .  عن التجرید وهو ما یعزز اتجاهات الطلبة نحو مادة العلومًوبعیدا

ن البرمجیــات المحوســبة فــي التــدریس تــستخدم الوســائل المتعــددة وهــي بــأ) 2004( اللویــرى 
 بحیـث یـشجع الـتعلم النـشط، ویـسهم لوفـةمأالواجهة المواقف التعلیمیة غیـر م فرصة ملالتي تتیح للمتع

لحاسوب سواء كانـت علـى شـكل نـصوص، أو في اكتساب ما یقدم للطالب من معارف تقدم له عبر ا
سـتمرار فــي اكتـساب مهـارات عملیـة تمكنـه مـن اإلو فیـدیو وهـو مـا یـساعده علــى أأصـوات أو صـور، 

  . عملیة التعلم

هتمــام بالبحــث عــن وجــب االأخــرى  مــا یتمتــع بــه مــنهج العلــوم مــن مكانــة بــین المنــاهج األّإن
طرائـق وأســالیب تتماشــى والتقــدم العلمــي والتكنولــوجي بحیـث یــسایر تــدریس العلــوم تلــك الثــورة العلمیــة 

أن العلــوم ) 2007( زعــانین ویــرى، التكنولوجیــة، ویراعــي العالقــة بــین العلــم والتكنولوجیــا والمجتمــعو
فلـم یحـظ أي تخـصص آخــر  ً مـن أوفـر التخصـصات حظـا مـن حیـث تنـوع وتعـدد طـرق تدریـسها،دتعـ
لـت الذي مـنح لـه، كمـا أن طبیعـة العلـوم المتجـددة والمرتبطـة بحیـاة النـاس الیومیـة جعنفسه االهتمام ب

ُمنه مجاال خصبا و ترشـیح أحـدها ألن یكـون أسـتحداث طرائـق متعـددة یـصعب حـصرها  في الإلبداع ً
  .الطلبةوالموضوع  ونهجاألفضل، بل أن األمر یعتمد على طبیعة الم

ویواجه المعلمون صعوبة في تدریس وحدة الضوء للصف الثامن األساسـي بـالطرق التقلیدیـة، 
ــون ویــــرى دة،  مجــــرمفــــاهیمي  العلمیــــة هــــالمفــــاهیمًنظــــرا ألن  ـــات إ) 2004(فرجــ ن اســــتخدام البرمجیـ

كمــا ، وطــرق تعلمهــا فتقــدمها كمعلومــات واقعیــة، تحــل مــشكلة المفــاهیم المجــردةالتعلیمیــة المحوســبة 
ــتعلم عنـــد الطالـــب  لـــضوء مـــنولقـــد رأت الباحثـــة أن دروس وحـــدة ا ،أنهـــا تزیـــد مـــن متعـــة وجاذبیـــة الـ

ّسهل تـصمیمها ضـمن برمجیـة محوسـبة، عـالوة علـى أن الطـالب فـي یـالتـي الدروس العلمیـة العملیـة 
  . والتعلم باستخدام الحاسوبمرحلة التعلیم األساسي یعتبرون تربة خصبة لغرس الثقافة التكنولوجیة
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  : وأسئلتھامشكلة الدراسة

ـــي عــــصر عــــ ـــة مــــن الحاجــــة الملحــــة فـ ـــة الحالیـ ـــع مــــشكلة الدراسـ رف بعــــصر التكنولوجیــــا ُتنبـ
لى توظیف هذه التكنولوجیا في المدارس حتى یبقـى الطلبـة علـى اتـصال وثیـق بالعـصر إ والمعلوماتیة

فـي التـدریس  استخدام الحاسوب ّكما أن الذي یعیشون فیه وتكون لدیهم القدرة على مواكبة كل جدید،
ــم یــساعد علــى اإل بتعــاد عــن الطــرق التقلیدیــة واالتجــاه نحــو طــرق أكثــر فعالیــة وفائــدة للطالــب والمعل

ّسـواء، وقــد أشــارت دراسـات كثیــرة إلـى أن اســتخدام الحاســوب فـي التعلــیم یـسهم فــي تحــسین لـى حــد ع
  .مستوى الطلبة وتنمیة اتجاهات إیجابیة نحو المواد الدراسیة

استخدام الحاسوب بوصفه وسیلة مساعدة للتعلیم مـن شـأنه أن یزیـد مـن عالوة على ذلك فإن 
الــصور المتحركــة واأللــوان والموســیقى ممــا یجعــل مــن عملیــة مــن خــالل تــوفیره  كفــاءة نظــام التعلــیم،

ّ ولعل تدریس العلوم عامـة ووحـدة الـضوء خاصـة .وزیادة فرص التفاعل مع المتعلم التعلم أكثر متعة،
ُالطلبـة، ویحفـزهم علـى دراسـة العلـوم، ولـذا فـإن ّقرب المفاهیم العلمیـة مـن ُتحتاج إلى أسلوب تعلیمي ی

ًیة تعتمد علـى اإلمكانـات التربویـة قـد یكـون أسـلوبا تدریـسیا ناجحـا فـي تـدریس استخدام برمجیة حاسوب ً
ُوبنـاء علـى مـا تقـدم یمكـن إجمـال مـشكلة الدراسـة فـي الــسؤال . وحـدة الـضوء للـصف الثـامن األساسـي

  :الرئیس اآلتي

توظیف برمجیة محوسبة على تحصیل طلبة الصف الثامن في وحدة الضوء  أثر ما
  علم العلوم في محافظة طوباس؟واتجاهاتهم نحو ت

 :وینبثق منه السؤاالن الفرعیان اآلتیان

 تحصیل طلبة المجموعة التجریبیة وطلبة ي داللة احصائیة بین متوسطوهل هناك فرق ذ.1
المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي لدى طلبة الصف الثامن في وحدة 

  الضوء؟
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 درجات اتجاهات طلبة المجموعة التجریبیة ي احصائیة بین متوسط داللةو ذقهل هناك فر. 2
وطلبة المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي على مقیاس اتجاهات طلبة الصف الثامن نحو تعلم 

  العلوم؟

  :أھداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى

  طلبـة الـصف الثـامنعداد وحدة محوسبة في العلوم قد تعمل على تنمیـة التحـصیل الدراسـي لـدىإ .1
  .واتجاههم نحو تعلم العلوم ،األساسي

 الـصف الثـامن نحـو طلبـةمعرفة مدى فعالیة وحدة محوسبة فـي مـادة العلـوم علـى تنمیـة اتجاهـات  .2
  .تعلم العلوم

   :أھمیة الدراسة

ى تستمد ھذه الدراسة أھميتها النظرية من أنها ج�اءت للف�ت نظ�ر الم�سؤولين الترب�ويين والمعلم�ين إل�

كم��ا أن ھ��ذه الدراس��ة ت��أتي ، أھمي�ة حوس��بة التعل��يم وإمكاني��ة اس��تخدامه ف��ي من�اھج العل��وم الفل��سطينية

  .مصاحبة لعملية تطوير المناھج الفلسطينية، لذا يمكن األخذ بنتائجها في تطوير المناھج

 وخاص�ة تعل�يم تدعو لتفعيل طرق حديثة في التعل�يمها ة فتتمثل بأنيأما بالنسبة ألھمية الدراسة التطبيق

كم��ا ق��د ت��سهم ھ��ذه الدراس��ة ف��ي تح��سين ف��رص ت��دريس العل��وم وتركيزھ��ا عل��ى دور الم��تعلم ، العل��وم

  .واالھتمام به

  :فرضیات الدراسة

  :تیتینتختبر الدراسة الفرضیتین اآل

 يبـــین متوســـط )α=0.05( داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة اإلحـــصائیة ووجـــد فـــرق ذیال  .1
 طریقـة إلـىوعة التجریبیة وطلبة المجموعة الـضابطة فـي التطبیـق البعـدي تعـزى تحصیل طلبة المجم

  .)التقلیدیة، توظیف البرمجیة المحوسبة (التدریس
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متوســـطي بـــین  )α=0.05( داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الداللـــة اإلحـــصائیة و ذقوجـــد فـــریال . 2
طة فــي التطبیــق البعــدي نحــو اتجاهــات طلبــة المجموعــة التجریبیــة واتجاهــات طلبــة المجموعــة الــضاب

  .العلومتعلم 

  :حدود الدراسة

  :تقتصر الدراسة على الحدود اآلتیة

  . وحدة الضوء من مادة العلوم للصف الثامن األساسي:الحد الموضوعي.1

  .)2014/2015(  یتحدد زمن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام:الحد الزماني.2

  .سة على طلبة الصف الثامن األساسي عینة الدرااقتصرت :الحد البشري.3

  . األساسیة الشرقیةطمونمدرسة بنات   الدراسة علىاقتصرت :الحد المكاني.4

عـداد اختبـار تحـصیلي فـي محتـوى وحـدة الـضوء واسـتبانة لقیـاس اتجاهـات الطلبـة  إ:جرائـيالحد اإل.5
ــوم، ـــم العلـ ــو تعل ووحـــدة الـــضوء  بطة،وتـــدریس وحـــدة الـــضوء بالطریقـــة التقلیدیـــة للمجموعـــة الـــضا نحـ

  .باستخدام برمجیة محوسبة للمجموعة التجریبیة

  :مصطلحات الدراسة

  :تعتمد الدراسة التعریفات اآلتیة لمصطلحاتها

وتــدل علــى األوامــر التــي تــدیر الحاســوب لتنفیــذ  تــسمى أیــضا بــرامج الحاســوب، : المحوســبةالبرمجیــة
ـــمن تسلــــسل منطقــــي محدد،ویــــدعى األشــــخاص الــــذین یك ـــي المهــــام ضـ ـــات مبرمجـ ـــون هــــذه التعلیمـ تبـ

بأنهــا هــي الطریقــة التــي نــصمم بهــا وحــدة : ً، وتعــرف  إجرائیــا)2007 عمــور وأبــو ریــاش،(الحاســوب 
ًمـضافا إلیـه مجموعـة مـن ) Power Point(الـضوء للـصف الثـامن باسـتخدام الحاسـوب عبـر برنـامج 

 .الفالشات التعلیمیة والصور التوضیحیة والفیدیوهات
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معیــار یمكـن فــي ضـوئه ومــن خاللـه تحدیــد المـستوى األكــادیمي للطـالب والحكــم  :يالتحـصیل الدراســ
والوقـــوف علـــى مـــا تحدثـــه العملیـــة التربویـــة مـــن نتـــائج وآثـــار   التربـــوي كمـــا وكیفـــا،اإلنتـــاجعلـــى حجـــم 

 ادائهــأ بعــد  الــصف الثــامنطالبــةحــصل علیهــا العالمــة التــي تبأنهــا : ًوتعــرف إجرائیــا، )2010 ســالم،(
 لوحـدة الـضوء باسـتخدام برمجیـة ا وبعـد دراسـتهالدراسـةهـذه لتحقیق اهـداف التحصیلي المعد لالختبار 
  .محوسبة

محـــصلة اســـتجابات الطلبـــة نحـــو تعلـــم مـــادة معینـــة والتـــي تعـــد مؤشـــرا للقبـــول أو الـــرفض أو : االتجـــاه
ــو تلـــك المـــادة   لبـــةطاحـــصل علیهـــا ت بالدرجـــة التـــي  إجرائیـــاویعبـــر عنـــه ).2008 زیتـــون،(الحیـــاد نحـ

ّات نحو تدریس العلوم المعد ألغراض هذه الدراسة مقیاس االتجاهعلى الصف الثامن ُ.   
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  الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 تكنولوجیا التعلیم -

 تطور مفھوم تكنولوجیا التعلیم -

 النظریات التربویة المؤثرة في تكنولوجیا التعلیم -

 ممیزات الحاسوب في التعلیم -

 أھمیة الحاسوب في تعلیم العلوم -

 مجاالت استخدام الحاسوب في تعلیم العلوم -

 الدراسات السابقة -

  التعقیب على الدراسات السابقة -
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

ســتخدام التكنولوجیــا قــي التعلــیم المتمثلــة فــي اراء التربــویین یتــضمن هــذا الفــصل اســتعراض آل

 مـــن ًكمــا یتنــاول الفــصل عــددا ،فــي العملیـــة التعلیمیــة الحاســوب  ممیــزاتإلــىضــافة باإل ،حاســوببال

  .الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالیة

  إلطار النظريا :ُأوال

  تكنولوجیا التعلیم

ــورات هائلــــة ومتــــسارعة فــــي العلــــم والت     ــود ویــــرى  ،كنولوجیــــایــــشهد العــــصر الــــراهن تطــ عبــ

 نمنذ العقد الرابـع مـن القـرن العـشرین حتـى اآل البشریةالمعرفة التي توصلت الیها   أن إلى) 2007(

ــدء الخلیقـــةلنتـــاجمـــن ا )%90( یـــشكل ــذین  )%90( أن و، العلمــــي الـــذي عرفـــه البـــشر منــــذ بـ مـــن الــ

مباشــر علــى مختلــف منــاحي  أثــر تــسبب بوجــود  وهــذا،أحیــاء یزالــون ال نجــازات فــي هــذه اإلأســهموا

 ضــرورة  إلــى ذلــكأدى  وقــد، والــسیاسیة والتربویــة والعلمیــةواالقتــصادیة والثقافیــة یــةاالجتماعالحیــاة؛ 
 إعـداد أجـلمواكبـة هـذا التطـور مـن تكـون قـادرة علـى   المؤسـسات التربویـة لكـيأداء النظر فـي إعادة

 التـي تـستطیع العــیش فـي هـذا العـصر الرقمــي سـریع التغییـر والتطـور وذلــك مـن خـالل جعــل جیـالاأل

  . في منظومتها التعلیمیةًأساسیا ًوجیا عنصراالتكنول

ـــة التـــي أفرزتهـــا الثــــورة لقـــد  عمـــل التربویـــون جاهـــدین منـــذ ظهـــور األجهـــزة والمعـــدات المختلف

ـــى  ــ ــــرض المختلفـــــة عل ــــسمعیة والبـــــصریة وأجهـــــزة العـ ـــسجیالت الـ ــــو والتــ ــــالتلفزیون والرادیـ ــــصناعیة كـ الـ

ــتفادة منهـــا فـــي العملیـــة التعلیمیـــة  مـــن خـــالل إعـــادة النظـــر فـــي تـــسمیات ًحا ذلـــك واضـــوكـــان . االسـ
ــیم فــي منتــصف القـــرن  التوصــل إلــى  أن تـــمإلــىالوســائل والمعینــات التعلیمیــة  مفهــوم تكنولوجیـــا التعل

ثـروا فـي مجـال الوسـائل أ لـذین العـالم جـیمس فـن مـن اأن إلـى) 2007( غـزاوي توصل وقد ،الماضي

 دراســته أثنـاء التربــوي إن" قـال إذ التعلــیم  لمفهــوم تكنولوجیـااألسـاسقواعــد  وضـع والـسمعیة البــصریة 
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 التكنولوجیــا تتــضمن العملیــات أن یتــذكر أن اعتبــاره لتــأثیر التكنولوجیــا فــي العملیــة التعلیمیــة یجــب أو

 لـیم التعفتكنولوجیـا".  والـتحكم فیهـا باإلضـافة لـآلالتنـسانیة وغیـر اإلاإلنـسانیة العملیـات ٕوادارةوالنظم 

 وضـع ة المـشكالت التربویـة ومحاولـإلـىدوات بل هي طریقة علمیة للنظر لیست مجرد آالت ومواد وأ

  . العناصر المتعلقة بالتعلمظیمحلول لها من خالل تن

ــیم قــد تبلـــور فــي أن الــرغم مـــن وعلــى  ٌأن إال القــرن الماضـــي ســـتینیات مفهــوم تكنولوجیـــا التعل

   إلیــه توصــل  وفــق مـا، یــتعلم بـدأأنومنــذ  البـسیطة علــى وجــه نـسان بــدایات وجــود اإلإلـى تعــود ذورهجـ
ــتس ــــف اهللا  و) 2003 (بیــ ـــسان). 2010(خل ــتخدم فاإلنـ ـــي العــــصر الحجــــري اســ ـــار فـ ـــظ األحجـ  لحفـ

ــتخدمت لحفـــظ المعــــارف ،المعلومـــات والمعـــارف ـــردى فاســ ـــواح وأوراق الب ــدها ظهـــرت الجلــــود واألل ُ بعــ
شر المحفــورة علــى  العــا اكتــشاف النبــي موســى علیـه الــسالم للوصــایأن) 2003(بیــتس  یــرىو ،ونقلهـا

كتــشافات واالختراعــات فــي  االوقــد توالــت بعــد ذلــك ا للتكنولوجیــً مبكــراً اســتخدامایعــد صــخریة ألــواح

وقـد كـان .  یـستخدم مـا تـوافر منهـا لحفـظ معارفـه وتناقلهـانـسان وأصبح اإل،یات واآلالت والتقندواتاأل

 ، حفـظ المعلومـات ونـسخها ونقلهـا  فـيبي االیجـااألثـرالختراع الطابعة في الـصین فـي القـرن التاسـع 
 بـــشكل كبیـــر فـــي التعلـــیم مـــن خـــالل طباعـــة ونـــسخ الكتـــب وخاصـــة بعـــدما طـــور منهـــاوتـــم االســـتفادة 

 ).1436(غوتنبرغ طابعته الخاصة في العام 

 أن  إلـىفتوصـال Sandoval et al) 2008 ,(  وآخـرون لوسـاندوف) 2007 (غـزاوي أمـا

 فقــد ، القدیمــة حــین حــاول السوفــسطائیون تطــویر التعلــیمأثینــاي  نــشأت فــ قــدبــدایات تكنولوجیــا التعلــیم

ــشكالت التعلــــیم؛ كــــالفروق الفردیـــة والدافعیــــة   لكــــل نــــوع مــــن أن ویــــرون واإلدراككـــانوا علــــى علــــم بمــ

   . طریقة معینة لتحقیقهاألهداف

  تطور مفھوم تكنولوجیا التعلیم 

ــیم مــن بیــنهم  تكنولوجیــا التهــوم تطــور مفتحــدث العدیــد مــن التربــویین عــن  ) 2004 (بیــانعل

 نـهأبینـوا  و)2010( وخلـف اهللا (Sandoval et al, 2008) وآخـرون وسـاندوفل) 2007(وغـزاوي 

تكنولوجیـا التعلـیم مرتبطـة   بـدایاتكانـت والي، مفهومـه الحـإلى وصل أن إلىة لمر في مراحل متسلس
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  (Visual-Instruction)   حركــة التعلــیم البــصري اســم تلــك المرحلــة أطلــق علــىو البــصربحاســة 

 ة كــردة فعــل علــى هیمنــالحركــة فیهــا الرســوم والمجــسمات والنمــاذج والــصور وكانــت هــذه تُاســتخدمو

) 2007 (غـزاوي إلیـه توصـل وذلك وفق ما لتدریسالمواد اللفظیة كالكتب والمحاضرات على عملیة ا

.  فاعلیــة فــي التــدریسأكثــرو تجــسیدا للمفــاهیم أكثــرواعتبــرت الوســائل غیــر اللفظیــة فــي تلــك المرحلــة 

فیمـــا بعـــد وعنـــد اكتـــشاف عملیـــة تـــسجیل الـــصوت وظهـــور الـــصور المتحركـــة الناطقـــة ظهـــرت حركـــة 

 مــــن القــــرن األربعینیــــات فــــي وذلــــك (Audio-Visual Instruction) التعلــــیم الــــسمعي البــــصري
الوســـائل هـــاتین المـــرحلتین تركیزهمـــا علـــى ســـلبیات   ومـــن،الماضـــي واســـتمرت حتـــى نهایـــة الـــستینیات

 وكـذلك اعتبـار المـواد ٕانتاجهـا،ذاتها وتركیزهما بـشكل ثـانوي علـى تـصمیم المـواد التعلیمیـة وتطویرهـا و

 خلــف ذكرویــ. یراهــا جــزء مــن طریقــة التــدریس التعلیمیــة وســائل معینــة یــستعملها المعلــم متــى شــاء وال

 البـصري والتعلـیم الـسمعي  بعـد مرحلتـي التعلـیمأن تكنولوجیـا التعلـیم فیـرى رمراحل تطو) 2010 (اهللا

 البـــصري جـــاءت مرحلـــة  تـــصمیم المواقـــف التعلیمیـــة والتـــي كانـــت ثمارهـــا ظهـــور الـــتعلم المبـــرمج

Programmed Learning توالتعلـیم بـالمودیوال Modules  مـا یعـرف بالوحـدات التعلیمیـة أو 
عى، ونظـــام  ونظــام التوجیـــه الـــسم،Self-Learning Systems  الــذاتيالـــتعلم أنظمـــةالــصغیرة، و

  . نترنت واإلالحاسوب والتعلیم من خالل  Interactive Video التعلیم بالفیدیو التفاعلى

مــرت بمراحــل مــن التطــور والتحــدیث   تكنولوجیــا التعلــیمأن  إلــى)2012( صــالح توصــل وقــد

لقـد خـاض .  خاصـة علـى اسـتعمالها فـي العملیـة التعلیمیـةأهمیة وتنوعها ها تطورأضفىالمستمر وقد 

ن ی العــالمّأن) 2010( اهللا خلــف  فیــرى ،ي تعریــف مــصطلح تكنولوجیــا التعلــیم الكثیــر مــن العلمــاءفــ

 العـشرین ثـم لقـرنفـي العـشرینیات مـن اهما أول من استخدم هـذا المـصطلح فرانكلین بوبیت وشارترز 
ــــ ــــتخدمه جـ ــــام یمساسـ ــــن عـ ـــي). 1963( فـ ــــام وفــ ـــــصاالت التربویـــــة ) 1977( عـ ـــت جمعیـــــة االت قامــ

ــومتعریــــف بیــــا والتكنولوج ــیم مفهــ ـــا التعلــ ــــه  تكنولوجیـ ــــى أن ــراد عملیــــة مركبــــة ومتكاملــــة تــــشمل عل  األفــ

ــراءات واألفكــــار و ــیط وتنفیــــذ وتقیــــیم وادااألدواتواإلجــ ــل وتخطــ  الحلــــول رةٕ والمؤســــسة التعلیمیــــة لتحلیــ

وضــح مفهــوم فقــد ) 1996 (أحمــد أمــا. نــسانيالمتعلقــة بالمــشاكل الخاصــة لجمیــع مظــاهر الــتعلم اإل

 والمؤسـسات واآلالت واألفكـار تشمل الناس والطـرق متكاملة عملیة معقدة و على أنهوجیا التعلیمتكنول
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وذكـر ریـشي . نـسان مجـال یتعلـق بـتعلم اإلأي فـي وتطبیق الحلول مشكالت تحلیل الغرضالتعلیمیة ب

) 1994( جمعیـة االتـصاالت التربویـة والتكنولوجیـا عـام تعریـف )Richey & Seel,1994 (سـیلو

 التعلــیم هــي عبــارة عــن جیــا تكنولوأن علــىویــنص هــذا التعریــف ) 2007( يغــزاو فــي إلیــهلمــشار وا

ــتخدامها ممارســــةنظریـــة و  وتقویمهــــا مــــن اجــــل ٕوادارتهــــا تــــصمیم العملیــــات والمــــصادر وتطویرهــــا واســ

  .التعلم

  لیمالنظریات التربویة المؤثرة في تكنولوجیا التع

 التعلــیم بالعدیــد مــن اآلراء واألفكــار التــي تــربط بــین  األدب التربــوي المتعلــق بتكنولوجیــایزخــر

 ري النظــدب فــي األأثــرت ثــالث مـدارس نظریــة نــاكفه. النظریـات التربویــة وهــذا النــوع مـن التكنولوجیــا

 نظریــة صــلبة لكــي إلــىالمعلمــون یحتــاجون أن  إلــى) 2003( بیــتس أشــار وقــد ،لتكنولوجیــا التعلــیم

 النظریــة الــسلوكیة مــن النظریــات تعــد وتكنولوجیــا،بــشأن اســتخدام الیتخــذوا القــرارات العملیــة المناســبة 

 التعلـیم یـتم ن علـى أأكـدت إذ ، النظـري لتكنولوجیـا التعلـیماألدب بشكل واضح في تّأثرالتربویة التي 

 ویعــد تجابة، ثــم تعزیــز هــذه االســلالســتجابةبتهیئــة الموقــف التعلیمــي وتزویــد المــتعلم بمثیــرات تدفعــه 
ـــتعلم مـــا هـــو إال تغّ أنیـــرون ذإ .علمائهـــا بـــرزأ مـــن ك ووطـــسون وبـــافلوف وثورنـــدیســـكنر  فـــي ییـــر ال

 فـي األبـرز الـسلوكیة النظریـة إسـهام كانو.  في البیئةارجیة الخالمثیراتالسلوك المالحظ الذي تسببه 

 Programmed( التـدریس المبـرمج ه اسـمتعلیمـيتطـور مفهـوم تكنولوجیـا التعلـیم مـن خـالل نظـام 

instruction (ــتعلأن مبادئــه أهــم مــن وكــان مــن خــالل تجاربــه ســكنر إلیــه توصــل والــذي م یكــون ّ ال

 فـــي إســهاماته فكانـــت ایك ثورنــدأمـــا. التعزیـــز یكــون بـــشكل فــوري ّنأو ،خطــوة خطــوة بـــشكل متسلــسل

 ، اكتـساب المهـاراتأجـلتطویر مفهوم تكنولوجیـا التعلـیم مـن خـالل تأكیـده علـى التـدریب والمـران مـن 
  . في العملیة التعلیمیةب الثواب والعقاأهمیةلى وتأكیده ع

علـى دور الــذاكرة فـي العملیــة التعلیمیــة  ركــزت  أنهــا)2009(رائـد  النظریــة المعرفیـة فیــرى أمـا

علم هـو عبـارة عـن مجموعـة مــن ٌ فــالت،وأكـدت علـى دراسـة العملیـات العقلیــة التـي تجـري داخـل المـتعلم

 هـذه المدرسـة علـى دور أكـدت وقـد ، وتغییـر الـسلوكإلدراكا حصول إلى التي تؤدي عقلیةالعملیات ال
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 وأهمیـة وضـرورة مراعـاة الفـروق الفردیـة ، ودور المعلـم التـوجیهي،المتعلم النشط فـي العملیـة التعلیمیـة

ویتم تطبیق النظریة المعرفیة في العملیـة التعلیمیـة التعلمیـة مـن .  التعلیمیةالعملیةالتغذیة الراجعة في 

 انتبــاه المــتعلم علــىجیة التــدریس التــي تــسهل اســتخدام الوســائل المحــسوسة مــع التركیــز خــالل اســتراتی

 فــي الــذاكرة لــسابقة الجدیــدة بالمعلومــات اومــاتبواســطة إبــراز المعلومــات المهمــة والناقــدة وربــط المعل

 فـي مـین المعلومـات بأسـالیب مختلفـة؛ لتتوافـق وتتكیـف مـع الفـروق الفردیـة للمتعلوتقـدیم طویلة المدى

فـــي عملیـــات  ً وترابطـــاً هنـــاك تكـــامالأن علـــىتؤكـــد المدرســـة البنائیـــة  فـــي حـــین .  المعلومـــاتمعالجـــة
 الـــتعلم  لـــیس عملیـــة فردیـــة تتعلـــق بـــالمتعلم أن و، الـــتعلم تتـــشابك فـــي تفاعالتهـــاعناصـــر ٌنأ و،علمٌالـــت

لیمیــة وهنــا  فــي العملیــة التعةبمفــرده بــل هــو مركــب معقــد ینــتج عــن شــبكة مــن العالقــات لعناصــر عــد

 مـع عناصـر ً لمسؤولیة تعلمه ومتفـاعالًومتحمال ، للمعرفة بشكل مستمرً ومنتجاًیكون الطالب مكتشفا

ــم ً وهــو المــسؤول عــن بنــاء معارفــه وفقــا،العملیــة التعلیمیــة  لخبراتــه ومعارفــه القبلیــة ویكــون دور المعل

  .)2013قطامي، (  لهاًمسهال للعملیة التعلیمة ومیسرا

ــیم  مـــصممو فأصــبح بـــشكل كبیــر فـــي تكنولوجیــا التعلـــیم أثــرتت  النظریـــاهــذه  یعتمـــدون التعل
 .س البرمجیات التعلیمیة وفي تخطیط الدروإنتاجعلیها في 

  ممیزات الحاسوب في التعلیم 

      لقد أفرزت التكنولوجیا عناصر حیویة تؤثر في البنى التحتیـة ألي مؤسـسة ومـن أهـم مـا جـاءت 
ًجـــرى الحیــاة وأكــسبها لونـــا جدیــدا وأعطاهــا بعـــدا متمیــزاب الــذي غیــر مبــه التكنولوجیــا الحاســـو ً ً هـــذا . ً

  ).2009 ،دعمس( الحاسوب بدأ یدخل مؤسسات كثیرة ومنها التعلیم

لــذلك أخــذ رجــال التربیــة علــى عــواتقهم مهمــة إدخــال الحاســوب فــي خدمــة العملیــة التعلیمیــة بوصــفه 
التـي تمكــن مـن ســهولة ، الحاســوب وتقنیاتـه العالیــةوشــجعهم فـي ذلــك ممیـزات ، وسـیلة تعلیمیــة حدیثـة

ــت لـــو عـــدة دروس تقـــدم إأبرمجـــة مـــادة تعلیمیـــة لـــدرس  ــتعلم بأســـلوب شـــائق یـــسهل تعلمهـــا تحـ ى المـ
وهـذا شـجع المتخصـصین فـي علـوم الحاسـوب وهندسـته أو حتـى ، إشراف المعلم او حتى دون وجـوده

ــوب عـــن طریـــق الـــدورات التدر ــشخص الملـــم بمهـــارات الحاســ برمجیـــات حاســــوبیة یبیــــة علـــى إنتـــاج الـ
  .)2003 ،الهرش وآخرون( ًوترویجها تجاریا
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إذ ، بدأ استخدام الحاسوب في عملیتي التعلیم والتعلم في السنوات االخیرة فـي الـدول المتقدمـة
فهو باإلضافة إلـى إمكـان قیامـه بوظـائف ومهـام كثیـرة ، یعد مجموعة وسائل تعلیمیة في وسیلة واحدة

خلیفــة  وأحمــد(ســائل التعلیمیــة األخــرى یقــوم بوظــائف جــددة یعجــز تحقیقهــا بوســائل أخــرى تؤدیهــا الو
  ).2006، وعیسى

ــود ــیم ) 2007( یـــرى عبـ ــوعي الـــذي أحدثـــه ظهـــور الحاســـوب فـــي میـــدان التعلـ ــول النـ ان التحـ
 ًوفـرت تفـاعال، ة فـي االتـصال أیـضانمـا قـدرة مبتكـرإ،  انه لم یكـن وسـیلة تعلیمیـة فقـطوالتعلم تمثل في

ـــتعلم، مـــع المـــتعلم وأعـــادت تركیـــب ، واعـــادت تـــشكیل أدوار العناصـــر األخـــرى فـــي عملیـــة التعلـــیم وال
كمـا أن الحاسـوب إسـتطاع إنجـاز  عمـل ، تفاعالت هذه العناصر فـي إنجـاز مهمتهـا وتحقیـق أهـدافها

ًوأنــه ســاعد علــى تحقیــق الــتعلم فــي مواقــف أكثــر تنوعــا وذكــاء، أكبــر بدقــة أعلــى وبكلفــة أقــل یحــل و، ً
  .مشكالت عملیة أكثر أهمیة

 فعالــة مــؤثرة داة عــدة تجعــل منــه أبممیــزات وجیــامخرجــات التكنولهــم أو كأحــد الحاســوب یمتــاز
قدرتــه  الممیــزات هــذه أهــم مــن و،ُ ال یتــصور ان تــسیر حیــاة بدونــهأصــبحفــي جمیــع مجــاالت الحیــاة و

ٕهــا ومعالجتهــا واظهــار النتــائج علــى تخــزین كمیــات كبیــرة مــن المعلومــات والبیانــات وقدرتــه علــى تحلیل
 مــن خــالل الحاســوب الــتحكم یمكــن أنــه) Ellington, 2005( ایلنجتــون ویــرى ،بــسرعة كبیــرة جــدا

 لمحاكــاة مواقــف وظــروف قــد تكــون یــستخدم أن كمــا  یمكــن ،بــاآلالت والمعــدات االلكترونیــة األخــرى
 بالعـالم لفـرد اتـصال انیـةإمكا خـصائص الحاسـوب فـي الوقـت الحـالي أهـمولعـل مـن .  خطیرةأوبعیدة 

 میـزات مثـل البریـد االلكترونـي مـن الـشبكة هـذه توفره ا وماإلنترنتمن خالل شبكة المعلومات الدولیة 
والـــذي یـــستخدم إلرســـال رســـائل وملفـــات لـــشخص أو لعـــدة أشـــخاص خـــالل ثـــواني حـــول العـــالم والـــرد 

مـن أجـل أهـداف تجاریـة معلومات عن األشخاص أو المؤسسات  الحاسوب یعرضكما . خالل ثواني
ــن مـــشاهدتها حـــول العــــالم ــت ومـــن ،أو أهـــداف أخـــرى بحیـــث یمكـ  موقــــع إنـــشاء یمكـــن خـــالل االنترنـ

 الفـــرد تفكیـــر توســیع إلـــى یـــؤدي االنترنــت واســـتخدام. شالكترونــي بحیـــث یحتــوي علـــى مواضـــیع للنقــا
 مـن أفـرادیـة مـع  الروح العالمیة عنده عن طریق تشجیعه للدخول فـي منافـسات أكادیمیـة وذهنتكوینو

 .دول أخرى
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 لـــم یقتـــصر علـــى تحقیـــق  اســـتخدام الحاســـوب فـــي العملیـــة التعلیمیـــةأن) 2007( عبـــود یـــرى
ـــى تعــــدى ذلــــك ٕوانمـــا قســــتیعاب والتطبیــــ التــــي تعنــــى بـــالفهم واإلاألهـــداف  العلیــــا هــــداف تحقیــــق األإل

 .هــارات حــل المــشكالت وم، الوجدانیــة والمهاریــةاألهـداف وكــذلك تحقیــق ،كالتحلیـل والتركیــب والتقــویم
یعمــل علــى تنمیــة  إلــى أن اســتخدام البرمجیــات المحوســبة فــي التعلــیم Alaj, 2006)( ج االویــشیر

، والعقلیــة لــدى المتعلمــین ومــن بــین هــذه المهــارات مهــارة التفكیــر الناقــد، العدیــد مــن المهــارات الیدویــة
   .ات الطلبة نحو العلومن اتجاهیكما إن استخدام الحاسوب في تدریس العلوم یعمل على تحس

 فیــه مــن بمــا فیــه مــن عناصــر التــشویق واالثــارة  كالــصوت والــصورة و یتــوافر بمــافالحاســوب
 وبمــا فیــه مــن ممیــزات تالئــم جمیــع ، المعلومــات المطلوبــةإلــى مــن الوصــول األفــراد تمكــنخــصائص 

 لإلبـــداعت مناســبة  وبیئــاإمكانــات وبمــا فیــه مــن م، علــى اخــتالف قــدراتهم ومیــولهم واتجاهــاتهاألفــراد
 فعالة ومناسبة للتعلم واكتساب المهارات المختلفـة وجعـل منـه وسـیلة تعلیمیـة أداة جعل منه ،واالبتكار

الـدول  تیقظـت وقـد ، وجعل منه بیئة مالئمة للتعلم الشخـصيكما،تناسب الطلبة على اختالف قدراتهم
ــوب فـــي العملیـــة ال، مبكـــرااألمـــرالمتقدمـــة لهـــذا    بـــل وبـــدأت تبحـــث عـــن ،تعلیمیـــة واســـتخدمت الحاسـ

 وقـــد حـــذت الـــدول العربیـــة حـــذو الـــدول ، النتـــائجأفـــضل إلـــىحتـــى یـــؤدي  اســـتخدامه  وســـائل  أفـــضل
لمعرفــة كیفیــة اســتخدام  قائمــة األبحــاثزالــت   ومــا، ولكــن بعــد زمــن،المتقدمــة فــي اســتخدام الحاســوب

 التغلـب علـى وكیفیـة ،التعلـیم فـي ه السـتخدام والوسـائل  الطـرقأفـضلهـي   وما،الحاسوب في التعلیم
 تواجـــه تـــي هنـــاك العدیـــد مـــن الـــصعوبات الأن حیـــث ،المـــشكالت والمعیقـــات التـــي تواجـــه اســـتخدامه

 ).2009، عید(  الحاسوب في التعلیمستخداما

     تعلیم العلوم الحاسوب في أھمیة

لــوم  التقلیدیــة فــي تعلــیم العاألسـالیب ّ أن)Baki & Guveli, 2008 ( وجــوفیليبــاكي یـرى
ــمإضــافیةجعــل العلــوم مملــة وصــعبة كمــا وتفــرض مــسؤولیات ت ن إ ذلــك فــإلــى باإلضــافة ، علــى المعل

 یبـذل أي جهـد فـي أن الجـاهزة والمعـدة دون ومـاتالطالب یكون دوره سلبي حیث یكـون مـستقبل للمعل
 یـــرى كـــل مـــن بینمـــا.  عـــدم فهـــم الموضـــوعات بـــشكل جیـــد ومتكامـــلإلـــى وهـــذا یـــؤدي ،عملیـــة البحـــث

 دمــج التكنولوجیـا فــي أن Kilicman, Hussan & Husain, 2010)( وحـسن وحــسین انكلیكمـ
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 وتــصحیح أخطــائهم كمــا أنفــسهم وتــساعدهم علــى تقیــیم ٕوادراكهــم، زیــادة فهــم الطلبــة إلــىالعلــوم یــؤدي 
  .خرى االد العلوم وبین العلوم والمواأجزاء التكامل بین إلىوتؤدي 

ــیم عنـــصرا أیعــد اســتخدا فـــي تنفیــذ المنـــاهج التربویــة بـــشكل عــام ومنـــاهج ًساســیا ًم تقنیـــات التعل
وذلــك بتوظیــف ، فقــد تزایــد االهتمــام بتحــسین نتاجــات تعلــم العلــوم عنــد الطلبــة، العلــوم بــشكل خــاص

كافـــة االســـتراتیجیات والمنـــاحي المتاحـــة فـــي التـــدریس بهـــدف تحقیـــق التكامـــل بـــین الطریقـــة والمعرفـــة 
ــــ). Edelson,2001(العلمیـــــة  ــــرز هـ ـــن أبـ ـــات ومــ ــتراتجیات التفكیــــــر : ذه النتاجــ ـــساب الطلبـــــة اســـ إكــ

وتحــسین قــدراتهم علــى امــتالك ، المناســبة التــي تمكــنهم مــن التعامــل مــع المواقــف الحیاتیــة المــستجدة
وزیـادة فهـم الطلبـة للمحتـوى المعرفـي الـذي ، مهارات التغییر المفاهیمي إلصالح البنیة المعرفیة لدیهم

  ).Gaddis & Anderson, 2000(یدرسونه 

لیـه كـل إشار أالفوائد وفق ما ة واسعة من  مجموعإلى استخدام الحاسوب في العلوم یؤدي إن
 وجــوفیلي بــاكي ،)Kilicman, Hussan & Husain, 2010 ( وحــسن وحــسینكلیكمــان مــن

)Baki & Guveli, 2008( مـشاركة ارتفـاع إلـى اسـتخدامه فـي التعلـیم یـؤدي أن إلـى أشـاروا حیـث 
 للمــواد وتختــصر مــن المــدة الالزمــة لعملیــة الــتعلم أعمــق فهــم إلــى وتــؤدي ، الــتعلمةأنــشط فــي بــةالطل

 كمــا وتزیــد مـن الدافعیــة نحــو الـتعلم وتخلــق اتجــاه ایجابیـا نحــو تعلــم علم،وبالتـالي تحــسن مخرجــات الـت
 ف الهـدأن) Kilicman, Hussan & Husain, 2010 ( وحـسن وحـسینویـرى كلیكمـان. العلـوم
 تجـارب تفاعلیـة ن خـالل تـوفیر عملیة الـتعلم مـإثراء هو تعلیم العلومالحاسوب في  إدخالمن  الرئیس
 تحقیـق مـستوى إلـى تـؤدي هـذه البـرامج إذ الخاصـة بـالعلوم البرمجیـةن هناك العدید مـن الحـزم أحیث 

 أبــو یــرىو.  الطلبــة بفــرص لالكتــشاف وحــل المــشكالتود وتــز،عــال مــن التفكیــر المنطقــي والتحلیلــي
 ٌنأ تنبـع مـن األهمیـة وهـذه ى كبـرأهمیـةن استخدام الحاسوب في تـدریس العلـوم لـه إ) 2011( الهطل

 الفــردي للــتعلم ًفرصــا یــوفر كمــا ،علمیــةشكالت ال عملیــة التــدریب علــى حــل المــي فــیــستخدم الحاســوب
 تحقیـق التكامـل بـین المـواد الدراسـیة المختلفـة مثـل التكامـل علـى یعمـل و، الذاتيم التعلاراتوینمي مه

  .بة لدى الطلة في تنمیة االتجاهات االیجابییساعد والتكنولوجیا والعلومبین العلوم و
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  :استخدام الحاسوب في تعلیم العلوم 

ًجعلــت مــن اسـتخدامه فــي التعلــیم وســیطا التـي میــزات وال اإلمكانیــات ب بالعدیــد مـنســویتمیـز الحا    
ًتعلیمیـا جیــدا  ى، وذلــك عنـدما تتــوافر األجهـزة والبــرامج التعلیمیــة قیــة الوسـائل التعلیمیــة األخـرب بًمقارنـةً

 فــي الحاســوبفمــن المیــزات التــي یوفرهــا اســتخدام . وتــدریب المعلمــین علــى اســتخدامه بطریقــة جیــدة
تـوفیر فـرص و، الحاسـوبالتفاعـل اإلیجـابي بـین المـتعلم و )2007(  كمـا یـشیر الـدهمشتدریس العلوم

كمـا ، )الخوف من التوبیخ أو الـتحكم بالـدرجات(أو رهبة ومجاالت كثیرة للتجریب والخطأ دون خوف 
مراعــاة الفــروق الفردیــة بــین و، ٕ بالــصبر فــي مجــال التــدریس واتاحــة الفرصــة للتفكیــر الحاســوبیتمیــز
 مــن المـتعلم مكــنیباإلضـافة إلــى أنـه ،  طریقـة الــتعلم عـن طریــق اللعـبالحاسـوبیقــدم كمـا ،  الطلبـة
  .ر المعلومة حتى یستوعبها الطالب ٕامكانیة تكراو، تيا ذتقویم إجراء

ــوم التوضــــیحیة والبیانیــــة فدراســــة مــــادة العلــــوم تحتــــاج إلــــى اال ســــتعانة بالعدیــــد مــــن المــــصورات والرســ
والـــصور الفوتوغرافیـــة للظـــواهر الطبیعیـــة والكائنـــات الحیـــة والمـــواد المجهریـــة وجمیـــع أنـــواع المرئیـــات 

كمـا هنـاك حاجـة . ت التـي توضـح مكونـات هـذه المرئیـاتالثابتة والمتحركة والمزودة بالعناوین والبیانـا
كــل هــذه المتطلبــات یمكــن تقــدیمها عــن . ًللــصوت أیــضا فــي توضــیح بعــض المفــاهیم العلمیــة للمــتعلم

  ).2007الزعانین، ( طریق الحاسوب

 یــساعدهم علــى تنمیــة ًمبــدًأ هامــافــي دراســة العلــوم  علــى حــل المــشكالت لبــة تنمیــة قــدرة الطدتعــكمـا و
 ومواجهـــة الظــروف المختلفـــة التـــي واالبتكـــار االكتــشافب التفكیـــر الــصحیح، وتـــشجیعهم علـــى أســالی

،  بمـــساعدة الطـــالب علـــى حـــل المـــشكالت الحاســـوبیقـــوم  إذ، تقـــابلهم فـــي حیـــاتهم بطریقـــة ابتكاریـــة
بإیجـــاد الحـــل األمثـــل بطریقـــة االســـتقراء واالســـتنباط حیـــث یـــساعدهم علـــى تحلیـــل المـــسائل والتمـــارین 

 علــى التحلیــل متهرهــا إلــى مكونــات أبــسط وأصــغر، وهــذا ینمــي تفكیــر الطــالب ویحــسن مــن قــدوتجزئت
   ).2007الدهمش، ( وربط العالقات
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  :الدراسات السابقة

، الدراســــة مـــن الدراســــات العربیــــة واألجنبیـــة ذات الــــصلة بموضــــوع ً الباحثــــة عــــددااستقـــصت
  . وهي كالتاليحدث إلى األقدمقامت بترتیبها وتصنیفها حسب التسلسل الزمني لها من األو

 :الدراسات العربیة: ًأوال

أثـر توظیـف أنـشطة تعلیمیـة محوسـبة علـى تحـصیل طلبـة الـصف "بعنوان  ):2014(دراسة حوراني 
نـابلس، فـي وحـدة الحمـوض والقواعــد / الثـاني الثـانوي العلمـي فـي المدرسـة الـصالحیة الثانویـة للبنـین

  ."واتجاهاتهم نحو التعلم

توظیـف أنـشطة تعلیمیـة محوسـبة علـى تحـصیل طلبـة الـصف الثـاني  أثـر اسة إلـى تقـصيهدفت الدر
الثــانوي العلمــي فــي مــادة الكیمیــاء، واتجاهــاتهم نحــو تعلمهــا، ولتحقیــق هــدف الدراســة قامــت الباحثــة 
بإعــداد وبنــاء أنــشطة تعلیمیــة لوحــدة الحمــوض والقواعــد مــن كتــاب الكیمیــاء للــصف الثــاني الثــانوي 

ًدت الباحثة اختبارا تحصیلیا العلمي، أع  تكونـت عینـة .ًمقیاسـا التجاهـات الطلبـة نحـو تعلـم الكیمیـاءوً
ًطالبا من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في نابلس، وتم توزیـع عینـة الدراسـة ) 65(الدراسة من 

م ًطالبـــا، درســـت بالطریقـــة التقلیدیـــة، وتجریبیـــة تـــض) 32(ضـــابطة تـــضم : ًعـــشوائیا فـــي مجمـــوعتین
 فـي تحـصیل الطلبـة تعـزى إحـصائیةلى وجود فروق ذات داللة إأشارت نتائج الدراسة  وًطالبا،) 33(
لى طریقة التـدریس ولـصالح المجموعـة التجریبیـة، كمـا أشـارت نتـائج الدراسـة الـى وجـود فـروق ذات إ

لـصالح  بـین متوسـطات اتجاهـات الطلبـة نحـو تعلـم الكیمیـاء تعـزى لطریقـة التـدریس وإحـصائیةداللة 
  المجموعة التجریبیة

فاعلیة برنامج محوسـب لتنمیـة مهـارات كتابـة المعـادالت الكیمیائیـة "عنوانها  ):2012(دراسة حمدان
  "وتطبیقاتها الحسابیة لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة واتجاهاتهن نحو الكیمیاء

ـــىهـــدفت الدراســـة  ــارات كتابـــة المإل ــب لتنمیـــة مهـ عـــادالت الكیمیائیـــة  تقـــصي فاعلیـــة برنـــامج محوسـ
تكونـت عینـة .وتطبیقاتها الحسابیة لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة واتجاهـاتهن نحـو الكیمیـاء

ـــي بغــــزة) 76(الدراســــة مــــن  ـــشر العلمـ ـــن طالبــــات الــــصف الحــــادي عـ ــــة مـ ـــى  ،طالب ـــا علـ تــــم توزیعهـ
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الـــضابطة والمجموعة ،المجموعـــة التجریبیـــة والتـــي درســـت باســـتخدام البرنـــامج المحوســـب:مجمــوعتین
ــــة التقلیدیـــــة ـــت بالطریقـ ـــي درســ ــــادالت الكیمیائیـــــة  .والتــ ــارات كتابـــــة المعـ ــــة اختبـــــار مهـــ أعـــــدت الباحثـ

أظهرت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق ذات ،وتطبیقاتها الحسابیة ومقیاس االتجاهات نحو مـادة الكیمیـاء
ـــة احـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الـــضابط ة فـــي دالل

ــــة المعـــــادالت الكیمیائیـــــة ــــساب مهـــــارات كتابـ ـــدي الكتـ ـــق البعــ ــــصالح ،التطبیــ ـــا الحـــــسابیة لـ  وتطبیقاتهــ
ـــات المجموعــــة  ،المجموعــــة التجریبیــــة ــــین متوســــطات اتجاهـ ــــة احــــصائیة ب ووجــــود فــــروق ذات دالل

  .التجریبیة والمجموعة الضابطة نحو الكیمیاء في التطبیق البعدي لصالح المجموعة التجریبیة

ـــدویكات دراســـ ــوب فـــي تحـــصیل طالبـــات الـــصف األول "عنوانهـــا  ):2011(ة ال أثـــر اســـتخدام الحاسـ
  "الثانوي بالمملكة األردنیة الهاشمیة في مقرر الكیمیاء

ــتخدمن إهـــدفت الدراســـة  لـــى معرفـــة الفـــروق فـــي تحـــصیل طالبـــات الـــصف األول الثـــانوي اللـــواتي اسـ
 الحاســوب وبــین الطالبــات اللــواتي درســن برنــامج الحاســوب فــي مقــرر الكیمیــاء مــن خــالل برمجیــات

 شـركة صـخر العالمیـة إعـدادولتحقیق هدف الدراسـة اسـتخدم الباحـث برمجیـة مـن  .بالطریقة التقلیدیة
ــیم األردنیــة والتـــي تالئــم الموضــوعات المقــررة قـــام  ،والمعتمــدة والمحكمــة مــن قبـــل وزارة التربیــة والتعل

 شــموله للمـــستویات المعرفیـــة الثالثـــة لتـــصنیف بلـــوم ىالباحــث بإعـــداد االختبـــار التحـــصیلي وقـــد راعـــ
 فــــي إحــــصائیةأظهــــرت نتــــائج الدراســــة عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة ).والتطبیــــق ،والفهــــم ،التــــذكر(

بینمـا  ،متوسطات التحصیل لدى طالبات الصف األول الثانوي في مادة الكیمیاء عنـد مـستوى التـذكر
ـــدى طالبـــات الـــصف األول الثـــانوي فـــي مـــادة ةإحـــصائیأظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق ذات داللـــة   ل

   .الكیمیاء عند مستوى الفهم والتطبیق

عنوانهــا أثــر برنــامج بالوســائط المتعــددة فــي تنمیــة المفــاهیم ومهــارات حــل ) :2010(دراســة العربیــد 
  .المسألة الفیزیائیة لدى طالب الصف الحادي عشر

عـددة علـى تنمیـة المفـاهیم ومهـارات حـل المـسألة هدفت الدراسة الـى معرفـة أثـر برنـامج بالوسـائط المت
ــشر علمــــي ــت عینـــة الدراســــة مـــن ، الفیزیائیـــة لـــدى طـــالب الــــصف الحـــادي عـ ــم ) 35(تكونـ طالبـــا تــ

نتــائج الدراســـة إلــى وجــود فـــروق ذات وأشــارت ، تقــسیمهم إلــى مجموعـــة ضــابطة ومجموعــة تجریبیـــة
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ة المجموعـة التجریبیـة ودرجـات بـین متوسـط درجـات طلبـ )α ≤ 0.05(داللة إحـصائیة عنـد مـستوى 
، طلبــة المجموعــة الــضابطة فــي اختبــار المفــاهیم الفیزیائیــة یعــزى لبرنــامج الوســائط المتعــددة المقتــرح

بــین متوســط ) α ≤ 0.05(كمــا أشــارت الدراســة الــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى 
طة فـــي اختبـــار حـــل المـــسائل درجـــات طلبـــة المجموعـــة التجریبیـــة ودرجـــات طلبـــة المجموعـــة الـــضاب

  .الفیزیائیة یعزى للبرنامج المقترح

ـــدهمش  ــوم عنوانهـــــا  :) 2007(دراســـــة الــ ـــدریس العلـــ ــب اآللـــــي فـــــي تــ ـــع مـــــشروع اســـــتخدام الحاســـ واقــ
  .والریاضیات بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض

لریاضــیات هــدفت الدراســة للتعــرف علــى واقــع مــشروع اســتخدام الحاســب اآللــي فــي تــدریس العلــوم وا
) 170(مـدیرا و) 40( الدراسة على عینـة مـن مكونـة مـن وأجریتبالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، 

ن معلمـي العلـوم والریاضـیات یـرون بـأن أجهـزة أمعلما، و أسـفرت الدراسـة عـن عـدة نتـائج مـن أهمهـا 
ــة الحاســب اآللــي متــوفرة بدرجــة قلیلــة فــي معمــل الحاســب اآللــي لتــدریس العلــوم والر یاضــیات بالمرحل

معلمــي العلــوم والریاضــیات موافقــون بدرجــة قلیلــة علــى تــوفر ة كمــا بینــت نتــائج الدراســة بــأن االبتدائیــ
  . البرامج التعلیمیة لتدریس العلوم والریاضیات بالمرحلة االبتدائیة

وم لعلـحیاء باستخدام الحاسوب في اتجاهات طلبـة اتدریس األ أثر "بعنوان ) 2006(دراسة صوافطة 
  "الصحیة التربیة بكلیة المعلمین بتبوك نحو

تــدریس االحیــاء باســتخدام اتجاهــات طلبــة العلــوم بكلیــة المعلمــین  أثــر لــى استقــصاءإ هــدفت الدراســة 
طالبــا مــن ) 51 ( مــن تكونــت عینــة الدراســةإذبتبــوك نحــو التربیــة الــصحیة مقارنــة بــالطرق المعتــادة، 

 عنــد مــستوى ُ احــصائیاةق دالــونــت نتــائج الدراســة وجــود فــرطلبــة العلــوم فــي كلیــة المعلمــین، حیــث بی
 .الداللة  في التحصیل حیث كانت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة

حیـاء باسـتخدام برنـامج لـى فاعلیـة تـدریس األإالتعـرف " والتي كانت بعنـوان ) 2004(دراسة الفشتكي 
  "م نحو التربیة الصحیةحاسوبي مصمم وفقا لمدخل النظم في تحصیل الطلبة واتجاهاته
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مــشق، تخـصص معلــم  وطالبـة مــن كلیـة التربیـة فــي جامعـة دًطالبــا) 114( مـن ة الدراســةتكونـت عینـ
لـــى تفـــوق طلبـــة إبیـــة وضـــابطة، حیـــث توصـــلت النتـــائج  لـــى مجمـــوعتین تجریإصـــف، وتـــم تقـــسیمهم 

 لـم یكـن متغیـر المجموعة التجریبیة على الضابطة في مقیاس االتجاهات نحو التربیة الصحیة، حیث
 .على مقیاس االتجاهاتُاحصائیا  ًالجنس داال

ثــر اســتخدام الحاســوب فــي تــدریس طلبــة كلیــة العلــوم أ"والتــي كانــت بعنــوان ) 2004(هــوال دراســة ابــو 
  "لمساق الكیمیاء واتجاهاتهم العلمیة مقارنة بالطرق التقلیدیة

عــة االردنیـة، وقـد تــم  العلـوم فـي الجام وطالبــة مـن طلبـة كلیــةًطالبـا) 142(تكونـت عینـة الدراســة مـن 
ن هنـــاك فروقـــا ذات أیبیــة، حیـــث اظهــرت نتـــائج الدراســـة بــلــى مجموعـــة ضـــابطة وتجرإ نـــةتقــسیم العی

ریس لـــصالح طریقـــة اســـتخدام لـــى طریقـــة التـــدإفـــي اتجاهـــات الطلبـــة العلمیـــة تعـــزى داللـــة احـــصائیة 
  0الحاسوب

اســـتخدام الحاســوب فـــي اتجاهــات الطلبـــة أثــر  استقــصاء"والتـــي كانــت بعنـــوان ) 2004(دراســة بیــان 
 المروریـة برنـامج حاسـوبي للتربیـة أثـر لـىإذ هـدفت الدراسـة التعـرف إنحو المـادة التعلیمیـة المبرمجـة، 

  "عداد المعلمین في التحصیل واالتجاهاتمصمم وفق مدخل النظم إل

، وتـم تقـسیم العینـة ق دمـش وطالبة مـن كلیـة التربیـة فـي جامعـةًطالبا) 182(تكونت عینة الدراسة من 
ولــى والتــي اســتخدمت البرنــامج الحاســوبي، والمجموعــة ة مجموعــات تمثلــت فــي التجریبیــة األلــى ثالثــإ

مــا الثالثــة وهــي المجموعــة الــضابطة، أت فــي اســتخدام البرنـامج المبــرمج، التجریبیـة الثانیــة والتــي تمثلــ
ــث والتـــ ــود فـــروق ذات داللــــة إســــة شــــارت نتـــائج الدراأي درســـت بالطریقــــة التقلیدیـــة، حیـ ـــى عـــدم وجــ ل

ى طلبــة العینـة ككــل ن اتجاهــات ایجابیـة لـدیاحـصائیة بـین اتجاهــات طلبـة المجموعـات الــثالث، وتكـو
  .همیة التربیة المروریةأنحو 
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ـــد الهــــادي  ــوم علــــى التحــــصیل " عنوانهــــا  ):2003(دراســــة عبـ اســــتخدام الحاســــوب فــــي تــــدریس العلــ
    "صف السادس االبتدائيم لتالمیذ الوواالتجاه نحو العل

اسـتخدام الحاســوب فـي تـدریس العلــوم علـى التحــصیل واالتجـاه نحــو  أثــر تقـصيلــى إهـدفت الدراسـة 
ــن الـــصف  )137(وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن .م لتالمیـــذ الـــصف الـــسادس االبتـــدائيوالعلـــ تلمیـــذا مـ

 )كمجموعــة ضــابطة( باإلحــساء مــسلم االبتدائیــة اإلمــامتلمیــذا مــن مدرســة  )72(الــسادس االبتــدائي 
بواقــع فــصلین مــن كــل  )كمجموعــة تجریبیــة (باإلحــساءتلمیــذا مــن مدرســة الهدایــة االبتدائیــة  )65(و

وتــدرس  ،حیــث تـدرس المجموعــة الـضابطة وحــدة البیئـة مــن كتـاب العلــوم بالطریقـة التقلیدیــة ،مدرسـة
یــق اختبــار تحــصیلي وبعــد االنتهــاء مــن تطب ،المجموعــة التجریبیــة نفــس الوحــدة باســتخدام الحاســوب

وجــود فــروق  وقــد أشــارت نتــائج الدراســة الــى .ســؤاال )30(مــن نــوع االختبــار مــن متعــدد یتكــون مــن 
والمجموعــة  ،بــین المجموعــة التجریبیــة) والتطبیق،والفهم،التــذكر(ذات داللــة احــصائیة فــي مــستویات 

ختبــار االتجــاه نحــو وجـود فــروق ذات داللــة احــصائیة فـي ا، والـضابطة لــصالح المجموعــة التجریبیــة
وجـــود عالقــة ارتباطیـــة دالــة وموجبـــة بـــین ، والعلــم فـــي القیــاس البعـــدي لــصالح المجموعـــة التجریبیــة

  .التحصیل واالتجاه نحو العلم في القیاس البعدي ألفراد المجموعة التجریبیة

  :الدراسات األجنبیة: ًثانیا

 الــتعلم النــشط أســالیب :وانبعنــ) Christensen & Knezek 2015 ,(دراســة كرســتیان وكنزیــك 
ٕوادماج التكنولوجیا في منهاج العلوم في المراحل المتوسطة ودورها في تنمیـة مهـارات القـرن الحـادي 

 اســتخدمت الدراســة المــنهج الكیفــي وجمعــت المعلومــات مــن خــالل الدراســات الـــسابقة إذوالعــشرین، 
ات التعلیمیـة الجیـدة تـسهم فـي زیـادة ن البرمجیـ الدراسـة إلـى أتوصلت ذإ المتعلق بالموضوع، واألدب

لـى الطلبـة بـشكل رة المنهـاج علـى توصـیل المعلومـات إدافعیة الطلبة نحو تعلـم العلـوم، وتزیـد مـن قـد
ن التطبیــق الجیــد لمثــل هــذه البرمجیــات یــستند الــى قــدرة جیــد وتفــاعلي، كمــا توصــلت الدراســة إلــى أ

  .المعلم على تطبیقها وتفعیلها في غرفة الصف

 تطــویر الوســائل التعلیمیــة : بعنــوان)Luckay & Laugksch, 2015(  الكــي والفــسكدراســة
  دور معرفـة  هـدفت الدراسـة الـىاذ، إفریقیـاالمحوسبة في الصف التاسع في مـادة العلـوم فـي جنـوب 
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الوســائل التعلیمیــة المحوســبة فــي خلــق البیئــة التعلیمیــة المناســبة فــي زیــادة دافعیــة الطلبــة نحــو تعلــم 
طالبــا فــي الـــصف ) 1995( علــى عینــة مــن وأجریـــتاســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي و، العلــوم

  هنـاك خمـسةٌنأبینـت نتـائج الدراسـة بـو، إفریقیـاغرفة صـفیة فـي جنـوب ) 52(التاسع، موزعین على 
، والحاجــات الشخــصیة، والتعــاون،  باألفكــار خاصــة بــدور البرمجیــات المحوســبة والتــي تتعلــق أبعــاد

 علــى التـأثیرن هـذه العوامــل تـسهم فــي شك، فیمــا یتعلـق بــتعلم العلـوم، كمــا بینـت الدراســة ألـوالنقـد، وا
 . البیئة التعلیمیة الخاصة بالبرمجیات المحوسبة

عملیـات الــدمج  ": بعنـوان)Leverenz,2015 Milner, Powell&(ولیفیرنـز وبویـل دراسـة میلنـر 
وطلبــة العلــوم، حیــث هــدفت اصــل علــى معلمــي للبرمجیــات التعلیمیــة التــي تحتــوي علــى الفیــدیو والتو

والتواصـل فـي رفـع لى دور البرمجیـات التعلیمیـة المحوسـبة التـي تتنـاول الفیـدیو الدراسة إلى التعرف إ
 مـن حیـث ان الطلبـة قـد تحـسنولعلـوم، حیـث بینـت نتـائج الدراسـة بـأداء الطلبة ودافعیتهم نحـو تعلـم اأ

 .البرمجیات التعلیمیةها حول العلوم باستخدام فهمالمعلومات و

 االلعـاب التعلیمیـة تـأثیرمـدى  : بعنـوانCheng, She, & Lin, 2015)  (وشي ولـین دراسة شینغ 
المحوســبة علــى دافعیــة الطلبــة نحــو تعلــم العلــوم، حیــث هــدفت الدراســة الــى تعــرف دور البرمجیــات 

ــین الطلبـــ ــوم، التعلیمیـــة مثـــل االلعـــاب االلكترونیـــة التعلیمیـــة علـــى جـــسر الهـــوة بـ ة والمنهـــاج فـــي العلـ
معلمــین فــي المــدارس ) 5(ودورهـا فــي رفــع دافعیــتهم نحــو الــتعلم، إذ أجریــت الدراسـة علــى عینــة مــن 

الثانویة، حیث بینت نتائج الدراسة بان البرمجیـات التعلیمیـة والمحوسـبة تزیـد مـن دافعیـة الطلبـة نحـو 
  . وجهة نظر المعلمین الكثیر من النقاط المبهمة في تعلم العلوم منوتوضحالتعلم 

حیـــث هـــدفت  ),So, &  Kong, Cheng  Ching 2014(  وســـوشـــینغ  وكونـــغ وشــینغدراســة 
ـــة الدراســـة إلـــى التعـــرف إ ـــى اتجاهـــات معلمـــي العلـــوم فـــي المرحل الساســـیة فـــي هـــونج كونـــغ نحـــو ال

ــــ ــــدى اسـ ـــق، ومـ ـــات التطبیــ ــ ـــــي تواجـــــه عملی ـــات الت ـــــة والمعوقــ ــــات التعلیمی تخدامهم للمـــــصادر البرمجیـ
 ومقترحاتهم نحـو تلبیـة احتیاجـات الطلبـة فـي تعلـم العلـوم، حاجاتهملى التعرف إجل كترونیة من أاالل

 عبــر اسـتخدام اســتبیان الكترونـي علــى وأجریـتحیـث اسـتخدمت الدراســة المـنهج الوصــفي التحلیلـي، 
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  المعلمــین یــرون صــعوبات كثیــرة فــيٌنلعلــوم، حیــث تبــین نتــائج الدراســة بــأمعلمــا ل) 250(عینــة مــن 
   .ت التعلیمیة في تعلیم العلوماستخدام وتوفیر البرمجیا

 بحـث األسـباب فــي اسـتخدام البرمجیــات : بعنــوان)Jang Chen &  2013 ,(دراسـة شـین ویــانغ 
والكتب االلكترونیة في عملیـة التعلـیم ومحتویاتهـا فـي المـدارس االساسـیة فـي تـایوان فـي مـادة العلـوم 

لــى  التــي تــدفع المعلمــین نحــو التوجــه إى البحــث فــي األســبابلــ إةوالریاضــیات، حیــث هــدفت الدراســ
 تــدریس العلـوم ومــدى تأثیرهـا علــى لكتــب االلكترونیـة فـيااسـتخدام البرمجیـات التعلیمیــة والمحوسـبة و

ــت الدراســـة علـــى عینـــة مـــن أ ــتعلم، حیـــث أجریـ ــو الـ ـــتهم نحـ ــث ) 185(داء الطلبـــة ودافعی ــا، حیـ معلمـ
ــم العلــوم لــى  فاعلیــة اســتخداتوصــلت الدراســة إ م البرمجیــات التعلمیــة وزیــادة دافعیــة الطلبــة نحــو تعل

 ذوي الخبـــرات المرتفعـــة  الجـــنس، والخبـــرة، حیـــث كانـــت النتـــائج لـــصالحيباســـتخدامها یتـــأثر بمتغیـــر
 . ناثولصالح اإل

أثـر التـدریس  ":عنوانهـا ) Gonen ,Kocakaya & Inan,2006(دراسـة جـونین وكوكاكایـا وانـان 
ر ودورة الــــتعلم الــــسباعیة أحــــد أســـالیب الــــتعلم البنــــائي علــــى تحــــصیل واتجاهــــات بمـــساعدة الكمبیــــوت

التـدریس بـنمط المحاكـاة والـتعلم البنـائي علـى  أثـر لى تقصيإهدفت الدراسة  "طالب المرحلة الثانویة
ــو الفیزیـــاء طالبـــا ) 32(تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن .تحـــصیل طلبـــة المـــدارس الثانویـــة واتجاهـــاتهم نحـ

وتـم اختیارهــا بالطریقـة العــشوائیة  ،درســة ثانویـة خاصــة فـي منطقـة دیــار بكـر فــي تركیـاوطالبـة مـن م
ومجموعــة  ،درســت الفیزیــاء بمحاكــاة الحاســوب )16(مجموعــة تجریبیــة  : مجمــوعتینإلــىوتقــسیمها 
 ،درست نفس المحتوى وفق طریق التعلم البنائي وخاصة طریقـة دورة الـتعلم الـسباعیة) 16(ضابطة 

 اختبـــار قبلـــي للتأكـــد مـــن تكـــافؤ المجمـــوعتین وفـــي نهایـــة التجربـــة إلـــىالمجمـــوعتین وخـــضعت كلتـــا 
فقــرة مــن نــوع اختیــار مــن متعــدد فــي  )29(تقــدمت كلتــا المجمــوعتین الختبــار تحــصیلي مكــون مــن 

 فــي متوســطات تحــصیل الطلبــة إحــصائیةنتــائج وجــود فــروق ذات داللــة الوأثبتــت ،مــادة االلكترونیات
فیمـا لـم توجـد  ،)المحاكـاة(ولـصالح طریقـة التـدریس بمـساعدة الحاسـوب  ،والفهـمفي مستویي المعرفة 

ــة  ــم توجــد فــروق  ، فــي متوســطات تحــصیل الطلبــة فــي مــستوى التطبیــقإحــصائیةفــروق ذات دالل ول
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أي أن اتجاهات الطلبـة لـم تتـأثر بطریقـة  ، بین اتجاهات الطلبة في المجموعتینإحصائیةذات داللة 
  .التدریس

  :لى الدراسات السابقةالتعقیب ع

ي�ث كان��ت نھ��ا ق�د تناول�ت جوان�ب متع�ددة م��ن موض�وع الدراس�ة، حفإض�وء الدراس�ات ال�سابقة وف�ي 

 تھ��تم بدراس��ة توظي��ف البرمجي��ات المحوس��بة وربطھ��ا بالتح��صيل مث��ل دراس��ة ات ال��سابقةالدراس��

خ���رى  أودراس���ات )2003( ودراس���ة عب���د الھ���ادي) 2011(ودراس���ة دويك���ات ) 2014(ح��وراني 

ودراسات بحثت في دورھ�ا ف�ي الدافعي�ة ) 2012(ربطھا بالمھارات لدى الطلبة مثل دراسة حمدان ت

  ).Cheng et al., 2015(نحو التعلم مثل دراسة 

لـــى ربـــط البرمجیـــات المحوســـبة إت قـــن قلـــة منهـــا قـــد تطرأبـــین مـــن نتـــائج الدراســـات الـــسابقة بـــكمـــا ت
 دراســـة  اتوم بـــشكل خـــاص ومـــن هـــذه الدراســـالعلـــباالتجـــاه نحـــو المـــادة التعلیمیـــة بـــشكل عـــام ومـــادة 

  ).2003(ودراسة عبد الهادي ) 2012(ودراسة حمدان ) 2014(حوراني 

شـبه لى المنهجیة المالئمـة والمتمثلـة فـي المـنهج إالتعرف استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في و
دوات المـستخدمة، وقـد اس واأللنظـري للدراسـة،  وطـرق القیـطـار اإل الدراسـة، وفـي بنـاء االتجریبي في
تناولـت العالقـة بـین البرمجیـات المحوسـبة فـي قـد نهـا أة الحالیـة عـن الدراسـات الـسابقة بتمیزت الدراس

نهـــا أثـــامن فـــي المـــدارس الحكومیـــة، وكمـــا مـــادة العلـــوم والتحـــصیل واالتجاهـــات لـــدى طلبـــة الـــصف ال
العلوم بشكل خـاص وقـد حاولـت الـربط  في توظیف البرمجیات المحوسبة في مادة بحثتنها أمیزت بت

  . والتحصیل واالتجاهتوظیف البرمجیات المحوسبةبین 
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  صل الثالثالف

  إجراءات الدراسة

   :المقدمة

ــبة علـــــى تحــــصیل طلبـــــة هــــذه الدراســــة ـــر توظیـــــف برمجیــــة محوســ  جـــــاءت بهــــدف التعــــرف علـــــى أثـ
ــــین  ـــاس، ویبـ ـــي محافظـــــة طوبــ ــوم فــ ــو تعلـــــم العلـــ ـــامن فـــــي وحـــــدة الـــــضوء واتجاهـــــاتهم نحـــ الـــــصف الثــ

ــــ ـــم اختیــ ـــف تـــ ــــا، وكیـــ ـــع الدراســــــة وعینتهــ ـــي الدراســــــة، مجتمـــ ـــــع فـــ ــنهج المتبـ ـــذا الفــــــصل المــــ ـــــذه ّهـــ ار هـ
ـــي ــــة وهــ ــــراءات المـــــستخدمة فـــــي بنـــــاء أدوات الدراسـ ــــى اإلجـ ـــافة إلـ ــــة، باإلضــ ـــــة : العینـ ــــادة التدریبی المـ

ـــي  ــــصیل، ومقیـــــاس االتجـــــاه فـــ ــــار التحـ ـــبة، اختبـ ــــق للبرمجیــــــة المحوســ ــــة وفـ ـــــل الباحثـ ــــن قب ـــدة مـ المعــ
ـــبة  ـــــصائیة المناســــ ــــد األســـــــالیب اإلحـ ـــــا، وتحدیــ ـــــدق األدوات وثباتهـ ــــــضمن صــ ـــــا یت ـــوم، كمــ ـــم العلـــ تعلـــ

   .ر الفرضیاتالختبا

  :  منھج الدراسة

ــتخدام  ــــ ــــم اسـ ـــ ـــيت ــــ ــنهج التجریب ــــــة المـــــ ــــبه التجریبیـ ــــصورته شـــ ـــ ـــــصاء ب ــ ــــــر  الستق ــــــة  أثـ ــــــف برمجیـ توظیـ
ـــي  ــــي، وعلـــــى اتجاهـــــات طلبـــــة الـــــصف الثـــــامن األساســ ــوم علـــــى التحـــــصیل العلمـ ــبة فـــــي العلـــ محوســـ
ـــرى  ـــــ ـــة، واألخـ ــــــة التقلیدیــــــ ـــت بالطریقـــ ـــابطة تعلمــــــ ــــداهما ضــــــ ــــوعتین إحـــــ ــوم، لمجمـــــ ـــــ ــادة العلــ ـــــ ــــو مــ نحـــــ

ــــیحتج ـــبة لتوضــــ ــــة محوســـــ ــتخدام برمجیــــ ــــ ــــة باســ ــادة العلمیــــ ـــــس المــــــ ــت نفـــ ـــ ــــــة تعلمـــ ــــــر ریبیــ ــــر المتغیــ  أثــــ
  ).2014/2015(المستقل في المجموعتین، وذلك طبقا للكتاب المقرر في فلسطین للعام 

  مجتمع الدراسة

ـــمل ـــع الدراســـــةشــ ـــــة التابعـــــة  مجتمــ ــــدارس الحكومی ــــي المـ ــــامن األساســـــي فـ ـــــصف الثـ ـــــة ال ـــع طلب  جمیــ
ــــــة  ــیم التربیـــــــة واللمدیری ــــ ـــي محافظـــــــة تعل ــــاني فــــ ـــــام الدراســــــي الثـــ ـــــاس، للعــ ــد 2014/2015طوبـ ، وقـــــ

   ).2014/2015 التربیة والتعلیم العالي وزارة(طالبة ً طالبا و)1190(بلغ عدد الطلبة 
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  :عینة الدراسة

ــــ ــــة الدراســـــة بـ ـــت عین ـــات طالبـــــة مــــن) 60 (تمثلـ ـــة بنــ ــــصف الثـــــامن األساســــي فـــــي مدرسـ  طالبـــــات ال
ـــشرقیة، ــــیة الـــــ ــــون األساســــ ـــرى و طمــــ ــــــابطة واألخـــــ ــــــدهما ضــ ـــعبتین أحــ ــــى شـــــ ـــذ الدراســــــــة علــــ ــــــم تنفیـــــ تــ
ــــن  ـــــ ــت مـــ ــــ ـــــ ـــــة، تكونـ ـــــ ــــضابطة و) 30 (تجریبیــ ـــــ ـــــــة الـــ ــــــة للمجموعـــــ ـــــ ــــــة ) 30(طالبـ ـــــ ـــــة للمجموعـ ـــــ طالبــ

ــــم اختیـــــارهمالتجریبیـــــة ــــد تـ ــــي، ، وقـ ــــامن األساسـ ـــعبتین للـــــصف الثـ ــــود شــ ــــسبب وجـ  بـــــشكل قـــــصدي، بـ
ـــوب، ـــــر حاســ ــود مختب ــــ ووجـــ ــــة فـ ــــم المـــــادة وادارة المدرسـ ـــاون معلـ ـــــى تعــ ـــافة إل ــــذ الدراســـــةٕإضــ ، ي تنفیـ

  .لشعبة وعدد الطالباتینة الدراسة وفقا لتوزیع ع) 1:3(ویبین الجدول 

  توزیع عینة الدراسة) 1:3(جدول 

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة 
  عدد الطالبات   الشعبة   عدد الطالبات   الشعبة 

  المجموع 

  60  30  )ب(  30  )أ(

  :أدوات الدراسة

ــــ ــــــدف الدراســـ ــــراز أهـ ـــت ب إلحـــ ــــن األدوات تمثلـــــ ـــــة مـــ ــــتخدام مجموعــ ـــــى اســـ ـــــة إلــ : ة عمـــــــدت الباحثـــ
ـــبة، اختبـــــار تحـــــصیلي فـــــي وحـــــدة الـــــضوء  ـــة لوحـــــدة الـــــضوء وفـــــق البرمجیـــــة المحوســ ـــادة التعلیمیــ المــ

  .للصف الثامن األساسي، ومقیاس االتجاه نحو تعلم العلوم

  المادة التعلیمیة: أوال

  : التعلیمیةةمرحلة اختیار الماد

ـــار - ــــــم اختیـــ ــــ(ت ــــضوءدة وحــ ـــي ) الــ ـــــصل الدراســـ ـــــي للفـ ــــــامن األساسـ ـــــصف الث ـــوم للـ ــــاب العلـــ مــــــن كتــ
ــــام  ـــــاني للعـــ ــ ــــداف )2014/2015(الث ــــبة ألهـــ ـــــا مناســـ ــــــدة لكونهــ ــــــذه الوحـ ــــة هـ ـــــارت الباحثـــ ــ ــــد اخت ، وقـــ

ــــات فیهــــــا ـــسبب تــــــدني تحــــــصیل الطالبــ ـــادة .الدراســــــة، وبـــ ـــوت المـــ ــوعات احتـــ التعلیمیــــــة علــــــى الموضــــ
  :اآلتیة 

  .الضوء: الفصل األول-
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  .انعكاس الضوء: ي الفصل الثان-

  .انكسار الضوء:  الفصل الثالث-

ــــع  ــــابیع بواقــــ ـــتة أســــ ـــداره ســـــ ــــــزمن مقـــــ ـــــــة بــ ـــادة التعلیمیـ ـــدریس المـــــ ـــــم تـــــ ــــــا تـــ ـــــك ) 20(كمــ ـــــصة، وذلـــ حـــ
  .ًباستخدام برنامج البوربوینت مدعما بفالشات تعلیمیة توضیحیة

  :المادة التعلیمیة) برمجة(مرحلة حوسبة 

ـــــوي وتعــــــرف مر ــالع علــــــى األدب الترب ــد اإلطــــ ــت الباحثــــــة بعـــ ــــبة قامــــ ـــداد الـــــدروس المحوســ احــــــل إعـــ
ـــــدروس المـــــستخدمة،  ـــوى ال ــــل محتــ ــد تحلیـ ــــة بعـــ ــــة التعلیمیـ ـــــة التقنیـ ـــورقي للبرمجی ــ بإعـــــداد التـــــصمیم ال

ــــامج  ــتخدام برنـ ـــم قامـــــت باســـ ــ ــــن ث ـــات ) Power Point(ومـ ــــن الفالشــ ـــــه مجموعـــــة مـ ًمـــــضافا إلی
ـــــذه البر ــــتخدام هــ ـــم اســ ــــة، وتــــ ـــیحیة للمــــــادة العلمیـــ ـــــصور التوضــــ ــــــة والــ ــــن العلمی ـــــه مـــ ـــا تتیحــ ـــــة لمـــ مجیــ

ــادة ـــهلإمكانــــات لعــــرض المـــ ــــین  التعلیمیــــة، وتناولهــــا بـــــشكل سـ  المـــــتعلم، ولمـــــا تحققــــه مــــن تفاعـــــل ب
ـــاء  ـــي أثنـــ ـــوات رئیـــــسیة فـــ ــــة التعلیمیـــــة خطـــ ــــداد البرمجیــــــة التقنیــ ـــي إعـ ــــة فـــ ــت الباحثـ ــــامج، واتبعــــ والبرنـ

  :تصمیم وعرض البرمجیة تمثلت في اآلتي

  .مادة التعلیمیة، والصف، وجملة ترحیبیةغالف البرمجیة ویحتوي على عنوان ال. 1

  .ت وهي توضح كیفیة استخدام هذه البرمجیةاشاشة التعلیمات واإلرشاد. 2

ــــل وحـــــدة، . 3 ــــح توزیـــــع الـــــدروس التـــــي تتـــــضمنها كـ ـــــى قائمـــــة توضـ ــوي عل ـــصفحة الرئیـــــسیة وتحتـــ الــ
  .یتمكن من خاللها المتعلم أو المعلم االنتقال إلى الدرس الذي یرغب في تعلمه

ـــارات . 4 ــــن اإلطــــ ــــدد مـــ ـــن عـــ ــــل درس مــــ ـــــون كـــ ـــى دروس، ویتكــ ـــة إلــــ ـــوى المـــــــادة العلمیــــ ــــع محتــــ توزیـــ
  :الخطوات اآلتیةنفذت وفق  التعلیمیة،

ـــادة - ــــ ــــرض المـــ ـــسبق عــــــ ـــــ ــــــریحة تــ ــــــى شـــ ــــــل درس علــــ ــــة بكــــ ــــــة الخاصـــــ ــــداف التعلیمیــــ ـــــرض األهــــــ عــــ
  .التعلیمیة، حتى یتعرف المتعلم على األمور التي یجب تحقیقها

  .سلة وفق ما تقضیه طبیعة الدرسعرض محتوى الدرس بطریقة متسل-
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ــــممت  ــــذه البرمجیــــــة صــ ــــسمح وهــ ــشكل یــ ــد بــــ ــــاتها، وقـــــ ــــین شاشــ ـــــسهولة بــ ـــل بـ ــتعلم التنقـــ ـــم والمــــ للمعلــــ
ــــات التقنیــــة التعلیمیــــة، ومنهــــا البعــــد عــــن كــــل مــــا  ـــاییر تــــصمیم البرمجی روعــــي فــــي تقــــدیم المــــادة معـ

ـــشاشة، عــــدم عــــرض كم ــــب، مثــــل الزخــــارف وكثــــرة الحركــــة فــــي الـ ــــة كبیــــرة مــــن یــــشتت انتبــــاه الطال ی
  .المعلومات في الشاشة الواحدة، وتجنب الدوران السریع للشاشة

  :التعلیمیةصدق المادة 

ــــن  ــــى مجموعـــــة مـ ــــها علـ ـــــة بعرضـ ــت الباحث ـــــة قامـــ ـــادة التعلیمی ـــن إعـــــداد المــ ـــد انتهـــــاء الباحثـــــة مــ بعــ
ــــــة ـــادة التعلیمیــ ــــدق المـــــ ــــري صــــ ــــــك لتحــــ ـــین وذلــ ـــــدد ،المحكمـــــ ـــــغ عـــ ـــد بلـــ ــــین وقـــــ ــــــشیر ،)3(المحكمــــ  ویــ

ـــق  ــــاتهم العلمیـــــةإ) 1(الملحــ ــــصاتهم ودرجـ ــین وتخصـ ــــماء المحكمـــ ـــــى أسـ ـــداء ،ل ــنهم إبــ ــد طلـــــب مـــ  وقـــ
  :الرأي في

  .صحة صیاغة األهداف التربویة وقابلیتها للمالحظة والقیاس -

 .المفاهیم العلمیة التي تضمنتها المادة التعلیمیة -

 .مدى مالئمة الفالشات التعلیمیة المضافة للمادة التعلیمیة -

  . وفق البرمجیة المحوسبةتصمیم المادة التعلیمیة -

  :االختبار التحصیلي: ثانیا

ــــى تحـــــصیل طلبـــــة  ـــبة علـ ــــر برمجیـــــة محوســ ـــى أثـ أعـــــدت الباحثـــــة االختبـــــار التحـــــصیلي للتعـــــرف علــ
ــــن  ـــار مـــ ــون االختبــــ ــــــد تكـــــ ـــــضوء، وقـ ـــــدة الــ ــــــي وحــ ــــامن فـ ـــــصف الثـــ ـــار ) 30(الــ ــــوع االختبــــ ــــرة، وتنـــ فقـــ

ـــــدت  ــــد اعتمــ ــــدد، وقـــ ــــــن متعـــ ـــار مـ ـــئلة االختیــــ ــــة وأســــ ـــئلة مقالیـــ ــــضمن أســــ ـــاب لیتـــ ـــى الكتــــ الباحثـــــــة علــــ
  .المدرسي للصف الثامن األساسي في كتابة فقرات االختبار

  :وصف اختبار التحصیل

ـــي  ـــدة فـ ـــاص بهــــا، وهــــي الوحـ ـــفات الخـ ـــدول المواصـ ــــاء جـ ــــضوء، لبن ـــوى وحــــدة ال ــت الباحثــــة محتـ ّحللــ
ـــدارس الحكومیـــــة  ـــي المــ ـــــدرس فــ ــــذي ی ــــاني، الـ ـــــصل الثـ ــــامن األساســـــي الف ـــــصف الثـ ــوم لل ـــاب العلـــ ــ كت

ــــو ــــام التابعـــــــة لــــ ـــیم للعـــ ــــــة والتعلـــــ ــدول )2014/2015(زارة التربیـ ـــــى جــــــ ــــــة علــ ــــدت الباحثــ ـــد اعتمـــ ، وقـــــ
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ـــق  ــفات فـــــي الملحــ ـــاس التحـــــصیل إلعـــــداد) 4(المواصـــ ــ ـــى قی ــ ــــدف إل ـــذي یهـ ــ  االختبـــــار التحـــــصیلي ال
ـــذي تكـــــون مـــــن  ـــرة مـــــن نـــــوع االختیـــــار مـــــن متعـــــدد، و) 15(ّالعلمـــــي للطلبـــــة، والــ ــــن ) 15(فقــ ـــرة مـ فقــ
ـــت الب ــــة، وعملـــ ــــئلة المقالیــ ــــوع األســ ـــار نــ ــــئلة االختبـــ ـــي أســ ـــــشمولیة فـــ ــــع والـ احثــــــة علــــــى مراعــــــاة التنویــ

  .دقیقة) (40وحاولت مراعاة مستویات الطلبة كافة، وحددت مدة االختبار بـ 

  :صدق االختبار التحصیلي

ــت بعرضـــــه  ــار قامـــ ـــى بعــــد انتهـــــاء الباحثـــــة مـــــن إعـــــداد االختبـــ مجموعـــــة مـــــن ذوي األختـــــصاص علــ
  0یبین أسمائهم وتخصصاتهم) 4(والملحق 

ــــداو ـــنهم إبـ ـــــة مـــ ــت الباحث ـــد طلبــــ ـــى قــ ــــات علـــ ــوى ء المالحظــ ـــة تمثیلهــــــا للمحتــــ ــــار ودرجــ ـــرات االختبــ فقــ
ــوعات  ـــــ ـــــار للموضــ ــــل االختبــــ ـــــــة تمثیـــــ ـــى درجــ ـــــ ــــیة، وعلـ ــــدات الدراســـــ ــــي الوحـــــ ــــــة فـــــ ــــداف المهمـــ واألهـــــ

ـــار،  ـــــرات االختبـــ ـــحة فق ــــول صـــ ـــفات، آرائهــــــم حـ ـــــي جــــــدول المواصــ ـــداف ف ــستوى وواألهــ ــبتها لمــــ مناســـ
ـــار ــ ـــــة فقـــــرات االختب ــق فقـــــرات الطلبـــــة، وقابلی ــــا، تحقیـــ ــت المحـــــدد لهـ ــبتها للوقـــ ـــاس، ومـــــدى مناســـ  للقیــ

  .ًاالختبار لألهداف الموضوعة، سالمة فقرات االختبار لغویا

  :ثبات االختبار التحصیلي

ــــــة  ـــى الطلبـ ــــ ــــــه عل ــــــد تطبیقـ ــسها إذا أعیـ ـــــ ــــائج نف ـــ ـــار النت ـــي االختبــــ ـــــار أن یعطــــ ـــات االختبــ ــــ ـــــــصد بثب یق
ــــن ـــــالتحقق مـــ ــ ــــــة ب ـــت الباحثـ ـــد قامــــ ــــ ـــة، وق ــــ ــــرة ثانی ــــــسهم مـــ ـــــساب أنفـ ــــــصیلي بحــ ــــار التحـ ـــ ـــات االختب  ثبــــ

ـــات  ــت قیمـــــة معامـــــل الثبــ ـــاخ ألفـــــا، وقـــــد بلغـــ ـــي )0.78(معامـــــل الثبـــــات باســـــتخدام معادلـــــة كرونبــ  وهــ
  .ُقیمة تتفق مع معامالت الثبات المقبولة تربویا

  :تحلیل فقرات االختبار التحصیلي

ـــــصیلي ـــار التحـــــ ـــــ ــــات لالختبـ ــــل الثبــــــ ـــــساب معامــــــ ــــــة بحــــ ـــت الباحثــــ ـــــ ــــد أن قامــ ـــــساب،بعـــــ ـــــت بحـــــ   قامـــــ
  .معامالت الصعوبة والتمییز لجمیع فقرات االختبار
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  :معامالت الصعوبة

ـــار ــــــرات االختبـــــ ــــصعوبة لفقــ ــــــامالت الــــ ــــــساب معــ ــــــى حــ ــــــة علــ ـــت الباحثــ ــــــة ،عملـــــ ـــت قیمــ ــــ ــــــد تراوحـ  وقــ
ــــین  ــــــصعوبة بـــــ ــــــامالت الـــ ــــــصعوبة ) 0.84-0.20(معـــ ــــــامالت الـــ ــــع معـــ ــب مـــــ ــــ ـــــــة تتناســـ ـــــــذه القیمــ وهــ

ـــــا  ـــــة تربوی ــــودة، (ُالمقبول ـــق ،)2005عـ ـــــشیر الملحــ ـــى) 7( وی ــ ــــرةإل ــــل فقـ ـــــصعوبة لكـ ــــن   معـــــامالت ال مـ
  .فقرات االختبار

  :معامالت التمییز

ـــار ـــــرات االختبــــ ـــــز لفقــ ــــــامالت التمییــ ـــــساب معـ ـــى حــ ـــــة علــــ ـــت الباحثــ ــــــامالت ،عملــــ ــت معـ ــــد تراوحـــــ  وقـــ
ــــین ـــز بـــ ـــــز المقبولـــــــة ) 0.75-0.30( التمییــــ ـــــامالت التمییــ ــــع معیـــــــار معــ ـــق مـــ ــــامالت تتفــــ ـــــذه المعـــ وهــ

  .لتمییز لكل فقرة من فقرات االختبارى معامالت اإل) 7(ٍتربویا، ویشیر الملحق 

  :مفتاح إجابة االختبار التحصیلي

ـــى  ــــصیل، بعــــــد أن تـــــــم عرضــــــه علــــ ـــــار التحـــ ـــاح اإلجابـــــــة الختبـ ــــداد مفتـــ ـــــى إعـــ ــت الباحثـــــــة علـ عملــــ
ــون منا ـــة، حتــــــى یكــــ ــــراء التعــــــدیالت الالزمــ ــین إلجــ ــن المحكمـــ ــبامجموعـــــة مــــ  ألغــــــراض الدراســــــة، ًســـ

  .التحصیل مفتاح اإلجابة الختبار )6(ویوضح الملحق 

  :مقیاس االتجاھات نحو تعلم العلوم: ثالثا

  :وصف مقیاس االتجاه نحو تعلم العلوم

ـــات  ـــى اتجاهـــ ـــاتًأعـــــدت الباحثــــــة مقیاســـــا للتعــــــرف علــ ــم ا طالبـــ ــو تعلــــ ــــامن األساســـــي نحــــ لـــــصف الثــ
ــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال، ـــــوي والدراســـــات النظریـ ـــــى األدب الترب ـــالل اإلطـــــالع عل ـــــك مـــــن خــ  العلـــــوم وذل

ــــــة  ــت الباحثـ ــــ ــا راعـ ـــالبة،كمـــــ ــرات ســــ ـــــ ــــــض الفق ــــــة وبعـ ـــــرات موجبـ ــ ـــــون بعـــــــض الفق ــون أن تكــ ــــد تكـــــ ـــ  وق
  . فقرة)30(المقیاس من 
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  :مقیاس االتجاه نحو تعلم العلومصدق 

ـــاه مــــن خــــالل  ـــن صــــدق هــــذا االتجـ ـــد مـ ــــوم قمــــت بالتأكـ ـــم العل ـــو تعلـ ـــاه نحـ ـــد إعــــداد مقیــــاس االتجـ بعـ
ــــغ  ـــین بلــــ ــــــى محكمـــــ ــــــه علــ ــــدریس )5(عــــــــددهم عرضــ ــــــالیب تــــ ــــــال أســ ـــــي مجــ ــــصین فـــ ـــنهم متخصــــ ــــ  مـ

ــوما ـــــ ـــالوریس ، لعل ــستیر والبكــــ ــــهادة الماجــــــ ــــــة شـــ ـــن حملــ ــین مــــ ــــ ـــق ومعلمــ ــمائهم ) 3(والملحـــــ ــین أســــــ ـــــ یب
ـــم ــــداء أرائهـــــ ــــ ــنهم إب ـــــ ــت مـ ــــ ــ ــد طلب ـــــ ــــة، وقـ ــــ ــــــاتهم العلمی ـــــصاتهم ودرجــ ــــــالحیة وتخصـــ ـــدى صــ ــــول مـــــ  حــــ

ــث ــــ ــــن حی ــــــاس مـــ ـــــاس: المقی ـــــرات المقیــ ــــداف المـــــــراد ،عـــــــدد فقـ ــــاس لألهــ ـــرات المقیـــ ــــل فقـــ  ومــــــدى تمثـــ
  .ت االختبارسالمة الصیاغة اللغویة لفقرا ،صیاغتها

ــم  ـــــرة رقــــ ــــدیل الفقـ ـــــي تعــ ــین فـ ـــت أراء المحكمــــ ـــ ــــصبح ) 7(وتمثل ــــة دراســــــة ال: لتــ ــــد أن متابعــ ــوم أجــ علــــ
ـــدال ــ ــــسبة لـــــي  ب ــــر مجدیـــــة بالنـ ــــن ًغیـ ــــر مجدیـــــة:  مـ ــوم غیـ ــــد أن متابعـــــة دراســـــة العلـــ باإلضـــــافة ، أجـ
ــم  ــیاغة الفقــــرة رقــ ـــادة صــ ـــى إعـ ـــى ) 9(إلـ ــب: إلـ ـــدالأعجــ ــوى مــــادة العلــــوم بـ ً كثیــــرا بمحتــ ـــست :  مــــنً لـ

ــــ ــوم نمــ ــــادة العلــــ ــــین بمــ ــاء.  المعجبــ ـــات ًوبنــــ ـــع المالحظـــ ـــم جمـــ ـــــدیالتهم تـــ ــین وتعـ  علــــــى آراء المحكمــــ
ـــات وعرضـــــها علـــــى الـــــدكتور المـــــشرف علـــــى الدراســـــة ــــو ، والمقترحــ وتـــــم تعـــــدیل مقیـــــاس االتجـــــاه نحـ

  ). 8(العلوم بناء على مقترحات المحكمین لیخرج بشكله النهائي كما في الملحق 

  : العلوم ثبات مقیاس االتجاه نحو تعلم

ـــي وجمــــع قمــــت ــــامن األساسـ ــــات الــــصف الث ــــى طالب ــــوم عل ـــم العل ـــاه نحــــو تعلـ ـــاس االتجـ ـــق مقیـ  بتطبیـ
ـــاس باالب ـــــات المقیــ ــــد مـــــن ثب ـــات والتأكـ ــ ـــات یان ــــل الثبــ ــــغ معامـ ــــاخ ألفـــــا وقـــــد بلـ ـــــة كرونبـ ــتخدام معادل ســـ
)0.75(.  

  :إجراءات الدراسة

  :تم إتباع الخطوات التالیة في إعداد الدراسة

ــــــا - ـــــى الدراسـ ـــــوع إلــ ــــوع الرجــ ــــة بموضـــ ــــــة المتعلقـــ ـــات النظریـ ـــوي والدراســــ ــــ ـــــسابقة واألدب الترب ــ ت ال
  .استخدام البرمجیات المحوسبة في التعلیم لالستفادة منها

ـــــدة  - ـــــار الوحـــ ــــضوء(اختیـــ ـــد الــــ ــــرر ) وحـــــ ـــــي المقــــ ــــامن األساســـ ـــــصف الثــــ ـــوم للـــ ـــاب العلـــــ ــــن كتـــــ مــــ
 ).2014/2015(للطالب للعام الدراسي 
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 .بةتحضیر وحدة الضوء باستخدام البرمجیة المحوس -

ــیم  - ـــا لمدیریـــــة التربیـــــة والتعلـــ ـــن الدراســـــات العلیـــــا موجهــ ـــاب تـــــسهیل مهمـــــة مــ الحـــــصول علـــــى كتــ
 ).1(طوباس ملحق 

ـــشرقیة  - ـــون الــــ ــات طمـــ ــــي مدرســــــة بنـــــ ــــة المبرمجــــــة للمعلمـــــــة فــ ـــــدة التعلیمیــ ــــــة الوحــ ـــدمت الباحث قـــ
 .بینما درست المجموعة الضابطة بالطریقة التقلیدیة لتدریس المجموعة التجریبیة،

 ).4(الملحق ى وحدة الضوء  وذلك لبناء جدول للمواصفات تحلیل محتو -

ـــق  - ـــــصیل الملحــــ ـــــار التحــ ــــداد اختبــ ــد ) 5(إعـــ ــــــة، والتأكـــــ ـــــصیل الطلبـ ـــــستوى تحــ ـــاس مــ ـــدف قیــــ بهــــ
 .ة من المحكمینمن صدقه وثباته من خالل عرضه على مجموع

ـــق  - ــــوم الملحــــ ـــ ـــم العل ــــ ــو تعل ـــــة نحـــــ ــ ــــات الطلب ــــاس التجاهـــ ـــ ـــداد مقی ــدقه )8(إعــــ ــــن صـــــ ــتأكد مـــ ـــــ  والـ
 .خالل عرضه على المحكمینوثباته من 

 .م 9/3/2015تم تنفیذ الدراسة بتاریخ   -

 .تم تزوید المعلمة ببعض المالحظات التي قد تفیدها أثناء تنفیذ الدراسة -

 .4/5/2015تم تطبیق اختبار التحصیل بتاریخ   -

 . السابقة ووضع التوصیات المناسبةتم جمع البیانات وتحلیلها ومقارنتها بالدراسات -

ــــصول ع - ــــــة الحـــ ــــین أن الباحثـ ـــشرقیة یبـــ ــــ ــــیة ال ــــون األساســـ ــــات طمـــ ـــ ــــة بن ـــن مدرســـ ـــاب مــــ ــــ ـــــى كت ــ ل
 .یبین ذلك) 2(قامت بتطبیق الدراسة في مدرستهم والملحق 

   :تصمیم الدراسة

  :المتغیرات المستقلة

 .)توظیف برمجیة محوسبة، التقلیدیة(تدریس قة الطری
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  :المتغیرات التابعة

  .وحدة الضوءتحصیل الطلبة في .أ

  .الطلبة نحو تعلم العلوماتجاهات .ب

  :المتغیرات المضبوطة

  .تم اختیار طالبات الصف الثامن األساسي:الصف الدراسي - 1

ــــادة التعلیمیـــــة - 2 ــوم  :المـ ـــ ــوب فـــــي كتـــــاب العل ــتخدام الحاســـ ـــة وحـــــدة الـــــضوء  باســـ ــــادة برمجــ  تـــــم إعـ
ــــصل ال ـــــ ــــ ـــــي الف ـــــ ــــــسابعة فـــ ــــ ـــ ـــــدة ال ــــ ـــــي الوحــــ ـــــ ــــــامن األساســـ ـــــ ــــــصف الثــ ـــــ ــ ــــام لل ـــــ ــــاني للعــــ ـــــ ــــ ـــي الث ـــــ دراســـــ

)2014/2015(. 

 .بتدریس المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیةنفسه  قام المعلم :مالمعل - 3

ـــي :عـــــدد الحـــــصص - 4 ــنفس عـــــدد الحـــــصص والتــ ـــ ـــــضابطة والتجریبیـــــة ب ـــشعبتین ال ـــــدریس الــ  تـــــم ت
 .حصة دراسیة )20( بلغت

  :المعالجات اإلحصائیة

ـــــصائیة  ـــــة اإلحـــــ ــــامج الرزمـــــ ــــ ــ ــــتخدام برن ـــــ ــــة باسـ ـــــ ــت الباحثـ ــــ ــــــة قامــــ ــــائج الدراســــ ـــــ ـــــى نتـ ـــــ ـــــصول عل ــــ للحـ
  :إذا استخدمت) SPSS(ة االجتماعی

ــــــة -1 ـــــات المعیاریــ ـــسابیة واالنحرافـــ ــــــطات الحـــــ ــوعتین  ،المتوســ ـــــ ـــات المجمـ ـــصیل طالبـــــ ــــــف تحـــــ لوصــ
  .الضابطة والتجریبیة في اختبار التحصیل ومقیاس االتجاه نحو تعلم العلوم

ـــرق ) One Way ANCOVA(تحلیــــل التبــــاین األحــــادي المــــصاحب  -2 لفحــــص داللــــة الفـ
 . للمجموعتین الضابطة والتجریبیةتبار تحصیل الطالب في االخفي متوسطي 

ـــرق ) One Way ANCOVA(تحلیــــل التبــــاین األحــــادي المــــصاحب  -3 لفحــــص داللــــة الفـ
 .في متوسطي االتجاهات نحو تعلم العلوم للمجموعتین الضابطة والتجریبیة
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ــــــا -4 ـــاخ ألف ـــ ــــــة كرونب ــم ، معادل ـــو تعلــــ ــــاه نحـــ ــــصیل واالتجــ ـــــار التحــ ـــات الختبـ  لفحــــــص معامــــــل الثبـــ
 .العلوم

  :طبیق الدراسة آلیة ت
وتــم تـــدریس ، تــم تطبیــق الدراســة فــي غرفــة الــصف إلـــى جانــب مختبــر الحاســوب الخــاص بالمدرســة

باســـتخدام برنـــامج البوربوینـــت حـــصة، وذلـــك ) 20(المـــادة التعلیمیـــة بـــزمن مقـــداره ســـتة أســـابیع بواقـــع 
  .ًمدعما بفالشات تعلیمیة توضیحیة

الطالبـــات علـــى اســـتخدام البرمجیـــة وذلـــك لیعتـــادن قامـــت المعلمـــة قبـــل البـــدء بوحـــدة الـــضوء بتهیئـــة 
كمـــا قامـــت المعلمـــة بتحمیـــل البرمجیـــة علـــى أجهـــزة ، الطالبـــات علـــى األســـلوب الجدیـــد فـــي التـــدریس

الحاســوب الموجــودة فــي المختبــر وســمحت للطالبــات بتحمیــل البرمجیــة علــى الفالشــات الخاصــة بهــن 
ــــزل ــور تأكــــد المعلمــــة مــــن ا، لإلطــــالع علیهــــا فــــي المن ــدأت وفــ ـــة بـــ ــات علــــى البرمجیـ ـــتعداد الطالبــ سـ

  .باستخدامها 
) LCD(عملـت المعلمــة علـى شــرح الوحـدة باســتخدام البرمجیـة المحوســبة عـن طریــق جهـاز العــرض 

كما وسمحت للطالبات بالتفاعل عن طریق إتاحة الفرصـة لهـن بالمـشاركة عبـر ، أمام جمیع الطالبات
  .أجهزتهن 

 للمادة التعلیمیة كما في كتـاب العلـوم للـصف الثـامن األساسـي ًواشتملت الوحدة المحوسبة على شرحا
  .ً مضافا إلیها مجموعة من الفالشات التعلیمیة التوضیحیة 2014/2015للعام الدراسي 

ــبة أوضـــحت للباحثـــة مـــدى اســـتفادة الطالبـــات مـــن  ــد انتهـــاء المعلمـــة مـــن تـــدریس الوحـــدة المحوسـ بعـ
ــبة ــعیدات ، لتـــشویق أثنـــاء الـــدرسوتمـــتعهن بالحماســـة وا، البرمجیـــة المحوسـ كمـــا أن الطالبـــات كـــن سـ

 .بقدرتهن على استخدام البرمجیة بشكل سلس
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

 

   المقدمة-
   النتائج اإلحصائیة المتعلقة بفرضیات الدراسة -
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  :مقدمة

ف علــى أثــر توظیــف برمجیــة محوســبة علــى تحــصیل جــاءت بهــدف التعــر الدراســة الحالیــة إن
، طلبــة الــصف الثــامن األساســي فــي وحــدة الــضوء واتجاهــاتهم نحــو تعلــم العلــوم فــي محافظــة طوبــاس

وإلحراز هذا الهدف عمدت الباحثة إلى استخدام مادة تعلیمیـة متمثلـة بوحـدة الـضوء مـن كتـاب العلـوم 
إذ ، وعملــت علــى برمجتهــا بالحاســوب) 2014/2015(للــصف الثــامن األساســي الفــصل الثــاني للعــام 

تــم تــدریس مجمـــوعتین مــن الطالبـــات أحــدهما بالطریقــة التقلیدیـــة واألخــرى درســـت بالوحــدة المبرمجـــة 
ــم ، باســـتخدام الحاســـوب ـــت الباحثـــة علـــى تـــصمیم اختبـــار تحـــصیلي ومقیـــاس لالتجـــاه نحـــو تعلـ وعمل

معـامالت الـصعوبة والتمییـز لكـل فقـرة مـن وتـم حـساب ، وقد تم التحقق مـن صـدقهما وثباتهمـا، العلوم
ثــم عملـت الباحثـة علــى تجمیـع البیانــات ومعالجتهـا إحـصائیا وفقــا لتـساؤالت الدراســة ، فقـرات االختبـار

ـــوم االجتماعیــــة  ــــائج ، SPSSوباســــتخدام برنــــامج الرزمــــة اإلحــــصائیة للعلـ ــــة إلــــى النت توصــــلت الباحث
  :اآلتیة

  : النتائج اإلحصائیة لفرضیات الدراسة

توظیف برمجیـة محوسـبة علـى تحـصیل طلبـة الـصف ما أثر  :لإلجابة عن نتائج السؤال األول وهو 
  في محافظة طوباس؟الثامن في وحدة الضوء 

  :الفرضیة األولى المتعلقة بنتائج ال

 يبـین متوســط )α=0.05( داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة اإلحـصائیة وفـرق ذال یوجـد 
 طریقـة إلـىجریبیة وطلبة المجموعة الـضابطة فـي التطبیـق البعـدي تعـزى تحصیل طلبة المجموعة الت

  .)التقلیدیة، توظیف البرمجیة المحوسبة (التدریس

طالبـات لتحـصیل فـات المعیاریـة المتوسـطات الحـسابیة واالنحراوالختبار الفرضیة األولى تـم اسـتخراج 
اللـواتي درسـن (ات المجموعـة التجریبیـة وطالب، )اللواتي درسن بالطریقة التقلیدیة(المجموعة الضابطة 
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العالمـــة المدرســـیة للطالبـــات فـــي (االختبـــارین القبلـــي فـــي ) وحـــدة الـــضوء باســـتخدام برمجیـــة محوســـبة
عالمة اختبـار التحـصیل لوحـدة الـضوء بعـد أن تـم تدریـسها باسـتخدام (والبعدي ) العلوم للفصل الثاني

  . لنتائجهذه ایبین ) 1:4(الجدول رقم و، )برمجیة محوسبة

  )1:4(الجدول رقم 
ً االختبارین القبلي والبعدي تبعا المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة في

  لمجموعتي الدراسة
العالمات المدرسیة (القبلي 

 )في العلوم
 )30=العالمة (البعدي 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 ابيالحس

االنحراف 
 المعیاري

 4.90 24.86 12.67 74.57 30 الضابطة
 4.43 28.80 13.83 76.87 30 ةیالتجریب

ــم  ـــار ) 1:4(یبــــین الجــــدول رقــ ًفرقــــا ظاهریــــا فــــي المتوســــطات الحــــسابیة لتحــــصیل الطلبــــة فــــي االختبـ ً
حـــسابي بینمـــا بلـــغ المتوســـط ال) 24.86(البعـــدي، فقـــد بلـــغ المتوســـط الحـــسابي للمجموعـــة الـــضابطة 

ــم ، )28.80(للمجموعــــة التجریبیــــة  ـــسابیة تــ ــین المتوســــطات الحـ ـــة الفــــروق اإلحــــصائیة بــ ولبیــــان داللـ
ــم ANCOVA)(اســـتخدام تحلیــــل التبــــاین األحــــادي المــــصاحب   وكانــــت النتــــائج كمــــا فــــي الجــــدول رقــ

)2:4 (  
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  )2:4( رقم الجدول
الثامن  الصف الباتط درجات لىع توظیف برمجیة محوسبة ألثر تحلیل التباین األحادي المصاحب نتائج

  البعدي التحصیل اختبار على والتجریبیة الضابطة المجموعتین في   في وحدة الضوءاألساسي

 متوسط  الحریةدرجات  المربعاتمجموع  التباینمصدر
 المربعات

F الداللة 
 اإلحصائیة

  0.001  39.946  521.251  1  521.251  القبلياالختبار

  *0.001  14.757  192.569  1  192.569  التدریسطریقة

      13.049  57  743.790  الخطأ

    59  1457.61 المجموع

  ).α=0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة *

رفــض الفرضـیة الــصفریة، وبالتـالي وجــود فــرق ذي داللـة إحــصائیة عنــد ) 2:4(یتبـین مــن جـدول رقــم 
ــــستوى الداللـــــة  ـــــة والمجموعــــــة ) α=0.05(مـ ـــــات المجموعـــــة التجریبی ــــطي تحـــــصیل طالب ـــین متوسـ بــ

وذلــك لــصالح المجموعــة ). توظیــف برمجیــة محوســبة،التقلیدیــة(الــضابطة تعــزى إلــى طریقــة التــدریس 
 باســتخدام توظیــف برمجیــة  األساســيالثــامنالتجریبیــة التــي درســت وحــدة الــضوء مــن كتــاب الــصف 

  .محوسبة

 طالبــات اتجاهــات علــى توظیــف برمجیــة محوســبة أثــر مــا: ني وهــو لإلجابــة عــن نتــائج الــسؤال الثــا
  ؟مالعلو مادة نحو األساسي الصف الثامن

  :فرضیة الثانیة النتائج المتعلقة بال

متوســطي بـین  )α=0.05( داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة اإلحـصائیة و ذقوجـد فـریال 
وعــة الــضابطة فــي التطبیــق البعــدي نحــو اتجاهــات طلبــة المجموعــة التجریبیــة واتجاهــات طلبــة المجم

  .العلومم ُّتعل

والختبــار الفرضــیة الثانیــة تــم اســتخراج المتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة لمقیــاس 
االتجـاه نحــو تعلـم العلــوم للمجمـوعتین الــضابطة التـي درســت بالطریقـة التقلیدیــة والمجموعـة التجریبیــة 

  )3:4(والجدول ، ةالتي درست باستخدام برمجیة محوسب
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  )3:4( الجدول
 ًتبعا البعدي مقیاس االتجاهات في الباتالط لعالمات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات

  لمجموعتي الدراسة
  القبلي

 البعدي )االتجاهات نحو تعلم العلوم (
 وسطمتال العدد المجموعة

 الحسابي
 االنحراف
 المعیاري

 وسطمتال
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 0.27 3.10 12.67 74.57 30 الضابطة

 0.38 3.31 13.83 76.87 30 التجریبیة

ــم یبـــین ًفرقـــا ظاهریـــا فـــي ال) 3:4( الجـــدول رقـ ـــات فـــي مقیــــاس  لعالمـــات الحـــسابیة متوســـطاتً الطالب

ــسابي للمجموعـــة الـــضابطة ، االتجاهـــات البعـــدي ــغ المتوســـط ینمـــاب) 3.10(فقـــد بلـــغ المتوســـط الحـ  بلـ

ولبیــان داللــة الفــروق اإلحــصائیة بــین المتوســطات الحــسابیة ، )3.31( للمجموعــة التجریبیــة الحــسابي

وكانــت النتــائج كمــا فــي الجــدول رقــم  ANCOVA)(حب تــم اســتخدام تحلیــل التبــاین األحــادي المــصا

)4:4( 

  )4:4( رقم الجدول
 ات طالباتاتجاه علىتوظیف برمجیة محوسبة  ألثر تحلیل التباین األحادي المصاحب نتائج

  والتجریبیة الضابطة المجموعتین في  نحو مادة العلوماألساسي الصف الثامن

 مجموع  التباینمصدر
 المربعات

 متوسط  الحریةدرجات
 المربعات

F  الداللة 
 اإلحصائیة

  0.608  0.266  0.029  1  0.029  القبلياالختبار

  *0.013  6.568  0.717  1  0.717  التدریسطریقة

      0.109  57  6.220  الخطأ

    59  6.966 المجموع

  ).α=0.05(دالة إحصائیا عند مستوى الداللة *
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ــم الجـــدول مـــن یتبـــین  ـــالي وجـــو) 4:4( رقـ  داللـــة ي فـــرق ذدرفـــض الفرضـــیة الـــصفریة، وبالت
 تعــزى العلـوماتجاهـات الطالبـات نحـو مـادة بـین متوسـطي ) α=0.05( الداللـة مـستوى نـدإحـصائیة ع

 لــصالح المجموعــة التجریبیــة التــي وذلــك )توظیــف اســتراتیجیة محوســبة ،تقلیدیــة( التــدریس یقــةإلــى طر
  توظیف إستراتیجیة محوسبة ام من كتاب الصف الثامن األساسي باستخد الضوءدرست وحدة
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

 

  نتائج المناقشة  -

  وصیات الت -
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 الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

یتـــضمن هـــذا الفـــصل مناقـــشة للنتـــائج التـــي تـــم التوصـــل إلیهـــا، بعـــد أن قامـــت الباحثـــة بجمـــع 
هــدفت فقــد . البیانــات بواســطة أدوات الدراســة، ثــم قامــت بمعالجتهــا إحــصائیا وفقــا لتــساؤالت الدراســة

علــى تحــصیل طلبــة الــصف الثــامن فــي وحــدة توظیــف برمجیــة محوســبة  أثــر علــىلتعــرف لالدراســة 
  . الضوء واتجاهاتهم نحو تعلم العلوم في محافظة طوباس

  :  سؤال الدراسة األولنمناقشة نتائج اإلجابة ع

فــي لـضوء توظیـف برمجیـة محوســبة علـى تحـصیل طلبـة الـصف الثــامن فـي وحـدة ا أثـر مـا
  محافظة طوباس؟

  :وانبثقت منه الفرضیة اآلتیة

ــــرق ذو دالال ــستوى الداللــــة اإلحــــصائیة  ف ــد مــ ــــة إحــــصائیة عنــ ــین متوســـــطي ) α=0.05(ل بــ
تحصیل طلبة المجموعة التجریبیة وطلبة المجموعة الـضابطة فـي التطبیـق البعـدي تعـزى إلـى طریقـة 

  .)التقلیدیة، توظیف البرمجیة المحوسبة(التدریس 

) α=0.05(لــة  فــرق ذي داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الدالإلــى وجــود نتــائج الدراســة أشــارت
بین متوسطي تحصیل طالبـات المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الـضابطة تعـزى إلـى طریقـة التـدریس 

وذلــك لــصالح المجموعــة التجریبیــة التــي درســت وحــدة الــضوء ). التقلیدیــة، توظیــف برمجیــة محوســبة(
  . األساسي باستخدام توظیف برمجیة محوسبةالصف الثامنمن كتاب 

ه النتیجــة إلــى كــون تحــصیل الطلبــة یعكــس بــشكل مباشــر مــدى قــدرة طــرق وتعــزو الباحثــة هــذ
التــدریس فــي توصــیل المعلومــة إلــى الطالــب ومــساعدته فــي فهمهــا مــن جمیــع جوانبهــا، إذ أن الطــرق 
التقلیدیـة تعــاني مـن مــشكالت فـي تحقیــق هــذا الهـدف، وفــي المقابـل فــإن البرمجیـات المحوســبة تتمیــز 

ــود عنـــصر اإلثـــارة بكونهـــا وســـیلة مـــشوقة ومثیـــرة  تعمـــل علـــى جـــذب انتبـــاه الطـــالب للـــدرس، إن وجـ
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والتشویق في العملیة التعلیمیة أمر هام جدا وعنصر له دور أساسـي فـي التفاعـل الجیـد بـین الطـالب 
والمـادة العلمیـة، كمـا أن تــدریس المـادة العلمیـة باسـتخدام البرمجیــات المحوسـبة یعطـي المـتعلم فرصــة 

رك لدیــه الحریــة فــي تعلــم مــا یــشاء متــى شــاء، ولــه أن یختــار الجــزء أو الفقــرة للــتحكم بتعلمــه حیــث یتــ
التي یرید تعلمها ویراها مناسبة له وبذلك تكون لدیه الحریة في اختیـار مـا یریـد تعلمـه، باإلضـافة إلـى 
أن اسـتخدام البرمجیــات المحوســبة یقــدم المــادة التعلیمــة بـشكل مــصور تفــاعلي ممــا یــسهم فــي إیــصال 

ن ألــــى إ كمــــا تعــــزو الباحثــــة هــــذه النتیجــــة .مــــة بــــشكل أفــــضل ممــــا یــــسهم فــــي زیــــادة تحــــصیلهالمعلو
فهـم الطالـب للمـادة التعلیمیـة، حیـث ان البرمجیـات المحوسـبة لتحصیل یرتبط بشكل مباشر في مدى ا

في مادة العلوم تعمل على تیسیر فهم الطالب للمفاهیم العلمیة وتبـسیطها وتحولهـا مـن مفـاهیم مجـردة 
 مفــاهیم محــسوسه وهـو مــا مــن شــأنه أن یرفـع مــن مــستوى إدراك الطالـب للمــادة التعلمیــة وبالتــالي الـى

كمــا یمكـن تفـسیر هـذه النتیجــة إلـى أن البرمجیـات المحوسـبة مناســبة .  الزیـادة فـي التحـصیل الدراسـي
به مــن  لجمیــع فئــات المعلمــین ســواء الموهــوبین أو العــادیین أو بطیئــي الــتعلم أو المعــوقین لمــا یــصح

  . تقدیم شیق للمادة التعلیمیة تقود المتعلم خطوة خطة نحو إتقان التعلم

) 2011(ودراسـة دویكـات ) 2014( دراسـة الحـوراني إلیـه أشـارتمـع مـا وتتفق نتائج الدراسـة 
ودراسـة میلنـر ولیفیرنـز ) Gonen, Kocakaya & Inan,2006(نـان أودراسـة جـونین وكوكاكایـا و

وأشـارت نتـائج الدراسـة الـى وجـود فـروق ذات  )Powell, 2015،Milner ,Leverenz & (وبویـل
ــة إحــصائیة فــي تحــصیل  الطلبــة تعــزى الــى طریقــة التــدریس ولــصالح المجموعــة التجریبیــة، كمــا دالل

 الطلبـة نحـو تعلـم تحـصیلأشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسـطات 
  .س ولصالح المجموعة التجریبیةالكیمیاء تعزى لطریقة التدری

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

األساسـي نحـو مــادة الثــامن توظیـف برمجیــة محوسـبة علـى اتجاهــات طالبـات الـصف  أثـر مـا
  العلوم ؟

ـــیة اآلتیـــــة ــت منـــــه الفرضــ ــــستوى الداللـــــة  :وانبثقـــ ـــــد مـ ـــــة إحـــــصائیة عن ـــرق ذو دالل ــــد فــ ال یوجـ
ــــ) α=0.05(اإلحــــــصائیة  ــــین متوســ ـــات طلبــــــة بــ ـــة واتجاهـــ ــــات طلبــــــة المجموعــــــة التجریبیـــ طي اتجاهــ

  .المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي نحو تعلم العلوم
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رفـض الفرضـیة الـصفریة، وبالتـالي وجـود فـرق ذي داللـة إحـصائیة إلـى  الدراسـة أشـارت نتـائج
 إلـى طریقـة بین متوسطي اتجاهات الطالبات نحـو مـادة العلـوم تعـزى) α=0.05(عند مستوى الداللة 

وذلك لـصالح المجموعـة التجریبیـة التـي درسـت وحـدة )  محوسبةإستراتیجیةتقلیدیة، توظیف (التدریس 
   محوسبةإستراتیجیة األساسي  باستخدام توظیف الصف الثامنالضوء من كتاب 

 طریقـــة تـــدریس باعتبارهـــاّوتعـــزو الباحثـــة هـــذه النتیجـــة إلـــى أن اســـتخدام البرمجیـــة المحوســـبة 
ثیرة ومشوقة تعمل على زیادة دافعیة الطالب نحو التعلم عـن طریـق تفجیـر طاقاتـه االبتكاریـة جدیدة م

  .وتخلیصه من الملل والروتین السائد في عملیة التدریس التقلیدیة

 عــامال نفــسیا غایــة فــي األهمیــة اذا أن دافعیــة المــتعلم دوكــون دافعیــة المــتعلم نحــو الــتعلم تعــ
 قدرته العقلیـة وذلـك ألنـه بـدون الدافعیـة لـن یبـذل المـتعلم أي جهـد حتـى نحو التعلم ال تقل أهمیة عن

 المــتعلم نحــو الــتعلم یدفعــه الــى بــذل مزیــد مــن الجهــد فاتجــاه ولــو كــان قــادرا علــى الفهــم والتحــصیل،
ــــو،والطاقـــــة للتعلم ــب نحـ ـــ ـــد الطال ــ ــــابي عن ــــق اتجـــــاه ایجـ ـــــى خلـ ــویین ال ـــ ـــن الترب ـــــد مــ ــــعى العدی ـــذلك سـ ــ         ل
دراسـة شــینغ مـا أشـارت إلیـه مـع نتــائج الدراسـة وتتفـق ،  أسـالیب تـدریس جدیـدة ومثیـرةالـتعلم باسـتخدام

 والمحوســبة التعلیمیـة البرمجیـات بـان الدراسـة نتـائج بینـت حیـث )Cheng et al., 2015(خـرین آو
 نظـر وجهـة مـن العلـوم تعلـم في المبهمة النقاط من الكثیر وتوضح التعلم نحو الطلبة دافعیة من تزید
 أبـــدو قــد التعلیمیـــة البرمجیــات عبـــر یتعلمــون ممــن األفـــراد بــان الدراســـة نتــائج تبـــین حیــث. لمــینالمع

 إلیـه أشـارتتتفـق مـع مـا كمـا .م واتجاهـاته وعمقهـا معـرفتهم ازدات وقـد العلـوم تعلم نحو اكبر اهتماما
 & Christensen(ودراسـة كرسـتیان وكنزیـك  )2003(ودراسة عبد الهـادي ) 2012(دراسة حمدان

Knezek, 2015 ( نحــو االتجــاه اختبــار فــي إحــصائیة داللــة ذات فــروق وجــودلــى إشــارت أوالتــي 
 هـــذه لمثـــل الجیـــد التطبیـــق بـــان  بینـــت والتـــي التجریبیـــة المجموعـــة لـــصالح البعـــدي القیـــاس فـــي العلـــم

 وتتفــق مــع دراســة میلنــر الــصف غرفــة فــي وتفعیلهــا تطبیقهــا علــى المعلــم قــدرة الــى یــستند البرمجیــات
 الطلبـة بـان الدراسـة نتـائج بینـت حیـث )Powell, 2015،Milner ,Leverenz &( رنـز وبویـللیفیو
وتختلـف نتـائج  .التعلیمیـة البرمجیـات باسـتخدام العلـوم حـول لها وفهم المعلومات حیث من اتحسنو قد

 ,Gonen, Kocakaya & Inan( دراســة جــونین وكوكاكایــا وانــان إلیــه أشــارتمــع مــا الدراســة 

  .ن اتجاهات الطلبة لم تتأثر بطریقة التدریسألى إ أشارتالتي ) 2006
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  : واالقتراحات التوصیات

  :بما یأتي الباحثة توصيعلى ضوء نتائج الدراسة، 

 . في مادة العلوم ستخدام البرمجیات المحوسبةتفعیل طریقة التدریس با .1

الحاســوب وضــرورة ثناءهــا حــول اســتخدام لمعلمــي العلــوم قبــل الخدمــة وأبیــة عقــد دورات تدری .2
 .على استخدامه في تدریسهم لموادهموخاصة مادة العلومتشجیعهم 

 ممــا یتــیح المجــال بــالتنویع بطــرق ،ًقــل اكتظاظــاأ یــصبح بحیــث العلــومتنظــیم محتــوى منهــاج  .3
  .التدریس

 .خرىاأل للصفوف العلوم دراسات تتعلق بفاعلیة التطبیقات الحاسوبیة في منهاج إجراء .4

ــواد دراســـیة دراســـات تتعلـــ إجـــراء .5 ــوب فـــي مـ  للمراحـــل لـــك وذأخـــرىق بفعالیـــة اســـتخدام الحاسـ
 .المختلفة

 مــن تــصمیم البــاحثین وأخــرى اســتخدام برمجیــات حاســوبیة جــاهزة بــأثر تعلــق دراســات تإجــراء .6
  .ةفي العملیة التعلیمیة التعلمی

لـیم كل ما هو جدید فـي مجـال حوسـبة التعتخصیص لجان في وزارة التربیة والتعلیم لمتابعة   .7
  .الستخالص كل ما هو مفید للعملیة التعلیمیة التعلمیة
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  المصادر والمراجع

  : المراجع العربیة: ًأوال

ثـــر برنـــامج محوســـب فـــي تـــدریس الریاضـــیات علـــى تنمیـــة أ). 2011( بـــو الهطـــل، مـــاهر حـــسنأ
رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة،  .التفكیر الریاضي لدى طالبات الـصف الثـامن االساسـي بغـزة

 .عة االسالمیة، غزة، فلسطینالجام

المختبــــر (أثــــر اســــتخدام الحاســــوب . )2004(قــــسیم ، عبیــــر والــــشناق، بامفــــضي والبــــوا، أبــــو هــــوال
، فـي تـدریس الكیمیـاء علـى االتجاهــات العلمیـة لطـالب كلیـة العلـوم بالجامعـة األردنیــة) الجـاف
  .409-342):2(31، الجامعة األردنیة، )العلوم التربویة(دراسات

، دار الوفاء لدنیا الطباعـة والنـشر، 1، طالتعلم باستخدام الكمبیوتر).2006(خلیفة، وعیسى أحمد، 
  .مصر، اإلسكندریة

 .كادیمیة، القاهرة، مصرالمكتبة األ. 1ط. تكنولوجیا التعلیم كفلسفة ونظام). 1996( حمد، زاهرأ

ــة المروریــة مــصأثــر ). 2004(بیــان، ســعد الــدین محمــد  ــا لمــدخل برنــامج حاســوبي للتربی مم وفق
النظم العداد المعلمین في التحصیل واالتجاهات، دراسة تجریبیة على طلبـة معلمـي الـصف 

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة دمشقفي كلیة التربیة، 

التعلــیم الفعــال بالتكنولوجیــا فــي مراحــل التعلــیم العــالي اســس ).2003( بول،غــاري. بیــتس، طــوني
  .مكتبة العبیكان:الریاض).جمة ابراهیم الشهابي وعبد المطلب یوسفتر (النجاح

ــد الهــــادي ـــق  ، عبــ ـــدین توفیـ ـــال الـ ـــى .)2003(جمـ ـــوم علـ ــدریس العلـ ـــي تــ ـــوب فـ ــتخدام الحاسـ ـــر اســ أثـ
دراسـات فـي المنـاهج وطـرق ، التحصیل واالتجاه نحو العلم لتالمیذ الصف السادس االبتدائي

  .40-20، )85(التدریس، 
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دوات لغـة برمجـة الفیجـوال بیـسك فـي تنمیـة مهـارات تـصمیم أفاعلیة تطـویر ). 2009(عید، خالد 
ــیم بالجامعــة االســالمیة بغــزة ومــدى  ــة وتكنولوجیــا التعل ــوم التطبیقی ــة العل ــدى طلب التقــویم ل

  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة االسالمیة، غزة، فلسطیناكتساب الطلبة لها

نـــامج محوســـب لتنمیـــة مهـــارات كتابـــة المعـــادالت الكیمیائیـــة فاعلیـــة بر). 2012(حمـــدان، غـــادة 
 .نحــو الكیمیــاء وتطبیقاتهــا الحــسابیة لــدى طالبــات الــصف الحــادي عــشر بغــزة واتجاهــاتهن

  .فلسطین غزة، جامعة األزهر، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة،

یل طلبـة الـصف الثـاني  توظیف أنشطة تعلیمیة محوسبة على تحـصأثر ).2014(حوراني، أشـواق 
نـــابلس، فـــي وحـــدة الحمـــوض / الثـــانوي العلمـــي فـــي المدرســـة الـــصالحیة الثانویـــة للبنـــین

، جامعـة الدراسـات العلیـارسالة ماجستیر غیر منـشورة، كلیـة  .والقواعد واتجاهاتهم نحو التعلم
  .النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین

 مــن التعلـــیم اإللكترونــي والمــدمج فــي تنمیـــة فاعلیـــة اســتخدام كــل .)2010(محمــد جــابر ، خلــف اهللا
مهـــارات إنتـــاج النمـــاذج التعلیمیـــة لـــدى طـــالب شـــعبة تكنولوجیـــا التعلـــیم بكلیـــة التربیـــة جامعـــة 

  .50-25، )2(82، مجلة كلیة التربیة ببنها، األزهر

، دار غیـداء للنــشر والتوزیــع، 1، طتكنولوجیــا الــتعلم وحوســبة التعلــیم). 2009(دعمـس، مــصطفى 
  .ن، األردنعما

واقع مشروع استخدام الحاسب اآللي فـي تـدریس ). 2007( الدهمش، عبداهللا بن محمد بن دهمش
، رســـالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة، العلـــوم والریاضـــیات بالمرحلـــة االبتدائیـــة بمدینـــة الریـــاض

 .جامعة الملك سعود، الریاض، السعودیة

ي تحــصیل طـالب الـصف األول الثــانوي أثــر اسـتخدام الحاسـوب فـ). 2011(الـدویكات، عمـاد كمـال 
  .486-473، )145(3،مجلة كلیة التربیة، بالمملكة األردنیة الهاشمیة في مقرر الكیمیاء
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فعالیة وحدة محوسبة في العلوم علـى تنمیـة التحـصیل ). 2007 (الزعانین، رائد حسین عبد الكـریم
، نحـو التعلـیم المحوسـبالدراسي لدى تالمیذ الصف التاسع األساسي بفلسطین واتجاهاتهم 

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عین شمس، مصر

، دمــشق،  آفــاق البحــث العلمــي، والتطــور التكنولــوجي فــي الــوطن العربــي).2004( زكریــا، جاســم 
  .55ص 

التعلیم بالحاسـوب وأثـره فـي تنمیـة مهـارة حـل المـشكالت لـدى تالمیـذ الثانیـة ). 2013( زكریا، نرجس
، مجلـــة العلـــوم االنـــسانیة واالجتماعیـــةًجریبیـــة مـــادة العلـــوم الطبیعیـــة نموذجــا، ثــانوي علـــوم ت

1)10( ،299-320.  

 .، دار الشروق، األردن، عمان1، طأسالیب تدریس العلوم.)2008(زیتون، عایش 

، دار الهنـاء للتجلیـد االیجابیـة والـسلبیة لطـالب الجامعـة وأثرهـا علـى األداء).2010(سالم، محمود 
  .صر، األسكندریةالفني، م

تعلم الریاضیات باستخدام فعالیات الویب كویست للصف التاسـع األساسـي ). 2012(أكـرم، صالح
  .فلسطین، نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، رسالة غیر منشورة ).الجانب العاطفي(

أثـر تـدریس األحیـاء باسـتخدام الحاسـوب فـي اتجاهـات طلبـة ).2006(ولیـد عبـد الكـریم ، صوافطة
، جامعــة دمــشق، رســالة غیــر منــشورة.لــوم بكلیــة المعلمــین بتبــوك نحــو التربیــة الــصحیةالع

 .سوریا، دمشق

 .، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، عمان1، طالحاسوب في التعلیم).2007(عبود، حارث 

برنامج بالوسائط المتعددة في تنمیة المفاهیم ومهـارات حـل المـسألة  أثر .)2010(محمد ، العربید
، كلیــة التربیــة، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، الفیزیائیــة لــدى طــالب الــصف الحــادي عــشر

 .فلسطین، غزة، الجامعة اإلسالمیة
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، دار الفكـر للطباعـة اسـتخدام التكنولوجیـا فـي الـصف).2007(عمور، أمیمـة، وأبـو ریـاش، حـسین 
 .والنشر، األردن، عمان

 ،دار األمــل للنــشر والتوزیــع، 3ط، یــة التدریــسیةالقیــاس والتقــویم فــي العمل).2005( أحمــد ،عــودة
  . األردن، إربد

، عــالم الكتــب الحــدیث، 1ط، تكنولوجیــا الــتعلم والنظریــات التربویــة .)2007(محمــد ذیبــان ، غـزاوي
  .األردن، عمان

مكتبـــة الفـــالح للنـــشر ، 1ط ، الوســـائط المتعـــددة بـــین التنظیـــر والتطبیـــق .)2004(خالـــد ، فرجـــون
  .یت الكو، والتوزیع

فاعلیة برنامج حاسوبي في التربیة الصحیة مصمم وفقـا لمـدخل ). 2004( الفشتكي، هاشم عدنان
، رســـالة دراســـة میدانیـــة علـــى طـــالب الـــسنة االولـــى معلـــم صـــف فـــي كلیـــة التربیـــة: الـــنظم
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  )1( ملحق رقم 

  تسھیل المھمة من الدراسات العلیا 
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  )2(ملحق رقم 

  تسھیل مھمة الباحثة من المدارس
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  )3(ملحق رقم 

  جنة تحكیم المادة التعلیمیة واختبار التحصیل واالستبانةقائمة اسماء ل

  جهة العمل  العمل الحالي  التخصص  الدرجة العلمیة   االسم  الرقم 

سالیب تدریس أ  دكتوراة   صالح یاسین  .1
  ریاضیات 

  جامعة النجاح الوطنیة   عضو هیئة تدریسیة 

عبد الغني  .2
  الصیفي 

سالیب تدریس أ  دكتوراه 
  علوم 

  جامعة النجاح الوطنیة   تدریسیة عضوء هیئة 

  جامعة النجاح الوطنیة   عضوء هیئة تدریسیة   قیاس وتقویم   دكتوراه  محمد دبوس  .3

  تدریسسالیبأ  ماجستیر   ابراهیم صالح .4
  علوم 

  وزارة التربیة والتعلیم  معلم

أریج بني  .5
  عودة

مدرسة طمون األ ساسیة   معلمة  أسالیب علوم   بكالوریس
  الشرقیة

بني ضحى  .6
  عودة

مدرسة طمون األ ساسیة   معلمة  أسالیب علوم  بكالوریس
  الشرقیة
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  )4(ملحق رقم 

  اختبار التحصیل في وحدة الضوء للصف الثامن االساسي جدول مواصفات 

      المستوى 
  المحتوى

 حقائق  مباديء  مفاهیم
  وتعمیمات

  المجموع

 13  5  2 6  تذكر
 3  1  1  1  فهم

 14  1  5  8  تطبیق
 30 7 8 15  المجموع
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  )5(ملحق رقم 

  والبصریات الضوء لوحدة تحصیلي اختبار

                                         4/5/2015:االختبار تاریخ                                                    الثامن:الصف

    عالمة30:                      عالمة االختبار دقیقة                   40:مدة االختبار

   )عالمة 15                         (:يلي فيما الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع / األول السؤال

  

 - : الضوء سرعة تقدر - 1
 ث   / م300.000  - أ

 ث  /  كم 300.000     - ب

  كم 300.000 -ج

   ساعة/   كم 300.000 - د

   :مستقيمة خطوط في الضوء انتشار علي األدلة من  2

     .الظل وشبة الظل تكون  - أ

  .القمر وخسوف الشمس كسوف ظاهرتي حدوث ب

   .الثقب ذات التصوير آلة في للشمعة مقلوب خيال تكون  ج     

  .سبق ما جميع د     

 :الذي الوسط هو الشفاف الوسط  3

                                بسهولة فيه ينفذ أن للضوء يسمح  - أ

   بالنفاذ عليه الساقط الضوء من لجزء يسمح ب 

   خالله الضوء بنفاذ يسمح ال  ج

  عليه الساقط الضوء كل يمتص   د

  :صحيحة التالية العبارات احدى  4

                                 بسهولة فيه ينفذ أن للضوء يسمح الذي هو المعتم الوسط  - أ

  بالنفاذ عليه الساقط الضوء من لجزء حيسم هو المعتم الوسط  ب    

                                     خالله الضوء بنفاذ يسمح ال هو المعتم الوسط  ج   

   عليه الساقط الضوء كل يمتص  هو المعتم الوسط د  

  

  

  :ألن مظلم البحر قاع أن إال منه بالنفاذ للضوء يسمح شفاف وسط الماء أن رغم 5

          .عكسية الوسط سمك و النافذ الضوء مقدار نبي العالقة  - أ

 .طردية الوسط سمك و النافذ الضوء مقدار بين العالقة   - ب
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                .خالله من النافذ الضوء مقدار يزيد الشفاف الوسط سمك ازدياد ج

    .إليه النافذ الضوء يمتص البحر قاع د   

  

 : في الشكل التالي مقدار زاوية السقوط -6

      º 30  - أ
       60º  - ب

              º 90 -ج
  º 120 -د
  
  : من صفات الخيال المتكون في المرايا المستوية-7

    .الجسم طول من أصغر  - أ

    ً.جانبا مقلوب و معتدل  - ب

  .حقيقي ج

  .المرآة أمام أنه يبدو  د

  

  :المرايا على العملية التطبيقات من  8

 البريسكوب  - أ

   المقراب  - ب

  المركب المجهر ج
  كاميراال  د

    

  :يساوي المتكونة األخيلة عدد فإن درجة 90 هي مستويتين مرآتين بين الزاوية كانت إذا  9

     أخيلة 4  - أ

               أخيلة 3  - ب

      أخيلة 5 ج

  خيال 89  د

  

 :التالي الشكل في 10

   )     3 ( الرقم قطبها على يشير مقعرة مرآة توجد أ

  .التكور مركز إلى ) 1 ( الرقم يشير ب

           .البؤرة إلى ) 2 ( الرقم يشير ج

  .صحيح سبق ما جميع  د
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 :تساوي السقوط زاوية أن على االنعكاس قانون ينص 11

    االنعكاس زاوية  - أ

  االنعكاس زاوية نصف  - ب
  االنعكاس زاوية ضعف ج  
  االنكسار زاوية  د

  

 :يساوي صورته طول و لهطو مجموع فيكون مستوية مرآة أمام موضوع سم 10 طوله جسم 12

        سم 10  - أ

               سم 20  - ب

     سم 15 ج

  سم  5 د  

    

 خیاله بعد فإن سم20 البؤري بعدھا محدبة عدسة من )  سم 60 ( بعد على جسم وضع إذا 13

  :یساوي

  سم 30+   - أ
                 سم 30   - ب

       سم 15   ج

  سم 15    د

    

   :الشعاع لهذا یحدث الهواء إلي الماء من ضوئي شعاع ینتقل عندما 14

               انعكاس  - أ

    انكسار  - ب

    امتصاص ج

  تشتت د

    

 الخیال بعد فان سم10 البؤري بعدھا مقعرة عدسة من سم30 بعد على جسم وضع اذا15

  :یساوي

    سم7.5+  - أ

    سم7.5  - ب

        سم15 ج  

  سم15 +د
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  ) عالمتان                        (   :ً دقیقاً علمیاً تفسیرا یلي ما فسر / :الثاني السؤال

  

 ألوان عدة إلي یتحلل الثالثي المنشور في األبیض الضوء سقوط عند  1

  .  :التفسیر

    

  

   مكسورا یبدو فانه الماء في قلم من جزء غمر اذا_ 2

  .  :تفسیرال

 

     

   )عالمات 5         (                                :یأتي مما كل بین قارن / الثالث السؤال   

  

   معتم وسط   شفاف وسط  المقارنة وجه

 في الضوء سلوك

   الوسط

  

  

  

  

  

  المنتظم غیر االنعكاس  المنتظم االنعكاس  المقارنة وجه

 السطح نوع

  العاكس
  

  

  

  

  المقعرة العدسة  المحدبة العدسة  المقارنة وجه  

 تجمیعها.1

   للضوء وتشتیتها

 خصائص. 2

   فیها األخیلة

1.  

2.  

1.  

2.  

  

   المقعرة المرایا   المحدبة المرایا  المقارنة وجه

  فیها الخیال صفات
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   )عالمات 8   (                                                 :التالیة العبارات أكمل:الرابع السؤال

  : المقعرةالمرآة على المنعكس الجسم شكل ارسم.1
  

  مركز التكور             

  

  
  

   البؤرة                        
    

  

  

  

  .2.                      1:ھما المرایا من نوعین على تعرفت.2

  

  .حیاتنا في  _ _ _ _ _ _ _ _ _على التطبیقات من التلسكوب یعد. 3

  

  . _ _ _ _ _ _ _ _عیب لعالج محدبة عدسات من مكونة طبیة نظارات تستخدم.4

  

   _ _ _ _ _ _ _ ب علیه سقوطه بعد ما جسم سطح عن الضوء ارتداد عملیة تسمى. 5

  

  . _ _ _ _ _ _ _ب وقطبها المرأة بؤرة بین المسافة تسمى. 6

  

 بسطحین محدود الستیكالب أو الزجاج من شفاف جسم ھي :_________. 7

  .مستویا اآلخر ویكون كرویا السطحین أحد یكون أن ویمكن،كرویین

  

  .     2.                    1:نوعان عام بشكل العدسات. 8

  
  
  
  

  .انتهت األسئلة
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  مفتاح اجابة التحصیل لوحدة الضوء

  أسئلة االختیار من متعدد : ُأوال
 اإلجابة رقم السؤال

 ب 1
 د 2
 أ 3
 ج 4
 أ 5
 أ 6
 ب 7
 أ 8
 ب 9
 د 10
 أ 11
 ب 12
 أ 13
 ب 14
 ج 15
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  :األسئلة المقالیة : ٌثانیا
  :حل السؤال الثاني 

ذلك نتیجة الختالف ، عند سقوط الضوء األبیض على منشور فإنه یتحلل الى عدة ألوان  - أ
  .رف بعض ألوان الضوء أكثر من غیرهاحیث تنح، مقدار انحراف كل لون عن اآلخر

وانتقال الضوء من ، هما الماء والهواء، بسبب وجود وسطین شفافین مختلفین عن بعضهما  -  ب
 .ونتیجة النتقال الضوء بین هذین الوسطین تبدو الملعقة مكسورة، أحدهما إلى اآلخر

  
  :حل السؤال الثالث 

   معتم وسط   شفاف وسط  المقارنة وجه

 في الضوء سلوك

   الوسط

  

  تسمح للضوء بالنفاذ من خالله

  

  ال تسمح للضوء بالنفاذ من خالله

  

  المنتظم غیر االنعكاس  المنتظم االنعكاس  المقارنة وجه

 السطح نوع

  العاكس
  )أملس(سطح مصقول 

  

  سطح خشن 

  

  المقعرة العدسة  المحدبة العدسة  المقارنة وجه  

 تجمیعها.1

   للضوء وتشتیتها

 خصائص. 2

   فیها األخیلة

   تجمع الضوء في بؤرتها.1

  خیال حقیقي .2

   تفرق الضوء .1

  خیال وھمي .2

  

   المقعرة المرایا   المحدبة المرایا  المقارنة وجه

ُخیاال وھمیا ومعتدال  فیها الخیال صفات ُ  

  

ُتكون خیاال حقیقیا مقلوبا س ُ   ع>ُ

ُتكون خیاال وھمیا معتدال س ُ   ع<ُ
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  :حل السؤال الرابع
  

  : المقعرة المرآةعلى المنعكس الجسم شكل رسما.
  

    مركز التكور              

  

    
  

  الیؤرة                                   
    

  

  

  

  الكرویة.2                     المستویة. 1 :ھما المرایا من نوعین على تعرفت.2

  

   .حیاتنا في استخدام العدسات   على التطبیقات من التلسكوب یعد. 3

  

   .طول النظر عیب لعالج محدبة عدسات من مكونة طبیة نظارات تستخدم.4

  

  انعكاس الضوء  ب علیه سقوطه بعد ما جسم سطح عن الضوء ارتداد عملیة تسمى. 5

  

  .البعد البؤري ب وقطبها المرأة بؤرة بین المسافة تسمى. 6

  

 ویمكن، كرویین بسطحین ودمحد البالستیك أو الزجاج من شفاف جسم ھي : العدسة.7

   .مستویا اآلخر ویكون كرویا السطحین أحد یكون أن

  

  عدسات مقعرة.  2                عدسات محدبة.    1 :نوعان عام بشكل العدسات. 8
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  معامالت الصعوبة والتمییز لكل فقرة من فقرات اختبار التحصیل

معامل   الفقرة  التمییزمعامل   معامل الصعوبة  الفقرة

  الصعوبة

  معامل التمییز

  0.35  0.55  )، أ2س( .16  0.60  0.75 .1

  0.50  0.34  )، ب2س( .17  0.54  0.58 .2

  0.40  0.38  )، أ3س( .18  0.65  0.62 .3

  0.48  0.35  )، ب3س( .19  0.45  0.84 .4

  0.48  0.40  )، ج3س( .20  0.35  0.67 .5

  0.30  0.50  )، د3س( .21  0.50  0.61 .6

  0.70  0.35  )، ھـ3س .22  0.63  0.52 .7

  0.48  0.42  )1، 4س( .23  0.53  0.62 .8

  0.62  0.50  )2، 4س( .24  0.56  0.75 .9

  0.60  0.45  )3، 4س( .25  0.55  0.45 .10

  0.48  0.30  )4، 4س( .26  0.75  0.80 .11

  0.42  0.37  )5، 4س( .27  0.52  0.70 .12

  0.54  0.44  6، 4س .28  0.40  0.65 .13

  0.70  0.20  )7، 4س( .29  0.30  0.60 .14

  0.41  0.34  )8، 4س( .30  0.40  0.67 .15
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   )8( ملحق رقم 

  س االتجاه نحو تعلم العلوم مقیا

  
تحت الموقف الذي يعبر عن شعورك تجاه كل عبارة من العبارات المدونة X) (يرجى وضع اشارة 

  .علما بأن اجاباتك ستكون ألغراض البحث العلمي فقط ،في الجدول التالي 
 

أوافق   العبارة   الرقم 
  بشدة 

أعارض   أعارض   متردد  أوافق 
  بشدة 

لسهل علي النجاح في مادة أشعر أنه من ا  .1
  .العلوم 

          

أحتاج دائما الى من یساعدني في دروس   .2
  .العلوم 

          

            .أعتقد أن مادة العلوم مادة صعبة ومعقدة  .3
أخشى باستمرار من الفشل والرسوب في   .4

  .العلوم 
          

أرى أنه مهما حاول المعلم تبسیط مادة العلوم   .5
  .تبقى صعبة علي 

          

أجد العلوم مادة جافة ومملة وال تثیر الحماس   .6
.  

          

أجد أن متابعة دراسة العلوم غیر مجدیة   .7
  بالنسبة لي

          

أشعر أن طرق التقویم المستخدمة في مادة   .8
  العلوم تزید من نفوري منها 

          

            .أعجب كثیرا بمحتوى مادة العلوم   .9
ي تحسین قدرتي أشعر أن العلوم تساهم ف  .10

  .على التفكیر 
          

            .أشعر أن دراسة العلوم غیر مفیدة  .11
أجد أن مادة العلوم تساعدني في اكتشاف   .12

  .المزید من المعرفة 
          

أرى أنه یجب تقدیر األشخاص العاملین في   .13
  .مجال العلوم 

          

أشعر أن مادة العلوم تساعدني في اكتساب   .14
  .ى المتابعة والمثابرةالقدرة عل
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            .أشعر باالستمتاع وأنا أدرس العلوم   .15
            .ًأستمتع كثیرا بحل الواجبات في مادة العلوم   .16
أتقبل نصائح وتوجیهات معلمي التي تفیدني   .17

  .في تدریس العلوم 
  

          

أشعر بالضیق والملل عندما یتحدث اآلخرون   .18
  .صل بالعلومأمامي في مواضیع تت

          

أشعر أن دراستي لمادة العلوم تساعدني في   .19
  .فهم النظام البیئي 

          

أشعر أن دراستي لمادة العلوم ال تزید من   .20
  .ثقتي بنفسي

          

            أشعر باالجهاد عندما أقوم بدراسة العلوم   .21
أرى أن مادة العلوم مكروهة من جمیع   .22

  .الطالب 
          

            .رى استحالة تعلم العلوم ذاتي أ  .23
أفضل مادة العلوم على غیرها من المواد   .24

  .الدراسیة 
          

أرى مادة العلوم قیمة وضروریة ألنها تفید   .25
  .المجتمع

          

أرى أنه ال حاجة لوجود مادة العلوم في   .26
  .المنهج الدراسي 

          

فات أجد للعلوم دور كبیر في معظم االكتشا  .27
  .العلمیة

          

            .أجد أنشطة دروس العلوم جیدة   .28
            أرى أنه ال ضرورة من العلوم في حیاتنا   .29

            .أجد أن دراسة العلوم مضیعة للوقت   .30
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   )9( ملحق رقم 
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   )10( ملحق رقم 

  عداد المادة التعلیمیة لوحدة الضوء باستخدام برمجیة محوسبةمذكرة إ

   العلوم العامة :كتاب                                األساسي الثامن :الصف

    الضوء :األول                                   الدرسالضوء       :الوحدة

  ثالثة حصص:الحصص عدد

  :المحتوى التعلیمي

    :المفاهیم والمصطلحات
  .كسوف الشمس
  .خسوف القمر

  .األوساط الشفافة
  .األوساط شبه الشفافة

  .األوساط المعتمة
  :العلمیةالحقائق 

  .العینتتم الرؤیة عندما یسقط الضوء من المرئیات على -
  .ث/  كم300.000عالیة جدا تبلغ حوالي سرعة ینتقل الضوء ب-
  .ال یحتاج الضوء الى وسط مادي لكي ینتقل خالله-
  .تسمح األوساط الشفافة بنفاذ الضوء من خاللها-
  .یتناقص مقدار الضوء النافذ من الوسط الشفاف بازدیاد سمكه-
  . علیها باالجتیاز وتمنع نفاذ الجزء األخرتسمح األوساط الشبه شفافه لجزء من الضوء الساقط-
  .تمتص األوساط المعتمة وتعكس معظم الضوء الساقط علیها وال تسمح بنفاذه-
  .تستخدم الطاقة الضوئیة في عملیة البناء الضوئي عند الكائنات ذاتیة التغذیة-
  . العظامتساعد أشعة الشمس في تحویل الدهون في الجلد الى فیتامین د الذي یلزم لبناء-
  .تتحول الطاقة الضوئیة الى كهربائیة كما في البطاریة الشمسیة-
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  :المبادئ والتعمیمات
  .تسمح األوساط الشفافة للضوء بالنفاذ من خاللها-
  .یتناقص مقدار الضوء النافذ من الوسط الشفاف بازدیاد سمكه-
  . الباقيتسمح المواد الشبه شفافة بنفاذ بعض الضوء الساقط علیها وتمتص-
  .تمتص األوساط المعتمة معظم الضوء الساقط علیها أو تعكسه وال تسمح بنفاذه منها-
  .ینكسر الضوء عند انتقاله من وسط شفاف الى وسط شفاف أخر مخالف له في الكثافة-
  

  :اإلجراءات
   : انتقال الضوء في الهواء:)1(نشاط 

  .رتون مثقوبة في مراكزها وثالث قطع متشابهة من الك̨ شمعة :المواد واألدوات
  

   :خطوات العمل
 كما في الشكل ̨ضع قطع الكرتون الثالث بحیث تقوم الثقوب فیها على خط مستقیم  �

)1(. 
هل تشاهد ضوء الشمعة ؟ ̨) ج(انظر إلى الشمعة من خالل الثقب الموجود في القطعة  �

 ما تفسیرك لذلك ؟
هل تشاهد ) ج(قب في القطعة  وانظر من خالل الث̨جانبا ) أ(أو ) ب(حرك القطعة  �

 ضوء الشمعة ؟ ما تفسیر لذلك ؟

   آلة التصویر ذات الثقب:)2(نشاط 
  . ورابط أو الصق̨ وورقة شفاف للرسم ̨ وشمعة ̨ علبة منم الكرتون أو المعدن :المواد واألدوات
   :خطوات العمل

 .ًاثقب ثقبا صغیرا برأس دبوس في أحد دبوس في أحد وجهي العلبة �
 .جه المقابل وألصق قطعة من الورق الشفاف على وجه العلبة المقابل للثقبانزع الو �
 . في غرفة مظلمة̨) أ-3( وضعها أمام الثقب كما في الشكل ̨أشعل الشمعة  �
ًحرك الشمعة مبتعدا ومقتربا من الثقب � ً. 
 ماذا تشاهد على الورقة ؟ �
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    سلوك الضوء في الوسط الشفاف:)3(نشاط 
  . وحوض به قلیل من الماء̨ وقطعة نقود معدنیة ̨ ملم 4 زجاج شفاف سمكه  لوح:المواد واألدوات
  :خطوات العمل

 هل تشاهدها بوضوح ؟ ما الذي یفصل بین . وارفعها أما عینیك̨امسك قطعة نقود بیدك  �
 قطعة النقود وعینیك ؟

  هل ما زلت تشاهد. وانظر إلى قطعة النقود من خالله̨امسك لوح الزجاج بیدك الثانیة  �
 قطعة النقود بوضوح ؟

 هل تشاهد قطعة النقود بوضوح . وانظر إلیها من أعلى̨ضع قطعة النقود في حوض ماء  �
 وهو تحت الماء ؟

   تأثیر سمك الوسط الشفاف على انتقال الضوء:)4(نشاط 
  . وصورة̨ مجموعة ورق شفافیات بالستیكیة متماثلة :المواد واألدوات
   :خطوات العمل

 .صورة من خالل الشفافیةانظر إلى جسم أو  �
 . ثم الحظ الصورة̨أضف شفافیة أخرى  �
  هل ما زلت تراها بوضوح ؟. وفي كل مرة راقب الصورة̨أضف شفافیة واحدة تلو األخرى  �

 سلوك الضوء في األوساط المعتمة   - أ

   األوساط التي تمتص معظم الضوء الساقط علیها أو تعكسه وال تسمح بنفاذه منها :األوساط المعتمة
  . المعادن̨ جلد اإلنسان ̨ أوراق النبات ̨ الخشب :أمثلة

 وفي بعض األحیان یصاحب ̨تتحول الطاقة الضوئیة التي یحدث لها االمتصاص إلى طاقة حراریة 
  : فمثال̨هذا التحول ظواهر أخرى 

 .تستخدم الطاقة الضوئیة في عملیة البناء الضوئي عند الكائنات ذاتیة التغذیة �
 . الذي یلزم لبناء العظام̨س في تحویل الدهون في الجلد إلى فیتامین د تساعد أشعة الشم �
كالتي تستخدم في بعض (تتحول الطاقة الضوئیة إلى كهربائیة كما في البطاریة الشمسیة  �

 .)الساعات أو اآلالت الحاسبة
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   تأثیر سمك الوسط الشفاف على انتقال الضوء:)5(نشاط 
  . وصورة̨ افیات بالستیكیة متماثلة مجموعة ورق شف:المواد واألدوات �
  :خطوات العمل �
  .انظر إلى جسم أو صورة من خالل الشفافیة �
  . ثم الحظ الصورة̨أضف شفافیة أخرى  �
  هل ما زلت تراها بوضوح ؟. وفي كل مرة راقب الصورة̨ أضف شفافیة واحدة تلو األخرى �

  :األهداف السلوكیة الخاصة
سي الضوء  بعد دراسته درس الضوء بواسطة أن یعرف طالب الصف الثامن األسا .1

 %.100الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق و بنسبة 
أن یعرف طالب الصف الثامن األساسي ظاهرة كسوف الشمس بعد دراسته درس  .2

الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق و بنسبة 
100.% 

ف الثامن األساسي تكون ظل للجسم بعد دراسته درس ان یوضح طالب الص .3
الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق و بنسبة 

100.% 
ان یذكر طالب الصف الثامن األساسي ثالث ظواهر تعد شواهد على انتقال  .4

الضوء في خطوط مستقمة بعد دراسته درس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة 
 رر العلوم العامة بشكل دقیقالمق

ان یعلل طالب الصف الثامن األساسي تمكن العلماء من تصویر آثار االنفجارات  .5
 لكنهم لم یتمكنوا من سماع األصوات الصادرة عن هذه ،التي تحدث في الشمس

االنفجارات بعد دراسته درس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم 
 %.100سبة العامة بشكل دقیق وبن

 أن یفسر  طالب الصف الثامن األساسي سلوك الضوء في األوساط المعتمة بعد  .6
دراسته درس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق 

 %.100و بنسبة 
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أن یوضح طالب الصف الثامن األساسي العالقة بین سمك الوسط الشفاف ومقدار  .7
بعد دراسته درس العناصر بواسطة الحاسوب من كتابة الضوء النافذ من خالله 

 %.100المقرر العلوم العامة بشكل دقیق و بنسبة 
ان یذكر طالب الصف الثامن األساسي سرعة الضوء بعد دراسته درس الضوء  .8

 %.100بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق وبنسبة 

    :الوسائل التعلیمیة
  .أورا ق عمل،جهاز عرض البیانات ،الحاسوب درس محوسب، ،رسيالكتاب المد

  
  .أسالیب التعلم

  .التعلم بالعمل و الممارسة
  التعلم باإلكتشاف الموجهة

    التعلم التعاوني
   دقیقة 40: األولى      المدة الزمنیة:الحصة

  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالت كمعلم  المراجع المستخدمة
  ةمقدمة تثیر اهتمام الطلب

يذكر الطالب تعريف -
  الحركة الموجية

يوضح الطالب أشكال -
  الطاقة

  

  -:اسئلة ومناقشة صفیة
یطرح المعلم على الطلبة 

  :االسئلة التالیة
  ما هو الضوء ؟

  كیف ینتقل الضوء ؟
كیف یسلك الضوء في كل 

من األوساط الشفافة 
  واالوساط المعتمة ؟

  

یقوم المعلم بتعریف 
 هو شكل من :الضوء

ال الطاقة وینتقل أشك
بخط مستقیم وتبلغ 

/  كم 300.000سرعته 
  .ث
بقوم المعلم بتوضیح -

كیفیة انتقال الضوء في 
  .خطوط مستقیمة

10  

  )الضوء(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمية 
يتوصل المعلم مع 

طالبھ الى تعريف كل 
 وكيفيةمن الضوء 

انتقال الضوء في 
ومن خالل . الھواء

یقوم المعلم بتوصل مع 
طالبه الى تعریف كل من 

الضوء وكیفیة انتقال الضوء 
وذلك بعد عرض المقدمة 

یذكر الطلبة مفهومهم -
  .لمصطلح  الضوء

یشترك المعلم مع طلبته -
في التوصل الى مفهوم 

25  
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ة عرض صورة بواسط
البرنامج الحاسوبي 
توضح عبر النشاط 

  ).2(والنشاط ).1(
بعد ذلك يوضح المعلم -

للطلبة كيفية تكون 
  .الظالل

   
  
  

التي تتحدث عن الضوء 
وكیفیة انتقاله وذلك من 

خالل عرض صورة تظهر 
ذلك بواسطة البرنامج 

ومن خالل اجراء . الحاسوبي
وبعد ذلك یذكر )1(النشاط 

  .المعلم سرعة الضوء
یناقش المعلم طلبته لكیفیة -

  .تكون الظالل

الضوء وكیفیة انتقال 
الضوء في خطوط 

  .مستقیمة
الطلبة بعض یوضح -

األمثلة عن انتقال الضوء 
التي واجهوها في 

  .حیاتهم
یوضح الطلبه مفهوم -

  .الظالل وكیفیة تكوینها
  مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الثانية 
يتم كتابة االفكار 

الرئيسة التي عرضت 
في الحصة السابقة على 

  البرنامج الحاسوبي

مراجعة عامة لما تم عرضه 
صة السابقة و في الح

االجابة عن استفسارات 
الطلبة حول الواجب البیتي و 

  -:طرح اسئلة مثل
  ما المقصود بالضوء؟

  ما المقصود بانتقال الضوء؟
  
كیف یتكون الظل -

  لألجسام؟

یجیب الطلبة على 
  االسئلة المطروحة

5  

    .دقیقة)40(الضوء                 المدة الزمنیة :حصة الثانیةال
  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  مستخدمةالمراجع ال

  مراجعة الحصة السابقة
 یوضح الطلبة كم -

  تبلغ سرعة الضوء
 یراجع المعلم مفهوم -

  الضوء
یوضح الطلبة كیفیة -

انتقال الضوء في 
  .الهواء

  :أسئلة و مناقشة صفیة
یطرح المعلم على الطلبة 

  :تالیةاالسئلة ال
  كم تبلغ سرعة الضوء ؟
  ماهو المقصود بالضوء؟
كیف ینتقل الضوء في 

  الهواء؟

یجیب الطلبة على 
  االسئلة المطروحة

5  
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 یوضح الطلبة كیفیة -
  تكون ظل للجسم 

وضح  كیف یتكون ظل 
  لألجسام؟
    )الضوء(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمیة 

یشرح و یوضح المعلم -
سلوك الضوء في 

األوساط الشفافة عبر 
  )3(أداء النشاط 

ح المعلم  للطلبة یوض-
العالقة بين سمك 

الوسط الشفاف ومقدار 
الضوء النافذ من خاللھ 

  )4(من خالل نشاط 
  

یشرح و یوضح المعلم بعد -
أداءه للنشاطین السابقین 

وبالتعاون مع طلبته أن مقدار 
الضوء یتناقص بازدیاد سمك 
الوسط الشفاف الذي یمر من 

  .خالله
  

 یتوصل المعلم مع -
لوك الضوء طلبته الى س

  .في األوساط الشفافة
  

30  

 یقوم المعلم :مناقشة الصف  
بتقسیم الطلبة الى مجموعات 

- 5(كل مجموعة مكونة من 
طالب ویطلب منهم )7

مشاركته في أداء النشاطات 
التي توضح سلوك الضوء في 

  .األوساط الشفافة

 یوضح و یفسر الطلبة -
سلوك الضوء في 
  األوساط الشفافة ؟

  

  تغذیة الراجعةمرحلة ال
في بدایة الحصة الثالثة 

یتم كتابة االفكار 
الرئیسة على البرنامج 
الحاسوبي ویتم طرح 

االفكار الرئیسة للدرس 
  السابق

مراجعة عامة سریعة لما تم 
عرضة في الحصة السابقة 

واإلجابة عن استفسارات 
الطلبة حول الواجب البیتي و 

  :طرح اسئلة
كیف ینتقل الضوء في -

  اط الشفافة؟األوس
ما عالقة بین سمك الوسط -

وكمیة الضوء النافذ من 
  خالله ؟

یجیب الطلبة على 
  .االسئلة المطروحة

  

5  
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  دقیقة)40(   المدة الزمنیة                   الضوء      :الحصة الثالثة 

  الزمن  نشط المتعلم   مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة 
  مراجعة الحصة السابقة

ع المعلم سلوك  یراج-
الضوء في األوساط 

  الشفافة 

  :أسئلة و مناقشة صفیة
 األسئلةیطرح المعلم على الطلبة 

  :التالیة
كیف ینتقل الضوء في األوساط 

  الشفافة ؟

یجیب الطلبة على 
   المطروحةاألسئلة

10  

  مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمیة
یشرح المعلم  سلوك -

الضوء عبر األوساط 
 خالل البدء المعتمة من

بتعریف األوساط 
المعتمة كما یذكر 
مجموعة من فوائد 

الضوء كتشكیله عنصرا 
أساسیا لعملیة البناء 
  .الضوئي في النباتات

 یتعاون المعلم مع الطلبة في -
أعداد خارطة مفاهیمیة یتم 
التلخیص من خاللها سلوك 

 بشكل عام األوساطالضوء في 
وتقسم هذه األوساط الى أوساط 

ة وأخرى معتمة مع أعطاء شفاف
أمثلة على كل وسط ویتم عرض 

هذه الخارطة عبر برنامج 
 مع بیان سلوك ،الحاسوب

   .الضوء في كل وسط

یتوصل المعلم مع -
طلبته الى استنتاج سلوك 

الضوء في الوسط 
  .المعتم

 یتعاون الطالب مع -
المعلم لتكون خاطة 
یوضحوا من خاللها 

سلوك الضوء في 
  .لفةاألوساط المخت

25  

  مرحلة التغذیة الراجعة 
في بدایة الحصة 
الرابعة یتم كتابة 

 الرئیسیة على األفكار
البرنامج الحاسوبي ویتم 

 الرئیسیة األهدافطرح 
  .للدرس السابق

مراجعة عامة وسریعة للدرس 
 على لإلجابةالسابق وذلك 

استفسارات الطلبة حول الواجب 
  .البیتي

  :أسئلة وأجوبة
   ؟األوساط المعتمةما هو تعریف 

  أذكر فائدة من فوائد الضوء ؟
ما هو سلوك الضوء في 

  األوساط المعتمة؟

یجیب الطلبة على 
  . المطروحةاألسئلة

5  
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   حصص7:انعكاس الضوء                              عدد الحصص:الدرس الثاني
  :المحتوى التعلیمي

    :والمصطلحاتمفاهیم ال
  .انعكاس الضوء

  .لمنتظماالنعكاس ا
  .االنعكاس غیر المنتظم

    .المرایا
  .المرأة المستویة

  .البیرسكوب
  .المرأة الكرویة
  .المرأة المقعرة
  .المرأة المحدبة

  .مركز تكور الكرة
  قطب المرأة 

  .نصف قطر تكور المرأة
  .المحور األصلي للمرأة
  .المحور الثانوي للمرأة
  .البؤرة األصلیة للمرأة

  .البعد البؤري للمرأة
  :علمیةالحقائق لا

اذا كان بعد الجسم عن المرأة المقعرة أكبر من ضعف البعد البؤري فان الخیال یكون  -
 .مصغرا مقلوبا وحقیقیا

اذا كان بعد الجسم عن المرأة المقعرة یساوي ضعف البعد البؤري فان الخیال یكون حقیقي  -
 .ومقلوب ومساوي للجسم

الماء فان الشعاع ینكسر مقتربا من العمود اذا انتقل الشعاع الضوئي من الهواء الى - -
 .المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل بین هذین الوسطین

اذا كان بعد الجسم عن المرأة المقعرة بین مركز التكور وبؤرتها فان الخیال یكون مكبرا  -
 .وحقیقیا ومقلوبا ویقع بعد مركز التكور
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 من البعد البؤري للمرآة فان الخیال یكون مكبر اذا كان بعد الجسم عن المرآة المقعرة أقل -
 .ووهمي ومعتدل

اذا كان بعد الجسم عن المرآة المقعرة بعیدا جدا عن البؤرة فان الخیال یكون حقیقي  -
 .ومقلوب ومصغر جدا

 .األخیلة المتكونة دائما في المرایا المحدبة وهمیة ومعتدلة ومصغرة -
 .زیا للمحور الرئیس ینعكس مارا ببؤرتها الرئیسیةالشعاع الساقط على المرآة المقعرة وموا -
  .الشعاع المار بالبؤرة الرئیسیة للمرآة المقعرة ینعكس موازیا للمحور الرئیسي -

  :تعمیماتالمبادئ وال
الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس جمیعها -

  .ذا السطحتقع في مستوى واحد عمودیا على ه
  جمیع أنواع المرایا تعتبر أسطح عاكسة للضوء -
  .جمیع األسطح المصقولة تعكس الضوء في اتجاه واحد بعد سقوطه علیها-
  .جمیع األسطح الخشنة تعكس الضوء في عدة اتجاهات بعد سقوطه علیها-
  .تتوقف خصائص الصورة على بعد الجسم عن سطح المرأة-
  .لمحدبة تكون وهمیة ومعتدلة ومصغرةجمیع األخیلة في المرایا ا-
  .زاویة االنعكاس= زاویة السقوط-
  .ضعف البعد البؤري لها= نصف قطر التكور للمرأة الكرویة -
  :اإلجراءات 

   قانون انعكاس الضوء:)6(نشاط 
 .)قلم لیزر( مصدر ضوء ̨ منقلة هندسیة̨ مرآة مستویة:المواد واألدوات �

  :خطوات العمل �

 .یة بشكل عمودي على سطح الطاولة في غرفة مظلمةضع المرآة المستو �

 .)7(ثبت المنقلة في وضع أفقي على المرآة كما في الشكل  �

 واجعلها تالمس سطح المنقلة على ̨من مصدر الضوء) شعاعا(وجه حزمة ضوئیة رفیعة  �
 .في الشكل) ب(المرآة عند نقطة 
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 والعمود المقام من نقطة قس باستخدام المنقلة الزاویة المحصورة بین الشعاع الساقط �
 .السقوط التي تسمى زاویة السقوط

 ثم قس الزاویة المحصورة بینه وبین ̨عن المرآة ) المرتد(راقب الشعاع الضوئي المنعكس  �
 .العمود المقام من نقطة السقوط

 :سجل مقدار زاویتي السقوط واالنعكاس في الجدول اآلتي �

  

  
 وفي كل مرة ̨ وراقب األشعة المنعكسة̨جات كل مرة در10 بزیادة ̨غیر زاویة سقوط األشعة �

 . وسجلها في الجدول̨قس مقدار زاویتي السقوط واالنعكاس

راقب في كل مرة أین یقع الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة  �
  .السقوط على السطح العاكس
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    االنعكاس عن السطح المصقول:)7(نشاط 
تستخدم في ( قطعة ورق األلمنیوم ملساء ̨مصدر ضوء تصدر عنه حزمة ضوئیة  :المواد واألدوات

  .)المطبخ
    :خطوات العمل

 .ضع قطعة ورق األلمنیوم بشكل أفقي بحیث تنطبق على سطح الطاولة �
إلى سطح الورقة كما في ) مصباح یدوي( ثم وجه الضوء من مصدر الضوء ̨عتم الغرفة  �

 ).9(الشكل 
  ماذا تالحظ ؟.ن سطح الورقةراقب الضوء المنعكس ع �

     االنعكاس عن سطح خشن:)8(نشاط 
     :المواد واألدوات

  . ومصباح ضوئي تصدر عنه حزمة ضوئیة̨ورقة ألمنیوم 
    :خطوات العمل

 .واضغطها بین أصابع یدیك) التي استخدمتها في النشاط السابق (̨امسك بورقة األلمنیوم  �
  ماذا تالحظ ؟̨ المسها بیدك ̨ انشر الورقة مرة أخرى على سطح الطاولة �
 . ثم وجه الضوء من مصباح ضوئي اى سطح الورقة̨عتم الغرفة  �
 . صف ما تالحظ̨راقب الضوء المنعكس عن الورقة  �
 .اآلتي) 10(قارن ما الحظته مع الشكل  �

  هل یوجد تشابه ؟
   صفات الخیال في المرایا المستویة:)9(نشاط 

     :المواد واألدوات
  .ورق مربعات̨ مرآة مستویة 

    :خطوات العمل
 .)11(ضع شمعة على ورقة مربعات في وضع رأسي أمام مرآة مستویة كما في الشكل  �
 . مربعات مثال5 ولتكن ̨حدد عدد المربعات التي تبتعد بها الشمعة عن المرآة  �
  : واجب عن األسئلة اآلتیة̨الحظ خیال الشمعة المتكون في المرآة  �

 عد بها الخیال عن المرآة ؟ما عدد المربعات التي یبت .1
 قارن بین طول الشمعة وطول الخیال ؟ ماذا تالحظ ؟ .2
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 هل تكون للشمعة خیال معتدل أم خیال مقلوب ؟ .3
  أي الیدین تحركت في الصورة ؟̨انظر إلى المرآة وارفع یدك الیمنى  �

    تكثیر األخیلة في المرایا المستویة:)10(نشاط 
     :المواد واألدوات
  . شمعة أو قلم̨ان مرآتان مستویت
   :خطوات العمل

 وضعهما بحیث تصنعان معا الزوایا المبینة في الجدول اآلتي ̨احضر المرآتین المستویتین  �
 .واألشكال التي تلیه

  45º  60º  90º  120º  )ه(الزاویة بین المرآتین 
          عدد األخیلة المتكونة

      
   مرآتان مستویتان بینهما زاویة مختلفة:)14(الشكل 

 ثم انظر في المرآتین ̨ الشمعة أو القلم في موقع متوسط بین المرآتین في كل حالة ضع �
 . وسجلها في الجدول̨وأوجد عدد األخیلة التي تالحظها 

  ثم تأكد أن البیانات في الجدول تحقق العالقة اآلتیة ̨الحظ البیانات في الجدول  �
 

  1- )ه /360( = األخیلة عدد
  لمتكونة في المرایا المقعرةخصائص األخیلة ا)11(نشاط 

  .ومسطرة،ةرمرآة مقعرة بعدها البؤري معروف، وشمعة وستا :المواد واألدوات �
  :خطوات العمل �
 ضع الشمعة المشتعلة أمام المرآة المقعرة على األبعاد المبینة في الجدول اآلتي  �
قس  .حاول في كل حالة أن تحصل على خیال للشمعة على الستارة بحیث یكون واضحا �

 والرمز ،لیدل على بعد الجسم عن المرآة)س( واستخدام الرمز ،بعد الخیال عن المرآة
  . وسجلها في الجدول،لیدل على بعد الخیال عنها)ص(
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 هل هو مكبر أو مصغر ؟ وهل هو معتدل .اكتب في الجدول صفات الخیال في كل حالة �
  أم مقلوب ؟ وهل هو حقیقي أو وهمي ؟

 : اجب عما یلي،یانات التي حصلت علیها في الجدولبالرجوع إلى الب �

  ما التغییرات التي حدثت في صفات الخیال عندما انتقل من حالة إلى أخرى ؟ �

حدد موقع الخیال وصفاته في كل حالة بالرسم التوضیحي مستعینا بالشعاعین اللذین تم  �
  .اختیارهما سابقا

  :تحقق ریاضیا من قانون المرایا العام اآلتي �

 ) ع/1) = (ص/1) + (س/1(
 ثم قارن هذه القیمة مع مقدار ،عن المرآة) ص(مستخدما قانون المرایا حسب بعد الخیال  �

  .في الجدول)ص(

  :احسب مقدار التكبیر في الحاالت الثالث األولى باستخدام القانون اآلتي �

 ) طول الجسم/طول الصورة ) = (س/ص= (مقدار التكبیر 
 تعد إشارة البعد ، تطبیق قانون المرایا العام في حل مسائل عددیةعند :مالحظة هامة     
) ص( وتكون إشارة .موجبة في حالة المرایا المقعرة وسالبة في حالة المرایا المحدبة) ع(البؤري

   .موجبة في حالة الخیال الوهمي المعتدل
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  صفات األخیلة في المرایا المحدبة) 12(نشاط 
  . وستارة، وشمعة،حدبة مرآة م:المواد واألدوات �

  :   خطوات العمل �

 ضع الشمعة المشتعلة أمام المرآة المحدبة  �

   هل یمكنك ذلك ؟، على الستارة،حاول الحصول على خیال للشمعة �

   هل ترى خیال الشمعة ؟ وما صفاته ؟،انظر إلى المرآة المحدبة �

 :األهداف السلوكیة
انعكاس الضوء بعد دراسته درس أن یعرف طالب الصف الثامن األساسي المقصود ب �

 الضوء  بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق و بنسبة انعكاس
100.% 

أن یحدد طالب الصف الثامن األساسي مفهوم زاویة االنكسار بعد دراسته درس انعكاس  �
 %.100الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق و بنسبة 

أن یوضح طالب الصف الثامن األساسي المقصود مفهوم زاویة السقوط  بعد دراسته  �
درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق و 

 %.100بنسبة 
أن یستنتج طالب الصف الثامن األساسي قانون انعكاس الضوء بالتجربة العملیة بعد  �

 الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل دراسته درس انعكاس
 %.100دقیق و بنسبة 

أن یقارن طالب الصف الثامن األساسي بین االنعكاس المنتظم واالنعكاس غیر المنتظم    �
بعد دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل 

 %.100دقیق و بنسبة 
o حدد طالب الصف الثامن األساسي صفات األخیلة في المرایا المستویة بعد أن ی

دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة 
 %.100بشكل دقیق و بنسبة 
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o  أن یصمم طالب الصف الثامن األساسي نموذجا للبیرسكوب بعد دراسته درس
تابة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق و انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من ك

 %.100بنسبة 
o  أن یمیز طالب الصف الثامن األساسي بین المرایا المقعرة والمرایا المحدبة بواسطة

رسم األشعة بعد دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر 
 %.100العلوم العامة بشكل دقیق و بنسبة 

ثامن األساسي خصائص األخیلة في المرایا المقعرة بعد أن یحدد طالب الصف ال  �
دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل 

 %.100دقیق و بنسبة 
أن یحدد طالب الصف الثامن األساسي خصائص األخیلة في المرایا المحدبة بعد  �

تابة المقرر العلوم العامة بشكل دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من ك
 %.100دقیق و بنسبة 

أن یعدد طالب الصف الثامن األساسي أمثلة على استخدامات المرایا المستویة في  �
الحیاة العملیة بعد دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر 

 %.100العلوم العامة بشكل دقیق و بنسبة 
من األساسي مسائل بسیطة على المرایا الكرویة بعد دراسته أن یحل طالب الصف الثا �

درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق و 
 %.100بنسبة 

أن یحل طالب الصف الثامن األساسي مسائل بسیطة على المرایا المستویة  بعد دراسته  �
ة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق و درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتاب

  %.100بنسبة 
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    :الوسائل التعلیمیة �
  . أورا ق عمل، جهاز عرض البیانات،درس محوسب، الحاسوب،الكتاب المدرسي �
�   

  .أسالیب التعلم �
  .التعلم بالعمل و الممارسة �
  التعلم باإلكتشاف الموجهة �
 التعلم التعاوني �
�    

   دقیقة 40:دة الزمنیة  الم        األولى       :الحصة
  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالت كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثیر اهتمام الطلبة
يعرف المقصود -

  بالضوء 
يوضح الطالب سلوك -

الضوء في األوساط 
  .المختلفة

  

  -:اسئلة ومناقشة صفیة
یطرح المعلم على الطلبة االسئلة 

  :التالیة
  ما المقصود بانعكاس الضوء ؟

   قانون انعكاس الضوء ؟ما
  ما هي أنواع االنعكاس؟

یقوم المعلم بتعریف 
هو :انعكاس الضوء

ارتداد الضوء عن سطح 
جسم ما بعد سقوطه 

  .علیه
بقوم المعلم بتوضیح -

  .فوائد انعكاس الضوء
  

10  

  )انعكاس الضوء(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمية 
يتوصل المعلم مع 
طالبه الى تعريف 

لضوء وكيف انعكاس ا
يحدث انعكاس 

مع ذكر لبعض ،الضوء
فوائد عملية انعكاس 

وذلك بعرضها . الضوء
عبر شرائح على 

  .الحاسوب
بعد ذلك يوضح المعلم -

للطلبة قانون انعكاس 
الضوء عبر اجراء 

یقوم المعلم بتوصل مع طالبه 
الى تعریف كل من انعكاس 

الضوء وكیفیة حدوث انعكاس 
الضوء وذلك بعد عرض المقدمة 
التي تتحدث عن انعكاس الضوء 

وكیفیة حدوثه وذلك من خالل 
عرض صورة تظهر ذلك بواسطة 

ومن خالل . البرنامج الحاسوبي

یذكر الطلبة مفهومهم -
لمصطلح  انعكاس 

  .الضوء
یذكر الطلبة بعض -

الفوائد عن انعكاس 
  .الضوء

یشترك المعلم مع -
طلبته في التوصل الى 

25  
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 مع ،6النشاط رقم 
عرض فالش يوضح 

  .ھذا القانون
   
  
  

 یوضح قانون 6اجراء النشاط 
  .انعكاس الضوء 

یناقش المعلم طلبته ویبین لهم -
 قانون االنعكاس الذي ینص على

زاویة =ان زاویة السقوط 
  .االنعكاس

  .قانون انعكاس الضوء
  
  

  مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة الثانية 

يتم كتابة االفكار 
تي عرضت الرئيسة ال

في الحصة السابقة على 
  البرنامج الحاسوبي

مراجعة عامة لما تم عرضه في 
الحصة السابقة و االجابة عن 

استفسارات الطلبة حول الواجب 
  -:البیتي و طرح اسئلة مثل

  ما المقصود بانعكاس الضوء؟
كیف تحصل عملیة انعكاس 

  الضوء 
ما هو قانون انعكاس الضوء 

  الضوء؟
  

ى یجیب الطلبة عل
  االسئلة المطروحة

5  
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    .دقیقة)40(حصة الثانیة             المدة الزمنیة ال �

  الزمن    نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة
  مراجعة الحصة السابقة

 یوضح الطلبة مفهوم -
  انعكاس الضوء 

 یراجع المعلم مفهوم -
  انعكاس الضوء

یوضح الطلبة فوائد -
انعكاس الضوء في 

  .یاتناح
 یوضح الطلبة قانون -

  انعكاس الضوء

  :أسئلة و مناقشة صفیة
یطرح المعلم على الطلبة االسئلة 

  :التالیة
ماهو المقصود بانعكاس 

  بالضوء؟
كیف تحصل عملیة انعكاس 

  الضوء ؟
  وضح  قانون انعكاس الضوء؟

یجیب الطلبة على االسئلة 
  المطروحة

5  

    )نعكاس الضوءا(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمیة 
یشرح و یوضح -

  .المعلم انواع االنعكاس
یوضح المعلم  -

االنعكاس للطلبة 

المنتظم من خالل 
  7اجراء  النشاط 

  
 يوضح المعلم للطلبة -

االنعكاس غير المنتظم 
من خالل اجراء 

  8النشاط رقم 
  

یشرح و یوضح المعلم بعد -
أداءه للنشاطین السابقین 
 وبالتعاون مع طلبته أنواع

المنتظم وغیر (االنعكاس 
وكیفیة حدوثهما )المنتظم 

باالضافة الى عرض فالش 
  .تعلیمي یوضحهما

  
  

 یتوصل المعلم مع -
طلبته الى أنواع 

  .االنعكاس
  

30  

 یقوم المعلم :مناقشة الصف  
بتقسیم الطلبة الى مجموعات كل 

- 5(مجموعة مكونة من 
طالب ویطلب منهم مشاركته )7

تي توضح في أداء النشاطات ال
  .أنواع االنعكاس

 یوضح و یفسر الطلبة -
  انواع انعكاس الضوء؟

  



 107

  مرحلة التغذیة الراجعة
في بدایة الحصة الثالثة 

یتم كتابة االفكار 
الرئیسة على البرنامج 
الحاسوبي ویتم طرح 

االفكار الرئیسة للدرس 
  السابق

مراجعة عامة سریعة لما تم 
عرضة في الحصة السابقة 

ن استفسارات الطلبة واإلجابة ع
  :و طرح اسئلة

  ما هي أنواع االنعكاس؟-
كیف یحدث االنعكاس المنتظم -
  ؟
 كیف یحدث االنعكاس غیر -

  المنتظم ؟

یجیب الطلبة على االسئلة 
  .المطروحة

  

5  
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  دقیقة)40(   المدة الزمنیة        انعكاس الضوء      :الحصة الثالثة  �

  الزمن  نشط المتعلم   مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة 
  مراجعة الحصة السابقة

 یراجع المعلم أنواع -
انعكاس الضوء 

  . المنتظم وغیر المنتظم

  :أسئلة و مناقشة صفیة
  :یطرح المعلم على الطلبة االسئلة التالیة

  ماهي أنواع انعكاس الضوء ؟
كیف یحدث االنعكاس على السطح 

  المصقول وعلى السطح الخشن ؟

ى یجیب الطلبة عل
  االسئلة المطروحة

10  

  مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمیة
یشرح المعلم المرایت -

وهي قطعة من الزجاج 
لها سطح مستو 

مصقول یعكس معظم 
األشعة الساقطة 

كما یبین ،علیه
خصائص المرایا بشكل 

ویذكر أنواع ،عام
  المرایا 

 یتعاون المعلم مع الطلبة في تعریف -
 والتوصل المرایا وتوضیح خصائصها

الى أنواع المرایا 
  ).المحدبة ،المقعرة،المستویة(
 یتعاون المعلم مع الطلبة في التوصل -

الى خصائص المرایا المستویة عبر 
  .9اجراء النشاط 

یرسم المعلم رسما توضیحیا یبین تكون 
  .الخیال في مرآة مستویة

یتوصل المعلم مع -
طلبته الى تعریف 

  .المرایا
ع  یتعاون الطالب م-

المعلم في رسم شكل 
توضیحي لجسم موضوع 

أمام مرآة مستویة 
  .وخیاله

  

25  

  مرحلة التغذیة الراجعة 
في بدایة الحصة 
الرابعة یتم كتابة 

االفكار الرئیسیة على 
البرنامج الحاسوبي ویتم 
طرح االهداف الرئیسیة 

  .للدرس السابق

مراجعة عامة وسریعة للدرس السابق 
فسارات الطلبة وذلك لالجابة على است

  .حول الواجب البیتي
  :أسئلة وأجوبة

 سم من 70اذا وضعت جسما على بعد 
فما بعد خیال هذا الجسم ،مرآة مستویة

عن المرآة؟ واذا تحرك الجسم مسافة 
 أوجد الموقع ،سم مبتعدا عن المرآة30

الجدید للخیال ؟ مثل ذلك برسم 
  تخطیطي؟

یجیب الطلبة على 
  .االسئلة المطروحة

5  

    
   



 109

    دقیقة   40:المدة الزمنیة                     الرابعة :الحصة
  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالت كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثیر اهتمام الطلبة
يعرف المقصود -

  بالضوء 
يوضح الطالب سلوك -

الضوء في األوساط 
  .المختلفة

  

  -:اسئلة ومناقشة صفیة
 االسئلة یطرح المعلم على الطلبة

  :التالیة
  ما المقصود بانعكاس الضوء ؟

  ما قانون انعكاس الضوء ؟
  ما هي أنواع االنعكاس؟

یقوم المعلم بتعریف 
هو ارتداد :انعكاس الضوء

الضوء عن سطح جسم ما 
  .بعد سقوطه علیه

بقوم المعلم بتوضیح فوائد -
  .انعكاس الضوء

10  

  )ضوءانعكاس ال(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمية 
يتوصل المعلم مع طالبه 

الى تعريف انعكاس 
الضوء وكيف يحدث 

مع ذكر ،انعكاس الضوء
لبعض فوائد عملية 

وذلك . انعكاس الضوء
بعرضها عبر شرائح 

  .على الحاسوب
بعد ذلك يوضح المعلم -

للطلبة قانون انعكاس 
الضوء عبر اجراء 

 مع ،6النشاط رقم 
عرض فالش يوضح ھذا 

  .القانون
   

  
  

 المعلم بتوصل مع طالبه الى یقوم
تعریف كل من انعكاس الضوء 

وكیفیة حدوث انعكاس الضوء وذلك 
بعد عرض المقدمة التي تتحدث 

عن انعكاس الضوء وكیفیة حدوثه 
وذلك من خالل عرض صورة 
تظهر ذلك بواسطة البرنامج 

ومن خالل اجراء . الحاسوبي
 یوضح قانون انعكاس 6النشاط 
  .الضوء 

لم طلبته ویبین لهم یناقش المع-
قانون االنعكاس الذي ینص على 

  .زاویة االنعكاس=ان زاویة السقوط 

یذكر الطلبة مفهومهم -
لمصطلح  انعكاس 

  .الضوء
یذكر الطلبة بعض -

الفوائد عن انعكاس 
  .الضوء

یشترك المعلم مع طلبته -
في التوصل الى قانون 

  .انعكاس الضوء
  
  

25  

  مرحلة التغذية الراجعة
اية الحصة الثانية في بد

يتم كتابة االفكار الرئيسة 
التي عرضت في الحصة 

السابقة على البرنامج 
  الحاسوبي

مراجعة عامة لما تم عرضه في 
الحصة السابقة و االجابة عن 

استفسارات الطلبة حول الواجب 
  -:البیتي و طرح اسئلة مثل

  ما المقصود بانعكاس الضوء؟
  كیف تحصل عملیة انعكاس الضوء 

ا هو قانون انعكاس الضوء م
  الضوء؟

یجیب الطلبة على االسئلة 
  المطروحة

5  
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     دقیقة 40:        المدة الزمنیة             .     الخامسة:الحصة
  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مراجعة الحصة السابقة
 یوضح الطلبة ما هو -

 یراجع -البریسكوب 
لطلبة مكونات المعلم مع ا
  البریسكوب 

یوضح الطلبة فوائد -
  .البریسكوب في حیاتنا

  :أسئلة و مناقشة صفیة
یطرح المعلم على الطلبة االسئلة 

  :التالیة
  ماهو البریسكوب ؟

  ما هي استخدامات البریسكوب؟
  وضح مم یتكون البریسكوب؟

یجیب الطلبة على االسئلة 
  المطروحة

5  

    )انعكاس الضوء(علمیة مرحلة التفاعل مع المعرفة ال
یشرح و یوضح المعلم -

عن تكثیر األخیلة في 
المرایا المستویة من 

  .10خالل نشاط 
-   

یشرح و یوضح المعلم بعد أداءه -
 وبالتعاون مع 10للنشاط  رقم 

طلبته تكثیر األخیلة في المرایا 
المستویة ویستنتج بالتعاون مع 

  .الطلبة قانون عدد األخیلة
ائل على قانون یحل بعض المس

  عدد األخیلة 

 یتوصل المعلم مع -
طلبته الى قانون عدد 

  األخیلة في المرایا المستویة 
  

30  

 یقوم المعلم بتقسیم :مناقشة الصف  
الطلبة الى مجموعات كل مجموعة 

طالب ویطلب )7-5(مكونة من 
منهم مشاركته في أداء النشاط الذي 

یوضح عدد األخیلة في المرایا 
  .المستویة 

    

  مرحلة التغذیة الراجعة
في بدایة الحصة 

السادسة  یتم كتابة 
االفكار الرئیسة على 

البرنامج الحاسوبي ویتم 
طرح االفكار الرئیسة 

  للدرس السابق

مراجعة عامة سریعة لما تم عرضة 
في الحصة السابقة واإلجابة عن 
  :استفسارات الطلبة و طرح اسئلة

ما هي قانون عدد األخیلة في -
  لمرایا المستویة  ؟ا

كم خیاال یتكون للجسم عندما تكون 
  المرآتان متوازیتین؟

یجیب الطلبة على االسئلة 
  .المطروحة

  

5  
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  دقیقة)40(   المدة الزمنیة                       السادسة :الحصة �

  الزمن  نشط المتعلم   مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة 
  مراجعة الحصة السابقة

لمعلم تكثیر  یراجع ا-
األخیلة في المرایا 

   .المستویة 

  :أسئلة و مناقشة صفیة
یطرح المعلم على الطلبة االسئلة 

  :التالیة
ماهي قانون عدد األخیلة في المرایا 

  المستویة  ؟

یجیب الطلبة على االسئلة 
  المطروحة

10  

  مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمیة
یشرح المعلم عن -

ضح المرایا الكرویة ویو
خصائص هذه المرایا من 

خالل عرض أشكال 
توضیحة بواسطة 

الحاسوب مع ذكر أجزاء 
  .هذه المرایا

یوضح المعلم صفات 
  األخیلة في المرایا المقعرة 

 یتعاون المعلم مع الطلبة في -
تعریف المرایا الكرویة  وتوضیح 

  .خصائصها
 یتعاون المعلم مع الطلبة فیرسم -

  .جزاءهاالمرایا الكرویة وتوضیح أ
یتعاون المعلم مع الطلبة في التعرف 

على صفات األخیلة المتكونة في 
  .المرایا المقعرة 

یتعاون المعلم مع الطلبة في أجراء 
 للتعرف على األخیلة 11النشاط 

  .المتكونة في المرایا المقعرة

یتوصل المعلم مع طلبته -
  .الى تعریف المرایا الكرویة

 یتعاون الطالب مع -
في رسم األخیلة المعلم 

المتكونة عللى المرایا 
  .الكرویة

25  

  مرحلة التغذیة الراجعة 
في بدایة الحصة السابعة  

یتم كتابة االفكار 
الرئیسیة على البرنامج 
الحاسوبي ویتم طرح 

االهداف الرئیسیة للدرس 
  .السابق

مراجعة عامة وسریعة للدرس 
السابق وذلك لالجابة على 

 الواجب استفسارات الطلبة حول
  .البیتي

وتلخیصهم لخصائص األخیلة 
المتكونة في المرایا المقعرة في 

  .جدول

یجیب الطلبة على االسئلة 
  .المطروحة

5  

    



 112

   دقیقة 40:انعكاس الضوء            المدة الزمنیة:الحصة السابعة
   

  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالت كمعلم  المراجع المستخدمة
  طلبةمقدمة تثیر اهتمام ال

يوضح صفات األخيلة  - -
  في المرايا المقعرة 

  

  -: ومناقشة صفیةأسئلة
یطرح المعلم على الطلبة 

  : التالیةاألسئلة
  ما المقصود بالمرایا المقعرة   ؟
ما هي خصائص األخیلة في 

  المرایا المقعرة ؟

یجیب على األسئلة 
  .المطروحة علیه

  

10  

  )عكاس الضوءان(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمية 
يوضح المعلم للطلبة 

قانون المرايا العام 
 وقانون مقدار ،رياضيا
  التكبير 

يعرض فالشات تعليمية 
تبين صفات األخيلة في 

  المرايا المقعرة 
يحل مسألة على قانون 

المرايا العام وقانون 
يوضح صفات ،التكبير

األخيلة المتكونة في 
المرايا المحدبة من خالل 

  12نشاط 

المعلم بتوصل مع طالبه یقوم 
 ، قانون المرايا العام رياضياالى

  .وقانون مقدار التكبير
یتعاون المعلم مع طالبه في 

حل مسائل على القانون العام 
  .وقانون مقدار التكبیر

یتعاون المعلم مع طالبه في 
  .12أجراء النشاط 

  
  

 الطلبة القانونیذكر -
  .العام للمرایا

یذكر الطلبة قانون -
   التكبیر مقدار

یحل الطلبة مسألة -
على القانون العام 

  .ومقدار التكبیر

25  

  مرحلة التغذية الراجعة
  التاليةفي بداية الحصة 

 الرئيسة األفكاريتم كتابة 
التي عرضت في الحصة 

السابقة على البرنامج 
  الحاسوبي

مراجعة عامة لما تم عرضه في 
الحصة السابقة و االجابة عن 

بة حول الواجب استفسارات الطل
 .البیتي

  

  5  
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  حصص 10:انكسار الضوء                                   عدد الحصص:الدرس �
  :المحتوى التعلیمي

  :المفاهیم والمصطلحات
  انكسار الضوء
  زاویة السقوط

  زاویة االنعكاس 
  الكثافة الضوئیة لوسط

  مركز تكور وجه العدسة 
  المحور األصلي للعدسة 

  بصري للعدسةالمركز ال
  المحور الثانوي للعدسة 
  البؤرة األصلیة للعدسة

    البعد البؤري للعدسة
    العدسة 

    العدسة المحدبة 
    العدسة المقعرة

   البصریة اآلالت
  آلة التصویر 

  المقراب
    :الحقائق العلمیة

  .عند النظر الى سمكة موجودة في بركة ماء نالحظ أنها تبدو أقرب مما هي علیه-
مسار الشعاع الضوئي عند انتقاله من وسط شفاف الى وسط شفاف آخر یختلف عنه في  یتغیر -

  .الكثافة
  . تختلف سرعة الضوء في األوساط الشفافة المختلفة-
  . تختلف الكثافة الضوئیة من وسط شفاف آلخر-
  . یعتمد مقدار االنكسار في الوسط الشفاف على مقدار كثافته الضوئیة-
  .فة الضوئیة للوسط قلت زاویة االنكسار للشعاع المنكسر فیه كلما ازدادت الكثا-
 اذا انتقل الشعاع الضوئي من الهواء الى الماء فان الشعاع ینكسر مقتربا من العمود المقام من -

  .نقطة السقوط على السطح الفاصل بین هذین الوسطین
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 مبتعدا عن العمود المقام من  اذا انتقل الشعاع الضوئي  من الماء الى الهواء فان الشعاع ینكسر-
  .نقطة السقوط على السطح الفاصل بین هذین الوسطین

  . الضوء األبیض مركب من سبعة ألوان-
 یتحلل الضوء األبیض عند سقوطه على منشور الى عدة ألوان تسمى ألوان -

  .نتیجة الختالف انحراف كل لون عن اآلخر ،الطیف
  . البعد البؤري نصف قطر تكور وجه العدسة یساوي ضعف-
  . تعمل العدسة المحدبة على تجمیع األشعة المتوازیة في بؤرتها-
 تعمل العدسة المقعرة على تفریق األشعة المتوازیة بحیث تلتقي امتداداتها في -

  .نقطة واحدة وتكون البؤرة وهمیة
 اذا كان بعد الجسم عن العدسة المحدبة أكبر من ضعف البعد البؤري فان -

  .ورة هي حقیقیة ومقلوبة ومصغرة جداخصائص الص
 اذا كان بغد الجسم عن العدسة المحدبة یساوي ضعف البعد البؤري فان -

  .خصائص الصورة هي حقیقیة ومقلوبة ومساویة لطول الجسم
 اذا كان بعد الجسم عن العدسة المحدبة أكبر من البعد البؤري فان خصائص -

  .الصورة هي حقیقیة ومقلوبة ومكبرة
ا كان بعد الجسم عن العدسة المحدبة أقل من البعد البؤري فان خصائص  اذ-

  .الصورة وهمیة معتدلة مكبرة
 اذا كان بعد الجسم عن العدسة المحدبة بعید جدا عن البعد البؤري فان -

  .خصائص الصورة حقیقیة ومقلوبة ومصغرة جدا
  .ة ومعتدلة ومصغرة األخیلة المتكونة لألجسام في العدسة المقعرة هي دائما وهمی-
 الشعاع الساقط موازیا للمحور األصلي للعدسة المحدبة ینفرد مكسورا بحیث یمر -

  .هو أو امتداده بالبؤرة
 الشعاع الساقط مارا بالبؤرة هو أو امتداده ینفذ من العدسة موازیا محورها -

  .األصلي
    الشعاع الساقط  مارا بالمركز البصري للعدسة یتفذ على استقامته-
  . تمتاز عین االنسان بقدرتها على التحكم في األشعة الداخلة الى العین-
  . تستخدم عدسات مقعرة لتصحیح قصر النظر-
  . تستخدم عدسات محدبة لتصحیح طول النظر-
  . یستخدم المجهر البسیط لتكبیر األجسام الصغیرة-
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  . یستخدم المجهر المركب لتكبیر األجسام الصغیرة جدا-
  .لمقراب الفلكي لمشاهدة األجرام السماویة كالكواكب والنجوم یستخدم ا-

    :المبادئ والتعمیمات
 .یعتمد مقدار االنكسار في الوسط الشفاف على مقدار كثافته الضوئیة -
 .جمیع األخیلة المتكونة لألجسام في العدسات المقعرة هي وهمیة ومعتدلة ومصغرة -
 .العدسات المحدبة تجمع الضوء -
 .رة تفرق الضوءالعدسات المقع -
 .خصائص الصورة تتوقف على بعد الجسم عن العدسة -
 .الصورة المتكونة في المیكروسكوب البسیط تقدیریة معتدلة مكبرة -
  .قوة تكبیر الشیئیة*قوة تكبیر العدسة العینیة =قوة التكبیر في المیكروسكوب المركب  -

    :األجراءات
   إلى آخرانكسار الضوء عند انتقاله من وسط شفاف)13(نشاط 

قلم اللیزر إن وجد (  ومصدر ضوئي ، حوض زجاجي مملوء بالماء:المواد واألدوات �
 ومتوازي مستطیالت من الزجاج ،وقطعة الورق مقوى تغطي الحوض ومسحوق الطباشیر)

  .أو البالستیك
  :خطوات العمل �
  .ضع الحوض الزجاجي على سطح طاولة أفقیا وامأله بالماء �
  .في الماء وحركهانثر مسحوق الطباشیر  �
  .غط الحوض بقطعة الورق المقوى بعد أن تثقب ثقبا في منتصفهما �
  .)37(باتجاه الثقب كما في الشكل ) قلم اللیزر ( وجه شعاعا ضوئیا من مصدر الضوء  �
 تتبع مسار هذا الشعاع والحظ  �
 .ما یحدث له    �

   نشاط بدیل:)14(نشاط   
وازي المستطیالت الزجاجي أو البالستیكي كما یمكنك إجراء النشاط السابق باستخدام مت

  :یأتي
  . وحدد محیطه بالقلم،ضع متوازي المستطیالت على ورقة بیضاء �
  . وارسم منها عمودا،حدد نقطة للسقوط عند احد متوازي المستطیالت �
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  . واجعله یصنع زاویة سقوط معینة مع العمود المقام،استخدم شعاعا من اللیزر �
  . نقطة السقوط ونقطة الخروجارسم خطا یصل بین �
   ماذا تالحظ ؟،استخدم منقلة لقیاس زاویة  االنكسار، وقارن مقداراها بمقدار زاویة السقوط �

   
  انكسار الضوء في منشور ثالثي) 15(نشاط 

  . مصدر ضوء ابیض، منشور ثالثي زجاجي أو بالستیكي، شاشة:المواد واألدوات �
  :خطوات العمل �
  .لة بین مصدر للضوء األبیض والشاشةضع المنشور على طاو �
  .اسقط حزمة رفیعة من األشعة الضوئیة على وجه المنشور المقابل لمصدر الضوء �
  ماذا تالحظ؟.حرك الشاشة بحیث تجعل الضوء الخارج من المنشور یسقط علیها �

    
   تقدیر البعد البؤري لعدسة محدبة:)16(نشاط 

 أو حاجز ومسطرة  وستارة ، عدسة محدبة:المواد واألدوات �
  :خطوات العمل �
وجه أشعة الشمس على احد سطحي  العدسة المحدبة بحیث تكون موازیة تقریبا لمحورها  �

  .)35(الرئیس كما في الشكل 
على  حرك الستارة مقابل السطح الثاني للعدسة مقتربة منه أو مبتعدة عنه حتى تحصل �

  ،أوضح نقطة أو بقعة مضیئة على الستارة
  .ذه النقطة ببؤرة العدسة   تسمى ه

   .  قدرة المسافة بین البؤرة والمركز البصري للعدسة
  

  خصائص األخیلة في العدسات المحدبة:)17(نشاط 
 ، شمعة، مسطرة، حامل عدسة، عدسة محدبة بعدها البؤري معروف:المواد واألدوات �

  .ستارة
  :خطوات العمل �
  .للحاالت المبینة في الجدول اآلتيضع الشمعة على أبعاد مختلفة من العدسة ممثلة  �
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  :وسجل هذه األبعاد في الجدول

  
  
  

حرك الستارة في كل حالة مقتربة من العدسة أو مبتعدة عنها حتى تحصل على أوضح  �
  . وسجله في الجدول،)ص( عندئذ قس بعد الخیال عن العدسة ،خیال

  .دول وسجله في الج،حدد خصائص الخیال الذي تحصل علیه في كل حالة �
  :بالرجوع إلى البیانات التي حصلت علیها في الجدول اجب عما یلي

  هل تغیرت خصائص الخیال عند تغیر بعد الجسم عن العدسة ؟ �
  في أیة حالة حصلت على خیال مساو للجسم في طوله ؟ �
  في أیة حالة حصلت على خیال وهمي ومعتدل ؟ �

  :تحقق ریاضیا من قانون العدسات اآلتي
  )ع/1) = (ص/1) + (س/1(
 وقارن القیمة التي ،احسب قیمة بعد الخیال عن العدسة في الحاالت الثالث األولى �

  تحصل علیها مع قیمة ص التي سجلتها في الجدول 
  :احسب قیمة التكبیر في الحاالت الثالث األولى باستخدام قانون التكبیر اآلتي �

  )طول الجسم/ طول الخیال )= (س/ص= (مقدار التكبیر 
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  خصائص األخیلة في العدسة المقعرة): 18(اط نش
  . ستارة، شمعة، حامل عدسات، عدسة مقعرة:المواد واألدوات �
  :خطوات العمل �
  .)38(ضع الشمعة وهي مشتعلة أمام العدسة المقعرة كما في الشكل  �

   
 

  حاول الحصول على خیال الشمعة في الستارة ؟ هل یمكنك ذلك؟ �

   ما خصائص الخیال الذي تشاهده ؟. للعدسةاألخرىانظر إلى الشمعة من الجهة  �

   هل طرأ تغیر على خصائص الخیال ؟.غیر موضع الشمعة بالنسبة للعدسة �

  :األهداف السلوكیة
أن یوضح طالب الصف الثامن األساسي المقصود بانكسار الضوء بعد دراسته درس  �

بشكل دقیق و بنسبة انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة 
100.% 

أن یحلل طالب الصف الثامن األساسي الضوء األبیض قي المنشور الى ألوانه السبعة  �
بعد دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل 

 %.100دقیق و بنسبة 
درس انعكاس أن یوضح طالب الصف الثامن األساسي المقصود بالعدسة بعد دراسته  �

 %.100الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق و بنسبة 
أن یعدد طالب الصف الثامن األساسي أنواع العدسات بعد دراسته درس انعكاس الضوء  �

 %.100بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل دقیق و بنسبة 
الثامن األساسي كیف تتكون األخیلة في العدسات أن یبین بالرسم  طالب الصف  �

المحدبة بعد دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم 
 %.100العامة بشكل دقیق و بنسبة 
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أن یبین بالرسم طالب الصف الثامن األساسي كیف تتكون األخیلة في العدسات المقعرة   �
واسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل بعد دراسته درس انعكاس الضوء ب

 %.100دقیق و بنسبة 
أن یحدد طالب الصف الثامن األساسي خصائص األخیلة في العدسات المحدبة  بعد  �

دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل 
 %.100دقیق و بنسبة 

 األساسي  خصائص األخیلة في العدسات المقعرة بعد أن یحدد طالب الصف الثامن �
دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل 

 %.100دقیق و بنسبة 
أن یحل  طالب الصف الثامن األساسي مسائل بسیطة على العدسات المحدبة  بعد  �

ة المقرر العلوم العامة بشكل دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتاب
 %.100دقیق و بنسبة 

أن یحل طالب الصف الثامن األساسي مسائل بسیطة على العدسات المقعرة  بعد  �
دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل 

 %.100دقیق و بنسبة 
على العدسات المحدبة بعد أن یعدد طالب الصف الثامن األساسي بعض التطبیقات  �

دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العامة بشكل 
 %.100دقیق و بنسبة 

أن یعدد طالب الصف الثامن األساسي بعض التطبیقات على العدسات المقعرة  بعد  �
ة بشكل دراسته درس انعكاس الضوء بواسطة الحاسوب من كتابة المقرر العلوم العام

 %.100دقیق و بنسبة 
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    :الوسائل التعلیمیة �
  .أورا ق عمل،جهاز عرض البیانات،درس محوسب،الحاسوب،الكتاب المدرسي �

  .أسالیب التعلم �
  .التعلم بالعمل و الممارسة �
  التعلم باإلكتشاف الموجهة �

 التعلم التعاوني
  دقیقة 40:األولى             المدة الزمنیة: الحصة

  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالت كمعلم  مستخدمةالمراجع ال
  مقدمة تثیر اهتمام الطلبة

یطرح المعلم  -
سؤاال للطالب 

حول ما 
یحدث للضوء 
عندما ینتقل 

من وسط الى 
وسط آخر 

 یختلف عنه؟
ماذا نعني  -

بانكسار  
 الضوء ؟

  

  -:اسئلة ومناقشة صفیة
یطرح المعلم على الطلبة 

  :االسئلة التالیة
   الضوء ؟ساركما المقصود بان

كیف یحدث االنكسار بین 
  وسطین شفافین ؟

أعط أمثلة یحصل فیها انكسار 
  للضوء ؟

  

یقوم المعلم بتعریف 
هو : الضوءكساران

ظاهرة تغیر مسار 
الشعاع عند انتقاله من 
وسط شفاف الى وسط 

شفاف آخر یختلف 
  .عنه

  
  
  

10  

  ) الضوءارسكان(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمیة 
 المعلم مع طالبه یتوصل

 الضوء كسارالى تعریف ان
 كساروكیف یحدث ان

بین وسطین الضوء 
مع ذكر لبعض ،شفافین

األمثلة على انكسار 

یقوم المعلم بتوصل مع طالبه 
 كسارالى تعریف كل من ان

 كسارالضوء وكیفیة حدوث ان
الضوء وذلك بعد عرض 
المقدمة التي تتحدث عن 

 الضوء وكیفیة حدوثه كساران

یذكر الطلبة مفهومهم -
 كسارلمصطلح  ان

  .الضوء
یذكر الطلبة بعض -

 كسار اناألمثلة على 
  .الضوء

25  
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الضوء وطرح فالشات 
تبین  الحاسوب على

  .انكسار الضوء
بعد ذلك یوضح المعلم -

للطلبة قانون انعكاس 
الضوء عبر اجراء النشاط 

 مع عرض فالش ،6رقم 
  .نونیوضح هذا القا

   
  
  

 فالشوذلك من خالل عرض 
تظهر ذلك بواسطة البرنامج 

ومن خالل اجراء . الحاسوبي
یوضح  الذي  13النشاط 

 عند انتقاله من انكسار الضوء
  . وسط شفاف الى آخر

تكون یناقش المعلم طلبته -
زاویة السقوط وزاویة االنكسار 

عند انكسار الضوء بین 
  .وسطین مختلفین 

یشترك المعلم مع -
طلبته في التوصل الى 

لعملیة االنكسار تفسیر 
  .بین األوساط المختلفة

  
  

  مرحلة التغذیة الراجعة
في بدایة الحصة الثانیة 

یتم كتابة االفكار الرئیسة 
التي عرضت في الحصة 

السابقة على البرنامج 
  الحاسوبي

مراجعة عامة لما تم عرضه 
في الحصة السابقة و االجابة 
عن استفسارات الطلبة حول 

طرح اسئلة الواجب البیتي و 
  -:مثل

  ؟انكسار الضوءما المقصود 
 نكساركیف تحصل عملیة ا

  ؟الضوء 
  
  

یجیب الطلبة على 
  االسئلة المطروحة

5  
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 .دقیقة)40(   المدة الزمنیة                 الحصة الثانیة           �

  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالت كمعلم  المراجع المستخدمة
  مقدمة تثیر اهتمام الطلبة

یعرف المقصود -
  بانكسار الضوء 

یوضح الطالب -
انكسار الضوء بین 

  وسطین شفافین 
  

  -:اسئلة ومناقشة صفیة
یطرح المعلم على الطلبة االسئلة 

  :التالیة
   الضوء ؟نكسارما المقصود با

كیف تحدث عملیة انكسار 
  الضوء ؟

یقوم المعلم بتعریف 
  .انكسارالضوء

بقوم المعلم بتوضیح -
وزاویة زاویة السقوط 

  .االنكسار
  

10  

  ) الضوءكساران(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمیة 
یتوصل المعلم مع 

توضیح هل طالبه الى 
تختلف سرعة الضوء 

باختالف صفات 
 وما ،الوسط المار فیه

عالقة انكسار الضوء 
  بذلك؟

  الحاسوب 

یقوم المعلم بتوصل مع طالبه 
الكثافة الضوئیة الى تعریف 
كما یعطي ،نكساروعالقتها باال

أمثلة على ذلك ویوضحها من 
خالل فالش تعلیمي یعرض عبر 

 .الحاسوب
  

یذكر الطلبة مفهومهم -
الكثافة لمصطلح  

  .الضوئیة
  
.  
  
  

25  

  مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة 
الثالثة  يتم كتابة 

االفكار الرئيسة التي 
عرضت في الحصة 

السابقة على البرنامج 
  الحاسوبي

اجعة عامة لما تم عرضه في مر
الحصة السابقة و االجابة عن 

استفسارات الطلبة حول الواجب 
البیتي الذي یطلب المعلم من 

خالله من الطلبة التمثیل برسم 
توضیحي انكسار شعاع ضوئي 
عند سقوطه من الهواء الى الماء 

مبینا زوایا السقوط ،ثم الزجاج
 واالنكسار؟

  

یجیب الطلبة على 
  لمطروحةاالسئلة ا

5  
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 .دقیقة)40(      المدة الزمنیة                       حصة الثالثة       ال �

  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالت كمعلم  المراجع المستخدمة
  مقدمة تثیر اهتمام الطلبة

يدخل المعلم وبيده 
منشور ويخبر طالبه 
أنهم سيدرسون عملية 

انكسار الضوء في 
  .المنشور

  
  

  -: صفیةاسئلة ومناقشة
يسأل المعلم الطلبة ھل الحظوا 

يوما ظهور ألوان عند سقوط 
الشمس على قلم الحبر الجاف 

  المصنوع من البالستيك الشفاف 

  
  

10  

  )انكسار الضوء(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمية 
يناقش المعلم مع طالبه 
عملية انكسار الضوء 
في المنشور وذلك من 

خالل اجراء النشاط 
15.  

   
  
  

یقوم المعلم بتوصل مع طالبه 
لظهور ألوان عند الى تفسیر 

سقوط الشمس على قلم الحبر 
الجاف المصنوع من البالستيك 

  .الشفاف
 ،15من خالل اجراء النشاط 

وبعد اجراء النشاط يالحظوا أن 
الضوء األبيض عند سقوطه 

على المنشور قد تحلل الى عدة 
الوان  تشبه أأللوان التي تظهر 

  . قزحفي قوس
يعرض المعلم فالش على 

الحاسوب يوضح سقوط انكسار 
  .الضوء في المنشور

  

یشترك الطلبة في 
مجموعات ألداء النشاط 

  .والحصول على نتیجة
  

25  

  مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة 
الرابعة يتم كتابة 

االفكار الرئيسة التي 
عرضت في الحصة 

السابقة على البرنامج 
  الحاسوبي

جعة عامة لما تم عرضه في مرا
الحصة السابقة و االجابة عن 

استفسارات الطلبة حول الواجب 
  -:البیتي و طرح اسئلة مثل

ما سبب ظهور ألوان مختلفة عند 
 سقوط الضوء على المنشور ؟

  

یجیب الطلبة على 
  االسئلة المطروحة

5  
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 .دقیقة)40(  المدة الزمنیة                   حصة الرابعة           ال �

  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالت كمعلم  \
  مقدمة تثیر اهتمام الطلبة
تؤدي العدسات بأنواعها 
المختلفة دورا مهما في 

وأوضح ،حياتنا اليومية
مثال على ذلك النظارات 

الطبية والمجاھر التي 
تدخل العدسات في 

 .صناعتها

  

  -:اسئلة ومناقشة صفیة
  :التالیةیطرح المعلم على الطلبة االسئلة 

  ما العدسة؟
  ما أنواع العدسات ؟

  ما هي األخیلة المتكونة في العدسات؟

  
  
  

10  

  )انكسار الضوء(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمية 
يتوصل المعلم مع 
طالبه الى تعريف 

 ،العدسة وذكر أنواعها
  .16مع اجراء النشاط 

   
  
  

یقوم المعلم بتوصل مع طالبه الى تعریف 
سم شفاف من الزجاج أو العدسة وهي ج

 ویمكن ،البالستیك محدود بسطحین كرویین
أن یكون أحد السطحین كرویا ویكون اآلخر 

المحدبة (والتعرف أنواع العدسات ،مستویا
 والتعرف على بعض ،)والمقعرة 

مركز (المصطلحات المتعلقة بالعدسات 
 ) المركز البصري للعدسة ،بعد بؤري،التكور

  .16وذلك من خالل النشاط 

یذكر الطلبة -
مفهومهم 

لمصطلح  
  .العدسات

یذكر الطلبة -
  .أنواع العدسات

یوضح الطلبة -
بعض 

المصطلحات 
المتعلقة 
  .بالعدسات

25  

  مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة 

الخامسة يتم كتابة 
االفكار الرئيسة التي 
عرضت في الحصة 

السابقة على البرنامج 
  الحاسوبي

 تم عرضه في الحصة مراجعة عامة لما
السابقة و االجابة عن استفسارات الطلبة 

  -:حول الواجب البیتي و طرح اسئلة مثل
  ما المقصود بالعدسات؟

 ما انواع العدسات وصفاتها؟
 ماذا تتوقع ان یحدث اذا وضع مصدر 

ضوئي في بؤرة عدسة محدبة؟ ارسم األشعة 
  الخارجة من العدسة؟

  

یجیب الطلبة 
على االسئلة 

  طروحةالم

5  
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    .دقیقة)40(  المدة الزمنیة             الخامسة           : حصةال �

  الزمن نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة
  مراجعة الحصة السابقة

 یوضح الطلبة مفهوم -
  العدسات

یذكر الطلبة انواع - -
  .العدسات

-  

  :أسئلة و مناقشة صفیة
االسئلة یطرح المعلم على الطلبة 

  :التالیة
  ما صفات كل نوع من انواع العدسات؟

یجیب الطلبة 
على االسئلة 

  المطروحة

5  

    )انكسار الضوء(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمیة 
یشرح و یوضح المعلم -

خصائص األخیلة في 
  العدسة المحدبة

    
  
  

یشرح و یوضح المعلم خصائص -
األخیلة في العدسة المحدبة من خالل 

  .17ء النشاط اجرا
یستنتج المعلم بمساعدة الطالب قانون 

ثم یبین ،قانون مقدار التكبیر،العدسات
لهم حاالت العدسة األربعة بعد أداء 

النشاط مع عرض فالشات على 
  الحاسوب توضح هذه الحاالت

 یتعاون -
الطلبة في اجراء 

  .17النشاط 
  
  

30  

 یقوم المعلم بتقسیم :مناقشة الصف  
موعات كل مجموعة الطلبة الى مج

طالب ویطلب منهم )7-5(مكونة من 
مشاركته في أداء النشاط الذي توضح 
  خصائص األخیلة في العدسة المحدبة 

    

  مرحلة التغذیة الراجعة
في بدایة الحصة 
السادسة یتم كتابة 

االفكار الرئیسة على 
البرنامج الحاسوبي ویتم 

طرح االفكار الرئیسة 
  للدرس السابق

مة سریعة لما تم عرضة في مراجعة عا
الحصة السابقة واإلجابة عن استفسارات 

  .الطلبة

یجیب الطلبة 
على االسئلة 

  .المطروحة
  

5  
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  دقیقة)40(      المدة الزمنیة              الحصة السادسة �

  الزمن  نشط المتعلم   مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة 
  مراجعة الحصة السابقة

ع  یراجع المعلم أنوا-
انعكاس الضوء المنتظم 

   .وغیر المنتظم

  :أسئلة و مناقشة صفیة
یطرح المعلم على الطلبة االسئلة 

  :التالیة
  ماهي أنواع انعكاس الضوء ؟

كیف یحدث االنعكاس على السطح 
  المصقول وعلى السطح الخشن ؟

یجیب الطلبة على 
  االسئلة المطروحة

10  

  مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمیة
ح و یوضح  یشر-

المعلم خصائص األخیلة 
  في العدسة المحدبة

    

  

یشرح و یوضح المعلم خصائص - -
األخیلة في العدسة المقعرة من خالل 

  .18اجراء النشاط 
 یقوم المعلم بتقسیم :مناقشة الصف

الطلبة الى مجموعات كل مجموعة 
طالب ویطلب )7-5(مكونة من 

منهم مشاركته في أداء النشاط الذي 
ائص األخیلة في العدسة توضح خص

  .المقعرة
یتعاون المعلم مع الطلبة في اعداد 

  خریطة مفاهیمیة للعدسات

یتعاون الطلبة في -
 18اجراء النشاط 

.  
  

25  

  مرحلة التغذیة الراجعة 
في بدایة الحصة 
السابعة یتم كتابة 

االفكار الرئیسیة على 
البرنامج الحاسوبي ویتم 
طرح االهداف الرئیسیة 

  .السابقللدرس 

مراجعة عامة وسریعة للدرس السابق 
وذلك لالجابة على استفسارات الطلبة 

  .حول الواجب البیتي
  

یجیب الطلبة على 
  .االسئلة المطروحة

5  
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    دقیقة   40:   المدة الزمنیة  السابعة :الحصة 
  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالت كمعلم  المراجع المستخدمة

  بةمقدمة تثیر اهتمام الطل
كتابة قانون العدسات -

العام ومقدار التكبير 
على اللوح الستخدامھا 

  .في حل مسائل عددية
  

  -:اسئلة ومناقشة صفیة
یطرح المعلم على الطلبة االسئلة 

  :التالیة
متى تكون اشارة البعد البؤري 
موجبة ومتى تكون سالبة عند 

  حل المسائل العددیة ؟

  10  

  )انكسار الضوء(لمية مرحلة التفاعل مع المعرفة الع
يحل المعلم مسألة 

عددية على السبورة 
ليوضح للطالب كيفية 
تطبيق قانون العدسات 

العام ومقدار التكبير في 
حاالت العدسات 
  .المقعرة والمحدبة

  
  

یكتب المعلم مجموعة من 
المسائل ویطلب من الطلبة حلها 

مع األطالع على اجابات 
الطالب ومشاركتهم الحل على 

  .ورةالسب

یحل الطلبة المسائل -
التي كتبها المعلم على 

  .السبورة
  

25  

  مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة الثامنة 

يتم كتابة االفكار 
الرئيسة التي عرضت 

في الحصة السابقة على 
  البرنامج الحاسوبي

مراجعة عامة لما تم عرضه في 
الحصة السابقة و االجابة عن 

 الواجب استفسارات الطلبة حول
 .البیتي

  
  

یجیب الطلبة على 
  االسئلة المطروحة

5  
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     دقیقة 40:الثامنة             المدة الزمنیة:الحصة
  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مراجعة الحصة السابقة
  . تعریف العدسات-

ذكر بعض استخدامات 
  .العدسات بشكل عام

  :فیةأسئلة و مناقشة ص
باي جزء من أجزاء الجسم تشبه 

  العدسة؟

یجیب الطلبة على 
  االسئلة المطروحة

5  

    )انكسار الضوء(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمیة 
یشرح و یوضح المعلم -

  عن العین البشریة 
-   

یشرح و یوضح المعلم أجزاء -
كما یوضح أین ،العین البشریة

 وكیف تحدث ،توجد عدسة العین
  وعن تكیف العین  ،الرؤیة

  

-  30  

  مرحلة التغذیة الراجعة
في بدایة الحصة 
التاسعة یتم كتابة 

 الرئیسة على األفكار
البرنامج الحاسوبي ویتم 

 الرئیسة األفكارطرح 
  للدرس السابق

مراجعة عامة سریعة لما تم 
عرضة في الحصة السابقة 

  .واإلجابة عن استفسارات الطلبة

  5  
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  دقیقة)40(            المدة الزمنیة الحصة التاسعة      �

  الزمن  نشط المتعلم   مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة 
  مراجعة الحصة السابقة

 یراجع المعلم  ما -
ذكره عن العین البشریة 

  .وعن تكیف العین

  :أسئلة و مناقشة صفیة
   العین ؟أجزاءما 

  كیف تحدث الرؤیة ؟
  

یجیب الطلبة على 
  ة المطروحاألسئلة

10  

  مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمیة
یشرح المعلم عیوب -

قصر (االبصار 
 ).طول النظر ،النظر

  

 یشرح المعلم عن عیوب -
االبصار الناتجة عن وجود خلل 

وهذه العیوب تتمثل في ،في العین
 .قصر النظر وطول النظر

  

 
.  

25  

  مرحلة التغذیة الراجعة 
في بدایة الحصة 

بة العاشرة  یتم كتا
 الرئیسیة على األفكار

البرنامج الحاسوبي ویتم 
 الرئیسیة األهدافطرح 

  .للدرس السابق

مراجعة عامة وسریعة للدرس 
 على لإلجابةالسابق وذلك 

استفسارات الطلبة حول الواجب 
  .البیتي وطرح أسئلة

 إصابةأي فئة عمریة أكثر 
  بطول النظر ؟

 إصابةأي فئة عمریة أكثر 
  بقصر النظر؟

  

 الطلبة على یجیب
  . المطروحةاألسئلة

5  
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      دقیقة 40:العاشرة           المدة الزمنیة: الحصة*
  الزمن  نشاط المتعلم  مدخالت كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثیر اهتمام الطلبة
تستخدم العدسات 

بشكل كبير في حياتنا 
  .العملية

  

  -: ومناقشة صفیةأسئلة
 األسئلةة یطرح المعلم على الطلب

  :التالیة
اذكر مجموعة من التطبیقات العملیة 

  للعدسات في حیاتنا؟

یجیب على األسئلة 
  .المطروحة علیه

  

10  

  )انكسار الضوء(مرحلة التفاعل مع المعرفة العلمية 
يوضح المعلم للطلبة 
االستخدامات العملية 

  .للعدسات في حياتنا

یقوم المعلم بالشرح عن مجموعة من 
 اآلالت( العملیة للعدسات التطبیقات
المجهر ،المجهر البسیط،البصریة
  )الكامیرا ،المقراب،المركب

  
  

یعدد مجموعة من 
 األخرىاالستخدامات 

للعدسات غیر المذكورة 
 .في الكتاب

  

25  

  مرحلة التغذية الراجعة
في بداية الحصة 

  يتم كتابة التالية
 الرئيسة التي األفكار

عرضت في الحصة 
 البرنامج السابقة على

  الحاسوبي

مراجعة عامة لما تم عرضه في 
الحصة السابقة و االجابة عن 

استفسارات الطلبة حول الواجب 
 .البیتي

  

  5  
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The Effect of Employing Computerized Program On the Achievement 
of Eighth Grade Students' in The Unite of Optics and Their Attitudes 

Toward Science Learning in Tubas District. 
Prepared by 

Abla  Hassan Abdullah Saleh 
Supervised by 

Dr.  Soheil Hussein Salha  

Abstract 
The study aimed to identify the effect of employing computerized 

program on the achievement of eighth grade students' in the unit of optics 

and their attitudes toward science learning in tubas district. the researcher 

prepare a computerized unit in science and measured the achievement for 

eighth-grade students, in addition to students attitude towards learning 

science. The study population consisted of all students in eighth grade in 

Tubas public schools scholastic year 2014/2015, with a total of (1190) 

students (Ministry of Education and Higher Education 2014/2015). The 

study sample consisted of (60) female students divided into  (30) student in 

control group and (30) students in experimental group. The researcher 

applied a set of tools that consisted of a test that measures the eighth-grade 

students achievement and a scale of attitudes toward science. The study 

instrument reliability coefficient was (0.75). 

The results indicated that there is a statistically significant difference 

at (0.05 = α) between the means of students in the experimental group and 

control group attributed to the teaching method (traditional, employing 

computerized program). The results were in favor of the experimental 

group. 

The results of the study also showed that there is a statistically 

significant diffiernce  (0.05 = α) between the means of the students' 

attitudes towards science attributed to the teaching method (traditional,  



 C

computerized program) in favor of the experimental group that studied the 

optics unit from the primary eighth grade textbook using computerized 

program. 

Based on the study findings, the researcher recommends  the scince 

culricullum team to improve teaching methods using  computerized 

program in scince, in addition,  recommends conducting training courses 

for scince teachers and superviosors to increase their awareness of the 

importance of using  of computerized program in teaching scince since the 

results of this study spports  scince culricullum and as a suitable tool in 

supporting scince teaching strategies, moreover, conducting regular 

improvement for scince culricullum and computerized applications that 

cope with the technological and scientific development. 
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