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 اإلهداء
   حممد األول البشرية معلم إىل
 .جناته  فسیح وأسكنهما واسعة، رمحة اهلل رمحهما ... وجدتي جدي روح إىل

 .جناته  فسیح وأسكنهما واسعة، رمحة اهلل رمحهما. ح أبناء أخي نضال واهلام إىل رو
 نبع احلنان متعهما اهلل بالصحة والعافية والعمر املديد.. إىل والدي الكرميني 

 ( .أبي الطيب  وأمي احلنون ) 
 .زوجتي الغالية، رمز العطاء والوفاء. ىل من مل تدخر جهدًا يف توفري كل سبل الراحة إ

 (. حممد، أمحد، سعيد)  أبنائي األعزاء  .و فلذة كبدي وقرة عيني ملك إىل مهجة قلبي
 .حفظهم اهلل ..  إىل إخواني  وأخواتي 
 . صانعي اجملد وبناء الغد .. إىل الشهداء امليامني 

 .آهلم خذ من عذاباتنا حىت ترضى : شعارهم .. إىل أسرانا العظماء 
 .اق عشاق املعايل رواد اآلف.. إىل طالب العلم 

 
 إليكم مجيعًا أهدي هذا العمل املتواضع
 وهو اهلادي واملوفق إىل سواء السبيل
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 الشكر والتقدير

 علم ال اللهم األمين، الوعد الصادق محمد سيدنا على والسالم والصالة العلمين، رب هلل الحمد
 وأرنا علمًا، وزدنا علمتنا، بما وانفعنا ،ينفعنا ما علمنا اللهم الحكيم، العليم أنت إنك علمتنا ما إال لنا

 القول يستمعون ممن واجعلنا اجتنابه، وارزقنا ،باطالً  الباطل وأرنا إتباعه، وارزقنا ،حقاً  الحق
 .الصالحين عبادك في برحمتك وأدخلنا أحسنه، فيتبعون

 :يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
كَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحًا تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِرَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ  "

 ( 11 :النمل ، آية )".الصَّالِحِنيَ

إلتمام هذه  حمده سبحانه على جزيل نعمه، وما غمرني به من فضل وتوفيق، إلى أن وفقنيأ
 .ويكون عونًا لي على طاعته ،ع، أسأل اهلل أن ينفع بهالجهد المتواض

 " يشكر الناس اليشكر اهلل من  ال "وانطالقًا من حديث المصطفى صلى اهلل عليه وسلم 
فإني أجد لزاما علي أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل والعرفان بالجميل واالحترام والتقدير لمن 

قبول اإلشراف على رسالة الماجستير أتقدم غمرني بالفضل واختصني بالنصح وتفضل علي ب
لتفضله بقبول اإلشراف  الرنتيسيمحمد محمود  /بالشكر والتقدير ألستاذي ومشرفي عطوفة الدكتور

رشاد وتوجيه أسال  ،على هذه الرسالة، وعلى ما بذله من جهد وعطاء، وما أسداه إلي من نصح وا 
يمة والتبعة الجسيمة وان يسدد على طريق الحق اهلل سبحانه أن يعينه على حمل هذه األمانة العظ

  .خطاه، وان يحرسه بعينه التي ال تنام، ويكأله بكنفه الذي ال يضام، ليظل من سدنة العلم وأهله

     / كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشة والحكم، كاًل من الدكتور
ه وتعالى أن يبارك فيه، وان ينفعنا بعلمه، وجعله ذخرًا وأسأل اهلل سبحان( عبد الرحمن اقصيعة ) 

الذي نهلت من ( مجدي سعيد عقل / ) لإلسالم والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والدكتور
فيض علمه، وانتفعت بآرائه السديدة، وتوجيهاته الرشيدة وقد زادني شرفا بقبول مناقشة هذه الرسالة، 

 .ن فضله، وأن يجزيه عني خير الجزاءأسأل اهلل أن ينعم عليه م
وال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أدوات 

لما قدمه لي من مساعدة في  مجدي عقل: الدراسة وبما قدموه من إثراء، وال أنسى أن أشكر الدكتور
 .إعداد أدوات الدراسة



 ه  

كارم الذين كان لهم الدور الكبير في النصح واإلرشاد على مدار والشكر موصول لزمالئي األ
، فتحي يوسف: األستاذ، و عصام ديب: دراستي ووصواًل إلى مناقشة رسالتي، فأشكر األستاذ

فصل الحسني، :  واألستاذ. أحمد زقوت:  واألستاذباسل اصرف  :المهندسو  سعيد مشعل: واألستاذ
 . غزة  –علم واإلنتاج مصادر الت مركزوجميع العاملين في 

وأخص بالذكر إدارة  ،حسن سالمة األساسية العليا للبناتكما أتوجه بالشكر والتقدير لمدرسة 
على ما قدموه من  والء أبو كميل: ةاألستاذ، و سهير أبو شمالة: مديرة المدرسة األستاذةو  ،المدرسة

لما قدمه  محمد بركات:األستاذوكما ال أنسى ابن أخي  ،تسهيالت يسرت لي تطبيق أدوات الدراسة
على ما بذله من جهد في ، محمد الصاوي: األستاذلي من مساعدة في طباعة الرسالة، وتنسيقها، و 

  .التدقيق اللغوي للرسالة أسأل اهلل أن يجعله في ميزان حسناتهم جميعا

لما عانوه معي  كما أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل والتوقير النبيل إلى جميع أفراد أسرتي
طوال إعداد هذه الرسالة، وأخص بالذر أمي الحبيبة طريقي المستقيم وطريق الهداية والتي تتسابق 
الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها، وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها ليخفف من 

أن يعنني على حسن حزني وآالمي، وأب العزيز الذي كان حكمتي وعلمي وأدبي وحلمي أسأل اهلل 
صحبتهما بالمعروف في الدنيا، وأن يقر عيونهما بالفردوس األعلى في اآلخرة، وزوجي المخلصة 

تدخر جهدًا كانت قبس الضياء في عتمة البحث، ومنحتني الثقة وغرست في نفسي قوة العزيمة ولم 
 .في سبيل راحتي، أسأل اهلل أن يحفظها من كل سوء وأن يجزيها خير الجزاء

هؤالء من ذكرتهم من أصحاب الفضل، أما من غفلتهم من غير قصد فلهم مني كل الشكر 
والتقدير، وأخيرا أسأل اهلل أن أكون قد وفقت في بحثي هذا فما كان من صواب فمن اهلل وفضل، 
وما كان من قصور، أو نسيان فمن نفسي والشيطان، فأستغفر اهلل من زالت نفسي وسيئات عملي، 

 .سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينوصلي اهلل و 
 ( 88: ، آية هود )" وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ"

 

 العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر
 الباحث                                                                                               

 زياد سعيد بركات



 و  

 الدراسة ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية إستراتيجية التعلم بالمشاريع  في تنمية مهارات 
( 6002) بإتباع نموذج محمد خميس لة لدى طلبة الصف العاشر األساسي،تصميم الدارات المتكام

 .للتصميم التعليمي

لباحث المنهج الوصفي في مرحلة التحليل والمنهج التجريبي عند قياس فاعلية ولقد استخدم ا 
المقرر في ضوء إستراتيجية التعلم بالمشاريع، وتمثل المتغير المستقل في هذه الدراسة بإستراتيجية 

رات التعلم بالمشاريع ،كما تمثلت المتغيرات التابعة في تنمية المهارات المعرفية واألدائية لتصميم الدا
 .المتكاملة

ولقد تكونت عينة الدراسة من طالبات الصف العاشر األساسي، من مدرسة حسن سالمة  
طالبة، ولقد قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة التي تمثلت ( 53)األساسية بغزة، وبلغ عدد الطالبات 

لة، وتم التأكد في االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة الخاصة بمهارات تصميم الدارات المتكام
 .من صدق هذه األدوات وثباتها وصالحيتها

ولقد اتبع الباحث مراحل وخطوات نموذج محمد خميس في تصميم وتطوير المقرر في ضوء 
التحليل، التصميم، التطوير، : إستراتيجية التعلم بالمشاريع، ولقد تضمن النموذج المراحل التالية

ث للتطبيق البعدي للدراسة وحساب التقديرات الكمية ألدوات التقويم واالستخدام، وبعد إجراء الباح
على الكمبيوتر، ( SPSS)البحث قام الباحث باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 .ثم قام الباحث بتفسير النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات 

بين متوسط (  α 0.05  = )عند مستوى  إحصائياوقد توصلت الدراسة إلى وجود فرق دال 
قبل  واألدائية درجات الطلبة الذين درسوا بإستراتيجية التعلم بالمشاريع الفردية في المهارات المعرفية

     عند مستوى دال إحصائيا فرق ، كما يوجدلصالح التطبيق البعدي تطبيق التجربة وبعد تطبيقها
 (=  α 0.05  )الجماعية في  بإستراتيجية التعلم بالمشاريع بين متوسط درجات الطلبة الذين درسوا

، كما يوجد لصالح التطبيق البعدي تطبيق التجربة وبعد تطبيقهاقبل المهارات المعرفية واألدائية 
بين متوسط درجات الطلبة الذين درسوا (  α 0.05  =) إحصائيا عند مستوى فرق دال 

رجات الطلبة الذين درسوا بإستراتيجية التعلم بإستراتيجية التعلم بالمشاريع الفردية وبين متوسط د
  .الجماعيةبعد تطبيق التجربة لصالح  واألدائية بالمشاريع الجماعية في المهارات المعرفية



 ز  

وبذلك تكون (  1..9)  وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن معدل الكسب لبطاقة المالحظة بلغ 
يرة في تنمية مهارات تصميم الدارات المتكاملة لدى إلستراتيجية التعلم بالمشاريع الفردية فاعلية كب

 .الطلبة

وبذلك تكون (   9.1) كما أظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن معدل الكسب لبطاقة المالحظة بلغ 
إلستراتيجية التعلم بالمشاريع الجماعية فاعلية كبيرة في تنمية مهارات تصميم الدارات المتكاملة لدى 

 .الطلبة
ج الدراسة أن حجم التأثير إلستراتيجية التعلم بالمشاريع الجماعية يزيد عن       وتبين من نتائ

 .للتحصيل المعرفي واألدائي وهذا يعتبر حجم كبير(   0.90)  

 : أوصت الدراسة بضرورة وفي ضوء النتائج السابقة
عقد نظمة، و التعلم بالمشاريع الجماعية في تدريس وحدة اإللكترونيات، واأل استخدام إستراتيجية

كيفية تنفيذ تيجية التعلم بالمشاريع الجماعية، و دورات تدريبية للمعلمين في كيفية توظيف إسترا
لى وتوجيه المعلمين إ، على المهارات األدائيةالمشاريع العلمية، وكذلك أكدت الدراسة أهمية التركيز 

نولوجيا بإستراتيجية التعلم التك دروس متنوعة في مبحث وتصميم، تنميتها بطريقة منظمة ومقصودة
 .بالمشاريع الجماعية
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 فهرس الموضوعات
 

 رقم الصفحة الموضوع
 ب قرآن كريم 

 ج اإلهداء 

 د الشكر والتقدير
 و ملخص الدراسة 

 ح فهرس الموضوعات 
 م قائمة الجداول 
 ن قائمة األشكال 
 س قائمة المالحق
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 2 مقدمة الدراسة 
 3 مشكلة الدراسة 
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 6 أهداف الدراسة 
 6 أهمية الدراسة 
 7 حدود الدراسة 

 7 مصطلحات الدراسة
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 8 أدوات الدراسة
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 26 إستراتيجية التعلم بالمشاريع من خالل المجموعات الصغيرة: المحور الثالث 

 26 تنظيم المجموعات الصغيرة 
 27 تقسيم المجموعات الصغيرة 



 ي  

 28 جواء المناسبة لعمل المجموعات الصغيرة في البحثاأل
 28 عدد أفراد المجموعة الصغيرة والوقت المخصص لنشاطها في البحث

 28 أهم أنشطة المجموعات الصغيرة
 21 ايجابيات أسلوب المجموعات الصغيرة
 51 تحديات أسلوب المجموعات الصغيرة

 51 ريبيةنماذج تصميم البرامج التد: المحور الرابع 
نتاج المواد والوحدات التعليمية" كمب" نموذج   51 لتصميم وا 
 55 الوحدة لتطوير المنظومات التعليمية للدرس أو" الجزار"نموذج 
 53 للتصميم والتطوير التعليمي" خميس"نموذج 

 21 مهارات تصميم الدارات المتكاملة: المحور الخامس 
 21 تعرف المهارة 

 21 ميم الدارات المتكاملةخصائص مهارات تص
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 :مقدمة الدراسة 
أدى إلى إحداث  هذا االنفجار و  ،والتكنولوجي عصر االنفجار المعرفيأنه يتميز العصر الحالي ب

فكان البد  ،جميعهاالعلمية والتقنية والمعرفية  جوانب الحياةطالت  ،مختلفةسريعة تغيرات وتطويرات 
التطططططور مطططن مواكبططططة هطططذا التقطططدم العلمطططي و ؛ واالسطططتفادة منهطططا التكيطططف معهططططا حتطططى يسطططتطيع   لإلنسطططان

 أثططرتتكنولوجيططا أهططم المجططاالت التططي العططد وت   صططغيرة، م قريططةً العططال مططن الططذي جعططلالتكنولططوجي الهائططل 
لتحطاق االو  ،مطلبطا أساسطيا مطن أجطل مواكبطة هطذا التططور وتعطد كافطة،بشكل كبير علطى جوانطب الحيطاة 

خاصطة  –التقنيات الحديثة  هذه لالستفادة من دائماً  العملية التعليميةوسعت  بركب الحضارة والتقدم،
 حديثطة   مفطاهيم   إيجطادوالعمطل علطى  تغيير سلوك المتعلم، أجلمعها من والتفاعل  ،استراتيجيات التعلم

ت القططائمين علططى خبططرا إثططراء   كططي يططتموالتكنولططوجي  ،التقططدم العلمططيتتفططق مططع هططذا االنفجططار المعرفططي، و 
 . العملية التربوية

 نتيجةً ؛ باستمرار تتغير وتتطور التربوية   أن األهداف والغايات التعليمية   ،التربويون بعض يرىو 
وذلك في ضوء  :والسياسية  واالقتصادية، والثقافية، وظروفه االجتماعية، ت المجتمع،لتغير متطلبا

. وتحدياته المستقبلية ومستجداته السريعة، وتحوالته المتسارعة، وتوقعاته اآلنية، تغيرات العصر،
تبعا لتغير ؛ اذجهاونم وأساليبها، ها،وطرائق ستراتيجيات تدريس العلوم الحديثة،تتنوع ا ظل ذلكوفي 

 .لى المدرسة البنائية من جهة أخرىوالتحول إ هة،النظرة إلى طبيعة عملية التعلم والتعليم من ج
 ( .9 : 6002 ،زيتون )                                                                   

والتخطططيط للعمليططة التعليميططة  التعلططيم والططتعلم،تتططرك عمليططات  أنوفططي هططذا العصططر لططم يعططد مقبططوال 
طط إعططدادال بططد مططن و  ،والخطططأوتنفيططذها لالرتجططال والعشططوائية والمحاولططة  ء فلسططفة واضططحة و  مسططبق فططي ض 

ف بكطططل واسطططتراتيجيات الطططتعلم المناسطططبة للمجتمطططع المسطططتهد ،العمليطططة التعليميطططة  أهطططدافعنهطططا  تنبثطططق،
وظطططروف تعلطططم ذات طبيعطططة  وه فطططي بيئطططة ثقافيطططة معينطططة،طلبطططات نمطططومت خصائصطططه النفسطططية وقدراتطططه،

 ( 222: 9111 ،أحمد ) .لنظما أسلوبوفي ظل مفهوم تكنولوجيا التعليم القائم على  خاصة،

وقطططد جطططاءت اسطططتراتيجيات التطططدريس مطططن مصطططادر متعطططددة ومطططدارس مختلفطططة فطططي فلسطططفتها التربويطططة، 
فلكل منها رأيها فطي طبيعطة . يجابية في التعلم ونظرياتها التعليمية، وتركيزها على بعض الجوانب اإل

الططططتعلم، وشططططكل البيئططططة الالزمططططة لحدوثططططه، والنشططططاطات التططططي تططططؤدي إليططططه، والتخصططططص الططططذي تناسططططبه، 
لططططذا يجططططدر بالمططططدرس أن ينططططوع فططططي طرقططططه  ،مططططة لتططططوفير قططططدر مططططن النمططططو نتيجططططة لططططهواإلمكانيططططات الالز 

ة الدراسطططية، ومطططا يصططاحبها مطططن ظطططروف ومتغيطططرات واسططتراتيجياته بمطططا يطططتالءم وطبيعطططة الطلبططة، والمطططاد
  (  .90: 6090،  الحالق)  .وتجارب سابقة حول الفرد ومستقبله ،أخرى انطالقًا من فلسفة خاصة
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 ،المناسططبة لتططدريس مبحططث التكنولوجيططا اإلسططتراتيجياتكأحططد وتعتبططر إسططتراتيجية الططتعلم بالمشططاريع 
وحطدة اإللكترونيطات لمطا تتضطمنه مططن  ،عمليططة مثطلوخاصطة الموضطوعات التطي تتطلطب تنميطة مهطارات 

 .مشاريع علمية هادفة تساعد على تنمية المهارات المعرفية واألدائية لدى الطلبة

عمطل : ع طبيعة العلم ومنهطاعددا من األهداف التي تتالقى م بالمشاريعتحقق إستراتيجية التعلم و 
 فطي تططوير المعرفطة، وغيرهطا مطن األهطداف، الفرق، وشرط اإلجماع العتماد المعرفطة، ودور المناقشطة

ة فططي ت المسططاندة لالسططتراتيجيات الرئيسططمططن االسططتراتيجيا تعططد بالمشططروع مين إسططتراتيجية التعلططإلططذلك فطط
 (  992 :6001 ،البلوشي و سعدي ) .مبني على االستقصاء ودورة التعلمتدريس العلوم كالتعلم ال

يكطططون لهططا أثطططرًا كبيطططرًا فطططي تنشطططيط عمليطططة الطططتعلم فاسططتخدام المشطططروعات ضطططمن المنطططاهج الدراسطططية 
تنظططيم إجططراءات التنفيططذ مططن أجططل و  التخطططيط لططه، المشططروع ثططم، بحيططث يقططوم الطالططب بصططياغة أهططداف

 (  9.2:  6001،الشين )  .تحقيق تلك األهداف

 :على أهمية إستراتيجية التعلم بالمشاريع مثلالعديد من الدراسات  دللت قدو 
لكترونيططة إلوجططود فاعليطة كبيططرة إلسططتراتيجية الططتعلم بالمشططاريع ا: توصططلت إلططى(  6096: عقططل)دراسطة 

 .في تنمية التحصيل المعرفي واألدائي لدى الطالبات
ينمي مهارة  ،علم بالمشاريع القائم على الويبتأن ال: توصلت إلى ( 6090: الصيعري ) ودراسة 

 .لطالبات في مادة الحاسوب لدى احل المشكالت وزيادة التحصيل 
وجود فاعلية كبيرة لنموذج التعلم القائم على المشروعات  :توصلت إلى ( 6001: الشين ) دراسة و 

 .في تنمية مهارات التنظيم الذاتي واألداء األكاديمي في الرياضيات
وعات فططي تنميططة فعاليططة اسططتخدام الططتعلم القططائم علططى المشططر : توصططلت إلططى( Intel :2008)ودراسططة 

واستشططططراف معرفيططططة، والمهاريططططة، والوجدانيططططة، وقططططدرة الطططططالب علططططى التنظططططيم، والتخطططططيط، المهططططارات ال
 .المستقبل

يحفططز  ،الططتعلم القططائم علططى المشططروعات أن: توصططلت إلططى ( Graummann : 2007) دراسططة و 
 . أنها من أفضل أنظمة التعليم في العالم وعدها لى التعلم،الطالب ع

يسططهل المعرفططة  ،المشططروعات أن الططتعلم القططائم علططى :إلططى توصططلت(  Shaft : 2007)  دراسططة و 
 .القدرة على حل مشكالت أكثر تعقيداً  ويمنحهم للمحتوى،

تططططططوير تطططططدريس  إلطططططى(  6001:  برغطططططوت) مثطططططل دراسطططططة ولقطططططد سطططططعت العديطططططد مطططططن الدراسطططططات 
وذلطططططك مطططططن خطططططالل تجريطططططب العديطططططد مطططططن  ف تحسطططططين مسطططططتوى أداء الطلبطططططة فيهطططططا،بهطططططد؛ التكنولوجيطططططا
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 ،دفططططةوالبرمجيططططات التعليميططططة الها ،بنططططاء البططططرامج الموجهططططة أو ،واألسططططاليب ،والطططططرق ،راتيجيات االسططططت
 .ورفع مستوى التحصيل فيها ،وتدريس التكنولوجيا ،تنمية انيةكإمعلى  وقدمت هذه الدراسات دليالً 

 العديطد   تيطجر أ   فعطال   منه مطن منطلقطات فكريطة لتنظطيم تعلطم  ومطا تتضط ،النظريطة البنائيطة إطاروفي 
ن مسططتوى لتحسططي وأثرهططا ،قائمططة علططى الفلسططفة البنائيططةالسططتراتيجيات مططن الدراسططات الختبططار فاعليططة اإل

التططي كشططفت  بالمشططاريعم الططتعل إسططتراتيجيةين هططذه االسططتراتيجيات بططومططن  ،لفططةفططي مباحططث مخت الطلبططة
خططالل اختيططار  وذلططك مططن ،التفكيططر أنططواعبعططض الدراسططات عططن فاعليتهططا فططي تنميططة التحصططيل وبعططض 

اختططار الباحططث مشططاريع علميططة هادفططة، و ذها علططى صططورة وتنفيطط ،بعططض مخططططات الططدارات الكهربائيططة
مشطاريع علميطة واقعيطة، تسطاعد فطي تنميطة المهطارات  مطن هيحتويط لماوذلك ، موضوع الدارات المتكاملة

توظيطف كيفية إلبداع في جال اإللكترونيات، وتنمي لديهم مهارة ااألدائية لدى الطلبة في مالمعرفية و 
 .العناصر اإللكترونية في مشاريع علمية جديدة

 إعطداد :إلطىفهو بحاجطة  ،جديد في واقعنا الفلسطيني مبحثالتكنولوجيا  مبحث أنوعلى اعتبار 
التطي وضطع مطن  األهطدافبمطا يحقطق ؛ واالسطتراتيجيات المختلفطة بطالطرق هتدريسط معلمين قادرين علطى

 مبحططثحديثططة فططي تعلططيم باحططث حاجططة تططدعوه للبحططث فططي مجططال اسططتراتيجيات فقططد وجططد ال لططذا ،جلهططاأ
الخاصطططططة بمبحطططططث  األهططططدافبكطططططل كفططططاءة لتحقيطططططق  ،التطططططي تمكططططن المعلطططططم مططططن تدريسطططططها ،التكنولوجيططططا
وهططذه  ،بالمشططاريعم الططتعل إسططتراتيجية وقططد تبنططى ،الطلبططةتعزيططز قططدرات  إلططىوالتططي تهططدف  ،التكنولوجيططا

 ،لقسططم الوسططائل التعليميططة اً رئيسطط، و لمبحططث التكنولوجيططا امعلمطط ث باعتبططارهالحاجططة التططي وجططدها الباحطط
 ،مختلفططة مططع المشططرفين ومططن خططالل لقططاءات   ،عشططرة أعططواممنططذ  العلميططة األنديططةفططي  اومططدرب ،امشططرفو 

اسطططتراتيجيات جديطططدة تمكطططنهم مطططن  إلطططىبحاجطططة  أنهطططموجطططد الجميطططع  ،هنفسطططوزمطططالء العمطططل فطططي المجطططال 
ومطططن خطططالل . المقطططرر جاراتهم فيهطططا بمطططا يتناسطططب مطططع المطططنهوتنميطططة مهططط ،وجيطططاالتكنول مبحطططثتطططدريس 
علطى حطد  ،فطي العطالم العربطيقليلطة  دهاجو  ،اإلستراتيجيةعلى الدراسات التي استخدمت هذه  اإلطالع

 الطدارات تصطميممهطارات  تنميطةفطي  اإلسطتراتيجيةأي بحطث حطول تطبيقطات هطذه  جطر  ولم ي  علم الباحث 
 . التكنولوجيا في غزة  بحثمفي  المتكاملة 
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 : مشكلة الدراسة
ًا لطططدى الطلبطططة قصطططور  هنطططاكمطططن خطططالل تطططدريس الباحطططث لمبحطططث التكنولوجيطططا، الحطططظ الباحطططث أن 

كطذلك الحطظ الباحطث عطدم إتبطاع إسطتراتيجية  ،الطدارات المتكاملطةفي تنمية مهارات تصطميم  بشكل عام
فططي  الطلبططةظططة نتططائج مالحتأكططدت المشططكلة عنططد تدريسططية معينططة عنططد تططدريس وحططدة اإللكترونيططات، و 

وتقيم المشاريع النهائية التي يقوم الطلبطة بإنتاجهطا فطي نهايطة الفصطل، حيطث كانطت جطودة  ،االختبارات
كما الحظ الباحث  تصميم تلك المشاريع منخفضة وال تتناسب مع المواصفات الموضوعة للمشاريع،

ط بططين المشططاريع والموصططفات التربويططة الجيططدة لتصططميم فططي كثيططر مططن تلططك المشططاريع عططدم وجططود ارتبططا
وللتصطدي لهطذه  ،أنفسطهمبيقطوم بهطا الطلبطة  االفتقطار إلطى مشطاريع فعليطة  المشروعات التعليميطة،  كطذلك 

وتدعمططه فططي  ،المشططكلة دعططت الحاجططة السططتخدام مشططاريع فعليططة تتسططق مططع محتططوى الكتططاب المدرسططي
 .ةمهارات تصميم الدارات المتكامل تنمية

 :اآلتيمشكلة الدراسة في السؤال الرئيس  وتتحدد
الصطف طلبطة لدى المتكاملة الدارات  تصميممهارات  تنمية في تعلم بالمشاريعإستراتيجية الفاعلية ما 

 ؟ بغزةاألساسي  العاشر
 : اآلتية الفرعية األسئلة منه ويتفرع

 ؟العاشرالصف  ةطلبالواجب تنميتها عند المتكاملة  الدارات تصميمما مهارات .9
 ما معايير تصميم المحتوى في ضوء إستراتيجية التعلم بالمشاريع؟. 6
 ؟الفردية بالمشاريع التعلمما صورة إستراتيجية . .
 ؟تيجية التعلم بالمشاريع الجماعيةما صورة إسترا. 0
متكاملطة لطدى مهطارات تصطميم الطدارات ال تنميطةما فاعلية إسطتراتيجية الطتعلم بالمشطاريع الفرديطة فطي . 1

 ؟  ف العاشر األساسيطلبة الص
لة لدى مهارات تصميم الدارات المتكام تنميةما فاعلية إستراتيجية التعلم بالمشاريع الجماعية في . 2

 ؟  طلبة الصف العاشر األساسي
الطلبطة بطين متوسطط درجطات (  α 0.05  ≤) ذات داللطة إحصطائية عنطد مسطتوى فطرق  يوجطدهطل . 2

الطلبططططة الططططذين درسططططوا درجططططات سططططتراتيجية الططططتعلم بالمشططططاريع الفرديططططة وبططططين متوسططططط الططططذين درسططططوا بإ
 . في التطبيق البعدي للتجربةبإستراتيجية التعلم بالمشاريع الجماعية 
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 :فروض الدراسة
 : اآلتيةأسئلة الدراسة تم صياغة الفروض  عنولإلجابة 

بططين متوسططط درجططات الطلبططة (  α 0.05  ≤) ق ذات داللططة إحصططائية عنططد مسططتوى ال توجططد فططر . 9
تطبيططق التجربططة وبعططد قبططل واألدائيططة الططذين درسططوا بإسططتراتيجية الططتعلم الفرديططة فططي المهططارات المعرفيططة 

 .تطبيقها
بططين متوسططط درجططات الطلبططة (  α 0.05  ≤) ق ذات داللططة إحصططائية عنططد مسططتوى ال توجططد فططر . 6

تطبيطق التجربطة وبعطد قبطل واألدائيطة  هطارات المعرفيطةالذين درسوا بإستراتيجية التعلم الجماعيطة  فطي الم
 .تطبيقها

الطلبططة بططين متوسططط درجططات (  α 0.05  ≤) ق ذات داللططة إحصططائية عنططد مسططتوى ال توجططد فططر  .3
الططططذين درسططططوا بإسططططتراتيجية الططططتعلم بالمشططططاريع الفرديططططة وبططططين متوسططططط درجططططات الطلبططططة الططططذين درسططططوا 

 .في التطبيق البعدي للتجربةواألدائية عية في المهارات المعرفية بإستراتيجية التعلم بالمشاريع الجما

 :أهداف الدراسة 
 : اآلتيةتسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف 

 . المتكاملة  الدارات تصميممهارات إعداد قائمة ب .9
 .إعداد قائمة بمعايير تصميم المحتوي في ضوء استراتيجية التعلم بالمشاريع .6
   .بالمشاريع الفرديةم التعلإستراتيجية  وءبناء برنامج في ض ..
 .  بناء برنامج في ضوء إستراتيجية التعلم بالمشاريع الجماعية  .0
الطططتعلم بالمشطططاريع الفرديطططة والطططتعلم بالمشطططاريع )الفطططروق فطططي فاعليطططة إسطططتراتيجية  الكشطططف عطططن .3

 .في تنمية المهارات المعرفية( الجماعية 
الطططتعلم بالمشطططاريع الفرديطططة والطططتعلم بالمشطططاريع )ية الكشطططف عطططن الفطططروق فطططي فاعليطططة إسطططتراتيج .6

 .في تنمية المهارات األدائية( الجماعية 

 :أهمية الدراسة
 :منها عدة تكمن أهمية الدراسة في نقاط 

تصميم مهارات وهي  ،العاشرالصف طلبة من أهم مهارات  اً مهم اً تتناول هذه الدراسة جانب.  9
 .المتكاملة الدارات

 .المتكاملة الداراتتصميم أن تساعد هذه الدراسة في الوقوف على أساسيات  من الممكن.  6
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التعلم  إستراتيجياتوالعلوم التطبيقية على التوجه نحو استخدام معلمي التكنولوجيا قد تشجع . .
 .بالمشاريع

  .بالمشاريعالتعلم إستراتيجيات استخدام  علىمباحث أخرى  معلميقد تشجع . 0
  .وتدريس التكنولوجيا بشكل خاص ،امالدراسة في تطوير التعليم التقليدي بشكل عقد تساعد هذه . 1
في إعداد  ،بالمشاريعم التعلقد توجه أنظار القائمين على التعليم بضرورة تبني إستراتيجية . 2

 .وتدريسهاالمساقات المختلفة 
ديدة في تدريس ج إستراتيجياتيفتح البحث الحالي المجال أمام بحوث أخرى الستخدام .  2

 .التكنولوجيا

 :حدود الدراسة
 : اقتصرت الدراسة على اآلتي

طالبطات الصطف العاشطر األساسطي بمدرسطة حسطن سطالمة األساسطية العليطا للبنطات بمدينطة  مطنعينة  -
مطن العطام الفصطل الدراسطي الثطاني ارة التربيطة والتعلطيم الفلسططينية، فطي غزة ضمن المطدارس التابعطة لطوز 

6099 – 6096 . 
ألساسططي الططواردة فططي زمططة لطالبططات الصططف العاشططر اتنميططة مهططارات تصططميم الططدارات المتكاملططة الال -

   .للصف العاشر األساسيالتكنولوجيا  بمبحثإللكترونيات وحدة ا

 :مصطلحات الدراسة
  :ستراتيجيةاإل.9

كافططة الوسططائل مجموعططة مططن اإلجططراءات الططذي يسططتخدم فيهططا المعلططم : يعرفهطا الباحططث إجرائيططًا بأنهططا
 .أهداف محددةواإلمكانات من أجل تحقيق 

 : التعلم بالمشاريع .2
مهمات تعليميطة بشطكل مجموعة األنشطة التي يقوم بها الطلبة ألداء : يعرفه الباحث إجرائيًا بأنه

 .أو مجموعات من أجل تحقيق أهداف محددة ،فردي
 :الدارات المتكاملة. .

قطع إلكترونية صغيرة مصنوعة من أشطباه الموصطالت تحتطوي فطي : يعرفها الباحث إجرائيًا بأنها
تقططوم  (المقاومططات، الثنائيططات، الترانزسططتورات)العناصططر اإللكترونيططة د مططن عططدتركيبهططا الططداخلي علططى 

  .بوظائف محددة
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 :المتكاملةالدارات  تصميممهارات  .4
لمتكاملطة الرقميطة مطن خطالل بنطاء الطدارات اتصميم قدرة الطلبة على : يعرفها الباحث إجرائيًا بأنها

( مطططططرحالت  ،ثنائيطططططات ،ترانزسطططططتورات ،مفطططططاتيح) سطططططتخدام عناصطططططر إلكترونيطططططة البوابطططططات المنطقيطططططة با
 .في مشاريع عملية ذات أهداف محددة الخطيةواستخدام الدارات المتكاملة 

 :هج الدراسةامن
 ،د حاجطططات المتعلمطططينوتحديططط ،اسطططتخدم الباحطططث المطططنهج الوصطططفي التحليلطططي فطططي تحليطططل المحتطططوى

وتحديططد معططايير تصططميم الططدارات المتكاملططة، كمططا اسططتخدم الباحططث المططنهج البنططائي فططي بنططاء وتصططميم 
اإلستراتيجية المقترحة، واستخدم المنهج التجريبي في إجراء تجربة البحث علطى عينطة الدراسطة لقيطاس 

 .فاعلية اإلستراتيجية المقترحة

 :عينة الدراسة
يططار عينططة البحططث بطريقططة عشططوائية مططن طلبططة مدرسططة حسططن سططالمة األساسططية قططام الباحططث باخت

      وقطططططد بلطططططغ مجمطططططوع أفطططططراد(  6096/  6099) للبنطططططات بغطططططزة، خطططططالل الفصطططططل الدراسطططططي ( أ ) العليطططططا 
 . طالبة من طالبات الصف العاشر(  1.) العينة 

 :أدوات الدراسة
 .يم الدارات المتكاملةاختبار تحصيلي لقياس الجوانب المعرفية لمهارات تصم .9
 .بطاقة مالحظة لقياس الجوانب األدائية لمهارات تصميم الدارات المتكاملة .6

 :األساليب اإلحصائية
الختبار صحة الفروض المتعلق بالفروق بين المجموعات الفرعية  (U)اختبار مان ويتني  .9

 .جريبيتين بعد تطبيق اإلستراتيجيةمن المجموعتين الت
الختبار ، لمجموعتين مرتبطتين Wilcoxon Signed Ranks Testاختبار ويلكوكسون  .6

المتعلقة بالفرق بين التحصيلين القبلي والبعدي للمجموعات الفرعية من  صحة الفروض
 .المجموعة التجريبية

 η" معامل مربع إيتا  ..
2

 .عن حجم التأثيرللكشف  " 
  .الكسب بالك والذي يدلل على فاعلية اإلستراتيجيةمعدل  .0
 .صعوبة الفقرة  معامل .1
 .معامل تمييز الفقرة  .2
 . معامل االتفاق  .2
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 اإلطار النظري 

 
 
  التعليم والتعلم في النظام التربوي استراتيجيات :   األولالمحور  

  التعلم بالمشاريع :   الثاني المحور 

  الصغيرةتعلم المجموعات :  الثالثالمحور 

  نماذج التصميم التعليمي:  المحور الرابع    

  مهارات تصميم الدارات المتكاملة :  الخامسالمحور 

 معايير تصميم المحتوى التعليمي : المحور السادس 
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 يــل الثانـــالفص
 اإلطار النظري

 :مقدمة
 ،النظام التربويالتي يتم توظيفها في عملية استراتيجيات التعلم تناول الباحث في هذا الفصل 

ات تصميم مهار و  ،وأسلوب تعلم المجموعات الصغيرة ،ععلم بالمشاريكز على إستراتيجية التر و 
 ستةقد تم ذلك في و ثم تناول معايير تصميم المحتوى،  ،وقياسها ،وكيفية تنميتها ،الدارات المتكاملة

  :محاور رئيسة
  :تعليم والتعلم في النظام التربوياستراتيجيات ال: أوال

أو وصططفة طبيططة عالجيططة  ،أو إسططتراتيجية ،أو أسططلوباً أن نقتططرح طريقططة،  ،يصططعب بطبيعططة الحططال
 فقطد تكطون إسطتراتيجية   ،، ومجاالتها المتعطددةمثلى تصلح لتحقيق جميع األهداف بمستوياتها المختلفة

هنطاك مطدى واسطع مطن و  ،فطي موقطف آخطر فاعلطة   وغيطر   ،في موقطف تعليميطي معطين وناجحةً  ،ما فاعلةً 
أو يسترشطططد بهطططا المعلطططم  ،أو يسطططتخدمها ،التطططي يمكطططن أن يختارهطططا التعليميطططة االسطططتراتيجيات والوسطططائل

والطططنفس  ،االنفعاليطططة والوجدانيطططة ،المعرفيطططة اإلدراكيطططة: هطططا الثالثطططة لتحقيطططق األهطططداف األدائيطططة بمجاالت
ومنهطا مهطارة  ،كفايات التدريسية للتدريس الفعطالأن يمتلك الفإن على المعلم  ،وعليه. هاريةحركية الم
 (   929:  6001،الحيلة )  .من خالل االستراتيجيات التدريسيةس تنفيذ الدرو 

 :مفهوم اإلستراتيجية 
طط   وكلمططة  ،يجططب أن نتعططرض ألصططله اللغططوي؛ ء علططى مفهططوم مثططل اإلسططتراتيجيةو  حينمططا نلقططى الض 

تيجية ولططذا كانططت اإلسططترا ،فططن القيططادة: ، وتعنططي إسططتراتيجية مشططتقة مططن الكلمططة اليونانيططة اسططتراتيجوس
واقتصطرت اسطتعماالتها  ،التي يمارسها كبطار القطادة" غلقة الم" إلى المهارة فترة طويلة أقرب ما تكون ل
ومطن  ،كمطا تبطاين تعريفهطا مطن قائطد آلخطر ،وارتبط مفهومهطا بتططور الحطروب ،لى الميادين العسكريةع

لتحقيططططق  الوسطططائل المتاحطططة فطططن اسطططتخدام تطططدل علطططى كونهطططالوهطططذا  ،بلطططد آلخطططر مطططع اخطططتالف معانيهطططا
 ( 621: .600زيتون،.)علمية عن القواعد المثالية للحربأو لكونها نظام المعلومات ال ،األغراض

ومصطدر  ،(لها كلمة مرادفة باللغة العربيطة أي ليس)هي نحت عربي " إستراتيجية"لفظة معنى   
يقيططططة وهططططذه الكلمططططة مشططططتقة بططططدورها مططططن كلمططططة إغر  ،االنجليزيططططة" Strategy " هططططذه اللفظططططة كلمططططة 

وتعني "  Agein" والكلمة اإلغريقية هذه مكونة من لفظين هما  ،وتعني الجنرالية"  Strategia"هي
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أو إلططى أسططلوب  ،لططى فططن قيططادة الجيططو ومططن ثططم فططإن المعنططى فططي مجملططه يشططير إ" Stratos " جططي  
 (  .90:  6002الحالق، ).القائد العسكري

 :تعريفات إلستراتيجية التدريس 
دبيطات التربويطة علطى مدلوالت والمعاني المعطاة لمفهوم اسطتراتيجيات التطدريس فطي األلقد تعددت ال

 :النحو اآلتي
مجموعة من األفكار والمبادئ التطي : أن اإلستراتيجية (  91:  6002)الدليمي و  يرى الهاشمي

ثم  ،افينطلق نحو تحقيق أهد ،اإلنسانية بصورة شاملة ومتكاملة تتناول مجاال من مجاالت المعرفة
 .يقها لألهداف التي حددتها من قبللتعرف مدى نجاحها وتحق ،التقويم المناسبة تضع أساليب  

 ،المعلططططم داخططططل الصططططفمجموعططططة مططططن اإلجططططراءات والممارسططططات التططططي يتبعهططططا  : واإلسططططتراتيجية أيضططططاً 
وهططي تتضططمن مجموعططة مططن األسططاليب . هططداف التططي وضططعها األللوصططول إلططى مخرجططات فططي ضططوء 

ططة واإلسطتراتيجية كطذلك خ. ل واألنشطة وأسطاليب التقطويم التطي تسطاعد علطى تحقيطق األهطداف والوسائ
 .  ا تحسين أداء الفرد أثناء التعلمهدفه ،منظمة يمكن تعديلها ومتابعتها

يميطططة فهطططي خططططة مطططن أجطططل تحقيطططق األهطططداف التعل :بأنهطططا(  621:  .600)كمطططا يعرفهطططا زيتطططون 
 . علم يفعلها في الواقع ليصل للهدفالتي من المؤكد أن المتت جراءااإلتضع الطرق والتقنيات و 

إجطططراءات التططدريس التطططي يخططهططا القطططائم : وهكططذا يمكططن القطططول بططأن إسطططتراتيجية التططدريس عبطططارة عططن 
بحيث تعينطه علطى تنفيطذ التطدريس علطى ضطوء اإلمكانيطات المتاحطة لتحقيطق األهطداف  ،التدريس مسبقاً ب

 . وبأقصى فعالية ممكنة  ،س التي يبنيهاسية لمنظومة التدريالتدري

مجموعططة مططن القططرارات التططي يتخططذها معلططم العلططوم بشططأن  : أنهططا( 906:  .600)يعرفهططا علططي و 
تحقيق أهطداف تعليميطة محطددة بغيه ؛ في أثناء تنفيذ مهامه التدريسية التحركات المتتابعة التي يؤديها

 .سلفاً 

يطططتم إتباعهطططا فطططي ضطططوء  ،يقطططة عامطططة فطططي التطططدريسطر (  901:  6006) سطططليمان وآخطططرونيعرفهطططا 
بطين المعلطم والمطتعلم  أوتكون محكومة بطبيعة العالقة التي يمكن أن تنشط ،محددة مرجعية   أو ،مبادئ  

. 
 ،داخططل غرفططة الصططفالتططي يقططوم بهططا المعلططم  الخطططواتهططي مجموعططة : بأنهــا الباحــث  هــاويعرف
 .ق أهداف محددة الوسائل واإلمكانات من أجل تحقيكافة  ويستخدم 
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  :الجيدة في التدريس اإلستراتيجيةمعايير اختيار 
الجيطدة والمناسطبة لتحقيطق  اإلسطتراتيجيةمطن المعطايير الختيطار  مجموعطةً  مطن البطاحثين وضع عطدد  

واحطدة  إسطتراتيجيةهطو عطدم صطالحية  : والسطبب فطي ذلطك ،مطن غيرهطا أفضطلأنهطا باعتبارهطا  األهداف
بعطططين  نأخطططذها أنر التطططي يجطططب يلطططذلك ال بطططد مطططن وجطططود بعطططض المعطططاي ،رارفطططي تطططدريس المطططادة باسطططتم

 : ومن هذه المعايير ،التدريس إستراتيجيةاالعتبار عند اختيار 
لتحقيططق  أو ،فططي تططدريس جططزء مططن مططادة دراسططية معينططةً  إسططتراتيجيةهنططاك  أنوهططذا يعنططي  :األهميــة .9

عططن طريططق مالحظططة  اإلسططتراتيجية هميططةأ إلططىويمكططن التعططرف . مططن غيرهططا أهميططة  أكثططرهططدف معططين 
 : بعض المؤشرات مثل

 .المرغوبة األهداففي تحقيق  اإلستراتيجيةنجاح  -
 .في رفع مستوى الطالب التحصيلياإلستراتيجية نجاح  -
  .يادة المادة التي يتذكرها الطالبفي ز اإلستراتيجية مساهمة  -
 .ها الطالبزيادة المادة التي يحفظفي اإلستراتيجية مساهمة  -
 .مواقف جديدة إلىفي نقل المعرفة اإلستراتيجية مساهمة  -
مجموعططة مططن  اإلسططتراتيجيةتتضططمن  أننططه يجططب أبمعنططى  :ودقتهــا اإلســتراتيجيةوضــوخ خطــوات . 6

 .المرسومة األهدافمجموعة  إلى بالطلبةويصل  ،يتبعها أنالخطوات الواضحة التي يمكن للمعلم 
 المسطططلمات   فكلمطططا كطططان عطططدد   :اإلســـتراتيجيةضـــات التـــي تعتمـــد عليهـــا قلـــة المســـلمات واالفترا. .

في التدريس لتحقيق  كإستراتيجيةفي اختيارها  أفضل  كلما كانت  ؛قلأواالفتراضات التي تعتمد عليها 
 .المرسومة األهداف

إلطططى خططططوات  لإلسططتراتيجيةنطططه يمكططن ترجمطططة الشططروحات والتفسطططيرات النظريطططة أبمعنطططى  :اإلجرائيــة. 0
 .ةفعال اإلستراتيجيةفان أمكن تحقيق هذا المبدأ كانت  ،عملية إجرائية

وهذا يعني أن علطى الطريقطة أن تراعطي  :إمكانية تحقيق النمو الفردي واالجتماعي للفرد المتعلم .1
 ،واالتجاهططططات ،والصططططفات ،مططططن القططططيم ن تعمططططل علططططى إكسططططابه مجموعططططةً أو  ،فرديططططة المططططتعلم مططططن جهططططة

 . فعااًل في المجموعة من جهة أخرى أن يكون عضواً  على دهوالمهارات التي تساع
هطي الجيطدة  واإلسطتراتيجية :لما يتعلمه الطالب مناسبة   تقويم   وأساليب   مراعاتها الستخدام طرائق  . 2

 يحدث أن  على وتحرص ،(الختامي)كما تهتم بالتقويم الجمعي ( تمرالمس)التي تهتم بالتقويم البنائي 
 ( 961: 6002الهويدي،  ).عد عن األساليب الذاتية والشخصيةبعيدة كل البكل ذلك في بيئة 
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  :لتدريس الجيدةا إلستراتيجيةالخصائص العامة 
 .تسهل التعلم وتنظمه .9
 .مصادر التعلم المتوفرة في البيئةتوظف كل  .6
ومصططادر  واإلجططراءاتوكططل خطططوة تتضططمن األنشطططة التعليميططة  ،تظهططر علططى شططكل خطططوات ..

 .قويم والتغذية الراجعة والوقت الالزم لتنفيذ تلك الخطوة التعلم والت
 .وبفعالية كبيرة  ،جهد ووقت بأقل األهدافتحقق  .0
 .تراعي الفروق الفردية .1
 .للطلبةتراعي الخصائص النمائية  .2
 .نحو التعلم  الطلبةتثير دافعية  .2
 .القدرة على التفكير الطلبةي لدى تنم .1
 .المطلوبة األدائية الكفاياتو تكسب المتعلمين المهارات  .1

 تأخطذ أنحيطث يمكنهطا  ،تتصطف بالمرونطةتنمي لدى المتعلمطين االتجاهطات والقطيم المرغوبطة  .90
    ( 9.2:  6002الهويدي ، )  .البيئةين االعتبار كل العوامل المؤثرة في بع

 :  التدريس  استراتيجياتمعايير تصنيف 
، المتفرعطة عنهطا لعطدد كبيطر مطن المعطايير عليم والطتعلم والطرائطقتخضع تقسيمات استراتيجيات الت

 أنالعالقططة التططي يمكططن  أسطاسنسططب هططذه التقسطيمات مططا يقططوم علططى أولكططن قططد يكطون مططن  ،والمحطددات
. التعلميططة / دوار كططل منهمططا فططي العمليططة التعليميططة أتنشططأ بططين المعلططم والمططتعلم والتططي بموجبهططا تتحططدد 

 :وهذه االستراتيجيات هي 
 .واإللقاء إستراتيجية العرض .9
 .التعلم الذاتي/ تيجية االستكشاف إسترا .6
 .التفاعلية/ إستراتيجية المناقشة  ..

 ،ففططي إسططتراتيجية العططرض ،دور كططل مططن المعلططم والمططتعلم بططاختالف هططذه االسططتراتيجياتويختلططف 
د بالدرجططة األولططى علططى تعتمطط ،تعلميططة/ تعليميططة  وخبططرات   وتقنيططات   ومططا يتصططل بهططا مططن طططرق وأسططاليب  

 بينمطا إسطتراتيجية االستكشطاف ،فطي كطل عملياتهطا وأسطاليبها األسطاس   إذ يشطكل هطذا الطدور   ،المعلم دور
موقططف وينحصططر دور المعلططم فططي هططذه اإلسططتراتيجية علططى تنظططيم ال ،يكططون الططدور األكبططر فيهططا للمططتعلم

لططططتعلم وتططططوفير المثيططططرات والعناصططططر والمصططططادر التططططي تيسططططر عمليططططات ا ،التعلمططططي وقيادتططططه/ التعليمططططي 
إنهططا تقططوم علططى الطرائططق واألسططاليب الططذي تعمططل أمططا إسططتراتيجية التفاعططل ف. االستكشططافي واالستسططقاء 
 ( 901:  6006: وآخرونسليمان )  .كمشارك –على تعميق دور المتعلم 
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 واإللقاءاستراتيجيات العرض . 1
 :طريقة المحاضرة   . أ

لتوضططيح الجوانططب  مناسططبةً  ت عططد ،عليميططةوهططي مططن أقططدم الطططرق الت ،وتسططمى بالطريقططة اإللقائيططة   
ويمكطططن اعتبطططار طريقطططة . ة فطططي التربيطططة التكنولوجيطططة يطططالمعرفيطططة المرتبططططة بالجوانطططب العمليطططة التطبيق

ن كيتم أنبمعنى  ،ذا معنى كان التعلم الناجم تعلماً  إذافاعلة في التربية التكنولوجية أنها المحاضرة 
 .ختزنه في بناءه العقلين خبرات سابقة مه بما لدية مالمتعلم من ربط ما يتعلم

 ( 901:  6006:سليمان وآخرون )                                                      
 :طريقة المنظم التمهيدي المتقدم  . ب

عططططالم الططططنفس  إلططططىوتنسططططب  ،واإللقططططاءالعططططرض  بأسططططاليبهططططذه الطريقططططة تلحططططق  أنيططططرى المربططططون 
الططذي يتضططمن ربططط المهمططة التعليميططة " عنططى الططتعلم ذو الم"  ظريططة اوزوبططل وهططو صططاحب ن األمريكططي

أو  ،ديطة المتقدمطةوتعتبطر المنظمطات التمهي. وغير عشوائية بما يعرفه المتعلم سابقا  ،بطريقة منتظمة
تسطتخدم لتسطهيل الطتعلم ذي المعنطى كمطا  أنالتي يمكن  األساليب إحدى" األساقيل " يمكن تسميته بط 

تعلطم المطادة  قبطلمطادة تمهيديطة تقطدم  أومطن مقدمطة شطاملة  وتتطألف. النوع من التعلم صممت لهذا أنها
مططن التجريطططد والعموميططة والشطططمول مططن المطططادة التعليميططة نفسطططها التطططي  أعلطططىوتكتطططب بمسططتوى  ،الجديططدة
ة الموجودة في بنيته المعرفي باألفكارومتصلة اتصاال واضحا  ،مألوفة لهوبعبارات  ،ها المتعلمسيتعلم

تراعططي فاسططتخدام المنظمططات التمهيديططة  ،جططدول أو ،علططى شططكل شططجرة تططأتيوقططد . وبالمهمططة التعليميططة 
 إلططىومططن الكطل  ،إلطى المركطبومطن البسططيط  ،إلطى المجهططولمططن المعلطوم ؛ القواعطد العامطة فططي التطدريس

 ( 901:  6006:سليمان وآخرون )   .الجزء
 (المتلفز / الحي ) طريقة العرض اإليضاحي  . ج

ض توضطيحي يبطين فيطه للطلبطة خططوات تطدريس مهطارة تتعلطق ر ي هطذه الطريقطة يقطوم المعلطم بعطوف
د كبيططر فططي تططدريس موضططوعات حطط إلططىوهططذه الطريقططة يمكططن اعتمادهططا . تصططميم مططا  أو ،بتجربططة مططا

وينبغي على المعلم في هذه الحالة .  األدائيةالتربية التكنولوجية فيما يتعلق بمحور المهارات العملية 
فططي  يأخططذ وأن ،تكططون منهططاالتططي ت األساسططيةمنظومططة الخطططوات  العمططل إلططى/ أن يقططوم بتحليططل المهططارة 

تنظيمططه للموقططف  أثنططاءالتططي تتكططون منهططا المهططارة النفسططحركية فططي  األربعططةالمكونططات أيضططًا االعتبططار 
 ( 999:  6006: وآخرونسليمان )  .تعلميال/ التعليمي 
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 التعلم الذاتي /االستكشاف إستراتيجيات. 2
   :التعلم لإلتقان طريقة . أ

نموذج التعلم لإلتقان على إتاحة الفرصة لكل مطتعلم للسطير فطي تعلمطه بسطرعته الخاصطة ممطا  يقوم
مكاناتهيعني أن هذا النموذج يؤكد تمكين كل متعلم من التعلم وفق قدراته و  كما يعمل على إيصال  ،ا 

ومطن هنطا فطان أهطم  ،يات معينطة مطن إتقطان مطادة الطتعلمو على اخطتالف مسطتوياتهم إلطى مسطت ،المتعلمين
أن الغرض من إنشاء المدارس هو تأكيد  ،افتراض مفاده. ليها هذا النموذج ع ماالفتراضات التي يقو 
 .ير الفرص التربوية للمتعلمينالتربوية وليس فقط في توف المساواة في النواتج 

 (620:  6001، قطامي)                                                                   
  :العقودطريقة  . ب

توجيطه دراسطته بنفسطه بطدال مطن توجيطه المعلطم لطه  ،النشاط من كطل تلميطذ أو ،يتطلب هذا األسلوب
فطي هطذه ور المعلطم ويكطون د. واألكثطر ديمومطة  نظطرًا ألنهطا األكثطر عمقطا واألكثطر تطأثيراً  ،عظم الوقطتم

 : باآلتيالحالة القيام 
 يططار موضططوع البحططث الططذي يميططل إليططهباخت ،ل طالططب وبالمشططاركة مططع المجموعططاتالسططماح لكطط، 

 .لك على المعلم تحديد ذلك الموضوعتم ذ إذاولكن 
  وضع خطة بحث معينة ،أو مجموعة من التالميذ ،كل تلميذالطلب من. 
 والمراجططططع ،لعقططططد واقتططططراح المصططططادرالمجموعططططات لمراجعططططة ا أو ،العمططططل علططططى مقابلططططة الطلبططططة، 

 .حصول عليها وذات العالقة بالنشاطكن الموالوسائل التعليمية الم
 ختيار ما يناسطبهم منهطا بشطكل لبة باطوالسماح لل ،طرح المعلم لقائمة من الموضوعات إمكانية

 .مجموعات أو ،فردي
  مكتططوب حطططول  دكجماعططات تقططيم مشطططروع بحططث كامططل مططدعوم بعقطط أو ،كططأفرادمطالبططة التالميططذ

 ( 902:  6002سعادة ، )  .لتنفيذ ومواعيد االنتهاء منهات اخطوا

  :المفرد التعليم طريقة . ج
الفطرد والذي يمارس فيه المتعلم  ،ذاتياً  أو ،ذلك النمط من التعليم المخطط والمنظم والموجه فردياً 

 ،بحريططةالتعليميططة المعلنططة  األهططدافباتجططاه  أخططر إلططىوينتقططل مططن نشططاط  ،النشططاطات التعليميططة بمفططرده
رشطاداتهمسطتعينا فطي ذلططك بطالتقويم الطذاتي وتوجيهطات المعلطم  ،والسطرعة التطي تناسطبه ،وبالقطدر حيثمططا  وا 
 ( 960:  6006سليمان وآخرون ،).األمرلزم 
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 : التفاعل/ المناقشة  إستراتيجيات.3
  : السقراطية أوالطريقة الحوارية . أ

وفطي هطذه . اورة تالميطذه فطي أثنطاء تدريسطهم الطذي اشطتهر بمحط" سطقراط " إلى الفيلسطوف  وتنسب 
كمططا يلعططب فيهططا المعلططم دور الموجططه  ،الططدور السططلبي إلططى الططدور االيجططابيالطريقططة ينتقططل المططتعلم مططن 

ويطنظم  ،ويضطبط سطيرها ،األهطداففهطو يوجطه خططى المناقشطات نحطو  ،نظم والميسر لعملية الطتعلمموال
يططزودهم بالتغذيططة و  ،أفكططارهم اكططن مططنهم كططي يطرحططو فيعطططي الفرصططة ألكبططر عططدد مم ،مشططاركة الطلبططة
تكشططف عططن و  ،فاعططل اللفظططي إذا مططا أحسططن توجيههططاكمططا أن هططذه الطريقططة تشططجع الت. الراجعططة الالزمططة

  .ذي معنى اً حقق تعلموت   ،قدرات الطلبة واتجاهاتهم
 ( .99:   6006سليمان وآخرون ،)

                                                                                                  :  االستقصاءطريقة .ب
وجمطع المعلومطات وتقصططي  اكتسطاب مهطارات البحطث،و  ،تشطجع هطذه الطريقطة الطلبطة علطى التفكيطر

 وجططد نمططاذج  ت  و  ،علططى األدلططة والبططراهين بنيططة علططى الدراسططة والبحططث القططائمواتخططاذ القططرارات الم ،الحقططائق
 .أشهرها نموذج سكمان الذي ينطوي على خمس مراحل ،ى االستقصاءعل متعددة  

  ( 992: 6006سليمان وآخرون ،)                                                          

 :طريقة دراسة الحالة.ج
 ،شطريط تراضية تعرض على الطلبة مسجلة علىاف أو ،مشكلة واقعية: أنهاتعرف الحالة على   
والبيانططططات المختلفططططة  واألرقططططام واألفكطططارويتضطططمن جملططططة مططططن الحقططططائق  ،بطططة فططططي تقريططططر معططططينمكتو  أو

واسططتخراج مططا فيهططا مططن معلومططات  ،ويتطلططب دراسططة الحالططة. ع المطططروحوالمتنوعططة المتصططلة بالموضططو 
 ،والططربط بينهمططا ،المخططططة لدراسططة الحالططة لألهططدافوالبحططث عططن مططدلوالتها بالنسططبة  ،عبططرو  ،وحقططائق
وتركز هذه الطريقة  حلها أو ،احات محددة متصلة بتفسير المشكلةاقتر  أو ،استنتاجات إلىصل والتو 

ارات علطططى الطططدور الفاعطططل والمسطططاهمة االيجابيطططة مطططن جانطططب المتعلمطططين فطططي تحصطططيل المعطططارف والمهططط
تنميططة قططدرات الطلبططة علططى قططراءة  إلططىوتهططدف هططذه الطريقططة  إليهططاالتوصططل  أو ،المسططتهدفة واكتسططابها

والتساؤالت التي  األسئلةواكتشاف العوامل المتصلة بمشكلة ما وتحديد عدد من  ،تهادراسمعلومات ال
 .المشكلة أو ،عنها في تفسير الحالة اإلجابةتساعد 

 ( 991: 6006سليمان وآخرون ،)                                                       
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   :طريقة حل المشكالت   . د
ة مططن المشططكالت التططي علم يسططاعد المتعلمططين علططى بلططورة خبططراتهم فططي شططكل سلسططلهططو مططدخل للططت

حيطث تقطوم هطذه المواقططف علطى حطل مشططكالت  ،صطيغة أخطرى للطتعلم المططوقفيومطن ثططم . يقومطون بحلهطا
بططل يعنططي خلططق مشططروعات  ،ب مططن المتعلمططين حططل مشططكالت العططالموهططذا ال يعنططي أن نطلطط. حقيقيططة 
 ( 21:  6001خميس ، )  .هذه المشكالتتعليمية مناسبة لحل وبيئة 

  :طريقة المشروع   .ه
تعريططف المشططروع هططو أي عمططل ميططداني يقططوم بططه الفططرد ويتسططم بالناحيططة العمليططة، وتحططت إشططراف   

ويمكطن القطول بطأن تسطمية . يطتم فطي البيئطة االجتماعيطة ويخدم المطادة العلميطة، و  ،المعلم، ويكون هادفاً 
 ،ن التالميططذ يقومطون بتنفيطذ بعطض المشططروعات التطي يختارونهطا بأنفسططهمهطذه الطريقطة بالمشطروعات أل

 . والتنفيذ للمنهاج ،التدريس فهي طريقة من طرائقويشعرون برغبة صادقة في تنفيذها لذلك 
    ( 996: 6090بدير، )                                                                  

 :غيره من حيث انه يعمل علىويفضل هذا األسلوب عن 
وبالتططططالي إعططططاء معنططططى  ،ةوديطططوالمردأي تحريططططك دوافعهطططم إلططططى العمطططل واإلنتططططاج  ،تحفيطططز التالميطططذ -

 أوالحقيقيطططة،  مطططاإأو المفاهيميططة عبطططر الوضطططع داخطططل الموقططف المشطططكلة  ،للتعلمططات سطططواء التكنولوجيطططة
 .المفتعلة

وع تعمطططل علطططى تقطططديم معطططالم يطططة بواسططططة المشطططر يسطططاهم فطططي تطططربيتهم علطططى المواطنطططة طالمطططا أن الترب -
قيقطة تمكنطه مطن تعلطم منهجيططة وأخطرى منهجيطة د .والفهطم  مفهوميطة، مطن قبيطل المالحظطة، واالكتشطاف،

 .بذلك يجمع بين المعرفة والمهارة والرضاو  محددة،
 .الممكنة يعمل على تدعيم تعلمهم بالوسائل واألدوات -

إذ يخلطق المشطروع  بيعطة التالميطذ ووضطعيتهم المتعلمطة،م مطع طيعمل هذا األسطلوب علطى تكيطف التعلطي
ضططلية تسططتجيب لعططدم تجططانس التالميططذ، وللعمططل فططي وتفا االسططتقرائي، بيطداغوجيا فعالططة تططدعم األسططلوب

فطاعلين فطي تكطوينهم  يصطبحونإذ  ،عطزز اسطتقاللية التالميطذ فطي العمطلكما ت ،أو شبكات مجموعات، 
بالمشطروع يجمطع بطين تحقيطق المشطروع فطي جميطع خطواتطه لألهطداف  علمهكذا يتضح أن التو . الخاص

 ( 990، 6090: .. مجلة رؤى ،العدد) .بين جميع مكونات المشروع وبين التواصل الفعال
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 المشاريعالتعلم ب: ثانياً 
ناءة والمشاركة الب الطلبة، بالغة في بث روح االستكشاف في  أهميةم القائم على المشاريع للتعل

جانب التأكيد على العمل بروح الفريق الواحد للوصول  إلى ،مع زمالئه في فريق العمل وااليجابية
ئم على المشاريع التعلم القا، و باألصالةوتقديم حلول للمشكالت تتميز  اإلبداعوتنمية  ،الهدف إلى

حيث ، واد التي يدرسونهابالم أعمقبمعرفة  الطلبةااليجابية والتعلم النشط فانه يمد  مليء بالمشاركة
بالبحث مقارنة مع المعلومة التي كان يحصل عليها  الطلبةحصل عليها يالمعرفة التي  تترسخ

  .بالطرق التقليدية القائمة على التلقين
 :تعريفات التعلم بالمشاريع 

عبطططارة عطططن نشطططاط يقطططوم بطططه الطالطططب مطططن اجطططل تحقيطططق  :ك المشطططروع بأنطططهيطططعطططرف وليطططام كلباتر 
تمططاعي يشططبه المنططاي الحقيقططي ويقططوم بططه بشططكل طبيعططي فططي جططو اج ،لمحططددة والمرسططومةاألهططداف ا

 (  692:  6002 ،الهويدي )  .للعمل
 وتحططت إشططراف المعلططم  العمليططةم بططه الفططرد ويتسططم بالناحيططة و أي عمططل ميططداني يقطط ويعططرف بأنططه

 ( 01.: 6090،عمر) .وأن يتم في البيئة االجتماعية ،كون هادفًا ويخدم المادة العلميةوي
 أو خارجهططاأنشطططة غيططر صططفية تططتم تحططت إشططراف المعلططم سططواء كانططت داخططل المدرسططة وهططو ،، 

كطون ولكن مطن األفضطل أن ت ،أو جماعية ،ن األنشطة العلمية قد تكون فرديةوهي كغيرها م
                                   .لمجطططططال الوجطططططداني لطططططدى الطلبطططططةوتحقيطططططق أهطططططداف ا ،جماعيطططططة مطططططن أجطططططل تكامطططططل المشطططططروع

 ( 902:6001 ،الناشف )
  والتوجيطه ،المعلم فطدوره يقتصطر علطى اإلشطراف محوره المتعلم أما ،هو أسلوب تعليمي فريدو، 

  .إشراف المدرسعند الحاجة  فالتالميذ يقومون بأنشطة ذاتية تحت  والمساعدة
  ( 11:  6001،ان نبه)                                                                

 جطل أجمطاعي مطن  أو ،التلميطذ بشطكل فطردي يقطوم بهطم.  فعاليطة أو ،تجربطة أو ،نشطاط كمطا انطه
 ( 901:  6001 ،يوسف  واألحمد ) .تحقيق هدف معين

 ة هططي الططتعلم بالعمططل والططتعلم حسططب رغبططة التالميططذ وحاجططاتهم مططن اجططل يقططوم علططى فكططرة رئيسطط
استقالليا أي التالميذ مسطئولون عطن تعلمهطم ودور المعلطم الحياة ويجب أن يأتي التعلم ذاتيا و 

 ( .60:  6009 ،أبو الهيجاء ).إرشادي وعند الضرورة في هذه الطريقة دور

مجموعطة األنشططة التطي يقطوم بهطا الطلبطة بشطكل فطردي أو مجموعطات مطن : الباحث بأنه  هفر ويع
 . أجل تحقيق أهداف محددة وتكون على صورة منتج 

 



 01 

   : بالمشاريع التعلم إستراتيجية
إذ  ،ريس موضططوعات التربيططة التكنولوجيططةالمشططروع بشططكل كبيططر فططي تططد اسططتراتيجيةيمكططن اعتمططاد 

كمططا هططو الحططال فططي  أدائيططةً  تقتصططر هططذه الطريقططة علططى الجوانططب العمليططة التططي تتضططمن مهططارات   تكططاد
طريقة المشروع " اباتريك ك" ل وقد ادخ. األشغال اليدوية واألنشطة الزراعية والتطبيقات التكنولوجية 

حطططول وضطططع المنطططاهج التربويطططة بشطططكل عملطططي " جطططون ديططوي"  فططي التطططدريس مطططن خطططالل ترجمطططة ألفكطططار
ويمكطن أن تطؤدي المشطروعات . تطبيقي على شكل مشطروعات عمطل تتصطل بحيطاة الطلبطة وحاجطاتهم 

ومططا  ،وفر مططن إمكانيططاتوذلططك فططي ضططوء مططا يتطط ،أو جماعيططاً  ،إمططا فرديططاً  بططالتعلم التكنولططوجيالمتصططلة 
تكطون هنطاك  البطد مطن األخطذ فطي االعتبطار أن. أو جمطاعي  ،تطلبه طبيعة المشطروع مطن جهطد فطرديت

بططراز ذاتيتططه وتعططرف  ،بهططدف االعتططراف بأحقيططة الطالططب بفرديتططه ةوأخططرى جماعيطط ،مشططروعات فرديططة وا 
تماعيطة تيسطر لطه اج ومساعدته فطي اكتسطاب مهطارات ،القوة والضعف في شخصيته من جانب جوانب
 (990  :6006سليمان وآخرون، ) .من جانب آخراالنخراط واالندماج في المجموعة سبل 

لتطططدريس سططبة المنا اإلسططتراتيجياتمطططن :  أنهــاب بالمشـــاريع  إســـتراتيجية الــتعلم ويــرى الباحــث 
الطذي  وذلك لمطا تحتويطه علطى العديطد مطن المشطاريع ،وحدة اإللكترونياتوبخاصة  ،مبحث التكنولوجية
         .بحاجة إلى تنفيذ

  :أهداف التعلم بالمشاريع
ة في التعلم المبنطي علطى المشطاريع ويقضطون وقتطا للعمطل ليمتلك الطلبة األسئ :زيادة الدافعية .9

د مططن الفططرص فططالتعلم المبنططي علططى المشططاريع يقططدم العديطط, علططى اإلجابططة عليهططا خططارج المدرسططة
 .وتساؤالتهم ملى رغبات المتعلمين أنفسه  لزيادة دافعية المتعلمين باعتماده ع

هم وتصطقل مهطارات, مسؤولية أكثر عن تعلمهطم ذويصبح الطلبة  :زيادة االستقاللية المعرفية .6
فتتطططور . االعتمططاد علططى المعلططم كمصططدر رئططيس لهططم  الحصططول علططى المعرفططة مططن دون فططي

 متعلمًا فطي فتطرات حياتطهعادات ذهنية تساعد المتعلم ليمتلك استقاللية معرفية تهيئه ليصبح 
 .كلها

يمارس الطلبة مستويات عليا في التفكير من خالل توظيف موجه للحقائق  :زيادة التحصيل ..
صدار أحكام ،واستنتاجات ،وتفسيرات ،جل إنتاج حلولأاألكاديمية من   .وا 

, لفطةمساعدة المتعلم على الربط التكاملي بين المطواد الدراسطية المخت :تفعيل المنحى التكاملي .0
 .ومساعدته على الربط التكاملي بين الحياة الواقعية والمادة األكاديمية

المعلمطون الطذين يطبقطون و , تعطي المشطاريع فكطرة أوضطح عطن قطدرات التالميطذ :تنويع التقويم .1
أكثطر ممطا تقدمطه لهطم اختبطارات الورقطة , تالميطذهم يتعرفون على الكثير حطولطريقة المشاريع 
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المستوى في ن تميز المشاريع التي تقدم لهم من بعض التالميذ ضعيفي ويتفاجأون م, والقلم
بينمطططططا يجطططططدون أن بعطططططض المتفطططططوقين فطططططي , أو المشطططططاركة الصطططططفية ،االختبطططططارات التحصطططططيلية

نططك بإتبططاع وسططائل متنوعططة فططي التقيططيم تقططدم تقييمططا إ.  متواضططعةً  االختبططارات يقططدمون مشططاريع  
 .وليس في التحصيل فقط, في القدرات المختلفةوتميز المتفوقين , شاماًل عن التلميذ

, الطالب الذي يخاف من الخطأ عندما يركطب جملطة كإجابطة علطى سطؤال المعلطم :تبديد القلق .2
 .من الحرية في المشروع وبنسبة قلق اقل كبر  أ يجد مقداراً 

نططه يصططبح معلمططًا فإ ،ا يعططرض الطالططب مشططروعه أمططام الفصططلعنططدم :المــتعلم معلــم لنخــرين .2
 واألشطططياء  , التطططي واجههطططا والصطططعوبات  , التطططي مطططر بهطططا ويبطططين الخططططوات  , ًا يشطططرح فكرتطططهصطططغير 
وثقطة زمالئطه , وبهطذا تزيطد ثقتطه بنفسطه, زمالئطه ويجيطب علطى استفسطارات  , التي تعلمها الجديدة  

 الطالبكما أن  ،يزداد فهمه لمشروعه زمالئهمشروعه أمام كذلك عندما يشرح الطالب .  به
أو يتكلمطون  ،غير منتبهين زمالء ه  من الطالبيواجه ام الصف يشرح الدرس عندما يقف أم

كمطا أنهطا فرصطة , بهذا الوعي تتعدل العديد من السلوكيات الخاطئة لطدى التالميطذ, فيما بينهم
بططداء الترحيططب , للمعلططم أيضططا لتططدريب تالميططذه علططى احتططرام زمططيلهم الططذي يعططرض مشططروعه وا 

نتاجه  .وتقبل اآلخرين, على آداب اإلصغاء والتدريب, بأفكاره وا 
 ( 929:  6001سعيدي والبلوشي، )                                                   

 .لدى طلبة الصف العاشرتصميم الدارات المتكاملة مهارات تنمية  .1

 : مميزات التعلم بالمشاريع
 .أو خارجها سواء أكان ذلك في المدرسة،, يتعود الطلبة على البحث المنظم .9
 .تعود من جانب آخر الطلبة على التعلم التعاوني، الذي يشاركون فيه كل حسب قدراته .6
 .وفي طريقة المشروع تتاح الظروف التي تظهر فيه الفروق الفردية ..
 .تثير في الطالب حب االستطالع والشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس .0
 .لفكر والممارسةتعود الطالب على الربط بين النظر والعمل وبين ا .1
 . تعزز في الطالب القدرة على العمل والنشاط الذاتي .2
 .تساعد على تعديل سلوك المتعلم نحو األفضل .2
     (900:  6001 ،نبهان )  .تعود الطالب على حب التعاون والعمل الجماعي الهادف .1
وينفططذه  يشططكل المططتعلم محططور العمليططة التعليميططة بططداًل مططن المعلططم فهططو الططذي يختططار المشططروع .1

 ( .1:  6001 ، الحيلةو مرعي . )تحت إشراف المعلم
 ( 12:  6090، الحريري . )  ة مع بعضها البعضاتصال المواد الدراسي .90
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   : التعلم بالمشاريعخصائص 
 :في التدريس بالخصائص اآلتية  كإستراتيجيةالمشروع يتصف 
 : همورغبات هموميولالطالب يلبي حاجات  .1

 يءيجططب أن يجطط ،إلنجططاح المشططروع؛ جهططدًا مناسططباً الطططالب يبططذل  ى حتططيسططتنتج ممططا سططبق أنططه 
وتتغيططر بتغيططر المعرفططة المتراكمططة وبتغيططر  ،غيططر ثابتططة همورغبططات ،هموميططول ،همالمشططروع ملبيططًا لحاجططات

لطططذلك فطططإن المشطططاريع تختلطططف مطططن مدرسطططة إلطططى أخطططرى كمطططا تختلطططف مطططن زمطططن إلطططى آخطططر فطططي  ؛ البيئطططة
فططي  همومشططاركات همواقتراحططات ،الطططالبينبططع مططن رغبططات  أننهج يجططب ن المططألوذلططك  ،ذاتهططا المدرسططة

 .بنائه
 (المنحى التكاملي )  :مشاريع خاصية التكامل بين الموادتدعم ال .2

ض ولكنطه قطد تغلطب بعطط ،ل مسطتقل عططن بقيطة المطواد الدراسطيةس المطادة بشطكر نطه ال تطدأ وهطذا يعنطي
أو  ،الصطططفة الدينيطططةأو  ،عليطططه الصطططفة العلميطططة شطططروع قطططد تغلطططبفالم ،المطططواد الدراسطططية المطططواد األخطططرى

 .س بمعزل عن بقية المواد الدراسيةالجغرافية ولكن لي
لة الطالطططب فطططي هطططذه المشطططاريع يطططتعلم مختلطططف المطططواد الدراسطططية دون التقيطططد بطططالحواجز الفاصططط أنكمطططا 

ت العلميطة حيطث يكتسطب الطالطب المعلومطات مطن خطالل مطروره بطالخبرا ،الموجودة بطين المطواد الدراسطية
 .س عن طريق تلقينها من قبل المعلمولي

 :كوين عالقات اجتماعية بين الطالبيسمح بت .3
وتقطدير  وهذا يتطلب التعطاون والمسطاعدة ،طالبن المشروع قد تعمل فيه مجموعة من الألوذلك 

بططين  اإلنسطانيةوالمسطاعدة وتكطوين العالقطات  األلفطةممطا يبعطث علطى  ،كطل جهطد مبطذول مطن كطل طالطب
خططارج المدرسططة ممططا يتطلططب تكططوين عالقططات  إلططىيمتططد العمططل فططي المشططروع  أنكمططا يمكططن  ،طططالبال

 .نجاز المشروعإجل أالمجتمع وذلك من  أفراداجتماعية مع البيئة المحلية ومع 
 :يحقق عند الطالب النمو العقلي والمهارات .4     

المشطاريع  حيطث أن ،عنطد الطالطب تركز المناهج الدراسية في الغالب على تحقيطق النمطو المعرفطي
القيام  هن المشاريع تتطلب منألوذلك  ،ضافة إلى تنمية المهارات العمليةباإل ،معرفيةجوانب تتطلب 

العقليطة والعمليطة باإلضطافة إلطى  النطواحيببعض األعمال اليدوية بإتقطان وبالتطالي فطان المشطاريع تنمطي 
وهذا يعني أن المشاريع تساهم في بناء  ،الفقرة السابقة لية التي وردت فيالناحية االجتماعية واالنفعا

 ( 691: 6002الهويدي،).سحركية واالنفعالية واالجتماعيةوالنف ،اإلنسان المتكامل من الناحية العقلية
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  :في التدريس المشاريعأنواع 
 :كاآلتيقسم وليام كالباتريك المشاريع إلى أربعة أنواع رئيسة، وهي 

 :(اإلنشائية ) ية لمشروعات البنائا .1
        مشططططروعات ذات صططططبغة علميططططة، وتهططططدف إلططططى العمططططل واإلنتططططاج وصططططناعة األشططططياء مثططططلوهططططي 

 ( صناعة الزيوت النباتية، وصناعة الصابون، وتربية الحيوانات األليفة )
 :المشروعات الترفيهية  .2

لتطي تقطدمها لهطم وهطي مشطروعات تطبيقيطة وترفيهيطة حيطث يطتعلم التالميطذ فيهطا مطن خطالل المتعطة ا
هذه المشروعات التي تكون على شكل رحالت تعليمية، وزيارات ميدانية، ت حدد أهداف ها لتخدم مجال 
هطططم علطططى صطططناعات اإلنسطططان القطططديم وكيفيطططة  الدراسطططة مثطططل اصططططحاب التالميطططذ إلطططى المتحطططف إل طالع 

 .تطورها على مر العصور
 :المشروعات التي تكون في صورة مشكالت  .3

المشروعات إلى دفع التالميذ على التفكير المبدع، عن طريق عرض مشطكلة علطيهم تهدف هذه 
ودفعهططم لمحاولططة معرفططة مسططبباتها للقضططاء عليهططا، مثططل مشططروع تربيططة الططدواجن ألجططل القضططاء علططى 

 ( 11:  6090الحريري ،. )  الذباب والحشرات في المدرسة
  :ة المشروعات التي تهدف إلى اكتساب مهارات معين. 4    

الغرض  منه التعرف  إلى مهارة، أو اكتسابها، مثطل مشطروع قيطاس درجطة الحطرارة والضطغط الجطوي 
والرطوبطططة ، ورسطططم الخارططططة الجويطططة للمنطقطططة؛ للتنبطططؤ بالحالطططة الجويطططة، أو مشطططروع اسطططتخدام البوصطططلة 

  ( 660: 6002، الهويدي).والخارطة للوصول إلى نقطة معينة، أو لحساب المسافة بين مدينتين
 :، وهماتنفيذ جميع المشاريع السابقة من خالل نمطين للتعلم بحسب عدد المشاركينيمكن 
 مشروعات فردية  . أ

ويكططون العمططل فططي هططذا النططوع  مططن المشططاريع بشططكل فططردي أي يقططوم كططل طالططب بإعططداد مشططروع 
نفططراد ولكططن كططل طالططب يعمططل علططى ا ،أو يكططون نفططس المشططروع ،مختلفططًا عططن المشططاريع األخططرى بمفططرده

أو إعطططداد برنطططامج علطططى  ،أو تصطططميم بنطططاء هندسطططي ،ل طالطططب بتحضطططير الطططدارة الكهربائيطططةمثططل قيطططام كططط
 .وغيرها ،الحاسوب
 :مشروعات جماعية  . ب

ن إأو فعالية مدرسطية أخطرى فط ،مثل تقديم مسرحية ،ال يمكن العمل بها بشكل انفرادي التي وهي
ومططن جهططة أخططرى قططد ال  ،مططن جهططة ،لتنفيططذة مططن الطلبططة فططي اإلعططداد واذلططك يتطلططب مشططاركة مجموعطط
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يستطيع المعلم متابعة كل مشروع على حدة لعوامل الوقت وطبيعة المشاريع مما يقطود إلطى االعتمطاد 
 .ل تصميم رسم هندسي لمدينة سياحيةعلى العمل الجماعي مث

 (996:  6001األحمد و يوسف ، )

 :دور المعلم في التعلم بالمشاريع
 .اجات الطلبة التي تعكس اهتمامهمالقدرة على تحليل ح -
 .وحسن تنفيذها ،الحاجات التخطيط الجيد للفعاليات التي تساعد على تحقيق هذه -
 .والمحفزة لدوافع التعلم لدى الطلبة ،تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة -

 :دور الطلبة في التعلم بالمشاريع
, التعلميططة ور العمليططة التعليميططةفهططو محطط, هططام للطالططبالدور الططإن طريقططة المشططروع تؤكططد علططى  
ونظطرة .  وهطو مطن ينفطذ ،مطن يختطار المشطروع ومطن يضطع خططة العمطل( مجموعة الطلبة)أو ،طالبفال

يطتم   ،ولطيس كمتلطق   –كمشطارك  –تأمل للخططوات السطابقة نطرى أنهطا تعمطل علطى تعميطق دور المطتعلم 
الطلبططة علططى التميططز واإلبططداع فططي تنفيططذ بقططدرة  الثقططةكمططا أن , إعططداده الجيططد للتفاعططل مططع الحيططاة ضططمان

 .طالب المبدعالقائمين على العملية التعليمية إلعداد ال المشروع تقود
  (916: 6090 ,لبة وآخرونطوا)                                                      

تنفيطذ المشطاريع، ة و وسيكون دور المعلم في هذه الدراسطة مشطرفًا وموجهطًا وميسطرًا للعمليطة التعليميط
باسططتخدام إسططتراتيجية الططتعلم بالمشططروع للقيططام بتنفيططذ كافططة التطبيقططات العمليططة فططي صططورة ويقططوم الطلبططة 
 (.منتجات ) هادفةمشاريع علمية 

   :شروط اختيار المشاريع
 :هناك مجموعة من الشروط البد من األخذ بها عند اختيار المشاريع نذكر منها اآلتي

ويجب أن تكون هطذه القيمطة التربويطة , للمشروع المختار قيمة تربوية معينةيجب أن تكون  .9
 .ذات عالقة معينة باحتياجات المتعلم

فكثيطططر مطططن المشطططاريع المفيطططدة ال يمكطططن , االهتمطططام بتطططوفير المطططواد الالزمطططة لتنفيطططذ المشطططروع .6
ه وكططططذلك يجطططب مالحظططططة المكطططان الططططذي ينفطططذ فيطططط, تنفيطططذها؛ لعططططدم تطططوفر المططططواد الضطططرورية

 .كي ال تضيع الجهود ويذهب الوقت هدراً , المشروع
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, متناسططبا مططع قيمططة المشططروع, يجططب أن يكططون الوقططت الططذي يصططرف فططي تنفيططذ مشططروع مططا ..
هططي التططي يجططب أن , فالنتططائج التططي نحصططل عليهططا مططن المشططروع وفائططدتها فططي حيططاة المططتعلم

 .تبرر لنا مقدار الوقت الواجب صرفه في تنفيذ مشروع مدرسي
يجطب , أو بعبطارة أخطرى, أال يتعارض المشروع المختار مع جدول الدروس المدرسييجب  .0

وحططدوث االرتبططاك فططي تعلططيم بقيططة , أال يططؤثر فططي سططير الططدروس خوفططًا مططن اخططتالل النظططام
 .الصفوف

, وبعبطططارة أخطططرى, مراعطططاة االقتصطططاد فطططي أثمطططان المطططواد التطططي يحتاجهطططا المعلطططم لمشطططروع مطططا .1
والتطي قطد تكلطف المعلطم , يع التطي تتطلطب المصطاريف الباهظطةيستحسن عدم اختيار المشار 
 .والطلبة ما ليس بوسعهم تدبيره

 .مالئمة المشروع للحصول على القيم التربوية المطلوبة .2
ويجطططب أال يسططتغرق وقتطططًا ططططوياًل ويستحسطططن أال يتجطططاوز , يجططب أال يكطططون المشطططروع معقطططداً  .2

 .ألكثرالوقت الذي يخصص للمشروع أكثر من أسبوعين على ا
ويجب أال يتطلب , يجب أن يكون المشروع متناسبًا مع قابلية الطلبة في تصميمه وتنفيذه .1

ويجطططب أال ,  يسطططتطيع الطلبطططة أن يحصطططلوا عليهطططاأو معلومطططات صطططعبة ال, مهطططارات معقطططدة 
يكططون المشططروع صططعبًا بدرجططة يضطططر المعلططم فيهططا إلططى أن يصططرف وقتططًا طططوياًل مططع كططل 

رشاده  .طالب لتعليمه وا 
 .فعلوا كثيرًا بفعاليات غير مثمرةفيؤدي بالطلبة أن ين, يجب أال يكون المشروع تافهاً  .1
 .يجب تجنب التداخل غير الضروري في المشروعات المتعاقبة .90

  ( 19: 6001مرعي و الحيلة، )                                                             

 : العوامل المؤثرة على المشاريع
 :زها بما يلييمكن إيجا هونوعتؤثر على طبيعة المشروع المختار،  الك العديد من العوامل التيهن

 إمكانية الطلبة في تنفيذ المشروع. 
 طبيعة المشروع. 
 توفر المستلزمات والوسائل المناسبة إلنجاز المشروع. 
 المرحلة الدراسية. 
 إمكانية المدرس على متابعة المشاريع. 
 بعة المشاريعالوقت المتاح لمتا. 
 اإلمكانيات المادية. 
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 (996:  6001األحمد ويوسف ،)  .مستوى التطور 

 وذلططك مططن خططالل اختيططار مشططاريع ،فططي هططذه الدراسططة ضططبط جميططع العوامططل السططابقةبوقططام الباحططث 
وتخصططيص ، وتططوفير كافططة المططواد الضططرورية الالزمططة لتنفيططذها علميططة تلبططي حاجططات ورغبططات الطلبططة

 .تنفيذ والمتابعةالوقت الكافي لل

  :المشاريع التعلم ب إستراتيجيةخطوات 
 : يمكن تحديد خطوات المشروع باآلتي

إذ يتوقطططف عليهطططا مطططدى جديطططة وهطططي أهطططم مرحلطططة فطططي مراحطططل المشطططروع  :المشـــروعاختيـــار  -9
 مهمطةناحيطة  ن يعالج  أو , مع ميول التالميذ متوافقاً ولذلك يجب أن يكون المشروع  ،المشروع
, لمسطتواهم اً ن يكطون مناسطبأو , وأن يؤدي إلطى خبطرة وفيطرة متعطددة الجوانطب ،بالطالفي حياة 

مكانيططططاتالمدرسططططة والتالميططططذ  وتراعطططي ظططططروف  , ن تكطططون المشططططروعات المختططططارة متنوعططططةأو   وا 
 .العمل

بوضططع الخطططة ومناقشططة تفاصططيلها  ،معلمهططم بإشططرافيقططوم التالميططذ  إذ :التخطــيط للمشــروع -6
 الطالب  قسم ي   أنعلى , المعرفة والمهارات والصعوبات المحتملةو  هوألوانالنشاط  أهدافمن 
وتططدون كططل مجموعططة عملهططا فططي تنفيططذ الخطططة ويكططون دور المعلططم فططي رسططم  ،مجموعططات إلططى

كمالوالتصحيح  اإلرشادالخطة هو   .النقص فقط وا 
حيطز  إلىوهي المرحلة التي تنقل بها الخطة والمقترحات من عالم التفكير والتخيل  :التنفيذ -.

 مطططنهمويقطططوم كطططل  ،الحركطططة والعمطططل الططططالب يبطططدأو , وهطططي مرحلطططة النشطططاط والحيويطططة, الوجطططود
كمطا يقطوم بعمليطة  ،وتطذليل الصطعوبات ،ودور المعلم تهيئطة الظطروف, ف بهابالمسؤولية المكل
 أثنطاءويالحظهطم , لمناسطب للتنفيطذ حسطب قطدرات كطل مطنهمويسطمح بالوقطت ا ،التوجيه التربوي

ناقشطططططة بعطططططض مدعطططططت الضطططططرورة ل إذا ،عهم علطططططى العمطططططل واالجتمطططططاع معهطططططميشطططططجالتنفيطططططذ و 
 .ويقوم بالتعديل في سير المشروع ،الصعوبات

والتقويم عملية مسطتمرة  ،تنفيذ المشروع أثناءالتالميذ  إليهتقويم ما وصل يقصد به  :التقويم -0
يسطتعرض كطل  فطي نهايطة المشطروع إذ, المراحطل السطابقة وأثنطاءمع سير المشطروع منطذ البدايطة 

يحكططم  ثططم, تلميططذ مططا قططام بططه مططن عمططل وبعططض الفوائططد التططي عططادت عليططه مططن هططذا المشططروع
 :اآلتيةعلى المشروع من خالل التساؤالت  الطالب

 .لنا المشروع الفرصة لنمو خبراتنا من خالل االستعانة بالكتب والمراجع أتاحأي مدى  إلى -
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ت لمشكالوالفردي في ا ،دريب على التفكير الجماعيرصة للتلنا المشروع الف أتاحأي مدى  إلى -
 .الهامة

ويمكن  ،اتجاهات جديدة مناسبةو واكتساب ميول  ،ى ساعد المشروع على توجيه ميولناأي مد إلى -
المشططروع كلططه بصططورة  إعططادة أو ،تعططاد خطططوة مططن خطططوات المشططروع أنبعططد عمليططة التقططويم الجمططاعي 

        (996:  6001بدير ، ) .السابقة اءاألخطبحيث يعملون على تالفي  أفضل

  :المشاريعب التعلم تحديات
 .صعوبة تحقيقها .9
 .أو المادة العلمية التي يمكن أن يفهمها الطالب عند استخدام هذه الطريقة ،لة المعلوماتق .6
وقطد ال يسطتطيع تحديطدها بشطكل يطتالءم , قد ال يوفق المعلم في اختيار المشكلة اختيارًا حسطناً  ..

 .المتعلمينونضج 
 . وتتطلب معلما مدربًا بكفاءة عالية ،تحتاج إلى اإلمكانات .0
قطد ال يطتمكن منهطا بعطض  ،ظيم اليوم الدراسي بطريقطة مالئمطةوتن, توزيع جدول الدروس إعادةيستلزم 
 (920:  6001شبر وآخرون، )  .المدراء
 ( 661:  6001 ،عطية ) . المتعلمين من التعمق في المادةقصوره عن تمكين  .1
 ( 12:  6090 ،الحريري )  .  طريقة إلى التنظيم والتسلسلافتقار هذه ال .2
وتركيططططز العمليططططة حططططول ميططططول التالميططططذ تططططرك القططططيم  ،ريططططة للتالميططططذالح إعطططططاءالمبالغططططة فططططي  .2

 (996:  6001،بدير ) . االتجاهات الثقافية للصدفة وحدهااالجتماعية و 

  :تعلم المجموعات الصغيرة إستراتيجية التعلم بالمشاريع من خالل: ثالثاً 
 إلطططى, المتنوعطططة أهدافطططهنجطططاح الطططتعلم النشطططط فطططي تحقيطططق لجطططا المعلطططم الفعطططال والحطططريص علطططى ي 

فططي دمططج كططل  األسططلوبهططذا  ألهميططةوذلططك , تعلططم المجموعططات الصططغيرة مططرات كثيططرة أسططلوباسططتخدام 
التعليميططططة  األنشططططةنفيطططذ ت أثنطططاء ،نشطططط فطططي بوتقطططة واحططططدة لتتفاعطططل معطططاً العناصطططر المتعلقطططة بطططالتعلم ال

, العميق التأمليوالكتابة والتفكير , والقراءة, االيجابي والمحادثة اإلصغاءهذه العناصر من . المختلفة
العديططططد مططططن الفططططرص التعليميططططة للطلبططططة مططططن اجططططل تنميططططة مهططططارات التفاعططططل  األسططططلوبكمططططا يططططوفر هططططذا 

 (  ..9:  6002دة ، سعا)  .األفضلالشخصي بين الطلبة والعمل على تطويرها نحو 
 :تنظيم المجموعات الصغيرة

فقططد يعمططل كططل طططالبين . آخططر إلططىيختلططف شططكل تنظططيم المجموعططات الصططغيرة مططن نشططاط تعليمططي 
بحيططث يشططكل كططل طالططب مططع مططن يجلططس بجانبططه مجموعططة صططغيرة جططدًا يططتم , أزواجمعططا علططى شططكل 
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مطن  أو ،األخطرىشطة مطن المجموعطات الخاصطة بالمناق األسطئلةجل الرد على أالتعاون فيما بينهما من 
 .القضية المطروحة للنقا  أو ،في فهم الموضوع المدروس الرأيوحتى يتم بينهم تبادل , المعلم

 أو ،سطواء ممطن يجلسطون بجطوار بعضطهم, ططالبسطتة  إلطىوقد يتم تشكيل المجموعة بطين خمسطة 
سطهولة تحريطك المقاعطد مطن مطادام يمكطن ب, في داخطل غرفطة الصطف مختلفة   ممن يتوزعون على مواقع  

يلتزمطون  ،للقيطام بمشطروع بحثطي معطين ،حتطى تتعطاون تلطك المجموعطة فطي العمطل معطا, آخطر إلىمكان 
 ( 9.0:  6002سعادة ، )  .فيه بالعمل المشترك مدة طويلة
 طالبطات(  0) مجموعطات صطغيرة مكونطة  فطيالطلبطة  تنظطيمقام الباحث بأما في هذه الدراسة فقد 

 .المخصص لها (النشاط ) بالدورتقوم كل طالبة و  ،مستديرةطاولة يجلسون على 

 :المجموعات الصغيرة تقسيم
 :كاآلتيتقسيم طلبة الصف كله ضمن مجموعات متنوعة  يمكن للمعلم

 (:المجموعة غير المتجانسة ) مجموعة الطلبة من ذوي القدرات العقلية المختلفة  -9
وتهيئطة الفطرص لهطم , التربوية التعليمية التعلمية الهادفة واألنشطةوذلك للمشاركة في المشاريع   

يتمتعططون بنسططب مططن , فالطلبططة مططن ذوي القططدرات المتفاوتططة. جططل المتابعططة والتشططجيع علططى الططتعلمأمططن 
بينما , من مساعدة زميله في الكتابة األعضاءبحيث يتمكن احد , الذكاء المختلفة والمواهب المتعددة

في حين يعمل الثالث على  أخرىالقضية المطروحة للنقا  من زاوية  أو ،األمربتوضيح  آخريقوم 
فططي الوقططت الططذي يلخططص طالططب رابططع , الرسططوم التوضططيحية للمجموعططة كلهططا أو ،األشططكالرسططم بعططض 

  .المجموعة أفراد إليهاالرئيسية التي تطرق  اآلراء أو ،األفكار
 (:متجانسةالمجموعة ال)  مجموعة الطلبة من ذوي القدرات العقلية المتشابهة -6 
التربيططة  أنشطططة أو, الفنططون أنشطططة أو, الكتابططة أنشطططة أو, القططراءة أنشطططةوذلططك للمشططاركة فططي   

وهنا  ،الكثيرة والمتنوعة األنشطةوغيرها من  ،والهندسية ،الرياضيةحل المسائل  أنشطة أو, الرياضية
كانططت القططدرات العقليططة عاليططة فططي تلططك  اإذخاصططة , المجموعططة أفططراديكططون التنططافس الشططريف قويططًا بططين 

 أو ،األشططكالو  الرسططوم و  ،اآلراءو  ،األفكططارممططا يجعططل كططل فططرد يبططدع فططي طططرح , المجموعططة المتجانسططة
 .الحلول المقترحة النادرة

 (:مجموعة الهواة المتشابهين)ميول المتقاربةمجموعة الطلبة من ذوي االهتمامات والرغبات وال -. 

مطن , حيث يمكن تشكيل مجموعة الرحالت, الالصفية في الغالب األنشطةعلى  ويتم التركيز هنا 
 أليالطيطب فطي التخططيط  األثطر ممطا سطيكون لطه, لزيطارات الميدانيطةالطلبة الطذين يعشطقون الطرحالت وا

وهططم علططى اسططتعداد لططيس للتخطططيط  اً كبيططر  حيططث سططيعطون هططذا الموضططوع اهتمططاً ,  ةرحلططة صططفية قادمطط
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المعلمين كذلك مجموعة كرة بالتعاون الوثيق مع  أيضاعليها  واإلشرافتنظيمها بل و , للرحلة فحسب
الوسطائل  أو ،البسطيطة واألجهطزة األدواتصطناعة الكثيطر مطن  إلطىويلجأ الطلبة من هواة العلطوم  .القدم

 (  9.1:  6002سعادة ، )  .التعليمية المختلفة

  لطلبططططة ذوي القططططدرات العقليططططة المختلفططططةمجموعططططة اعلططططى  الدراسططططةهططططذه اعتمططططد الباحططططث فططططي وقططططد     
 .للكشف عن فاعلية اإلستراتيجية بنمط المجموعات الصغيرةوذلك  ،(المجموعة غير المتجانسة )

 :في البحث لعمل المجموعات الصغيرة المناسبة األجواء
ية النفسططط األجطططواء   يطططوفر   أن, ينبغطططي علطططى المعلطططم الفعطططال والحطططريص علطططى نجطططاح الطططتعلم النشطططط 
جططل تحقيططق المناشططط المختلفططة لمجموعططات العمططل أمططن , خارجهططا أو ،ريحططة داخططل الحجططرة الدراسططيةالم

 أو, بالحطديث إمطاالمشاركة الفاعلة بحيث يتاح لكل عضو في الجماعة , المنشودة لألهدافالصغيرة 
سطيلة بعمطل و  أو, وأنشططتهم اآلخطرين أعمالبالحكم على  أو, راء بصراحة تامةاآل بإبداء أو, بالنقض
 ( 9.2:  6002سعادة ، ) . غير ذلك من الفعاليات أو, كتابة تقرير أو, تعليمية

 :في البحثالمجموعة الصغيرة والوقت المخصص لنشاطها  أفرادعدد 
, المجموعطة عطن سطبعة أفطرادعطدد فطي الحسطبان عطدم تجطاوز  يأخطذ أنيجب على المعلم الفعطال  

, علطى الكرسطي بشطكل دائطري أو, ا حول طاولة مسطتديرةما جلسو  إذا ،اآلخرحتى يرى كل واحد منهم 
عريططف يعمططل علططى تنظططيم  أو ،جموعططة منسططقيكططون لكططل م أنكمططا البططد مططن . األرضحتططى علططى  أو

 ،المجموعطة مطن قطرارات   إليطهيوثق مطا توصطلت , سر أمين أو ،يساعده في ذلك مقرر أنعلى , العمل
 .صورات  ت أو ،نتائج   أو ،آراء   أو ،أفكار أو ،حلول   أو

يطططتم فيهطططا ,  دقيقطططة(  91 – 90: ) يسطططتمر عمطططل المجموعطططة الصطططغيرة مطططدة تتطططراوح بطططين أنيمكطططن 
فطي حطين يطرى بعطض المعلمطين تخصطيص كطل وقطت  ،المشطكلة أو, ومناقشة الموضطوع, األدوارتوزيع 

وفطططي , لكطططي تكطططون انطالقطططة مناسطططبة لهطططا, الحصطططة للعمطططل فطططي مجموعطططات صطططغيرة منطططذ بدايطططة الحصطططة
 (  9.2:  6002سعادة ، ) . جل تلخيص العمل الذي تم انجازه من خاللهاأمن  ,نهايتها
  :المجموعات الصغيرة أنشطة أهم

يحاضطر  أن, يمكطن للمعلطم الفعطال والحطريص علطى نجطاح الطتعلم النشطط :ملخص المحاضـرة .1
لتلخيص ما  شريكين أو ،يختار شريكا واحدا أندقيقة ثم الطلب من كل تلميذ (  91) مدة ل
 .الرئيسية المهمة األفكاروتقديم ذلك على شكل مجموعة من , معوهس
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كططي تركططز حططول موقططف محططدد مططن البدايططة  ،يسططمح هططذا النشططاط للمجموعططة :حــل المشــكالت .6
 يقومطوا بعمليطة عصطف أنهنطا علطى الطلبطة أجل حل مشطكلة معينطة وذلك من , وحتى النهاية

ثططم تركيططب , شططرة فططي خطططوات الحططلمططن اجططل المبا, سططتراتيجيات المناسططبةإلووضططع ا, ذهنططي
 . جل طرحه على طلبة الصفأمن , والعمل على كتابة تقرير شامل, تأليفها أو ،المعلومات

مطع البحطث عطن  ،أكثطر أو ،الطلبة فكرتين يأخذ أنيتطلب هذا النشاط  :المقارنة والتناقض ..
عنططوان بشططكل نططاول الطلبططة كططل يت أن وهنططا البططد مططن. الشططبه وجوانططب االخططتالف بينهمططا أوجططه
ومقارنطططططة ذلطططططك فطططططي , جطططططل معرفطططططة مكوناتطططططهأثطططططم العمطططططل علطططططى تحليلطططططه ووصطططططفه مطططططن , منفطططططرد

 . التي تم تخصيصها للعملية ذاتها األخرىالموضوعات 
 أو, مسطططألة محطططددة أو, قضطططية معينطططة أو, الطلبطططة موقفطططا مطططا إعططططاءيطططتم  :العصـــف الـــذهني .0

مطع , األفكطارتخالص عدد مطن جل دراسته من جانب جميع الطلبة السأمن , موضوعا بذاته
 بأسطلوب  ثطم تقطديمها , والعمطل علطى اختزالهطا ،األفكطارتشكيل مجموعات صغيرة لمناقشطة هطذه 

نهططططاء أفضططططل    إليططططهمجموعططططة فرصططططة لطططططرح مططططا توصططططلت  كططططل   ت عطططططىوبعططططد ذلططططك , المهمططططة وا 
 . األخرىللمجموعات 

ل في جميع الحصص خالمن تالميذه مراجعة ما تم تقديمه يطلب المعلم الفعال  :المراجعة .1
لتوجيططه مجموعططة , زميلططين أوومططن ثمططة قيطام كططل طالططب باختيططار زميطل لططه , المنصططرم األسطبوع

 يعطرف كطل طالطب أنمطع ضطرورة , مناقشطات سطابقة أو ،أنشطةحول ما دار من  األسئلةمن 
ال, السطططؤال الطططذي يريطططد طرحطططه علطططى زميلطططه إجابطططة نطططه يحطططرم مطططن المشطططاركة فطططي النشطططاط فإ وا 

  .التشاركي أو ،الجماعي
 ( 9.1:  6002سعادة ، )                                                                

طلبة الصف العاشر، ألن مستواهم العقلي يتناسب مع المشاريع  في هذه الدراسة واختار الباحث
 موعططات صططغيرةالعلميططة المطروحططة كمططا أن الدراسططة اعتمططدت علططى الطلبططة بشططكل فططردي، وبشططكل مج

  .، واعتمد الباحث على أنشطة حل المشكالتطالبات(  0) من  تتكون
 المجموعات الصغيرة أسلوبايجابيات 

 . يكتسب الطلبة مهارات التواصل والمناقشة واالتجاهات والقيم -9
 .اكتشاف الطاقات الدفينة لدى الطلبة -6
 . والمعلومات بين الطلبة واألفكار اآلراءيساهم في نشر  -.
 . من الشعور بالعزلة لدى الطلبة يخفف -0
 . يزيد من الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية -1
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 .ل الجماعي داخل المدرسة وخارجهاعلى المشاركة في العميشجع  -2
 ( 9.1:  6002سعادة ، )                                                               

 المجموعات الصغيرة أسلوب تحديات
حيطث غالبططا مطا يف شططل , رغطم المزايطا السططابقة ، مطن بعططض نقطاط الضططعف األسططلوب ال يخلطو هطذا 

لطم يطتم توضطيح  إذا األسطلوبفشطل هطذا وي. جطاء عشطوائيا وبطدون تخططيط مسطبق إذاعمل المجموعات 
ذا ،النشططاط للطلبططة أهططداف كمططا قططد ال يحقططق . التعليمططات الدقيقططة الواجططب تنفيططذها همؤ إعطططالططم يططتم  وا 
وتطم حرمطان البقيطة  ،سيطر علطى عمطل المجموعطات الصطغيرة عطدد قليطل مطن الطلبطة إذا أهدافهالنشاط 

 أحيانطاالسطكوت  بطأنالمعلطم  أقطر  مطا  إذاخاصة , من المشاركة نتيجة هيمنتهم على الفعاليات المختلفة
 .من الكالم أفضل

الفكطرة و , الطتعلم إسطتراتيجيات كأحطدالمجموعطات الصطغيرة  أسلوب تناول مما سبق يتضح أهمية 
فطالمعلم هططو  ،الطبعضن بعضططهم المهمطة التطي ينبغططي التركيطز عليهطا تتمثططل فطي ضطرورة تعلططم الطلبطة مط

أن يكططون ولكططن دوره الحقيقططي ال يعططدو , التعليمططات أو, اإلرشططادات أو ،األوليططةالمعلومططات  الططذي يقططدم
لومطات مطن مصطادرها في حين يبحث الطلبة عن المع, فعالياتلل أو ،للموقف التعليمي منظماو مراقبًا 

القضططايا  أو ،المشططكالت أو ،الموضططوعات ويتبططادلون الخبططرات إزاء, المختلفططة ويناقشططونها مططع بعضططهم
وفوق ذلك فهم يكتسبون مهطارات , مما يجعلهم يتعلمون كثيرا من بعضهم البعض, المطروحة للنقا 

  .رسيخها في عقولهمالمهارات على ت التي تعمل هذه, التواصل والمناقشة واالتجاهات والقيم
 (  900:  6002سعادة ، )                                                                 

 :نماذج تصميم البرامج التدريبية: رابعاً 
ت عد نماذج التصميم أبسط وأسهل اإلجراءات العملية والتطبيقية لتنفيذ البرامج التدريبية، حيث 

منطقي وتعالج كمنظومة متكاملة لتحقيق هدف محدد، لذلك نحتاج إلى ينظم مكوناتها بتتابع 
مكانية االستفادة  التعرف على أنواع متعددة من نماذج التصميم ومعرفة مكوناتها والغرض منها وا 

 . ياألمثل في بناء برنامجنا التدريبمنها على الوجه 

نتاج المواد والوحدات التعليميةلتصميم و " كمب"نموذج   ا 
 :كاآلتين هذا النموذج من ثمانية عناصر أو خطوات رئيسية وهي يتكو  
 من التعرف على الغايات التعليمية، ثم إعداد قوائم بالموضوعات الرئيسة التي سوف يتم تناولها. 9

 .الموضوعات خالل محتوى المادة الدراسية، وتحديد األهداف العامة لتدريس كل موضوع من هذه
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 وحاجاتهم ن الذين يستهدفهم تصميم الخطة التعليمية من حيث قدراتهمتحديد خصائص المتعلمي. 6
 .وأفراد واهتماماتهم وغيرها من الخصائص األكاديمية واالجتماعية التي تميزهم كمجموعة

 قياسها تحديد األهداف التعليمية المراد أن يحققها المتعلمون في صورة نتائج تعلم سلوكية يمكن. .
 .وتقويمها

 .حتوى المادة الدراسية التي ترتبط بكل من األهداف التعليميةتحديد م. 0
الحالي عن سابقة ومستواهم المعرفي إعداد قوائم قياس قبلي لتحديد خبرات المتعلمين ال. 1

 .أو الموضوعات الدراسية التي سوف يتناولها من خالل الخطة التعليمية الموضوع
 و الوسائل التعليمية التي سوف يتم من خاللها اختيار نشاطات التعليم والتعلم و المصادر. 2

 .وبواسطتها تناول المادة الدراسية بما يساعد على تحقيق األهداف التعليمية
واألدوات  تحديد اإلمكانات والخدمات المساندة مثل الميزانية، األشخاص،جدول الدراسة، األجهزة. 2

 .التعليمية بما يساعد على تنفيذ الخطةوغيرها من التسهيالت التعليمية والتنسيق فيما بينها 
التقويم  تقويم تعلم المتعلمين ومعرفة مدى تحقيقهم لألهداف التعليمية، واالستفادة من نتائج هذا. 1

عادة تقويم أي خطوة أو جانب معين من الخطة يحتاج إلى تحسين  .في مراجعة وا 
 (  91:  9112جيرولد كمب ،)                                                                

 
نتاج المواد والوحدات التعليمية" كمب" نموذج (  1) شكل  : لتصميم وا 
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 : "كمب" نموذج مميزات
 :بالمرونة العالية من حيث" كمب" يتميز نموذج 

 .ن عناصره غير متصلة معا بخطوط أو أسهم توحي بااللتزام والتتابع الخطي عند تطبيقهأ .9
 ء من أي عنصر حسب ظرف الموقف ويسير فيه الفرد بالترتيب المناسب الذييمكن البد .6

 .يناسب حالته
 انه يسمح بإجراء التعديالت الالزمة في اختيار العناصر أو ترتيب معالجتها بالحذف أو ..

 .اإلضافة أو التعديل حسبما تقتضيه الضرورة
ن أي عنصر من العناصر ويتميز باالعتماد المتبادل بين عناصره العشرة فأي قرار بشا .0

 .بالضرورة على بقية العناصر األخرى يؤثر
 وجود التغذية الراجعة والتقويم حول عناصر النموذج يشير إلى إجراء التقويم والمراجعة في .1

 ( 21:  .600 ،خميس ) . أي وقت خالل عملية التصميم
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 : دةالوح لتطوير المنظومات التعليمية للدرس أو" الجزار"نموذج : ثانياً 
، واإلنتاج، والتصميم، الدراسة والتحليل  :أساسية وهي النموذج من خمس مراحل  هذا يتكونو
 : اآلتيبالشكل  كل منها يشتمل على خطوات فرعية كما هي موضحةو  ،واالستخدام، والتقويم

 ( 602: 9111الجزار،  )                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  لتطوير المنظومات التعليمية للدرس أو الوحدة" الجزار" نموذج (  2) شكل 
 

 .(التالميذ ) تحديد خصائص المتعلمين -
  .الحاجة التعليمية للموضوع أو الغرض العام للتعلمتحديد  -
 . دراسة واقع الموارد والمصادر التعليمية -

 

وتحيلها وترتيب (  ABCD) صياغة األهداف التعليمية سلوكيًا  -
 .تتابعها

 .تحديد عناصر المحتوى التعليمي -
 (. CRT) بناء االختبار محكي المرجع  -
تالميذ وأساليب التدريس لكل اختيار خبرات التعلم وطريقة تجميع ال -

 . هدف
 .اختيار الوسائط والموارد التعليمية -
 .تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط المطلوب إنتاجها -
 .تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعلم -
 . التدريس/ وضع إستراتيجية تنفيذ التعلم  -

  

 -:الحصول على الوسائط التعليمية بواسطة

 .المتوفر اقتناء من -

 .تعديل من المتوفر -

 .إنتاج جديد -

 .تجريب مصغر لعمل التقويم البنائي -

 (.النهائي) تجريب موسع لعمل التقويم التجميعي  -

 .االستخدام الميداني -

 .المتابعة والتقويم المستمر -
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الدراسة 

 والتحليل
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 :هذا النموذج على المراحل اآلتية ويشتمل
 :وتشتمل على ثالث خطوات هي :(  الدراسة والتحليل)  :المرحلة األولى

 .األكاديمية واالجتماعية والنفسية:تحديد خصائص المتعلمين . 0
المشكلة  وذلك عن طريق دراسة:الحاجات التعليمية لموضوع الدرس أو الوحدة تحديد. 2

الفجوة بين الواقع الحالي والواقع المنشود، والذي يكشف عن نقص في الجوانب  لتحديد
 .المهارية أو الوجدانية لدى المتعلمين المعرفية أو

ك عن طريق رصد وذل:تحديد الموارد والمصادر التعليمية ومواد المنهج المدرسي. 5
 .والمصادر المتاحة، وتحديد اإلمكانيات والمعوقات المادية والبشرية الموارد

 :وتشتمل على ثماني خطوات هي :(  التصميم ) :المرحلة الثانية

 حيث تتم عملية الصياغة حسب نموذج:صياغة األهداف التعليمية وترتيب تتابعها .0
ABCD)   )رمًياتبدأ عملية ترتيب تتابع األهداف ه . 

 وتأخذ هذه العناصر شكل عناوين تضم الحقائق:تحديد عناصر المحتوى التعليمي .7
 .إلخ...والمبادئ والنظريات والقوانين والمفاهيم

 .وذلك على أساس المحكات المحددة باألهداف: بناء االختبار محكي المرجع  .7

حيث يحدد نوع :التدريس/اختيار خبرات التعلم وطريقة تجميع التالميذ وأسلوب التعلم .5
المناسبة لكل هدف، ثم تختار طريقة ( المجردة البديلة، المباشرة،)التعليمية الخبرات

المناسبة لكل نوع من  (كبيرة، صغيرة، تعليم فردي مجموعات)تجميع التالميذ
 .الخبرات

وذلك على أساس خصائص المتعلمين، ونوع الخبرة، :اختيار الوسائط والمواد التعليمية  .4
 .جميع التالميذ وأسلوب التعلمت وطريقة

سواء أكانت مكتوبة أم :تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط والمواد المطلوب إنتاجها .4
 .أم بصرية أم متحركة أم ملموسة مسموعة

وتشتمل الخطوات :تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعليم بالمنظومة  .6
 . المتبعة في عملية التعليم واإلجراءات

وذلك عن طريق الربط بين األحداث التعليمية :التدريس/تصميم إستراتيجية تنفيذ التعليم  .6
عملية التعلم واألهداف التعليمية، والمواد والوسائل التعليمية، وما يقوم به المتعلم،  وعناصر

 .المعلم وما يقوم به
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نشاء المنظومة ) :المرحلة الثالثة  :ات هيوتشتمل على ثالث خطو  :(  اإلنتاج وا 
 .التبني باالستخدام أو االستعارة مما هو موجود من مواد ووسائل تعليمية. 0
 .التعديل فيما هو متوفر لتقليل النفقات. 2
 .اإلنتاج الجديد لمواد ووسائل جديدة. 5

 :وتشتمل عل خطوتين هما :( التقويم ) :المرحلة الرابعة

 .والتطوير على عينة صغيرةالتقويم البنائي المستمر،خالل عمليات التصميم . 0

 .التقويم النهائي، بعد االنتهاء من إنتاج المنظومة، على عينة أكبر. 2

 :وتشتمل على خطوتين هما :(  االستخدام ) :المرحلة الخامسة

 .اتخاذ القرار باستخدام المنظومة،إذا أثبتت النتائج فعاليتها. 0

يانات واستخدامها في عمليات التعديل استمرار عمليات المتابعة الميدانية، لجمع الب. 2
 .المستقبلي للمنظومة والتحسين

 :التغذية الراجعة وعمليات المراجعة والتعديل
 التغذية الراجعة ليست مرحلة تطويرية مثل المراحل السابقة لكنها تربط جميع مراحل المنظومة

ت مرحلة التصميم بعضها البعض فعند عمل تغييرات في عناصر المنظومة تتغير بذلك عمليا
اإلنتاج وعملية التقويم واالستخدام وتعتمد عمليات التحسين والتعديل للمنظومة في مراحل  وعملية
سماعيل ، .) المختلفة على التغذية الراجعة تطويرها  ( 11:  6001شمي وا 

 :للتصميم والتطوير التعليمي" خميس"نموذج : ثالثًا 
 التي تشتمل على جميع عمليات التصميم والتطوير التعليمييعد هذا النموذج من النماذج الشاملة 

 أو تصميم نظم الوسائل ،من تصميم وسيلة تعليمية فرديةًء لح تطبيقه على كافة المستويات بدويص
أو الدروس والوحدات الكبيرة حتى  ،المتكاملة التفاعلية، أو تصميم المواقف التعليمية المتعددة
  .اهج المدرسية أيضاالدراسية بل والمن المقررات

 ل، والتصميم، والتطوير، والتقويمالتحلي :النموذج من خمس مراحل هي هذا ويتكون
 (  2. :6002خميس، ):اآلتيبالشكل  يشتمل على خطوات فرعية كما هي موضحة ،واالستخدام
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  للتصميم والتطوير التعليمي "  خميس " نموذج (  3) شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقويم 

البنائي 

والرجع 

 :

عمليات 

تعديل 

وتحسين 

وتنقيح 

 مستمرة 

 مرحلة التحليل: أوالً 

 .مهمات التعليميةتحليل ال. 2                تحديد المشكلة وتقدير الحاجات .1
 تحليل الموارد والقيود في البيئة . 4تحليل خصائص المتعلمين وسلوكهم المدخلي   .3
 .اتخاذ القرار النهائي بشأن الحلول التعليمية األكثر مناسبة والمشكالت والحاجات.5
 

 مرحلة التصميم: ثانياً 

 قياس محكية المرجع تصميم أدوات. 2تصميم األهداف التعليمية وتحليلها وتصنيفها   .1
 .تصميم استراتيجيات التعليم والتعلم. 4تصميم المحتوى واستراتيجيات تنظيمه          .3
 تحديد نمط التعليم وأساليبه المناسبة .  6.           تصميم سيناريو التفاعالت التعليمية.5
 تعلم المتعددةاختيار مصادر ال. 8.             تصميم إستراتيجية التعليم العامة. 7

اتخاذ القرار بشأن الحصول على . 11وصف المصادر                              .9
 .المصادر أو إنتاجها محلياً 

 مرحلة التطوير: ثالثاً 

 الفعلي( اإلنتاج ) التطوير. 3         التخطيط لإلنتاج . 2             إعداد السيناريو .0
 .التشطيب واإلخراج النهائي للمنتوج التعليمي. 5      عمليات التقويم البنائي. 4

مرحلة التقويم : رابعاً 
 النهائي

 (اختبارات، استبيانات، قوائم مالحظة ) إعداد أدوات التقويم  .1
 المعالجة اإلحصائية. 4     تطبيق األدوات. 3      االستخدام الميداني في مواقف حقيقية .2
اتخاذ . 7  تحديد المرجعيات المطلوبة . 6        رها النتائج ومناقشتها وتفسي تحليل. 5 

 .تسجيل حقوق الملكية. 8                    القرار بشأن االستخدام والمراجعة

 واالستخدام مرحلة النشر: خامساً 
 واالستخدام والمتابعة

 . المستمرة  المتابعة.5التثبيت والدمج . 4( التوظيف واالستخدام ) التنفيذ. 3التبني . 2النشر  .1
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 :ويشتمل هذا النموذج على المراحل اآلتية
 (التحليل : ) المرحلة األولى 

هو نقطة البداية في عملية التصميم التعليمي ويجب االنتهاء من قبل بدء عمليات  التحليل
تحليل المشكلة وتقدير الحاجات وتحليل المهمات التعليمية، تحليل خصائص  :ويتضمن التصميم،
 ثم اتخاذ القرار النهائي بشأن الحل، دخلي، تحليل الموارد والقيودالم وسلوكهم المتعلمين

  ( 1.: 6002 خميس،)                                                                   
 (التصميم : ) المرحلة الثانية 

تهدف عمليات التصميم إلى وضع الشروط والمواصفات الخاصة بمصادر التعلم وعملياته 
واستراتيجيات التعليم والتعلم،  والمحتوى، القياس، وأدوات عمليات تصميم األهداف، تشتملو 

ونمط التعليم وأساليبه واستراتيجيات التعليم العامة، واختيار المصادر ووصفها  والتفاعالت التعليمية
نتاجها محلًيا ثم اتخاذ القرار بشأن  (  09:  6002خميس، )  .الحصول عليها وا 

 ( التطوير : ) ة الثالثة المرحل
تعليمية  منتجاتوالمواصفات التعليمية إلى  يقصد بعمليات التطوير التعليمي تحويل الشروط 

إعداد السيناريوهات، التخطيط  :والمراحل التالية على الخطوات وتشتمل كاملة وجاهزة لالستخدام،
النهائي، القويم النهائي ، اإلخراج التشطيب الفعلي، التقويم البنائي، (اإلنتاج)لإلنتاج، التطوير

 (  02:  6002خميس، ) .الميدان

 (التقويم : ) المرحلة الرابعة 

ال يطرح المنتوج لالستخدام الموسع بعد االنتهاء من إنتاجه، ولكن ال بد من تقويمه ميدانًيا، 
 :وذلك بإتباع الخطوات واإلجراءات التالية عينات كبيرة إلجازته، وعلى

 الخ، والتي سبق إعدادها في...وبطاقات مالحظة تواستبيانااختبارات  :دوات التقويمتحضير أ.9
 .الخطوة الثانية من مرحلة التصميم

 .االستخدام الميداني للمنتوج وتجريبه في مواقف تعليمية حقيقية.6
 .تطبيق أدوات القياس والتقويم . .
 .المعالجة اإلحصائية.0
 .تحليل النتائج وتفسيرها.1
 .تحديد مواطن القوة والضعف والمراجعات المطلوبة. 2
 .اتخاذ القرار بشأن االستخدام أو المراجعة.2
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 (  19:  6002خميس، )  .تسجيل حقوق الملكية.1

 :وتتضمن الخطوات اآلتية( : النشر واالستخدام والمتابعة : ) المرحلة الخامسة 

 :وذلك عن طريق :النشر-أ
 .األفراد والمسئولين العاملين في المنظمة بناء عالقات شخصية وحميمة مع .9
 التعريف بالمنتوج المستحدث، عن طريق تقديم معلومات عنه توضح خصائصه ومزاياه .6

مكانياته  .وا 
 الفهم واإلقناع، عن طريق تقديم المزيد من المعلومات حول المنتوج المستحدث والتوقعات ..

 .الصادقة منه
 .ابية حول المستحدثاالتجاه، وفيها يتم تكوين اتجاهات ايج .0

 :ويتضمن :التبني-ب
 .تجريب المستحدث للتأكد من منافعه وسهولة استخدامه :التجريب. 9
 .وفي هذه الخطوة يقبل توظيف المنتوج واستخدامه كمستحدث جديد :التأييد والقبول. 6
 .وفيها يتم تبني المنتوج من قبل األفراد والمنظمات :التبني. .

 .وفيها يستخدم المستحدث بالفعل في المنظمة(: االستخدامالتوظيف و  )التنفيذ-ج
وفيها يتم تثبيت المنتوج المستحدث ويستقر في بنية النظام القائم، كجزء من  :التثبيت والدمج -د

 .االعتيادي نشاطه
  :المتابعة واالستمرار والتجديد الذاتي -ه

مكانية التطوير ردو  لمعرفة حيث تجري المتابعات المستمرة للمنتج المستحدث، د الفعل عليه، وا 
والتجديد الذاتي للمحافظة على بقائه  المستقبلي وهنا يصبح لدى المستحدث القدرة على التحديث

 ( 16:  6002،خميس)  .واستمراره، دون دعم خارجي

 في ضوء ما سبق عرضه ودراسته من نماذج للتصميم التعليمي يمكن القول بأنه رغم تعدد
بينها،  بالتصميم التعليمي فإنها تتميز بمجموعة من السمات والخصائص المشتركةالنماذج الخاصة 

 :وتشكل مالمح عامة لها يمكن يلخصها الباحث بالتالي
 تهدف إلى تطوير العملية التعليمية من خالل تحديد الخطوات التي ينبغي السير عليها في. 9

 .المواقف التعليمية بما يضمن لها أن تحقق أهدافها
تعالج المشكالت التي يمكن أن تحدث في المواقف التعليمية بما تقدمه من مخططات  .6

 .لما ينبغي إتباعه في المواقف المختلفة واضحة
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 .توضح المكونات المختلفة التي يتضمنها الموقف التعليمي وكيف يتم التفاعل بينها. .
 التعليم عملها في اإلعدادتوضح التوجيهات التي ينبغي على المعلم وأخصائي تكنولوجيا . 0

 .والتنفيذ والتقويم للمواقف التعليمية
 تتكون هذه النماذج من مجموعة من العمليات األساسية والفرعية التي يتم التوجيه لها عن. 1

األسهم  طريق الخطوات المتبعة إلتباع النموذج وذلك عن طريق ترقيم الخطوات أو عن طريق
 .الموجهة للعمليات التالية

 توجد صيغ مختلفة تنظم العمليات المختلفة داخل النماذج التعليمية تختلف فيما بينها تبًعا .2
 .لطبيعة هدف كل نموذج

 تعطي الفرصة لنا لكي نكون أكثر وضوًحا وأكثر دقة حول التعليم الضمني الذي يناله. 2
 .التالميذ من التعليم ككل

 لمواقف التعليمية، إذ نجدها تتكرر في كثيرتوجد عمليات يمكن اعتبارها ضرورية لتصميم ا. 1
 من النماذج وان كان هناك اختالف في مسمياتها في النماذج التعليمية إال إنها تشير في

 :النماذج مجملها إلى نفس العمليات ومن بين تلك العمليات التي تكرر ظهورها في معظم
المحتوى  وتحديد وتحليل تحديد األهداف التعليمية، وتحديد وتحليل خصائص المتعلمين،

التعليمية،  التعليمي، وتحديد طرق التدريس المناسبة للتعلم، وتحديد الوسائل، وتحديد األنشطة
 ( 09: 6001أبو سويرح، ) .والتقويم، والتغذية الراجعة

وقد اعتمد الباحث نموذج خميس في بناء اإلستراتيجية وذلك لبساطة مراحله ومرونته، حيث 
 :مات التعليمية إلى  أنها نظام متكامل مقسمة إلى خمس مراحل أساسية وهيينظر إلى المه

التحليل، والتصميم، والتطوير، واالستخدام، والتي تسير وفق تسلسل منطقي منظم باإلضافة إلى 
التغذية الراجعة التي تقوم على ربط وتكامل جميع المراحل مع بعضها البعض، باإلضافة إلى 

التعلم بالمشاريع في تنمية المهارات المعرفية  إستراتيجيةلدراسة والتي تمثلت في ارتباطها بمتغيرات ا
المتكاملة لدى طلبة الصف العاشر في مبحث التكنولوجيا، وقد استفاد واألدائية لتصميم الدارات 

الباحث من خطوات النموذج ومراحل بنائه المختلفة في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين 
ة، وتحديد األهداف واألنشطة التعليمية، وكذلك توفير األدوات والمصادر المناسبة، وتجهيز والطلب

البيئة المادية والفنية لتنفيذ اإلستراتيجية، وكذلك تصميم أدوات اإلستراتيجية وأساليب قياس وتقويم 
 .  عليميةالطلبة، وتقديم التغذية الراجعة المناسبة من أجل تحسين وتطوير نواتج العملية الت
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 :مهارات تصميم الدارات المتكاملة  :خامساً 
ــرف المهــارة   ــاتع تقططانعمططل معططين بدقططة  أداءالقططدرة علططى  : بأنه  بأنهططا أيضططاكمططا تعططرف , وا 

وغيطططر  ،تطططي تكطططون قابلطططة للمالحظطططة المباشطططرةال اإلجطططراءات أو ،الحركطططات أو ،سلسطططلة مطططن الخططططوات
 ( 01.:  6002 ،الفتالوي . ) الحاجة والتكرار عند ولإلعادةوللقياس , المباشرة

 " .بكفاءة اكبر من المعتاد األعمال أداءقدرة الفرد على : " أنهاوتعرف المهارة على 
 (  02:  6009 ،البكري والكسواني)                                                           

تقطان ،تعليمية بكفطاءة أعمالالقدرة المكتسبة التي تمكن المتعلم من انجاز  : وهي  قصطر وقطت أو  وا 
 (  .0:  6009 ،المقرم )  .أوفرممكن واقل جهد وعائد تعليمي 

  :خصائص مهارات تصميم الدارات المتكاملة
 : باالتي إجمالهاللمهارة عدة خصائص يمكن 

مطن يتكطون فطي الغالطب وهطذا العمطل والعمليطة , عمليطة معينطة أو ،عمطل أداءتعبطر عطن القطدرة علطى  -9
 .داءات والعمليات البسيطة والفرعيةمجموعة من األ

والحركيططة غيططر , االجتماعيططةو , السططلوكيات العقليططة أو ،اباتتتكططون المهططارة مططن خلططيط مططن االسططتج -6
 .يغلب احد هذه الجوانب على غيره عند تصنيفها مهارة ما األحياناغلب  نه علىأ
القططدرة  أنهططاالمهططارة علططى  إلططىحيططث ينظططر , المعلومططات أو ،المهططاري علططى المعرفططة األداءيتأسططس  -.

المعرفططة وحططدها ال  أن إلططىنططه يجططدر التنويططه غيططر أ, عمططل معططين أداءعلططى اسططتخدام المعرفططة فططي 
 . المهارة ألداءالفرد  إتقانتضمن 

 .والممارسة ،ويحسن من خالل عملية التدريب ،المهاري للفرد األداءينمي  -0
                  .معانجاز إلوالسرعة في ا ،قيام بهن معياري الدقة في البكل م ،المهاري عادة األداءيتم تقييم  -1

 ( 911:  6001وعوض ،عياد ) 

 :  ات تصميم الدارات المتكاملةمهار استراتيجيات تدريس 
 .مهارةتوجد إستراتيجيتان لتدريس ال

ثطم يوجطه , الوهنا يركطز المعلطم علطى تعلطيم المهطارة كوحطدة متكاملطة كليطًا أو  :إستراتيجية الكل -9
 .التالميذ إلى التسلسل لمكونات المهارة

حيططث يططتم التططدريب علططى كططل , وفيهططا يططتم تعلططيم أجططزاء المهططارة للمططتعلم :إســتراتيجية األجــزاء -6
 .جزء لوحده أوالً 
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كمطا , وبشكل عام إن اختيار إحدى اإلسطتراتيجيتين يعتمطد علطى طبيعطة المهطارة ودرجطة تعقيطدها
   (0.: 6002الهويدي، )  .اإلستراتيجيتين المعلم بين هاتينقد يجمع 

  :خطوات تدريس مهارات تصميم الدارات المتكاملة
 :اآلتيةيجب على المعلم القيام بالخطوات  عند تدريس مهارات الدارات المتكاملة

والتعليمات للططالب حطول  واإلرشادات ،وم المعلم بتقديم النصائح العامةيق :التقديم للمهارة -9
فططذلك يعطططي , أوالً وقططد يعطططي المعلططم الطططالب التعمططيم , وكيفيططة القيططام بططه .همططا سططيقومون بطط
 .  على التعلم همويساعد ،مما يولد لديهم حافزا, قوياً  المهارة معنى

وقططد يقططوم المعلططم بمراجعططة الطططالب , المبططدأويقططوم المعلططم فططي هططذه الخطططوة بتفسططير  :التفســير -6
وبالتططالي باكتسططاب المهططارة ,  التعمططيم أو ،مبططدأالبطبعض المعلومططات السططابقة والضططرورية لفهططم 

 . الحالية
هطو , واإلجراءاتالسبب في استخدام هذه الخطوات  أنوهنا يوضح المعلم لطالبه  :التبرير -.

 . النتيجة الصحيحة إلىفي سبيل الوصول 
تقطانالعمطل بسطرعة ودقطة  إتمطاموهذه الخطوة تطور قطدرة الطالطب علطى  :التدريب -0 ويكسطبه , وا 

 ( 9.2: 6009البكري والكسواني، ) . رة الالزمةالمها
ومـن ثـم تنميتهـا مـن خـالل الخطـوات  وفي هـذه الدراسـة سـيتم تـدريس مهـارات الـدارات المتكاملـة

 :اآلتية
  . اختيار المشروع .1
 . التخطيط للمشروع .2
 . تنفيذ المشروع .3
  . تقويم المشروع .4

  :عايير تقويم مهارات الدارات المتكاملةم
مططن قيططام المططتعلم بخطططوات محططددة وفططق  التأكططدن تقططويم المهططارة العمليططة مجططرد لططيس الهططدف مطط 

منهطططا يخضطططع  لتقطططويم المهطططارة العمليطططة وكطططل معيطططار   هنطططاك معطططايير  , ترتيطططب معطططين بشطططكل صطططحيح فقطططط
 :وهذه المعايير هي, اإلتقانلمستوى 
بحيطث تطؤدي , بمن قيطام المطتعلم بتنفيطذ خططوات المهطارة بالشطكل المطلطو  التأكدويتم  :األداء -9

 .الصحيح للمهارة لألداءالوصول  إلىهذه الخطوات 
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مطططن قيطططام المطططتعلم باسطططتنتاج مطططا يمكطططن حدوثطططه نتيجطططة قيامطططه  التأكطططدحيطططث يطططتم  :االســـتنتاج -6
 .بخطوات هذه المهارة

المهطارة فطي  أداءيقدم المتعلم تعلياًل مناسبا لما يحدث ويراه نتيجة قيامه بخططوات  :لتفسيرا -.
 .تنتاجه ويقدم تفسيرا عمليا منطقياضوء ما سبق اس

والكميطات  ،واألوزان ،والسعات ،واإلحجام ،والزمن ،والمسافة ،وتشمل تقدير الطول :التقدير -0
   (291:  6006: احمد ) . الكهربية

 :معايير تصميم المحتوى التعليمي في ضوء إستراتيجية التعلم بالمشاريع: سادساً 
 :من مراعاة مجموعة من المعايير وهي كاآلتي عند تصميم المحتوى التعليمي البد

 .ارتباط المحتوي باألهداف التعليمية للمقرر -9
والمهارية المحددة التي يتضمنها المقرر  تركيز محتوي المقرر علي الكفايات المعرفية -6

 .الدراسي
 .تغطيه المحتوي لكافه األهداف واألفكار والمفاهيم والسلوكيات المتضمنة في المقرر -.
 .ط والتكامل بين الخبرات التي يقدمها محتوى المقررالتراب -0
 .مراعاة التنظيم والتسلسل المنطقي في عرض محتوى المقرر -1
 .سالمه المحتوي من الناحية العلمية واللغوية -2
 .خلو المحتوي من أخطاء التكرار -2
 .ت متتابعة ومنظمةحتوي في شكل خطي متتابع وفق خطواتنظيم الم -1
 .قصيرة مترابطة تحقق أهداف التعلم تجزئه المحتوي إلي فقرات -1

 .توافق محتوى المقرر مع خصائص المتعلمين -90
(51/2/2105   :http://ar.wikipedia.org/wiki/) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 ية عند الطالباتدطوات تنفيذ إستراتيجية التعليم بالمشاريع الفر خ
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                 
                  
 نعم                                              ال                       

 
                    

                                                 

 شاريع الفرديةيوضح سير إستراتيجية التعلم بالم(  4) مخطط                   
 من إعداد الباحث في ضوء إستراتيجية التعلم بالمشاريع                     

 تنتقل الطالبة لمشروع آخر 

 باستعراض المشاريعيبدأ المعلم 

يختار المعلم المشروع بما يناسب رغبات وحاجات وميول 
   الطالبةوقدرات 

   (وضع الخطة ) بالتخطيط للمشروع  الطالبةقوم ت

    من توافر المواد واألدوات الضرورية للمشروع الطالبةتأكد ت

 (   التنفيذ العملي  )  المشروعبتنفيذ  لبةالطابدأ ت

 
 ةالطالب تهل نجح

بنسبة المشروع  بتنفيذ

 %  80تزيد عن 

 تغذية راجعة 

   يعرض المعلم المفاهيم النظرية للمشروع 
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 خطوات تنفيذ إستراتيجية التعليم بالمشاريع الجماعية
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                 

                    
 ال                             نعم                                          

                            
 

                    
 يوضح سير إستراتيجية التعلم بالمشاريع الجماعية(  5) مخطط 
 من إعداد الباحث في ضوء إستراتيجية التعلم بالمشاريع                      

 تغذية راجعة 

 باستعراض المشاريعيبدأ المعلم 
 

يختار المعلم المشروع بما يناسب رغبات وحاجات 
   مجموعةالوميول وقدرات 

   (وضع الخطة ) بالتخطيط للمشروع  المجموعةقوم ت

من توافر المواد واألدوات الضرورية  المجموعةتأكد ت
    للمشروع

 (   التنفيذ العملي  )  المشروعبتنفيذ  المجموعةبدأ ت

 
 تهل نجح

بتنفيذ  المجموعة

المشروع  بنسبة 

 %  80تزيد عن 

تنتقل المجموعة لمشروع 
 آخر 

   عرض المعلم المفاهيم النظرية للمشروع ي
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 :خطوات تنفيذ إستراتيجية التعلم بالمشاريع
 وذلك من خالل ،يقوم المعلم بعمل تمهيد للطلبة :باستعراض المشاريعالمعلم  يبدأ .9

ويشكل كل مشروع منها هدف  ،استعراض بعض المشاريع العلمية الذي يمكن تنفيذها
 .تعليمي مرتبط بالمنهاج

يقوم المعلم  :يختار المعلم المشروع بما يناسب رغبات وحاجات وميول وقدرات الطلبة .6
 .المراد تعلمها والمهارات ،قدرات وحاجات الطلبةوع المناسب لالمشر  باختيار

المفاهيم النظرية التي ح يوضيقوم المعلم بت :يعرض المعلم المفاهيم النظرية للمشروع  ..
 .قبل البدء في المشروع  توظيفها بشكل صحيحكيفية تتعلق بالعناصر اإللكترونية، و 

التفصيلية  الخطةبإشراف معلمهم بوضع يقوم الطلبة  :بالتخطيط للمشروع يقوم الطلبة .0
المخطط المواد واألدوات الضرورية لتجميع المشروع، و على للمشروع، والتي تشتمل 

  .واألنشطة الالزمة للتنفيذ وقيمها ،عليه العناصر اإللكترونية اإللكتروني موضحاً 
بل البدء في قيقوم الطلبة  :من توافر المواد واألدوات الضرورية للمشروع يتأكد الطلبة .1

لتجميع والعناصر الضرورية بالتأكد من توافر جميع المواد واألدوات  تنفيذ المشروع 
 .المشروع، وذلك لضمان تنفيذ المشروع

بعد قيام الطلبة بوضع الخطة والتأكد من توافر جميع المواد  :بة بتنفيذ المشروعالطل يبدأ .2
ن عالم التفكير والتخيل إلى حيز العناصر الضرورية لتجميع المشروع ينتقل الطلبة مو 

 .لهوفق الخطة المرسومة  (التطبيق العملي )  الفعلي للمشروع التنفيذيبدأ الوجود و 
 :يتم الحصول على التغذية الراجعة من خالل إتباع الخطوات اآلتية: التغذية الراجعة .2

اء الطلبة بعد انته: لهم أمام اآلخريناعمأبعد االنتهاء من العمل يقوم الطلبة بعرض  . أ
 عدد المشاركينحسب بمن تصميم مشاريعهم يقوم الطلبة بشكل فردي أو مجموعات 

 .وتوضيح فكرة عمله ،أمام الطلبة ، وتشغيله، بعرض المشروعبالمشروع
يشاهد الطلبة  :يقوم الطلبة بنقد أعمال اآلخرين وتقديم التغذية الراجعة المناسبة . ب

حات واآلراء حول تعديل وتحسين المشروع الذي أعمال الطلبة اآلخرين ويقدموا االقترا
 . تم تصميمه

 :الطالبة بإجراء التعديالت الالزمة للمشروع في ضوء أراء الطلبة اآلخرين يقوم . ت
 ،قوموا بتعديل التصميم بالشكل المناسبييستفيد الطلبة من االقتراحات واآلراء و 

ضافة ال   .تحسينات الالزمةوا 
ضافة التحسينات : ينتقل الطلبة إلى مشروع آخر .1 بعد قيام الطلبة بتعديل التصميم وا 

 .تنفيذ مشروع جديدل للمشروع ينتقل الطلبةالالزمة 
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 :دراسات تناولت إستراتيجية التعلم بالمشاريع 
 الدراسات العربية : أواًل 
 ( 2112: عقل ) دراسة .1

والتفاعالت التعليمية  ،اعلية إستراتيجية إلدارة األنشطةفهدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى 
 ةى طلبة الجامعلداإللكترونية قي تنمية مهارات تصميم عناصر التعليم بمستودعات التعليم 

والمواصفات  ،والمعايير ،حديد مهارات تصميم عناصر التعليمكما يهدف البحث إلى ت ،اإلسالمية
 إستراتيجية التعلم بالمشاريعتأثير ويهدف البحث أيضًا إلى قياس مدى  ،لكترونيإالتصميمية لمقرر 

وكذلك بيان  ،عناصر التعلمارات الخاصة بتصميم في تنمية المهارات المعرفية والمه ،االلكترونية
 . مدى اعتماد الجانب العملي لمهارات تصميم عناصر التعلم على الجانب النظري لهذه المهارات

عند  ذي المجموعة الواحدةواستخدم الباحث المنهج الوصفي في مرحلة التحليل والمنهج التجريبي 
وقام بإعداد  ،لكترونيةاإلبالمشاريع  لكتروني في ضوء إستراتيجية التعلمإلا قياس مدى فاعلية المقرر

تصميم عناصر التعلم  االختبار التحصيلي وبطاقة المهارات وبطاقة تقييم المنتج الخاصة بمهارات
طالبة من طالبات قسم تعليم  تسعة وعشرينمن والمكونة  ،الدراسةعينة  وطبقها على ،االلكترونية

نتائج الدراسة وجود فاعلية كبيرة  وبينت, غزة –إلسالمية الجامعة ا, علوم والتكنولوجيا بكلية التربيةال
 .لكترونية في تنمية التحصيل المعرفي واألدائي لدى الطالباتإلإلستراتيجية التعلم بالمشاريع ا

 ( 2111: الصيعري ) دراسة .2
أثر التعلم بالمشاريع القائم على الويب على تنمية مهارة  عن الكشفهدفت هذه الدراسة إلى 

الوصفي في مرحلة  واستخدمت الباحثة المنهج  , المشكالت والتحصيل في مادة الحاسوب حل
في معرفة فاعلية التعلم بالمشاريع القائم على  ذي المجموعة الواحدة شبه التجريبي والمنهج   ،التحليل

ة مهار  وقامت بإعداد اختبار ,الويب على تنمية مهارة حل المشكالت والتحصيل في مادة الحاسوب
واحدة من  والمكونة ،الدراسة وطبقتها على عينة قبليًا وبعدياً تحصيلي ار بواخت حل المشكالت

توصلت نتائج و , ثانوي في مدرسة الرواد النموذجيةطالبة من طالبات الصف الثاني  وعشرين
لبعدي حيث نمت مهارة حل لصالح التطبيق ا إحصائيةالدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

 .في التطبيق البعدي وكذلك زيادة التحصيل في مادة الحاسوب لدى الطالبات ،المشكالت
 ( 2119: الشين ) دراسة .3

فاعلية نموذج التعلم القائم على المشروعات في تنمية  الكشف عن هدفت هذه الدراسة إلى 
صفي في المنهج الو  واستخدمت الباحثة, مهارات التنظيم الذاتي واألداء األكاديمي في الرياضيات

عند قياس مدى فاعلية ( والضابطة  ،التجريبية ) المجموعتين  ذاوالمنهج التجريبي  ،مرحلة التحليل
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ي وبطاقة مالحظة وقامت بإعداد اختبار مهارات التنظيم الذات, نموذج التعلم القائم على المشروعات
طالبًا  ستينمن والمكونة  الدراسة وطبقتها على عينة ،ألداء األكاديميواختبار ا ،لمهارات التنظيم

نتائج الدراسة  وبينت ,رسة محمود تيمور بمدينة نصرمن طالب الصف األول اإلعدادي من مد
التعلم القائم على المشروعات في تنمية مهارات التنظيم الذاتي واألداء فاعلية كبيرة لنموذج وجود 

 .لصالح المجموعة التجريبية  األكاديمي في الرياضيات

 الدراسات األجنبية  :ثانيًا 
 ( Simpson :2011)  دراسة سمبسون .1

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إستراتيجية التعلم بالمشروع معتمدًا على اللغة االنجليزية 
استخدم الباحث المنهج التجريبي في معرفة أثر , داخل الفصول الدراسة في جامعة تايالند

ستبيان طبقهما واال ،وبطاقة المالحظة ،بإعداد االختبار الكتابيوقام   ,إستراتيجية التعلم بالمشروع
ثة طالب في السنة الثالثة تم تقسيمهم إلى ثال ستة وعشرينوالمكونة من  ،على عينة الدراسة

نتائج الدراسة إلى أن تعلم اللغة االنجليزية للطالب  وبينت, ( دنيا, متوسطة, عليا)مجموعات 
ية أثر على تطور الطالب متوسطي ومتدني التعلم في مهارات حصل على نتائج إحصائية مرض

أما بالنسبة , والتعبيرات الكتابية للطالب متدني التحصيل ،االنجليزية باستثناء تركيب الجملاللغة 
القراءة واالستماع  والكتابة لكن مهارة ،ا عرض تطور كبير في مهارة التحدثلطالب المجموعة العلي

 . مرضي لم تعرض تطور

 (  :Beres 2011)دراسة بيرس .2
وأثره على التحفيز للرياضيات داخل  ،معرفة التعلم القائم على المشروعهدفت هذه الدراسة إلى 
واستخدم الباحث المنهج التجريبي في معرفة أثر التعلم القائم على , الفصل الدراسي للمراهقين

والمكونة من  ،وطبقهما على عينة الدراسة ،نواالستبيا ،وقام بإعداد االختبار, ى التحفيزالمشروع عل
نتائج الدراسة أن التعلم بالمشروع هو طريقة  وبينت ،طالب أربعةإلى  ثالثةمجموعات صغيرة من 

 . فاعلة وايجابية لتحفيز معظم الطالب

 ( BAS & BEYHAN: 2111) باس و بيهان  دراسة.3
المدعومة من التعلم القائم على المشروع  ،إلى معرفة أثر الذكاءات المتعددةهدفت هذه الدراسة 

 اذ استخدم الباحث المنهج التجريبي, على مستوى الطالب واتجاههم نحو اللغة االنجليزية
وطبقه  ،اد اختباروقام بإعد, في معرفة فاعلية اإلستراتيجية( التجريبية والضابطة )  المجموعتين

ساهموا في هذه  ،ل مختلفة للصف الخامسطالب من فصو  خمسينعلى عينة الدراسة والمكونة من 
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نتائج الدراسة وجود  بينتو  ,از االبتدائية في نجد في تركياالدراسة من مدرسة كراتلي شت ساهن يلم
الضابطة واكتشفت أيضًا وبين المجموعة  ،هاوأهدافاختالفات مميزة بين مواقف المجموعة التجريبية 
عالية في من التعلم القائم على المشاريع كان أكثر ف أن مدخل أنشطة الذكاءات المتعددة المعومة

لطالب الذين ولديهم مستويات أعلى من ا ،أكثر نجاحاً  وأنهموميولهم  ،التطور اإليجابي للطالب
 .تعلموا بطرق تقليدية

  ( Erdem : 2010)اردم  دراسة .4
والقلق  ،الكيمياء اتجاه الطالب نحو علىأثر التعلم بالمشروع معرفة هدفت هذه الدراسة إلى 

, عند قياس أثر التعلم بالمشروع ذي المجموعة الواحدة استخدم الباحث المنهج التجريبي, االختباري
من طالبًا  تسعة وعشرينمن والمكونة  ،الدراسةعينة  وقام بإعداد اختبار ومقياس اتجاه وطبقها على

دم وجود فروق ذات داللة وتوصلت نتائج الدراسة إلى ع, المستوى الرابع تخصص الكيمياء
 . إحصائية بين االختبار القبلي والبعدي

 ( Eskrootchi & Oskrochi : 2010)  دراسة اسكروتشي واوسكرشي .5
لكترونية مع إلهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية دمج التعلم القائم على المشاريع ا

بإعداد اختبار  اوقام ،ي معرفة أثر الفعاليةالتجريبي ف استخدم الباحثان المنهج, المحاكاة بالحاسوب
وطالبة من  اً طالب اثنين وسبعين المكونة منو  ،عينة الدراسة هما علىاوطبق ،معرفي واستبيان

ان زاس في من مدينة ك( طالبة  وأربعين اً طالب اثنين وثالثين)الصف السادس إلى الصف الثامن 
دالة إحصائية بين الطلبة الذين تمت دراستهم  توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروقو  ،أمريكيا

على التعليم بالمشاريع والذين درسوا بالطريقة التقليدية لصالح إستراتيجية التعلم بالمشاريع 
 .لكترونيةإلا

 ) : Sirotiak 2008) دراسة ستورياك .6
القيادة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إستراتيجية التعلم بالمشاريع على تنمية مهارات 

وقام بإعداد , المنهج التجريبي في الكشف عن أثر اإلستراتيجية استخدم الباحث, التواصل واإلدارةو 
نتائج الدراسة  بينتو , اً طالب ستينوالمكونة من  ،ستبيان وطبقهما على عينة الدراسةواال ،االختبار

 .اة العمليةفاعلية إستراتيجية التعلم بالمشاريع على تنمية مهارة الطالب في الحي
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 (   Asan & Halilogo ,2005) و و هاليلوج" أسان " دراسة .7
ى المشاريع اإللكترونية في هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تطبيق التعلم القائم عل

في الكشف عن ( التجريبية والضابطة ) ذا المجموعتين واستخدم الباحث المنهج التجريبي  ،الفصل
المكونة من و  ،وطبقهما على عينة الدراسة ،قام بإعداد اختبار وبطاقة مالحظةو  ،أثر اإلستراتيجية
وطالبة من الصف السادس في المدارس االبتدائية في تركيا وتم تقسيمهم إلى  اً طالبثمانية وتسعين 

 بينت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالةو  ،تجريبية  وثمانية وأربعينضابطة  خمسينمجموعتين 
لصالح الطلبة الذين درسوا من خالل إستراتيجية  ،والضابطة ،بين المجموعة التجريبيةإحصائيا 

 .لكترونية إلالتعلم بالمشاريع ا

  (  OZDEMIR :2005)ر دمدراسة أز .8
 ،نجازات الطالبإالتعلم بالمشاريع على  إستراتيجيةأثر هدفت هذه الدراسة إلى معرفة 

الكشف في  ،ذي المجموعة الواحدةالتجريبي  لباحث المنهج  استخدم ا, الهندسة واتجاههم نحو مادة
عينة  ميزان اتجاه وطبقهما علىو  ،قام بإعداد اختبار وبطاقة مالحظةو  ,اإلستراتيجيةأثر  عن

نتائج الدراسة أن   وبينت, في تركيا في الصف السابع اً طالب أربعة وعشرينمن والمكونة  ،الدراسة
 نماذج   نتيجة لصنع   ،نحو الهندسة هموميولنجاز الطالب إزاد من ؛ على المشروع معتمداللم التع

ساعدت في أنها  ذلك  ويضاف إلى لصالح التطبيق البعدي ،تتعامل مع الحياة اليومية خاصة  
 . مرض   خصوصًا لهؤالء الطالب الذين لديهم سعة كبيرة وكان أدائهم غير   ،جذب االنتباه

 (  lou & MacGregor :  2004" )مارك " لوي و " دراسة .1
الكشف عن تأثير التعلم بإستراتيجية التعلم بالمشاريع اإللكترونية على  إلىوهدفت هذه الدراسة 

ريبي  للكشف عن أثر استخدم الباحثان المنهج التج ،تجاه الطلبة نحو التعلم التشاركيتنمية ا
اثنين والمكونة من  ،عينة الدراسةوتم تطبيقهما على  ،بإعداد اختبار واستبيان اوقام ،اإلستراتيجية
                من  تم تقسيمهم إلى مجموعتين المجموعة األولى والمكونة ،وطالبة اطالب وثالثين 

اإللكترونية إستراتيجية التعلم بالمشاريع درست باستخدام (  طالبةً  وأربع عشرةطالب  أربعة )
 ، Blackboardاتبعت إستراتيجية بالك بورد  ( طالبةً  وست عشرة طالبين)  واألخرى والمكونة من

 .النتائج وجود تأثير ايجابي لكال اإلستراتيجيتين على اتجاه الطلبة بينتو 

 (  KIBETT :2002) دراسة كيبت .11
على أداء طالب المدارس الثانوية الزراعية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التعلم بالمشروع 

 استخدم الباحث المنهج, عل على برامج التعليم جنس الطالبردود الف باإلضافة إلى أثار في كينيا
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استخدمت لتحديد  LSDواختبارات  ،االختباراتوقام بإعداد , التجريبي في قياس فاعلية اإلستراتيجية
 مدرسة اثنتي عشرة من  اً طالب ستة وثالثينن كونة مموال ،الدراسة عينةعلى  ماوطبقه ،ميول محددة
ثالثة مناطق وقعت تحت  ،من المقاطعة شاركت في الدراسة مناطق مختارة   أربع من نثالث منه

أن نتائج ال بينتو , في كينيا معامالت مختلفة بينما المجموعة الرابعة تصرفت كمجموعة ضابطة
لمجموعة التجريبية بمهارات وا ،عالقات بين القائمين على المشروعومميزة لل مرضيةً  هناك نتائج  

كانت أعلى  ،وتطبيقية ،ودلت النتائج أيضًا أن أداء األوالد الذكور في مهارة عالية ،يةوعمل ،عالية
 .من البنات بعد تطبيق المشروع  

 :التعليق على دراسات المحور األول 
 :   أهداف الدراسةمن حيث  .1

م تنمية مهارة تصمي الكشف عن فاعلية إستراتيجية التعلم بالمشاريع في هدفت هذه الدراسة إلى
لذلك فقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية  ،الدارات المتكاملة لدى طلبة الصف العاشر 

مثل  ،اختالف التخصص لتنمية المهارات المختلفة معالتعلم بالمشروع  إستراتيجيةتوظيف  في
من الدراسات العربية (  6001: الشين )  ،( 6090: الصيعري )  ،( 6096: عقل )  دراسة

باس و بيهان   ،(  :Beres 2011)بيرس   ،( Simpson :2011)  سمبسون  ودراسة 
(6090 :BAS & BEYHAN)،  اردم(Erdem : 2010 )،  اسكروتشي واوسكرشي
(Eskrootchi & Oskrochi : 2010  )،   2008) ستورياك Sirotiak : (،  " أسان "
مارك " لوي و"  ،(  OZDEMIR :2005)أزدمر  ،(  Asan & Halilogo ,2005) و هاليلوجو 

( "2004   :lou & MacGregor )،  كيبت (KIBETT :2002  )  من الدراسات األجنبية. 

 :من حيث منهج الدراسة المستخدم  .2
فقد اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في استخدامها المنهج الوصفي والمنهج 

الصيعري ) ،( 6096: عقل )النوع من الدراسات مثل دراسة التجريبي كمنهجين مناسبين لمثل هذا 
 ،( Simpson :2011) ودراسة سمبسون، من الدراسات العربية(  6001: الشين )  ،( 6090: 

 Erdem : 2010)اردم  ،(BAS & BEYHAN: 6090)بيهباس و  ،(  :Beres 2011)بيرس 
 2008) ستورياك  ،( Eskrootchi & Oskrochi : 2010)اسكروتشي واوسكرشي   ،(

Sirotiak : (،   " وهاليلوجو " أسان  (Asan & Halilogo ,2005  )،  أزدمر(OZDEMIR 
  KIBETT :2002) كيبت  ،( lou & MacGregor:   2004" )مارك " لوي و "  ،(  2005:

 .ةمن الدراسات األجنبي (
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 :من حيث أدوات الدراسة .3
 مع دراسة (مالحظة بطاقة ، االختبار التحصيلي): ما هاتفقت هذه الدراسة في أداتي الدراسة 

واختلفت مع الدراسة الحالية الستخدامها  ،اسات السابقة العربيةالدر من وهي (  6001: الشين ) 
                    ودراسة ،الستخدامها بطاقة تقييم المنتج(  6096: عقل ) أدوات أخرى دراسة 

اتفقت هذه ، و اختبار مهارة حل المشكالت من الدراسات العربيةالستخدامها (  6090: الصيعري ) 
في أداتي الدراسة (    Asan & Halilogo ,2005)  وهاليلوجو " أسان "  الدراسة مع دراسة

( BAS & BEYHAN: 6090)بيهان  ودراسة باس و  ،(مالحظة بطاقة ، االختبار التحصيلي)
  ،( Simpson :2011)اختلفت مع دراسة سمبسون من الدراسات األجنبية و  الستخدامه االختبار

 ،(Eskrootchi & Oskrochi: 2010) دراسة اسكروتشي واوسكرشي ،(:Beres 2011)بيرس 
(  lou & MacGregor:   2004" )مارك " لوي و"  ،) : Sirotiak 2008) دراسة ستورياك 

أزدمر (   KIBETT :2002) كيبت  ،( Erdem : 2010)اردم ، ودراسة الستخدامها االستبيان
(OZDEMIR :2005   )الستخدامهما مقياس االتجاه. 

 :من حيث مجتمع وعينة الدراسة .4
طلبة  في اختيار ،تفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات العربية في عينة ومجتمع الدراسةا

، واختلفت مع ( 6001: الشين )  ،( 6090: الصيعري ) مع دراسة  حيث اتفقت  ،المدارس 
من الدراسات  الدراسة الطالبة المعلمة في الجامعة اإلسالمية فكانت عينة(  6096: عقل )  راسةد

         بيهان  و  باس،(  :Beres 2011)بيرس  اتفقت هذه الدراسة مع دراسة، و العربية
(6090 :BAS & BEYHAN)،  اسكروتشي واوسكرشي(Eskrootchi&Oskrochi: 2010 )، 

 ،(  Asan & Halilogo ,2005)  وهاليلوجو " أسان " ، ) : Sirotiak 2008) ستورياك 
 ،من الدراسات األجنبية(   KIBETT :2002) دراسة كيبت  ،(  OZDEMIR :2005) ،أزدمر

" دراسة  ،(  Erdem : 2010)اردم  ،(  Simpson :2011)  واختلفت مع دراسة سمبسون 
الجامعات طلبة الدراسة  نت عينةفكا ،( lou & MacGregor:   2004" )مارك " لوي و

 .والمعاهد 
 
 :من حيث النتائج  .5

تشابهت معظم الدراسات في هذا المحور في الكثير من النتائج حيث أسفرت نتائج العديد من 
واإللكترونية  الدراسات عن وجود أثر لتطبيق البرامج التدريبية في تنمية المهارات التكنولوجية،

من (  6001: الشين )  ،( 6090: الصيعري )  ،( 6096: عقل ) للطلبة مثل دراسة كل من 
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باس  ،(   :Beres 2011)بيرس   ،( Simpson :2011)  الدراسات العربية  ودراسة سمبسون 
  ،(Eskrootchi&Oskrochi: 2010)اسكروتشي واوسكرشي،(BAS &BEYHAN: 6090)بيهانو 

 ،(  Asan & Halilogo ,2005) و هاليلوجلو " أسان " ،) : Sirotiak 2008) ستورياك 
  كيبت ،( lou & MacGregor:   2004" )مارك " لوي و"  ،(  OZDEMIR :2005)أزدمر 

 (KIBETT :2002  )  ،واختلفت دراسة اردم من الدراسات األجنبية(Erdem : 2010  )
 .لتطبيق اإلستراتيجية بين االختبار القبلي والبعدي  وجود فاعليةوتوصلت إلى عدم 
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 :في التكنولوجيا  التكنولوجيةدراسات تتعلق بالمهارات : المحور الثاني
 (2112: ضاهر ) دراسة .1

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطوير وحدة اإللكترونيات بمبحث التكنولوجيا في ضوء 
, ساسي بغزةلكترونية لدى طالبات الصف العاشر األإلالمعايير العالمية في تنمية المهارات ا

           المجموعتين ذا التجريبي والمنهج   ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في مرحلة التحليل
وقامت بإعداد اختبار , في الكشف عن أثر التطوير في تنمية المهارات( ضابطة الو  ،تجريبية ال) 

عينة  وطبقتهما على ،وبطاقة المالحظة لقياس الجانب األدائي ،تحصيلي لقياس الجانب المعرفي
األرقم ألساسي بمدرسة دار طالبة من طالبات الصف العاشر ا سبع وأربعونمن والمكونة  ،الدراسة
التحصيل  مهارة لكترونيات في تنميةإلوحدة االدراسة وجود فاعلية ألثر تطوير  بينت نتائجو , للبنات

 . المعرفي واألدائي

 ( 2112: أبو علبة ) دراسة .2
العملية في  راسة إلى معرفة أثر برنامج يوظف السبورة الذكية في تنمية المهاراتهدفت هذه الد

 استخدم الباحث المنهج الوصفي في, لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة المخططات الكهربائية
, في معرفة أثر البرنامج( ضابطة وال ،تجريبية ال) المجموعتين  اذ مرحلة التحليل والمنهج التجريبي

وطبقهما  ،وبطاقة مالحظة ،اتار هام بإعداد اختبار تحصيلي نظري لقياس الجوانب المعرفية للموق
طالبًا من طالب الصف التاسع األساسي بمدرسة  اثنين وستينمن والمكونة  ،عينة الدراسةعلى 

ت بينت نتائج الدراسة وجود فاعلية للبرنامج في تنمية مهاراو  ،" أ "  اإلعدادية ذكور الفاخورة
 .لدى الطالبالتحصيل المعرفي واألدائي 

 ( 2112: برهوم ) دراسة .3
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر توظيف نظرية رايجلوث التوسعية على تنمية بعض المفاهيم 

استخدم الباحث المنهج الوصفي , والمهارات التكنولوجية لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة
" جلوثراي"والمنهج البنائي من أجل تنظيم المحتوى وفق نظرية  ،التحليلي في مرحلة التحليل

وقام , لدراسة أثر النظرية( ضابطة وال ،تجريبية ال) المجموعتين اذ والمنهج التجريبي ،التوسعية
ثمانية من والمكونة  ،عينة الدراسةوطبقهما على وبطاقة المالحظة  ،ختبار التحصيليبإعداد اال
بينت و , بمحافظة رفح" ب"ب الصف العاشر بمدرسة بئر السبع الثانوية طالبًا من طال وثالثين

نتائج الدراسة وجود فاعلية كبيرة لنظرية رايجلوث التوسعية في تنمية مهارات التحصيل المعرفي 
 .لدى الطالبواألدائي 



 33 

 ( 2112: الحجار ) دراسة .4
ى المثيرات البصرية الكتساب الكشف عن فاعلية برنامج مقترح قائم علإلى هدفت هذه الدراسة 

استخدمت الباحثة , المهارات اإللكترونية لدى طالبات الصف العاشر األساسي المعاقات سمعياً 
 ،أجل بناء البرنامج التعليميمن والمنهج البنائي  ،لوصفي التحليلي في مرحلة التحليلالمنهج ا

, لدراسة فاعلية المثيرات البصرية ،(ضابطة وال ،تجريبية ال) المجموعتين  ذا والمنهج التجريبي
ياس الجانب وبطاقة المالحظة لق ،وقامت بإعداد االختبار التحصيلي لقياس الجانب التحصيلي

ات الصف العاشر طالبة من طالب ست وعشرينمن  والمكونةالدراسة،  عينةاألدائي وطبقتهما على 
توصلت نتائج الدراسة إلى و , للصمدق الرافعي الثانوية من مدرسة مصطفى صا ،بالطريقة القصدية

 .المعرفي واألدائي لدى الطالبات  وجود فاعلية كبيرة للبرنامج في تنمية مهارات التحصيل

 ( 2119: الوحيدي ) دراسة .5
لكترونية الكتساب إلهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج مقترح في ضوء الكفايات ا

واستخدمت الباحثة المنهج , اإلسالميةا التعليم في الجامعة مهارات لدى طالبات تكنولوجيالبعض 
, أثر البرنامج للكشف عن؛ ذي المجموعة الواحدةوكذلك المنهج التجريبي  ،البنائي في بناء البرنامج
ة المالحظة لقياس الجانب وبطاق ،ر التحصيلي لقياس الجانب المعرفيوقامت بإعداد االختبا

طالبة من طالبات تكنولوجيا  ثالث وعشرينوالمكونة من  الدراسة  عينة وطبقتهما على ،األدائي
بينت نتائج الدراسة وجود فروق و , اختارتهما بطريقة قصدية ،بغزة اإلسالميةالتعليم من الجامعة 

التحصيل المعرفي واألدائي مهارة توسط درجات الطالبات في اكتساب بين م إحصائيةذات داللة 
 .لصالح التطبيق البعدي

 (2119: أبو سويرخ ) دراسة .6
هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي قائم على التصميم التعليمي في ضوء االحتياجات 

استخدم الباحث المنهج , بغزة  التدريبية لتنمية بعض المهارات التكنولوجية لدى معلمي التكنولوجيا
والمنهج  ،أجل بناء البرنامج التدريبيي من والمنهج البنائ ،لوصفي التحليلي في مرحلة التحليلا

باإلضافة إلى  ،وقام بإعداد بطاقة المالحظة للمهارات التكنولوجية ,البرنامجالتجريبي لدراسة أثر 
معلم  ثمانية عشر من مكونةوال ،عينة الدراسةوطبقهما على  ،نواالستبيا ،االختبار التحصيلي

اكتساب مهارة التحصيل المعرفي  في اللة إحصائيةنتائج الدراسة وجود فروق ذات د بينتو , ومعلمة
 .البعديواألدائي لصالح التطبيق 
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 ( 2118: شقفة ) دراسة .7
في ضوء المستحدثات التقنية لتنمية بعض المهارات  ذه الدراسة إلى بناء برنامج تقنيهدفت ه

ستخدم الباحث ا, لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة لكترونية في منهاج التكنولوجياإلا
 ،من أجل بناء البرنامج التقني ،والمنهج البنائي ،التحليل المنهج الوصفي التحليلي في مرحلة

وقام بإعداد بطاقة , لدراسة أثر البرنامج( ضابطة وال ،تجريبية ال) المجموعتين  ذا والمنهج التجريبي
عينة الدراسة وطبقهما على  ،باإلضافة إلى االختبار التحصيلي ،لكترونيةإلالمالحظة للمهارات ا

 ،"ب"طالبة من طالبات الصف العاشر بمدرسة القدس الثانوية  أربعينمكونة من وال ،قصديةال
وبينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  ،بمحافظة رفح

طة، في التطبيق طالبات المجموعة التجريبية، وبين متوسطات درجات طالبات المجموعة الضاب
 . البعدي لبطاقة المالحظة واالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية

 ( 2118: برغوت ) دراسة .8
على  ،جية التعلم المتمركز حول المشكلةاستخدام إستراتيهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر 

 استخدم الباحث, األساسي بغزةالسادس تنمية بعض المهارات في التكنولوجيا لطالب الصف 
استخدام إستراتيجية في الكشف عن أثر ( ضابطة وال ،تجريبية ال) المجموعتين  ذا المنهج التجريبي

بار تحصيلي لقياس وقام بإعداد اخت, التعلم المتمركز حول المشكلة على تنمية بعض المهارات
والمكونة  ،عينة الدراسةوطبقهما على  ،المالحظة لقياس الجانب األدائي وبطاقة ،الجانب المعرفي

" ب"طالبًا من طالب الصف السادس االبتدائي من مدرسة معين بسيسو األساسية الدنيا  أربعينمن 
في  ائج الدراسة وجود فاعلية كبيرة ألثر إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلةنت وبينت, للبنين

 .ح المجموعة التجريبيةلصال تنمية مهارات التحصيل المعرفي واألدائي لدى الطالب

 ( 2118: شاهين ) دراسة .9
عددة مقترح قائم على منحنى هذه الدراسة إلى بناء وقياس فاعلية برنامج وسائط المت هدفت

, في تنمية مهارة التمديدات الكهربائية المنزلية في كتاب التكنولوجيا  للصف التاسع األساسي النظم
 في( ضابطة وال ،تجريبية ال) المجموعتين  ذاالمنهج التجريبي و  ،استخدمت الباحثة المنهج البنائيو 

وطبقته  ،ار تحصيلي لقياس الجانب التحصيليوقامت بإعداد اختب, الكشف عن فعالية البرنامج
طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي  ست وخمسينمن والمكونة  ،القصدية الدراسة عينةعلى 

فعالية البرنامج المقترح في  نتائج الدراسة  وبينت, للبنات في مدرسة السيدة خديجة اإلسالمية
 .التدريس
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 ( 2118: رضوان)دراسة . 11
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تصميم برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط في تنمية 
مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، والتحصيل، واالتجاه نحوها لدى هيئة التدريس بكلية 

 استبانهسطين التقنية، واستخدم الباحث المنهج التجريبي ذي المجموعة الواحدة، وقام بإعداد فل
لتقدير االحتياجات التدريبية، ومقياس اتجاه، وبطاقة مالحظة واختبار تحصيلي، وطبقهما على 

ئج عينة الدراسة، والمكونة من عشرين عضوًا من هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية، وبينت نتا
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات هيئة التدريس، بكلية فلسطين التقنية 

التطبيقين القبلي والبعدي، على بطاقة مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات لصالح التطبيق  في
يس البعدي، كما توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات هيئة التدر 

بكلية فلسطين التقنية، في التطبيق القبلي والبعدي على مقياس االتجاه نحو استخدام تكنولوجيا 
المعلومات لصالح التطبيق البعدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات هيئة 

في  التدريس بكلية فلسطين التقنية في التطبيق القبلي والبعدي، على اختبار التحصيل المعرفي
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات لصالح التطبيق البعدي

 
 ( 2118: أبو حجر ) دراسة .11

هدفت الدراسة لمعرفة أثر برنامج قائم على الكفاءات لتنمية بعض المهارات التكنولوجية لدى 
واتبعت الباحثة المنهج الوصفي في تحليل المهارات , الطالبة المعلمة في الجامعة اإلسالمية

في ذي المجموعة الواحدة  التجريبي والمنهج  ،والمنهج البنائي في بناء البرنامج, كنولوجيةالت
 على عينة هاوطبقت ،وبطاقة المالحظة ،اختبار تحصيليوقامت بإعداد  ،الكشف عن أثر البرنامج

م طالبة من طالبات مساق إنتاج وتصميم وسائل تعليمية من قس أربع وعشرينمكونة من وال ،الدراسة
ذات داللة  اً أن هناك فروقأظهرت نتائج الدراسة و  ،وم التطبيقية بالجامعة اإلسالميةالتكنولوجيا والعل

بين متوسطي درجات الطالبات في بطاقة قياس المهارات التكنولوجية قبل تطبيق البرنامج  إحصائية
 .لصالح التطبيق البعدي هوبعد

 ( 2117: أبو طاحون ) دراسة .12
ي في قائم على النموذج البنائ ،راسة إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج مقترحهدفت هذه الد

استخدم الباحث المنهج , بمنهج التكنولوجيا لطلبة الصف التاسع ،اكتساب مهارة الرسم الهندسي
كشف في ال ،(ضابطة وال ،تجريبية ال) المجموعتين  ذا التجريبيوالمنهج  ،في بناء البرنامج البنائي
 ،عينة الدراسة وطبقهما على ،، وبطاقة مالحظةبإعداد االختبار التحصيليوقام , البرنامج عن أثر
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نتائج الدراسة وجود فاعلية  وبينت, اإلعداديةطالبًا من مدرسة ذكور الرمال  ثمانينمن والمكونة 
 .كبيرة للبرنامج في تنمية مهارات التحصيل المعرفي واألدائي لدى الطالب

 ( 2117:  عابد)دراسة  .13
لدى  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات البرمجة

والمنهج  ،والمنهج البنائي ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، معلمي التكنولوجيا بغزة
ما على وطبقه ،وبطاقة مالحظة ،معرفال ختباراالوقام بإعداد  ،ذي المجموعة الواحدة التجريبي

الصف العاشر في مديرية  طلبةيعلمون معلًما ومعلمة ممن  عشرينمن والمكونة  ،عينة الدراسة
مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائية في توصلت الدراسة إلىو  ،غزة بشمال التعليمو التربية 
 طبيق القبليبين الت مستوى المهارة العملية للبرمجةو  ، العلمية لمهارة البرمجية المعلومات اكتساب
فاعلية البرنامج المقترح لتنمية مهارة البرمجة  إلىتوصلت وكذلك  ،لصالح التطبيق البعدي والبعدي

 . التكنولوجيا بغزة معلمي لدى
 

 (  2116 : أبو ورد)دراسة  .14
البرمجة  في اكتساب مهارة ،عن أثر برمجيات الوسائط المتعددةهدفت هذه الدراسة إلى الكشف 

 ،المنهج البنائي الباحثواتبع  ،رلدى طالبات الصف العاش ،االتجاه نحو مادة التكنولوجياة و األساسي
 ،ومقياس اتجاه ،بطاقة مالحظةوقام بإعداد  ،(ضابطة وال ،تجريبية ال) المجموعتين  ذا والتجريبي

من  ،طالبة من طالبات الصف العاشر األساسيستين  منوالمكونة  ،الدراسةعينة وطبقهما على 
الدراسة فاعلية بينت نتائج و  ،للبنات اختيرت بطريقة قصدية( ب)درسة بشير الريس الثانوية م

وجود فروق ذات داللة إحصائية  كما بينت ،استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في عملية التدريس
نحو وكذلك في متوسط االتجاه ، لغة بيسك ،في متوسط اكتساب مهارات البرمجية األساسية لبرنامج

 .المجموعة التجريبيةلصالح  مادة التكنولوجيا

 ( 2115:  حسن )دراسة . 15
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العملية في 
  تدريس التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمة، واستخدم الباحث المنهاج التجريبي ذي المجموعة الواحدة،

بطاقة المالحظة والتي تحتوي على ستين فقرة، موزعة على ثالث مهارات فرعية هي  وقام بإعداد
مهارة التحضير للعروض العملية، ومهارة التنفيذ للعروض العملية، ومهارة تقويم التعلم بالعروض 
العملية، وطبقهما على عينة الدراسة، والمكونة من ثمانية عشر طالبة من طالبات قسم العلوم 
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ة وتكنولوجيا التعليم، والمسجالت لمساق مهارات التدريس، وتوصلت نتائج الدراسة إلى التطبيقي
العملية قبل التطبيق وبعده لدى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات مهارة العروض 

الطالبة المعلمة تعزى إلى البرنامج التقني، كما أظهرت النتائج أن نسبة الكسب المعدل للدرجة 
وأن نسبة الكسب المعدل (  0.1.1) ، وللتقويم ( 9.999) ، وللتنفيذ ( 9.911) هي  للتحضير

، وهذه النسب للكسب المعدل عالية مما يعني أن للبرنامج فعالية ( 9.010) للدرجة الكلية هي 
  .عالية

 :التعليق على دراسات المحور الثاني 
  : الدراسة أهدافمن حيث  .1

 ،مهارة تصميم الدارات المتكاملة لدى طلبة الصف العاشر هدفت هذه الدراسة إلى تنمية 
تنمية و  لمنهاج التكنولوجياتناولها لذلك فقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في 

              ومنها دراسة ،باختالف المرحلة الدراسة من حيث المضمونالمهارات التكنولوجية 
)     ،( 6096: الحجار ) ،( 6096: برهوم )   ،( 6096: أبو علبة )  ،(6096: ضاهر ) 

)   ،( 6001: برغوت ) ،(  6001: شقفة )  ،(6001: أبو سويرح )  ،( 6001: الوحيدي 
 ،( 6002: أبو طاحون) ،( 6001: أبو حجر )   ،( 6001: رضوان) ،( 6001: شاهين 

 .( 6001:  حسن ) ،( 6002 : أبو ورد) ،( 6002:  عابد)

 :ث منهج الدراسة المستخدم من حي .2
فقد اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في استخدامها المنهج الوصفي والمنهج 

أبو ) ،(6096: ضاهر )  التجريبي كمنهجين مناسبين لمثل هذا النوع من الدراسات مثل دراسة
 6001: حسن) ،(6001: رضوان) ،( 6001: برغوت )  ،( 6096: برهوم )  ،( 6096 :علبة 
: الحجار )  مثل دراسة ،التي استخدمت المنهج البنائي كما اشتركت جزئيا ًمع بعض الدراسات( 

 ،(6001: شاهين )  ،( 6001: شقفة) ،(6001: أبو سويرح )  ،( 6001: الوحيدي ) ،( 6096
 .(  6002 : أبو ورد)   ،( 6002:  عابد) ،( 6002: أبو طاحون ) ،( 6001: أبو حجر )

 :من حيث أدوات الدراسة  .3
 6096: برهوم )  ،( 6096: أبو علبة ) ،(6096: ضاهر) اتفقت هذه الدراسة مع دراسةفقد 

)  ،( 6001: برغوت )  ،( 6001: شقفة )  ،( 6001: الوحيدي )  ،( 6096: الحجار )  ،(
السابقة  الدراسات من  ،( 6002:  عابد) ،( 6002: أبو طاحون )  ،( 6001: أبو حجر 

: شاهين )واتفقت مع دراسة  ،(مالحظة بطاقة ،االختبار التحصيلي)العربية في أداتي الدراسة 
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في األداة ( 6001: حسن) ،، واتفقت مع دراسة(االختبار المعرفي ) في األداة األولى (  6001
 أبو ورد)دراسة واختلفت مع الدراسة الحالية الستخدامها أدوات أخرى  ،(بطاقة المالحظة ) الثانية 

التي ( 6001: أبو سويرح )  ودراسة الستخدامها مقياس اتجاه ( 6001: رضوان) ،( 6002 :
 .استخدمت االستبيان

 
 :وعينتهامن حيث مجتمع الدراسة  .4
طلبة  في اختيار ،ومجتمعها في عينة الدراسة ،لدراسة مع بعض الدراسات العربيةتفقت هذه اا

تناولت  حيث اتفقت مع الدراسات التي ،بية والتعليم العالي بقطاع غزةالمدارس التابعة لوزارة التر 
شقفة )  ،(6096: الحجار) ،( 6096: برهوم )  ،(6096: ضاهر )  مثل دراسة ،الصف العاشر

 الدراسات التي تناولت مراحل تعليمية أخرى كدراسة واختلفت مع ،( 6002 : أبو ورد) ،( 6001: 
قد  ،( 6002: أبو طاحون )  ،( 6001: شاهين ) ،( 6001: غوت بر ) ،( 6096: أبو علبة ) 

حيث كان مجتمع وعينة  ،مجال مجتمع وعينة الدراسة اختلفت مع باقي الدراسات العربية في
:  عابد) ،(6001: أبو سويرح )  المعلمين والمعلمات مثل دراسة الدراسة في تلك الدراسات يتناول

 ،( 6001: أبو حجر )  ،( 6001: الوحيدي )  دراسة أما في ،( 6001: رضوان) ،( 6002
 .الدراسة الطالبة المعلمة في الجامعة اإلسالمية فكانت عينة ،( 6001:  حسن )

 :من حيث النتائج  .5
تشابهت معظم الدراسات في هذا المحور في الكثير من النتائج حيث أسفرت نتائج العديد من 

لتدريبية في تنمية المهارات التكنولوجية، واإللكترونية الدراسات عن وجود أثر لتطبيق البرامج ا
            ،( 6096: برهوم )  ،( 6096: أبو علبة )  ،(6096: ضاهر ) للطلبة مثل دراسة كل من 

       ،( 6001: شقفة )  ،(6001: أبو سويرح )  ،( 6001: الوحيدي )  ،( 6096: الحجار ) 
       ،( 6001: أبو حجر )  ،( 6001: رضوان) ،( 6001: شاهين )  ،( 6001: برغوت ) 
 (. 6001:  حسن ) ،( 6002 : أبو ورد) ،( 6002:  عابد) ،( 6002: أبو طاحون ) 

 : أوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة
 .، وبطاقة المالحظةوالمتمثلة في االختبار التحصيلي ،بناء أداتي الدراسة المستخدمة .9
 .وتوزيعها في محاور ،العملية التطبيقيةمهارات إعداد قائمة بال .6
 .الذي يوظف إستراتيجية التعلم بالمشاريعبناء اإلطار النظري  ..
 .اختيار مناهج الدراسة، وهي المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التجريبي .0
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 .عرض النتائج، وتفسيرها ومناقشتها، وتقديم التوصيات، والمقترحات .1
 .حصائية المناسبة للدراسةتحديد نوع المعالجات اإل .2
 .اإلجراءات المناسبة للدراسةتحديد  .2

 
  :وجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةأ

 .وهو الدارات المتكاملة ،في الموضوع الذي تناولتهتختلف  .9
 لتعلم بالمشاريعن من أنماط اطبقت الدراسة على مجموعتين تجريبيتين وقارنت بين نمطي  .6

 .(التعلم بالمشاريع الجماعية و  ،بالمشاريع الفردية التعلم) 
 .بناء دليل تطبيقي لصورة التعلم بالمشاريع الفردية، وصورة التعلم بالمشاريع الجماعية ..
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 الطريقة واإلجراءات

 (من خالل منوذج  للتصميم التعليمي ) 

 

 

 هج الدراسةامن 
  
  مجتمع الدراسة 

 
  عينة الدراسة 

 

  اسة أدوات الدر 
 

 التعلم بالمشاريع ستراتيجيةالتعليمي إل تصميمال  
 
 خطوات التطبيق القبلي 

 
  تكافؤ مجموعتي الدراسة 

 
 خطوات الدراسة 

 
  األساليب اإلحصائية 
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 راءات البـحـثإجـ

يتناول الباحث في هذا الفصل اإلجراءات التي تم اتباعها في هطذه الدراسطة، والتطي شطملت مطنهج 
دراسططة، ووصططف لمجتمططع الدراسططة، وعينتهططا، وأسططلوب اختيارهططا، وبيططان بنططاء أداة البحططث المتبططع فططي ال

يجطططاد صطططدقها، وثباتهطططا، واتسطططاقها الطططداخلي والتصطططميم التجريبطططي، وضطططبط المتغيطططرات، كمطططا  الدراسطططة، وا 
جرائهططططا، والمعالجططططات اإلحصطططائية التططططي اسطططتخدمت فططططي تحليططططل  يحتطططوي علططططى كيفيطططة تنفيططططذ الدراسطططة وا 

 :ا يلي تفصيل ذلكالبيانات، وفي م

 :هج الدراسة امن
وتحديطد حاجطات  ،المطنهج الوصطفي التحليلطي فطي تحليطل المحتطوى اتبع الباحث فـي هـذه الدراسـة

المتعلمططين وتحديططد معططايير تصططميم الططدارات المتكاملططة، كمططا اسططتخدم الباحططث المططنهج البنططائي فططي بنططاء 
ي فطططي إجطططراء تجربطططة البحطططث علطططى عينطططة وتصطططميم اإلسطططتراتيجية المقترحطططة، واسطططتخدم المطططنهج التجريبططط

 .من خالل نموذج للتصميم التعليمي الدراسة لقياس فاعلية اإلستراتيجية المقترحة
مططن خططالل تقسططيم عينططة الدراسططة إلططى مجمططوعتين  ،المططنهج التجريبططيقططام الباحططث باسططتخدام  وقططد
لمجموعطططات تطططدرس إحطططدى هطططذه ا ،هطططا علطططى التجربطططةبهطططدف ضطططبط العوامطططل المتوقطططع تأثير   ،نتجطططريبيتي
 .بإستراتيجية التعلم بالمشاريع الجماعيةواألخرى  ،اتيجية التعلم بالمشاريع الفرديةبإستر 

 :الدراسة  مجتمع
 ،في المدارس الحكومية في قطاع غزة ،لعاشرتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف ا

           الثططططططططاني للعططططططططام  راسططططططططيوالعلططططططططوم التطبيقيططططططططة فططططططططي الفصططططططططل الد التكنولوجيططططططططاوالططططططططذين يدرسططططططططون مططططططططادة 
(  55111)والبالغ عددهن  ،سنة( 06-03)والذين تتراوح أعمارهم ما بين  ،2102-2100الدراسي 
 .2100/2102وفقًا إلحصائية وزارة التربية والتعليم  ،طالبة

 : عينة الدراسة 
اسية العليا من مدرسة حسن سالمة األسمدرسة  طالباتقام الباحث باختيار عينة الدراسة من 

يعمل في مركز مصادر التعلم الباحث  وذلك لكون ،قصدية بطريقةبمنطقة غرب غزة  للبنات( أ ) 
 أحد الصفوفواختار الباحث  ،مما يسهل عليه إجراءات تنفيذ التجربة ،غزة بجوار المدرسة –

 ،األولىيبية المجموعة التجر طالبة يمثلون  (51)حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين  ،بطريقة عشوائية
التي تدرس  ،الثانيةالمجموعة التجريبية  يمثلونطالبة  (02)و ،التي تدرس بطريقة المشاريع الفردية
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 (  51) العدد اإلجمالي لعينة الدراسة  ليبلغ( مجموعات صغيرة )بالطريقة المشاريع الجماعية 
راد عينة الدراسة في والجدول التالي يوضح عدد أف ، العاشر األساسيالصف  طالباتمن  طالبة

 .تينالتجريبي المجموعتين

 (  1) رقم جدول 
 والنسبة المئوية لها تينفي المجموعتين التجريبي الطالباتعدد 

 المجموع (المجموعات) المجموعة التجريبية (الفردية )  المجموعة التجريبية الطالبات
 51 02 51 العدد

 %522 %1.25 %9024 النسبة المئوية

 :دراسة أدوات ال
قام الباحطث بتصطميم أدوات الدراسطة، بهطدف قيطاس فاعليطة إسطتراتيجيات الطتعلم بالمشطاريع الفرديطة 
والجماعيططة فططي تنميططة مهططارات تصططميم الططدارات المتكاملططة لططدى طلبططة الصططف العاشططر األساسططي، فقططام 

 ،معرفيطططة  مهطططارات) إلطططىوالتطططي تنقسطططم بتصطططميم أدوات الدراسطططة لتتناسطططب مطططع طبيعطططة مهطططارات الطططتعلم، 
   : يأتيوتمثلت أدوات الدراسة الحالية فيما  ،(ومهارات أدائية 

 (. بعدي –قبلي )اختبار معرفي في التكنولوجيا  .9
 (. بعدي –قبلي ) لمهارات تصميم الدارات المتكاملة الطالباتبطاقة مالحظة أداء  .6

 : يأتيث عن كل أداة بالتفصيل فيما وسيتحدث الباح

 :(واألدائية  المهارات المعرفية )في  تحصيلي اختبار: أوال
 ةية في المهارات العملية واألدائياس الجوانب المعرفيلي لقيقام الباحث بإعداد اختبار تحص

 :ة يمتبعًا الخطوات التالفي الدارات المتكاملة 
ثم البحث في األدب  ،وبعض المراجع المتعلقة بها ،حتوى مادة التكنولوجيااالطالع على م .9
ستراتيجية التعلم بالمشاريع  ،ت واستراتيجيات التعلم بصفة عامةبوي المتعلق بمجال المهاراالتر  وا 

 .بصفة خاصة للتعرف على كيفية قياسها وصياغة الفقرات بصورتها األولية

بحيث يغطي كافة الجوانب المعرفية للمهارات  ،صورته األوليةإعداد االختبار التحصيلي ب.6
كما يغطي كذلك جميع المستويات المعرفية  ،واحدة لكل مهارة فرعية المستهدفة بواقع فقرة

فقرة  ( 0.)وقد تكون االختبار في صورته األولية من  ،ائية في موضوع الدارات المتكاملةواألد
 .من نوع االختيار من متعدد
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ومدى  ،إلبداء الرأي في فقرات االختبار؛ االختبار على مجموعة من المحكمينع رض ..
وتم االستفادة من آراء  ،وتعديل ما يرونه مناسباً  ،ها لقياس المهارات موضوع الدراسةيتصالح

المحكمين بحيث تم حذف وتعديل صياغة بعض الفقرات بما يتالءم مع طبيعة المهارات العملية 
 .فقرة(  61) لتصبح للدارات المتكاملة 

 البة من طالبات الصف العاشرط ( 0.) تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من . 0
وحساب معامالت  ،وذلك لتحديد زمن االختبار ،من إحدى مدارس محافظة غزة ،األساسي

 : يأتيكما هو موضح فيما  ،الصعوبة والتمييز لفقراته

 معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار
 (  071 : 0118 ،علیان و الزیود )  للمعادلة    وفقا   الصعوبة معامل حساب تم -

 مجموع اإلجابات الصحيحة على الفقرة من المجموعتين العليا والدنيا                        
 % 111×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= الفقرة درجة صعوبة  

 الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين األفرادعدد                             
من درجات الطالب %  62والدنيا بحيث تمثالن أعلى وأدنى  ،قد تم اختيار المجموعتين العليا

أو  ،ت الصعوبة المناسبةويعتقد العلماء أن مستويا ،(طالبات في كل مجموعة 1) على االختبار 
 ،الذي يمكن الحصول عليه ،المسافة بين قيمة معامل الصعوبة التي تقع في منتصفدرجات ال

وقيمته عندما تتم إجابات جميع  ،عندما تتم إجابات جميع المفحوصين باستخدام التخمين
 . المفحوصين على الفقرة بشكل صحيح 

صعوبة خارج لفقرات التي تحصل على معامل بحيث تكون ا%  10إلى %  60تتراوح بين و   
 .المدى هذا مع حث بمالئمة طبيعة الفقراتوالعتقاد البا ،هذا المدى غير مقبولة

 (  29:  9116أبو لبدة ،)                                                                   

 (  171:  1998 ،يانعل و الزيود )  .للمعادلة وفقاً  التميز معامل حساب تم  
  عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا –عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا                                  

 %011×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = معامل تمييز الفقرة

 نيعدد أفراد إحدى المجموعت                                                           

وأنه كلما ارتفعت درجة  ،% 61وقد رأى معظم العلماء أن معامل التمييز يجب أال يقل عن 
 ( 926: 9111 ،الزيود و عليان )  .التمييز عن ذلك كلما كانت أفضل
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 لباحث هذا المدى كمعيار لقبول الفقراتوقد اعتمد ا  
 :والجدول التالي يوضح معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار

 ( 2) جدول 
 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار

 معامالت معامالت الصعوبة رقم الفقرة
 معامالت معامالت الصعوبة رقم الفقرة التمييز 

 التمييز 
1 0.75 0.50 15 0.69 0.38 
2 0.56 0.63 16 0.75 0.50 
3 0.31 0.38 17 0.69 0.38 
4 0.80 0.38 18 0.56 0.38 
5 0.25 0.25 19 0.75 0.25 
6 0.38 0.25 20 0.69 0.38 
7 0.50 0.25 21 0.69 0.38 
8 0.56 0.63 22 0.44 0.38 
9 0.63 0.50 23 0.38 0.50 
10 0.75 0.50 24 0.56 0.38 
11 0.63 0.50 25 0.75 0.50 
12 0.75 0.50 26 0.44 0.38 
13 0.75 0.50 27 0.56 0.63 
14 0.75 0.25 28 0.63 0.50 

 ،(0.10-0.61)قد تراوحت بين  للفقرات من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة نالحظ
   وقد تراوحت معامالت التمييز ، (0.29) متوسط معامالت الصعوبة لالختبار ككل  بلغ بينما
يتضح من ( .0.0)بينما بلغ متوسط معامالت التمييز لالختبار ككل  ،(.0.2- 0.61)بين 

 .امالت الصعوبة والتمييز للفقرات مقبولة ضمن المدى المقبولالجدول أن جميع مع

 الوقت الذي استغرقه آخر طالب في )تم تحديد الزمن الالزم لالختبار عن طريق حساب  .1
الوقت الذي استغرقه أول طالب في اإلجابة عن فقرات مقسوًما  ( + )اإلجابة عن فقرات االختبار

             :لالزم لالختبار على النحو التاليتبين أن الزمن اوبعد تطبيق هذه المعادلة  ،(6على 
 .دقيقة 1.=  6÷ (  66+  01) 

بواقع  (درجة 61) وعالمته الكلية  ،فقرة(  61) أصبح االختبار في صورته النهائية مكوًنا من . 2

 (   7)    انظر االختبار بصورته النهائیة في ملحق رقم .  درجة واحدة لكل فقرة
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 فقرات االختباريع توز 
 ( 3)جدول 

 :والجدول التالي يوضح جدول توزيع فقرات االختبار
 

 م
 مستوى األهداف             

 
 الموضوعات

 مستوى األهداف
 المجموع

 تطبيق فهم تذكر

 0 6 9 9 المنطق 1

 96 2 . . البوابات المنطقية 2

 96 1 0 . الدارات المتكاملة 3

 61 .9 1 2 لمجموعا

 
 

 عدد األهداف في ذلك المستوى

 % 900×  طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط= الوزن النسبي لألهداف في مستوى معين 

 مجموع األهداف كاملة                                               
 الوزن النسبي لألهداف 

 (4)جدول 
 والجدول التالي يوضح الوزن النسبي لألهداف

 الوزن النسبي لألهداف عدد األهداف مستوى الهدف

 %61 2 التذكر
 %61.1 1 الفهم
 %02.1 .9 التطبيق

 %900 61 المجموع الكلي
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 عدد الحصص الالزمة لتدريس الموضوع

 % 900×  طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط= الموضوع  لحصصالوزن النسبي 

                          دد الحصص الالزمة لتدريس المادةع                    
 الوزن النسب للحصص 

 (5)جدول 
 للحصصوالجدول التالي يوضح الوزن النسبي 

 الوزن النسبي لكل موضوع عدد الحصص الموضوع
 %60 6 المنطق

 %00 0 البوابات المنطقية
 %00 0 الدارات المتكاملة

 %900 90 المجموع
 

 Validity: صدق االختبار
ططط: صطططدق االختبطططار بأنطططه(  91:  9111،عبيطططدات )عطططرف ي ع قطططدرة االختبطططار علطططى قيطططاس مطططا وض 
 :وقد استخدم الباحث طريقتين للتأكد من صدق االختبار ،اسهيلق

 :           صدق المحكمين   .1
حيث قاموا بإبداء  ،( 6ملحق رقم ) ن على مجموعة من المحكميبعرض االختبار قام الباحث 

عد من األبعاد ب  ومدى انتماء الفقرات إلى كل  ،االختبارآرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 
وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات  ،وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية ،ختبارالل الثالثة

 .ةفقر (  28)وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات 

 Internal Consistency Validity: صدق االتساق الداخلي  .2
من التجانس في أداء الفرد : " صدق االتساق الداخلي بأنه (  26: 9116 ،أبو لبدة)يعرف    

 ".أي اشتراك جميع فقرات االختبار في قياس خاصية معينة في الفرد ،فقرة ألخرى
طالبة من طالبات الصف العاشر (  0.) طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة من    

وقد تم إيجاد االتساق  ،غزة من خارج أفراد عينة الدراسة في إحدى مدارس محافظة األساسي
الدرجة الكلية  مع ين كل فقرة من فقرات االختبارعن طريق حساب معامل االرتباط ب ،الداخلي له
 :يوضح ذلك ( 2) والجدول  ،ف على قوة معامل االرتباط الناتجوذلك للتعر  ،االختبار
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 ( 6) لجدول ا
  معامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة االختبار مع الدرجة الكلية

 المهارة
رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

 المهارة
رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

 المهارة
رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

طق
لمن
 ا

2 **0.784 

قية
منط

ت ال
وابا
 الب

0 **0.586 

الد
ملة
تكا
 الم

رات
ا

 

03 **0.893 

3 **0.605 2 **0.515 06 **0.775 

6 **0.871 5 **0.545 08 *0.444 

07 **0.739 7 **0.864 21 **0.849 

 

8 **0.682 20 *0.388 

1 **0.699 22 **0.569 

01 **0.905 25 **0.880 

00 **0.848 22 **0.847 

02 **0.828 23 *0.460 

05 **0.767 26 **0.728 

02 **0.545 27 **0.469 

01 **0.811 28 **0.787 

 1.560( = 1.13)وعند مستوى داللة ( 28)الجدولية عند درجة حرية ( ر)قيمة *   
 1.265( = 1.10)وعند مستوى داللة ( 28)الجدولية عند درجة حرية ( ر)قيمة ** 

بط مع الدرجة الكلية للمستوى ارتباطًا دااًل داللة إحصائية عند يتضح من الجدول جميع األسئلة ترت
 .وهذا يدل على أن االختبار التشخيصي متسق داخلياً ( 1.10 ،1.13)مستويي داللة 

وللتأكد من التناسق الداخلي لمجاالت االختبار تم حساب معطامالت االرتبطاط بطين درجطة كطل مسطتوى 
 (:2) هو موضح في جدول  تعليمي والدرجة الكلية لالختبار كما

 (7)جدول 
 معامالت ارتباط درجات مجاالت االختبار بالدرجة الكلية لالختبار

 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارات
0.0.دالة عند  0.923** المنطق  

0.0.دالة عند  0.979** البوابات المنطقية  

0.0.دالة عند  0.978** الدارات المتكاملة  

 0.463( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 28)عند درجة حریة  ر الجدولیة**

 0.361( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 28)ر الجدولیة عند درجة حریة *
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دالة احصائيًا  ،أن معامالت ارتباط مجاالت االختبار بالدرجة الكلية لالختبار( 2)يتضح من جدول 
 .ي لمجاالت االختبارلتناسق الداخلمما يدل على ا( 0.01)على مستوى الداللة 

 :االستطالعيثبات االختبار 
إذا أعيد تطبيقه على الطلبة  ،ها تقريباً نفس   ويقصد بثبات االختبار أن يعطي االختبار النتائج    

 :ولقد قام الباحث بحساب معامل الثبات على النحو التالي ،أنفسهم مرة ثانية
 :طريقة التجزئة النصفية-1

واألسئلة ذات األرقام  ،األسئلة ذات األرقام الفردية: ختبار إلى جزئينحيث تم تجزئة فقرات اال
والنصف  ،بين النصف األول من االختبار Pearsonثم حسب معامل ارتباط بيرسون  ،الزوجية

تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سيبرمان براون فوجد أنها حيث قام الباحث بالثاني من االختبار 
 .د ثبات االختباروهذا يؤك( 0.955)تساوي

 ( 6) جدول 
 النصفية التجزئة طريقة باستخدام وأبعاده لالختبار الثبات معامل قيم

 (النصفية التجزئة)معامل الثبات  البعد

 0.720 المنطق

 0.883 البوابات المنطقية

 0.928 الدارات المتكاملة

 0.955 االختبار ككل

 Richardson and Kuder:  21ريتشارد سون  -طريقة كودر -2
 ،ختبططاروذلططك إليجططاد معامططل ثبططات اال ،مططن طططرق حسططاب الثبططات ثانيططةاسططتخدم الباحططث طريقططة 

وهي ( 0.958)فكان  ،ختبارلال للدرجة الكلية 21كودر ريتشارد سونحيث حصل على قيمة معامل 
 . تطبيق االختبار على عينة الدراسة فيقيمة عالية تطمئن الباحث 
. فقرة(  28)صبح االختبار في صورته النهائية  وأ ،هثباتو  صدق االختبار و بذلك تأكد الباحث من

 ( 2) انظر ملحق 
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 ( 9) ل جدو
 قيم معامل الثبات لالختبار وأبعاده باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون

 (كودر ريتشاردسون ) معامل الثبات  البعد

 0.741 المنطق

 0.915 البوابات المنطقية

 0.904 لةالدارات المتكام

 0.958 االختبار ككل

 

 بطاقة المالحظة : ثانياً 
 ،قائمة أو المهارة وتعتمد على حصر المهارات في ،من أدوات القياس المباشر للسلوك هي نوع

الطالب  ويقوم المالحظ بمالحظة سلوك ،ويوضع أمامها أعمدة تمثل درجات متفاوتة من األداء
 .للمهارة تحدد درجة إتقان الطالب ،ي األعمدة المقابلةووضع إشارات ف، أثناء أداءه للمهارة

 :إعداد بطاقة المالحظة 
لتحقيق الهدف الرئيس من هذه الدراسة، وهو الكشف عن فاعلية إستراتيجية التعلم بالمشاريع 
في تنمية مهارات تصميم الدارات المتكاملة لدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة، فإن ذلك 

تحديد قائمة بالمهارات اإللكترونية الالزمة للطالبات عينة الدراسة؛ لتنمية أدائهن  تطلب من الباحث
ومهارتهن في موضوع الدارات المتكاملة وحدة اإللكترونيات للصف العاشر، والتي تصلح ألن تكون 

لعملية الركيزة األساسية لبناء دليل المعلم الذي سيرشد المعلم ويوجهه نحو إعداد المادة التعليمية وا
 .وشرحها على الوجه األمثل لتحقيق األهداف المرجوة

 :مصادر بناء البطاقة 
 : اآلتيةمن خالل المصادر  اإللكترونيةتم بناء بطاقة المهارات 

 .الدراسات واألبحاث السابقة التي أجريت في موضوع الدراسة .0

 . المراجع والكتب المختلفة في طرق تدريس تكنولوجيا التعليم .2

 (.اإللكترونياتوحدة )األساسي  العاشركنولوجيا المقرر على طالب الصف كتاب الت .5

 . وطرق تدريسها ،آراء بعض المعلمين والخبراء والمتخصصين في التكنولوجيا .2
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 :البطاقة في صورتها األولية 
الواردة في  اإللكترونيةالمهارات قائمة بجميع اعتماًدا على المصادر السابقة فقد تم حصر 

واضحة الداللة  وبعد صياغتها بعبارات لغوية ،الدارات المتكاملة من كتاب التكنولوجيا الثانية الوحدة
وبعد  ،تشمل الوحدة بدون محاورمهارة  ( 22) أصبحت البطاقة في صورتها األولية مشتملة على 

تحكيم البطاقة وعرضها على مجموعة من الخبراء، والمختصين في مجال التكنولوجيا، وطرق 
مهارة موزعة على أربعة محاور (  01) دريس، أصبحت البطاقة في صورتها النهائية مكونة من الت

 : رئيسة،وفقًا لخطوات إستراتيجية التعلم بالمشاريع وهي كما يلي

 .عناصر المشروعكيفية اختيار  ت بينمهارات فرعية (  3) وتشمل  ،االختيار: البعد األول 

  .كيفية وضع الخطة للمشروعت بين مهارات فرعية (  2)  وتشمل ،التخطيط: البعد الثاني 

 .كيفية تنفيذ المشروعت بين مهارات فرعية (  3) وتشمل  ،التنفيذ: البعد الثالث 
 .م المشرعيكيفية تقيت بين مهارات فرعية (  3) وتشمل  ،التقويم : البعد الرابع 

 :بطاقة المالحظة صدق وثبات
 : صدق المحكمين  -

من المتخصصين في (  5) ملحق  ،بعرض البطاقة على مجموعة من المحكمين قام الباحث
 طلبو  والمعلمين ،لتكنولوجياومن المشرفين التربويين لمبحث ا ،وأساليب تدريس التكنولوجيا المناهج

 الباحث من السادة المحكمين إبداء الرأي والمالحظات والمقترحات حول البطاقة ومدى مالءمتها
حصل الباحث على بعض اآلراء والمقترحات من السادة و  ،ت التي تناولتها الدراسةالمهارا لقياس

ضافة مهارات أخرى ضوئها بتعديل علىوقام  ،المحكمين  .صياغة بعض الفقرات وحذف بعضها وا 
 (77)جدول 

 مهاراتهاعلى  بطاقة المالحظةيبين توزيع فقرات 
 عدد الفقرات المهارات
 4 االختيار
 5 التخطيط

 4 تنفيذال
 4 التقويم

 79 الدرجة الكلية
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 : ثبات بطاقة المالحظة -
في ( الباحث وزميل له ) إليجاد ثبات البطاقة استخدم الباحث طريقة اتفاق المالحظين 

المالحظين نفس الرموز  كالستخدم وا ،عمل كل منهما مستقال عن اآلخر حيث ،حساب الثبات
نهما من التسجيل في كل م وانتهى ،فترة المالحظةلتي تحدث في أثناء لتسجيل األداءات ا

وفي ضوء ذلك يمكن  .أي في نهاية الفترة الزمنية الكلية المخصصة للمالحظة  ،التوقيت نفسه
في أثناء الفترة الكلية وعدد مرات عدم االتفاق  ،عدد مرات االتفاق بين المالحظين أن تحدد
 ، Coper" كوبر " باستخدام معادلة  ،يننسبة االتفاق بين المالحظ تحسبثم  ،للمالحظة

 : وهي  ،لحساب نسبة االتفاق
 نقاط االتفاق

 % 011× ططططططططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط= معامل االتفاق                  
 نقاط االختالف+ نقاط االتفاق

المتخصصين في التكنولوجيا بمالحظة  بأحد زمالئه اً مستعينوبناء على ذلك قام الباحث 
كانت نسبة االتفاق بين المالحظ ي ن كما يعرضها  ،وبعد تطبيق المعادلة المذكورة ،خمسة طالبات
 :الجدول التالي 

 ( 77) جدول 
 للمجموعاتبطاقة تقييم األداء   اب ثباتين لحستنسب االتفاق بين المالحظ

 األداءات المجموعة
    مرات  عدد

 االتفاق

  عدد مرات 
 االختالف

النسبة 
 المئوية

 94.74 9 91 91 الطالب األول
 89.47 6 92 91 الطالب الثاني
 100.00 0 91 91 الطالب الثالث
 94.74 1 91 91 الطالب الرابع

 89.47 2 92 91 الطالب الخامس
 21..1 الثبات الكلي للبطاقة

وأن أقل نسبة (  011.11)ومن الجدول السابق نجد أن أعلى نسبة اتفاق بين المالحظين كانت 
ل على ارتفاع مستوى ثبات وهذه النسب تد( 15.68)وأن الثبات الكلي كان ( 81.27) اتفاق كانت 

 .البطاقة
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 : فق نموذج محمد خميسالتصميم التعليمي إلستراتيجية التعلم بالمشاريع و *
ويتكون ، بتصميم المقرر في ضوء إستراتيجية التعلم بالمشاريعفي هذه الدراسة قام الباحث 

، واالستخدام التحليل والتصميم والتطوير والتقويم: مراحل رئيسة وهي خمسةتصميم المقرر من 
 (  2.:  6002خميس، ) .ويتفرع من كل مرحلة خطوات فرعية محددة بدقة

 (مرحلة التحليل : ) حلة األولى المر 
والتي يتم من خاللها وضع خطة ، التصميم التعليميفي عمليات بداية نقطة الهو التحليل  

 :مبدئية لتصميم موضوع البحث، ويتضمن التحليل مجموعة من العمليات الفرعية وهي كاآلتي
 .تحليل المشكلة وتقدير الحاجات .0

 .تحليل المهمات التعليمية .2

 .ائص المتعلمين وسلوكهم المدخليتحليل خص .5

 ( 1.:  6002خميس، )  .تحليل الموارد والقيود في البيئة التعليمية .2

 :وفيما يلي عرض للعمليات الفرعية لمرحلة التحليل
 تحديد المشكلة وتقدير الحاجات: أوالً 

شعر الباحث بوجود مشكلة في مهارات تصميم الدارات المتكاملة لدى طلبة الصف العاشر 
ألساسي، وذلك أثناء تدريسهم مبحث التكنولوجيا، وأيضًا عند مناقشة عدد من المشاريع التي يقوم ا

الطلبة بتنفيذها خالل الفصل الدراسي، وتمثلت هذه المشكلة بوجود قصور واضح لدى الطلبة في 
 :مهارات تصميم الدارات المتكاملة، ولتحديد المشكلة قام الباحث بما يلي

 :لمثاليتحديد األداء ا .7

 :قام الباحث بتحديد األداء المثالي وذلك من خالل الرجوع إلى ما يأتي
 : المقرر الدراسي  . أ

وهو كتاب  ،قام الباحث بالرجوع إلى الكتاب المقرر على طلبة الصف العاشر األساسي
 .واستخلص منه بعض المهمات المطلوب من الطلبة القيام بها ،التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

 :صادر اإللكترونية الم . ب

تم استخالص مجموعة من  ،بعد الرجوع إلى المواقع اإللكترونية الخاصة بالمشاريع اإللكترونية
 .المهارات الخاصة بتصميم الدارات المتكاملة

 :آراء المختصين . ج        
معلم، وذلك (  91) قام الباحث بعقد ورشة عمل لمعلمي الصف العاشر وبلغ عددهم         

الرموز )تحديد المهارات التي تتضمنها وحدة اإللكترونيات وال سيما موضوع البوابات المنطقية ل
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، ومن خالل االطالع على تحليل المحتوى الصادر عن وزارة التربية (والمخططات اإللكترونية
ارات والتعليم بالتعاون مع لجنة مبحث التكنولوجيا، تم االتفاق على مجموعة األهداف العامة والمه

العملية الخاصة بموضوع الدارات المتكاملة من بين كثير من المهارات التكنولوجية المتنوعة والتي 
 . سيتناولها الباحث في دراسته ويقوم بتطويرها لطالبات الصف العاشر

 :الشكل النهائي لألداء المثالي . د      
مهارات تصميم الدارات ومن خالل المصادر السابقة خلص الباحث إلى األهداف العامة ل

 :اآلتي (  02) جدول المتكاملة كما يوضحها 
 الهدف العام م

 .تصميم البوابات المنطقية باستخدام المفاتيح  0

 .تصميم البوابات المنطقية باستخدام الثنائيات 2
 .تصميم البوابات المنطقية باستخدام الترانزستورات 5
 .تصميم دارة الوامض الضوئي 2
 يم دارة المنبه اآلليتصم 3
 تصميم دارة البيانو 6

 :تحديد األداء الواقعي  .7

جمع معلومات واقعية حول الوضع الراهن ألداء الطلبة، في الخطوة قام الباحث في هذه    
داء المثالي وللوقوف على أداء الطلبة في مهارات تصميم الدارات المتكاملة في ضوء نتائج األ

لم بالمشاريع المستخدمة في تنمية مهارات تصميم الدارات المتكاملة ضمن إستراتيجية التعألهداف 
( 91) عددهم الخطوة السابقة، قام الباحث بعقد لقاء مع معلمي تكنولوجيا الصف العاشر حيث بلغ 

التي تم تصميمها مهارات تصميم الدارات المتكاملة معلم، تم في هذا اللقاء مناقشة أداء الطلبة في 
وعرضها على مجموعة من (  .) لتكنولوجيا، حيث تم بناء بطاقة مالحظة ملحق في مبحث ا

( 96) بناء على األهداف الموضحة في جدول رقم (  1)  المحكمين ذوي االختصاص ملحق رقم 
يوضح المهارات (  .9)  جدولو ، العينة االستطالعيةفي ومن خالل مالحظة الباحث ألداء الطلبة 

                                 : األدائية
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 ( 13) جدول 
 في كتاب التكنولوجيا( وفق إستراتيجية التعلم بالمشاريع ) بطاقة المالحظة لمهارات تصميم الدارات المتكاملة 

 

 المهــــارة

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
متوسط
 ة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جداً 

 (مرحلة االختيار : ) البعد األول 

      .اختيار العدد واألدوات الضرورية لتجميع المشروع 7

      .اختيار المواد الضرورية لتجميع المشروع 7

      .اختيار مصادر الطاقة المناسبة لتشغيل المشروع 7

      .مراعاة قواعد السالمة واألمان الضرورية لتجميع المشروع  5

      .ضير للمشروعمراعاة الترتيب والتنظيم أثناء التح 4

 (مرحلة التخطيط : ) البعد الثاني 

      .تحديد العناصر الضرورية لتجميع المشروع  7

      .رسم مخطط تفصيلي للدارة اإللكترونية للمشروع 7

      .تحديد قيم العناصر اإللكترونية المستخدمة في المشروع 7

      .الدارةتوصيل العناصر اإللكترونية بصورة صحيحة في  5

 (مرحلة التنفيذ : ) البعد الثالث 

      .باستخدام المفاتيح AND Gate( و ) بناء بوابة  0

      .باستخدام المفاتيح OR Gate( أو ) بناء بوابة  2

      .باستخدام المفتاح  NOT Gate( ال ) بوابة بناء  5

      .تنفيذ مشروع الوامض الضوئي 5

      .البيانو تنفيذ مشروع 4

 (مرحلة التقويم  : ) البعد الرابع 

      .اكتشاف األخطاء في تصميم المخططات اإللكترونية 7
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      .D. M . Mفحص سالمة التوصيالت بجهاز  7

      .اختبار قيام المشروع  بالغرض الذي صمم من أجله 7

      .صيانة المشروع في حال اكتشاف الخطأ  5

      .لتغذية الراجعة للمشروع لتطوير المخرجاتتوظيف ا 4

 :داء المثالي واألداء الواقعي تحديد الفجوة بين األ .3
العينة االستطالعية باألداء الواقعي في (  96) مقارنة األداء المثالي جدول بعد قيام الباحث ب

 إستراتيجيةدام مستوى مهارات تصميم الدارات المتكاملة ولذلك تم استخفي انخفاض وتدني  الحظ
 . داء المثالي واألداء الواقعيالتعلم بالمشاريع لسد الفجوة بين األ

 : المشكالت والحاجات التعليمية .4
والذي (  96 )بناء على نتائج األداء الواقعي في العينة االستطالعية واألداء المثالي جدول 

 :ةبينهما، تظهر الحاجات التعليمية في الصورة اآلتي فجوة وجود بين
 .الحاجة إلى التعامل مع الحقائب اإللكترونية -
 .الحاجة إلى التعرف على العناصر اإللكترونية -
 الحاجة إلى اكتساب مهارة توظيف العناصر اإللكترونية  -
 .الحاجة إلى مهارة تصميم البوابات المنطقية  -
 .الحاجة إلى مهارات تصميم الدارات المتكاملة -
 .العناصر اإللكترونيةالحاجة إلى اكتساب مهارة توصيل  -
   .الحاجة إلى اكتساب مهارة استخدام أجهزة القياس -
 .الحاجة إلى اكتساب مهارة تنفيذ المخططات اإللكترونية -

 :تحليل المهمات التعليمية : ثانيًا 
إلى مستويات تفصيلية من المهمات الفرعية أو األهداف العامة  ،يقصد بها تحليل الغاياتو 

تمكن المتعلمين من الوصول إلى األهداف النهائية بدقة وفاعلية، ولتحليل  المكونة لها، والتي
التحليل الهرمي من أعلى إلى أسفل في تحليل الحاجات  أسلوبالمهمات التعليمية اتبع الباحث 

التعليمية، ولقد ظهرت المهمات التعليمية في صورة أهداف نهائية مطلوبة لتعلم مهارات تصميم 
      ( 1.:  6002خميس، )  .ةالدارات المتكامل
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 :مصادر تحليل المهمات التعليمية
 :ومفصل إلى صورة المهمات التعليمية قام الباحث بالخطوات اآلتية ،للوصول إلى تحديد دقيق

 .اإلطالع على البحوث والدراسات التربوية ذات العالقة بالتكنولوجيا .9
 .المتكاملةخطوات تصميم الدارات والتي توضح  ، الرجوع إلى العديد من مصادر التدريب .6
 .تقييم مشاريع تصميم الدارات المتكاملة الخاصة بالطلبة في مبحث التكنولوجيا ..
 .مالحظة الطلبة أثناء تصميم الدارات المتكاملة في مختبر التكنولوجيا .0
 .صين من معلمي مبحث التكنولوجيا للصف العاشرآراء المخت .1

 أربعهاق قائمة المهارات التعليمية، والتي تكونت من وبناء على ما سبق قام الباحث باشتق
 :مهمات رئيسة كما يأتي 

( 96)وتشمل علىباستخدام المفاتيح الكهربائية،  البوابات المنطقية تصميمتتضمن  :المهمة األولى
 .تعليمية فرعية  ةمهم

 مهمات(  2) على وتشمل باستخدام الثنائيات، البوابات المنطقية  تصميمتتضمن  :المهمة الثانية 
 .تعليمية فرعية 
(  1) وتشمل على المنطقية باستخدام الترانزستورات البوابات  تصميمتتضمن  :المهمة الثالثة

 .مهمات تعليمية فرعية 
المنبه  ،الوامض الضوئي)   NE555مشاريع علمية باستخدام تصميم تتضمن  :المهمة الرابعة

 .همة تعليمية فرعية م(  92) وتشمل على   (البيانو اآللي، 

 الصورة النهائية لقائمة المهمات(  14) جدول
 م

سة
لرئي
ت ا

هما
الم

 

 المهمات الفرعية

ت 
هما
الم
دد 
ع

عية
لفر
ا

بي 
نس
ن ال

وز
ال

 

ولى
 األ

همة
الم

 

ام 
خد
است
ة ب
طقي

لمن
ت ا

وابا
 الب
ميم
ص
ت

تيح
مفا
ال

 

 .ذات المدخلين  AND Gate( و ) ترسم رمز بوابة 

96 62.1% 

 .باستخدام مفتاحين AND Gate( و ) بة ترسم مخطط بوا

 .باستخدام مفتاحين AND Gate( و ) توصل بوابة 

 . ذات المدخلين  AND Gate( و ) تكتب جدول الصواب لبوابة 

 ذات المدخلين  OR Gate( أو ) ترسم رمز بوابة 
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 .باستخدام المفاتيح OR Gate( أو ) ترسم مخطط بوابة 

 .باستخدام المفاتيح  OR Gate( أو ) صل بوابة تو 

 .ذات المدخلين  OR Gate( أو ) تكتب جدول الصواب لبوابة 

 . NOT Gate( ال ) ترسم رمز بوابة 

 .باستخدام المفاتيح  NOT Gate( ال ) ترسم مخطط بوابة 

 .باستخدام المفاتيح  NOT Gate( ال ) توصل بوابة 

  NOT Gate( ال ) كتب جدول الصواب لبوابة ت

نية
الثا
مة 

لمه
ا

 

ام 
خد
است
ة ب
طقي

لمن
ت ا

وابا
 الب
ميم
ص
ت

ت 
ائيا
الثن

 

 .باستخدام الثنائيات AND Gate( و ) ترسم مخطط بوابة 

2 90% 

 .باستخدام الثنائيات   AND Gate( و ) توصل بوابة 

 .ات المدخلينذ  AND Gate( و ) تكتب جدول الصواب لبوابة 

 .باستخدام الثنائيات  OR Gate( أو ) ترسم مخطط بوابة 

 .باستخدام الثنائيات OR Gate( أو ) توصل بوابة 

 .ذات المدخلين  OR Gate( أو ) تكتب جدول الصواب لبوابة 

الثة
 الث
همة

الم
 

رات
ستو
رانز

 الت
دام
ستخ

ت با
وابا
 الب
ميم
ص
ت

 
 .باستخدام الترانزستور AND Gate( و ) ترسم مخطط بوابة 

1 60.1% 

 .باستخدام الترانزستور AND Gate( و ) توصل بوابة 

 AND Gate( و ) تكتب جدول الصواب لبوابة 

 .باستخدام الترانزستور  OR Gate( أو ) ترسم مخطط بوابة 

 .باستخدام عناصر الترانزستور OR Gate( أو ) توصل بوابة 

 OR Gate( أو ) تكتب جدول الصواب لبوابة 

 .باستخدام الترانزستور  NOT Gate( ال ) ترسم مخطط بوابة 

 .باستخدام الترانزستور  NOT Gate( ال ) توصل بوابة 

 NOT Gate( ال ) تكتب جدول الصواب لبوابة 
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 .    العدد واألدوات الضرورية لتجميع المشروع تختار

16 37.2% 

 . المواد الضرورية لتجميع المشروعتختار 

 .مصادر الطاقة المناسبة لتشغيل المشروعتختار 

 .  قواعد السالمة واألمان الضرورية لتجميع المشروع  تراعي

 .  للمشروعالترتيب والتنظيم أثناء التحضير  تراعي

 .العناصر الضرورية لتجميع المشروع  تحدد

 .رسم مخطط تفصيلي للدارة اإللكترونية للمشروعت

 .قيم العناصر اإللكترونية المستخدمة في المشروع تحدد

 .ل العناصر اإللكترونية بصورة صحيحة في الدارةتوص
 .ذ مشروع الوامض الضوئيتنف

 .شروع الوامض البيانوتنفذ م

بعة
الرا
مة 

لمه
ا

 

ام 
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ة ب
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ريع
مشا

يم 
صم

ت
NE

55
5 

  

 .األخطاء في تصميم المخططات اإللكترونية تكتشف

  

 .D. M . Mفحص سالمة التوصيالت بجهاز ت

 .   قيام المشروع  بالغرض الذي صمم من أجله تختبر

 .خطأ تقوم بصيانة المشروع في حال اكتشاف ال

 .ف التغذية الراجعة للمشروع لتطوير المخرجاتتوظ

 %900 .0 المجموع

 :وكهم المدخليلتحليل خصائص المتعلمين وس: ثالثاً 
 :لخصائص العامة للطلبة المستهدفينتحليل ا .1
 والتي يجب التعرف عليها عند تصميم البرامج ،خصائص المتعلمين من النقاط الهامة تعتبر 

والذين يشكلون عينة الدراسة  ،وذلك بهدف التعرف على جوانب عدة من طبيعة الطلبة ،التعليمية
الحالية وبشكل عام تميزت الخصائص العامة للطلبة بالنمو الجسمي، والعقلي، واالنفعالي 

 ( .90:  6096عقل ، ) .واالجتماعي السليم
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 :تحديد الخصائص والقدرات العامة .2
 :قدراتهم العامة في النقاط اآلتيةيمكن تحديد خصائص المتعلمين و 

 .طالبات مدرسة حسن سالمة األساسية وهن طالبات الصف العاشر األساسي -
 .طالبة(  1.) يبلغ مجموع عدد الطالبات  -
 سنة  92 – 91يبلغ أعمار الطالبات مابين  -
 .جيد االجتماعيالمستوى  -
 .تصميم البوابات المنطقيةلدى الطالبات اهتمام بتعلم مهارات  -
 . الدارات المتكاملةدى الطالبات رغبة وميول نحو تصميم ل -

 :تحديد مستوى السلوك المدخلي لعينة الدراسة  .3
 ،يعتبر نجاح الطلبة في الصف التاسع األساسي هو السلوك المدخلي للصف العاشر األساسي
ي وتبين خالل االستعالم عن متوسط درجات الطالبات في الصف في الصف العاشر للفصل الدراس

 % ( . 10) األول هو  

 :تحليل الموارد والقيود في البيئة التعليمية : رابعًا 
تعتبر الموارد هي أساس عمل وتصميم الدارات المتكاملة، ولهذا قام الباحث بالتعرف على 

وبعد تحليل الموارد وهي مختبر التكنولوجيا في المدرسة  ،الموارد والقيود المتوفرة في البيئة التعليمية
 :بين عدم توافر التسهيالت المادية وقام الباحث بتوفيرها وهي على النحو اآلتيت

 ( . 91) كاوي لحام عدد  .9
 ( . 9) لفة قصدير عدد  .6
 (. 1) حقيبة عدد وأدوات عدد  ..
 ( . 91) حقيبة إلكترونية عدد  .0
 (. 60) مطبوعة عدد  PCBلوحات  .1
2. NE555  (. 60) عدد 
 ( . 60) مقاومة متغيرة عدد  .2
 ( . 20) ثابتة مختلفة القيم عدد  مقاومة .1
 ( . 60) مكثف كيميائي عدد  .1

 ( . 60) ثنائي باعث للضوء عدد  .90
 .V 1كلبسة بطارية  .99
 .  V 1 بطارية  .96
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 اتخاذ القرار : خامسًا 
في ضوء الخطوات السابقة التي قام بها الباحث من تحديد الحاجات التعليمية والمهمات 

التعليمية، كذلك بيان الضعف لدى الطلبة في مهارات تصميم التعليمية وكذلك الموارد والقيود 
إستراتيجية التعلم بالمشاريع في ضوء نموذج محمد الدارات المتكاملة، فقد قرر الباحث تصميم 

 .خميس

 (مرحلة التصميم : ) المرحلة الثانية 
وضع الشروط والمواصفات الخاصة ( محمد عطية خميس ) ضمن هذه المرحلة وفقًا لنموذج تت

، وتشمل عملية تصميم األهداف، وأدوات القياس المتعددة والالزمة لمعرفة مستوى مصادر التعلم
أداء الطلبة لمهارات تصميم الدارات المتكاملة قبل التطبيق وبعده، كما تتضمن اختيار المحتوى 

يمي المناسب لألداء المثالي لمهارات تصميم الدارات المتكاملة، وتحديد نمط التعلم وأساليبه التعل
واختيار المصادر ووصفها، ثم اتخاذ القرار بشأن الحصول وتصميم، إستراتيجية التعلم العامة، 

   ( 09:  6002خميس، )  .أو إنتاجها محلياً  ،عليها
 :يلها وتصنيفها تصميم األهداف التعليمية وتحل: أوالً 

 :تصميم األهداف التعليمية  .1
وكذلك تحديد  ،التعليمية الالزمة للطلبة االحتياجاتمن خالل تحديد الباحث إلى مجموعة 

المهمات الرئيسية والفرعية، ثم صياغة المهمات في صورة أهداف عامة يتفرع منها أهداف 
 :ليمية رئيسة وهيسلوكية نهائية، تم توزيع هذه األهداف على خمس مشاريع تع

 .باستخدام المفاتيح  (و )  بوابةتصميم  :المشروع األول 

  .باستخدام المفاتيح (أو ) بوابةتصميم  :المشروع الثاني 
 .حتاباستخدام المف (ال ) بوابةتصميم  :المشروع الثالث 
 .الثنائياتباستخدام  (أو ) بوابةتصميم :  المشروع الرابع

  .الوامض الضوئيميم دارة تص :المشروع الخامس
 .تصميم دارة البيانو :المشروع السادس

 :هداف التعليميةتحليل األ .2
قام الباحث من خالل هذه الخطوة بتحليل األهداف التعليمية في صورتها النهائية بحيث تصف 

تي والحاجات التعليمية ال ،، وذلك باالعتماد على األهداف العامةومحدد سلوك المتعلم بشكل دقيق
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توصل إليها، ويكون هذا السلوك قابل للمالحظة والقياس، وتم عرض هذه األهداف على مجموعة 
للتأكد من دقتها  ،تكنولوجيا التعليم/ المختصين في المناهج وطرق تدريس من السادة المحكمين

داء أي با  و  ،العلمية والصياغة اللغوية، ومدى مناسبتها لعينة البحث، وشمولها للمحتوى التي تقيسه
أو مقترحات، ولقد تم إجراء التعديالت الالزمة على األهداف السلوكية في ضوء هذه  ،مالحظات

 : المالحظات والتوصل إلى قائمة األهداف النهائية التي ظهرت في الصورة اآلتية
 : األهداف التعليمية للمشروع األول

 :ن بعد انتهاء الطالبة من دراسة هذا المشروع تكون قادرة على أ
  .AND Gate( و ) تعريف بوابة  -

 .ذات المدخلين  AND Gate( و ) رسم رمز بوابة  -
 .باستخدام مفتاحين AND Gate( و ) رسم مخطط بوابة  -
 .باستخدام مفتاحين AND Gate( و ) ل بوابة يتوص -
 .AND Gate( و  )جدول الصواب لبوابة  كتابة -

 : األهداف التعليمية للمشروع الثاني 
 :ة هذا المشروع تكون قادرة على أنء الطالبة من دراسبعد انتها

 .OR Gate( أو ) تعريف بوابة  -
 .المدخلينذات   OR Gate( أو ) رسم رمز بوابة  -
 .المفاتيحباستخدام  OR Gate( أو ) رسم مخطط بوابة  -
 .المفاتيحباستخدام عناصر  OR Gate( أو ) ل بوابة يتوص -

 .OR Gate( أو ) جدول الصواب لبوابة  كتابة -

 (.  أو) وبوابة ( و ) تفرق بين بوابة  -

 : األهداف التعليمية للمشروع الثالث 
 :ة هذا المشروع تكون قادرة على أنبعد انتهاء الطالبة من دراس     
 .NOT Gate( ال ) تعريف بوابة  -
 .NOT Gate( ال ) رسم رمز بوابة  -
 .المفتاحباستخدام  NOT Gate( ال ) رسم مخطط بوابة  -

 . المفتاحباستخدام  NOT Gate( ال ) ل بوابة يصتو  -

 .NOT Gate( ال ) جدول الصواب لبوابة  كتابة -
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 :  الرابعاألهداف التعليمية للمشروع 
 :بعد انتهاء الطالبة من دراسة هذا المشروع تكون قادرة على أن

 .الثنائياتباستخدام  OR Gate( أو ) رسم مخطط بوابة  -
 .الثنائياتباستخدام عناصر  OR Gate( أو ) ل بوابة يتوص -

 .OR Gate( أو ) جدول الصواب لبوابة  كتابة -

  :  الخامساألهداف التعليمية للمشروع 
 :ة هذا المشروع تكون قادرة على أنبعد انتهاء الطالبة من دراس     
  .تعريف الدارة المتكاملة  -

  . تمثل الدارة المتكاملة -
  .ل الدارات المتكاملةيتوص -
  . ص الدارة المتكاملةفح -
  .تحديد أطراف الدارة المتكاملة -
 . رسم مخطط مشروع الوامض الضوئي -
 تحدد قيم العناصر اإللكترونية الالزمة للتصميم -

 .ذ مشروع الوامض الضوئييتنف -

 : األهداف التعليمية للمشروع الخامس 
 :ة هذا المشروع تكون قادرة على أنبعد انتهاء الطالبة من دراس

 .رسم مخطط مشروع البيانو  -

 . تنفيذ مشروع البيانو -

  .األخطاء في المخططات اإللكترونية  فاكتشا -

 :تصنيف األهداف التعليمية  .7

يساعد تصنيف األهداف السلوكية إلى المستويات المعرفية حسب تصنيف بلوم إلى التعرف 
       من ستة مستويات على المستويات التي يعمل البرنامج على تحقيقها، ويتكون تصنيف بلوم 

وكلما اتجهنا بالمستويات إلى أعلى ازداد مستوى ( المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب ) 
 :إلى تصنيف األهداف المطلوبة(  03) التفكير الذي يتطلبه هذا المستوى، ويشير جدول 
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 ( 74) جدول 

 الهدف السلوكي المشروع
 المستويات المعرفية

 تطبيق همف تذكر

   AND Gate ( و ) تعرف بوابة  0

    .ذات المدخلين  AND Gate( و ) ترسم رمز بوابة  2

    .باستخدام مفتاحين AND Gate( و ) ترسم مخطط بوابة  5

    .باستخدام مفتاحين AND Gate( و ) توصل بوابة  2

 OR Gate   ( أو ) تكتب جدول الصواب لبوابة  3

   OR Gate ( أو ) وابةتعرف ب 6

    .ذات المدخلين  OR Gate( أو ) ترسم رمز بوابة  7

    .باستخدام مفتاحين OR Gate( أو ) ترسم مخطط بوابة  8

    .باستخدام عناصر مفتاحين OR Gate( أو ) توصل بوابة  1

 OR Gate.   ( أو ) تكتب جدول الصواب لبوابة  01

    (أو ) وبوابة ( و )تفرق بين بوابة  00

   NOT Gate ( ال )تعرف بوابة  02

   NOT Gate . ( ال ) ترسم رمز بوابة  05

    .باستخدام مفتاح NOT Gate( ال ) ترسم مخطط بوابة  02

    .باستخدام مفتاح  NOT Gate( ال ) توصل بوابة  03

 NOT Gate.   ( ال ) تكتب جدول الصواب لبوابة  06

    تفرق بين البوابات الرئيسة الثالثة  07

    تعرف الدارة المتكاملة  08

    .تمثل الدارة المتكاملة 01

    .توصل الدارات المتكاملة 21

    .تفحص الدارة المتكاملة 20

    .د أطراف الدارة المتكاملةتحد 22
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    .ترسم مخطط مشروع الوامض الضوئي 25

    لعناصر الالزمة للتصميمتحدد قيم ا 22

    تنفذ مشروع الوامض الضوئي 23

    .ترسم مخطط مشروع البيانو 26

    .تنفيذ مشروع البيانو 27

    تكتشف األخطاء في المخططات اإللكترونية  28

 02 1 7 المجموع الكلي لألهداف 

 :وتتابع عرضهإستراتيجية تنظيم المحتوى تصميم : ثانياً 

ويقصد بها تحديد عناصر المحتوى، ووضعها في تسلسل مناسب حسب ترتيب األهداف،      
حيث أن تنظيم محتوى المنهج بصورة جيدة، فإن الباحث  لتحقيق األهداف خالل فترة زمنية محددة،

            يرى أن أفضل طريقة لتنظيم المحتوى الهرميات وفيه تنظم المادة من أعلى إلى أسفل 
 ( .0:  6002خميس، )  .في شكل هرمي( عام إلى الخاص من ال) 

 :تحديد الوقت المطلوب للتعلم

 الزمن الالزم للتعلم( :  74) جدول 
 الزمن المطلوب  الهدف المشروع
 0.3 .تصميم البوابات المنطقية باستخدام المفاتيح  0
 0.3 .تصميم البوابات المنطقية باستخدام الثنائيات 2
 2 .بات المنطقية باستخدام الترانزستوراتتصميم البوا 5
 5 .تصميم دارة الوامض الضوئي 2
 5 .تصميم دارة البيانو 3

 77 (بالساعات ) الزمن الكلي 

 :تصميم إستراتيجية التعلم بالمشاريع في تنمية مهارات تصميم الدارات المتكاملة : ثالثًا 
المشاريع في تنمية مهارات تصميم الدارات يقوم البحث الحالي على إستراتيجية التعلم ب     

ستراتيجية التعلم المستخدمة،  المتكاملة، ويتطلب تبعًا لذلك بعض الشروط والمحددات في طريقة وا 
ونظرًا العتماد مهارات تصميم الدارات المتكاملة على إستراتيجية التعلم بالمشاريع، فقد قام الباحث 

 :بتصميم األنشطة التعليمية اآلتية
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 :صميم األنشطة التعليمية ت .7

 :تنقسم األنشطة التعليمية المستخدمة في البحث الحالي إلى أنشطة تعليمية إلى ما يلي     
 :أنشطة الفهم واالستيعاب . أ

اعتمد الباحث في تصميم األنشطة التعليمية للمهارات المعرفية والنظريات الخاصة بتصميم     
الستيعاب، وهذه األنشطة تتناسب مع النظريات الدارات المتكاملة على أنشطة الفهم وا

 .والمعارف، حيث يقوم الطلبة من خالل هذه األنشطة بجمع معلومات عن وظائف معينة 

 :  أنشطة التنفيذ . ب

تتوافق هذه األنشطة كثيرًا مع إستراتيجية التعلم بالمشاريع، وذلك ألن هذه األنشطة تستخدم في      
، حيث يقوم الطلبة من خالل هذه األنشطة بتصميم وتنفيذ بعض الغالب مع المهارات األدائية

 .التصاميم العملية 
 :تصميم التفاعالت التعليمية .7

 :قام الباحث بتصميم التفاعالت التعليمية وفقًا ألنواع التفاعالت التعليمية وفقًا لآلتي    
 :التفاعل بين المتعلم والمحتوى . أ

يب مثططل تصططفح المقططرر، واإلجابططة علططى أسططئلة التقططويم يططتم هططذا التفاعططل مططن خططالل عططده أسططال    
الطططذاتي الخطططاص بموضطططوعات الدراسطططة، كطططذلك وضطططع الخططططة، واإلجابطططة علطططى أوراق العمطططل التطططي 

 .أعدها المعلم 
 :التفاعل بين المتعلمين  . ب

يمكن للطالب التفاعل مع أقرانه في نمط المجموعات الصغيرة وذلك من خالل تناول المفاهيم       
صة بموضوع الدراسة وتبادل الراء واألفكار حول، باإلضافة إلى وضع الخطة وتحديد المواد الخا

الضرورية لتجميع المشروع، وعرض المشروع أمام التالميذ وشرح فكرة عملة وتقبل اآلراء األخرى 
 .وتعديل النموذج في ضوئها

 :التفاعل بين المتعلم والمعلم. ج
رشاد المعلم للمتعلمين أثناء تصميم يتم التفاعل بين المتعلم والمعل م وذلك من خالل توجيه وا 

 .وتنفيذ المشاريع العلمية، كذلك عند قيام المتعلم بتوضيح فكره عمله
 :خطوات تنفيذ إستراتيجية التعلم بالمشاريع .7

في تنفيذ إستراتيجية التعلم بالمشاريع مجموعة من الخطوات المتتابعة وذلك وقد اتبع الباحث 
 :األهداف التعليمية وهي كاآلتي لتحقيق 

 (.تحديد الهدف من المشروع )  باستعراض المشاريعيبدأ المعلم  . 9
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 .يختار المعلم المشروع بما يناسب رغبات وحاجات وميول وقدرات الطلبة.6
 .( شرح اإلطار النظري ) يعرض المعلم المفاهيم النظرية للمشروع . .
 (وضع الخطة للتنفيذ ) .بالتخطيط للمشروع  الطلبةقوم ي.0
 .من توافر المواد واألدوات الضرورية للمشروع الطلبةتأكد ي.1
 .(التطبيق العملي ) بتنفيذ المشروع وفق المخطط  الطلبةبدأ ي.2
 :وتتم من خالل اآلتي: التغذية الراجعة.2
 .بعد االنتهاء من العمل يقوم الطلبة بعرض عملهم أمام اآلخرين . أ
 .بنقد أعمال اآلخرين وتقديم التغذية الراجعة المناسبة  يقوم الطلبة. ب
 .تقوم الطالبة بإجراء التعديالت الالزمة للمشروع في ضوء أراء الطلبة اآلخرين . ج
 (.جديد ) االنتقال لمشروع آخر. 1

 :سيناريو التفاعالت التعليمية في إستراتيجية التعلم بالمشاريع تصميم : رابعاً 
ديد أدوار المعلم والمتعلمين والمصادر وشكل البيئة التعليمية، وبيئة ونوعية هذه يقصد بها تح      

األهداف، ويحتاج تنفيذ اإلستراتيجية إلى وضع تصور مسبق حول خطوات عملها، وهذا يكون على 
شكل سيناريو يوضح أدوار إستراتيجية التعلم بالمشاريع، ويحتاج سيناريو إستراتيجية التفاعالت 

دور إستراتيجية هداف التعليمية ومصادر التعلم و ية إلى إعداد جدول تحدد فيه المهمات واألالتعليم
 ( 01:  6002خميس، )  .التعلم بالمشاريع

 :تحديد نمط التعليم وأساليبه: خامساً 
، نحدد نمط التعليم وأساليبه المناسبة، ويقصد (التفاعالت ) في ضوء نتائج الخطوة السابقة     

ليم حجم المجموعة المستقبلة، وتوجد أربعة أنواع رئيسة، لكل منها أساليب مناسبة، بنمط التع
 ( 01:  6002خميس، )  .وبعض هذه األساليب يمكن استخدامها مع أكثر من نمط 

ومن خالل عرض الباحث إلستراتيجية التعلم بالمشاريع، سيتبع الباحث نمطين من أنماط  
لتعلم من خالل المجموعات الصغيرة، ويمكن تحديد أدوار كل من التعلم الفردي، وا :التعلم وهما

 :النمطين كما يأتي
 :يتمثل دور المتعلم من خالل التعلم الفردي فيما يأتي  .1

 .البحث عن المصادر االثرائية -
 .اإلجابة على التمارين  -
 اإلجابة على االختبار القبلي  -
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 اإلجابة على االختبار البعدي -
 .تنفيذهاعرض المشاريع التي تم  -

 :يتمثل دور المتعلم من خالل التعلم في مجموعات صغيرة  .2
 .التشاور في المهمات الفرعية -
 .تجميع التصاميم الخاصة بالمهام الفرعية في صورة مشروع -
 تبادل اآلراء والحوار حول المشروع النهائي  -
 .تبادل الدوار في المهمات الفرعية  -

 :ةتصميم إستراتيجية التعليم العام: سادساً 
وهي خطة عامة ومنظمة، تتكون من مجموعة من األنشطة واإلجراءات التعليمية المحددة     

ومدخالت هذه . والمرتبة في تسلسل مناسب لتحقيق أهداف تعليمية محددة، في فترة زمنية محددة 
، ولقد حدد محمد عطية خميس عددًا خرجات العمليات والخطوات السابقةاإلستراتيجية هي كل م

 :الخطوات التي ينبغي االهتمام بها عند تصميم إستراتيجية التعلم العامة وهي كما يأتيمن 
 :استثارة الدافعية واالستعداد للتعلم عن طريق .9

 جذب االنتباه -
 .ذكر األهداف -
 .مراجعة التعلم السابق -

 .تقديم التعلم الجديد ويشمل عرض المعلومات واألمثلة .6
موزعة،  انتقائيةتقديم تدريبات : جاباتهم عن طريق تشجيع مشاركة المتعلمين وتنشيط است ..

 .التعلم، ثم تقديم التعزيز والرجعوتوجيه 
قياس األداء عن طريق االختبار المحكي، ثم اتخاذ قرار بشأن تقديم برنامج عالجي أو  .0

 .إثرائي
 .ممارسة التعلم وتطبيقه في مواقف جديدة .1
 ( 02:  6002خميس، )  .تطبيق االختبار النهائي .2

 :اختيار مصادر التعلم المتعددة: سابعاً 
حمد خميس قام الباحث باختيار مصادر التعلم المناسبة لتحقيق أهداف المقرر وفقًا لنموذج م

 :الختيار مصادر التعلم، والذي ينقسم إلى مرحلتين وهما
 .مرحلة اختيار مصادر التعلم والوسائل المناسبة  .9
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 .ثر مناسبةمرحلة اتخاذ القرار بشأن المصادر األك .6

 وصف مصادر التعلم ووسائله المتعددة: ثامناً 
 :تم تحديد مجموعة األجهزة والمعدات والمصادر التعليمية الالزمة لتنفيذ المشاريع وتشمل ما يلي

 جهاز الحاسوب  -
 LCDجهاز  -
 . NE555الوسائل الواقعية كاألسالك والمفاتيح والثنائيات والترانزستورات  -
 .ك وقطاعة وكاوي وقصديراألدوات والعدد من مف -
  PCBولوحات   -
  .D.M.Mجهاز متعدد القياس  -

 :اتخاذ القرار بشأن الحصول على المصادر أو إنتاجها محلياً : تاسعاً 
في ضوء النتائج السابقة حدد الباحث مجموعة من مصادر التعلم التي يجب أن تتوفر من أجل 

ر يمكن الحصول عليها جاهزة مثل الحقائب تصميم الدارات المتكاملة، وتبين أن بعض هذه المصاد
، وبعد التأكد من مدى مناسبة هذه PCBاإللكترونية والبعض األخر بحاجة إلى إنتاج مثل لوحات 

المصادر للحاجات التعليمية واألهداف والمحتوى واألنشطة واستيفاء الشروط التربوية والفنية، قرر 
 . محلياً  PCBمها، وكذلك قرر إنتاج لوحات الباحث الحصول على المصادر الجاهزة واستخدا

 (تطويرالمرحلة : ) المرحلة الثالثة
يمي العمليات التي يتم من خاللها وفقًا لنموذج محمد خميس فإنه يقصد بعمليات التطوير التعل

         :تعليمية كاملة وجاهزة لالستخدام وتشمل منتجاتتحويل الشروط والمواصفات التعليمية إلى 
 إعداد السيناريوهات:  أوالً 

السيناريو هو خريطة لخطة إجرائية تشتمل على خطوات تنفيذية إلنتاج مصدر تعليمي معين، 
ل النهائي له على كتتضمن كل الشروط والتفاصيل الخاصة بهذا المصدر وعناصره، وتصف الش

 :وتمر بالخطوات الثالث اآلتية . ورق
 .إعداد سيناريو لوحة األحداث . أ
 .ناريو كتابة السي . ب
 .التقويم والتعديل في ضوء آراء الخبراء.ج
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 :لإلنتاج لتخطيط  ا: ثانياً 
إلى  المشروعونقل الخبرات والتصورات حول  للمشروعتعد هذه المرحلة بداية التجهيز الفعلي 

مرحلة التصميم الفعلي، ولقد قام الباحث بعمليات التخطيط إلنتاج المشاريع العلمية والمتمثلة فيما 
 :ييأت

 .تصميم البوابات المنطقية باستخدام المفاتيح  .0
 . تصميم البوابات المنطقية باستخدام الثنائيات .2
 .تصميم البوابات المنطقية باستخدام الترانزستورات .5
 .تصميم دارة الوامض الضوئي .2
 .تصميم دارة البيانو .3

 :الفعلي ( اإلنتاج ) التطوير : ثالثاً 
اإلنتاج الفعلي وفقًا لما جاء في الخطة، حيث بدأ عمليات ت ،التخطيطبعد االنتهاء من عمليات 

قام الباحث في هذه الخطوة بالبدء بعمليات اإلنتاج الفعلي للمشاريع العلمية المحددة وفقًا للخطة 
 :وهي كاآلتي

 .بناء البوابات المنطقية باستخدام المفاتيح  .0
  .بناء البوابات المنطقية باستخدام الثنائيات .2
 .ات المنطقية باستخدام الترانزستوراتبناء البواب .5
 .تنفيذ دارة الوامض الضوئي .2
 .تنفيذ دارة البيانو .3

 :عمليات التقويم البنائي : رابعاً 
بعد االنتهاء من عمليات اإلنتاج األولى، قام الباحث في هذه الخطوة بإجراء عمليات التقويم ف    

عة من المختصين للتأكد من مراعاة معايير البنائي لتصميم الدارات اإللكترونية بعرضها على مجمو 
تصميم الدارات المتكاملة وفق إستراتيجية التعلم بالمشاريع، والتأكد من تنفيذ خطوات اإلستراتيجية 

 ( 10:  6002خميس، )  .ر، كذلك صالحية المشاريع للتجريبفي ضوء المعايي
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 :ةالتشطيب واإلخراج النهائي لتصميم الدارات المتكامل: خامساً 
جراء التعديالت الالزمة وفق آراء المختصين وبعض      بعد االنتهاء من عمليات التقويم البنائي، وا 

 :يأتيالطلبة، قام الباحث بإعداد النسخة النهائية وتجهيزها لالستخدام كما 
 .الهدف من المشروع  .9
 مخطط الدارة اإللكترونية للمشروع  .6
 .مكونات الدارة اإللكترونية للمشروع  ..
 فية تشغيل الدارة اإللكترونية للمشروع كي .0
 ( 10:  6002خميس، )  .أسماء المشاركين في تصميم المشروع  .1

جازة المشروع : ) المرحلة الرابعة   ( مرحلة التقويم النهائي وا 
، ولكن يتم تقويمه ميدانيًا، وعلى ال يطرح المنتج لالستخدام الموسع بعد االنتهاء من تجريبه

 ( 19:  6002خميس، )  .زته، وذلك باستخدام أدوات التقييم المختلفةعينات كبيرة إلجا

 ( مرحلة النشر واالستخدام والمتابعة : ) المرحلة الخامسة 
جازة المشروع تبدأ عملية النشر، والتعريف  ،  بالمنتجبعد االنتهاء من مرحلة التقويم النهائي وا 

مكانيات التطوير المستقبليواالستخدام والمتابعة المستمرة له لمعرفة ردود ال          .فعل عليه، وا 
 ( 16:  6002خميس، )                                                                    

 :خطوات التطبيق القبلي
  الوحدة الثانية  –إعداد قائمة بالمهارات التكنولوجية الواردة في كتاب الصف العاشر   

، وعرضها على مجموعة من المعلمين والمشرفين والمختصين، (  وحدة اإللكترونيات)
 .وصواًل إلى الصورة النهائية لها

  وذلك باالستعانة ببطاقة المهارات بحيث تأخذ كل ( تحصيلي)إعداد اختبار الجانب المعرفي
مهارة سؤااًل في االختبار، وعرضه على مجموعة من المعلمين والمشرفين والمختصين، 

 .الصورة النهائية له وصواًل إلي
  طالبة من (  51) تطبيق االختبار المعرفي وبطاقة المالحظة على عينة استطالعية عددها

طالبات الصف العاشر لحساب زمن االختبار، وحساب معامالت الصعوبة والتمييز ، 
وللتأكد من مصداقيتهما، وثباتهما، وصالحيتهما للتطبيق، والوصول إلى الصورة النهائية 

 .ماله
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  ،بناء دليل المعلم وفًقا إلستراتيجية التعلم بالمشاريع لتنمية مهارات تصميم الدارات المتكاملة
 .وعرضه على المحكمين للتأكد من سالمته، وصالحيته للتطبيق

  تطبيق االختبار المعرفي، ومن ثم بطاقة المالحظة على عينات الدراسة. 

 تكافؤ المجموعات 
 :تغيرات المتوقع تأثيرها على التجربة، وهذه المتغيرات هيقام الباحث بضبط بعض الم

                        . عمر الطالب .0
 .التحصيل في التكنولوجيا .2
 . الختبار المعرفي القبليا.5
 .بطاقة المالحظة القبلية .2

 :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب 
التطي يتوجطب ضطبطها  ،ار العوامطل الدخيلطةوتجنبطًا آلثط ،قًا من الحرص على سطالمة النتطائجانطال

ويعتمططططد علططططى تكططططافؤ  ،والحططططد مططططن آثارهططططا للوصططططول إلططططى نتططططائج صططططالحة قابلططططة لالسططططتعمال والتعمططططيم
ومقارنطططططة  ،ألفطططططراد العينطططططة القصطططططديمطططططن خطططططالل االعتمطططططاد علطططططى االختيطططططار  همطططططاوتطابقالمجمطططططوعتين 

الطططتعلم بإسطططتراتيجية الطططتعلم ضطططبط وقطططد تطططم  ،أو العوامطططل ،بية فطططي بعطططض المتغيطططراتالمتوسططططات الحسطططا
 .الفردي والجماعي

 (U)اختبار مان ويتني  :االختبار: أوالً 

 (76) جدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين "  U "المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 في االختبار القبليالفردية والجماعية المجموعتين 

 العدد المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 128.000 248.000 16.533 9.133 15 فردي
 

0.736 
 

0.462 
 

غير دالة 
 382.000 19.100 12.750 20 جماعي إحصائياً 

غيططر دالططة إحصططائيًا وهططذا يعنططي عططدم وجططود فططروق " z"أن قيمططة (  07 )يتضططح مططن الجططدول 
االختبار  وهذا يعني تكافؤ المجموعتين في ،الفردية والجماعيةلة إحصائية بين المجموعتين ذات دال

 .القبلي المعد لهذه الدراسة
 



 12 

 بطاقة المالحظة: ثانياً 
 (18) الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الفردية " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 في بطاقة المالحظة القبلي والجماعية

رقم 
 الفقرة

مجاالت 
 المالحظة

المتوسط  العدد المجموعات
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة  Zقيمة  Uقيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 136.500 256.500 17.100 1.267 15 فردي االختيار 0
 

0.493 
 

0.622 
 

غير دالة 
 373.500 18.675 5.400 20 جماعي إحصائياً 

2 
 

 التخطيط
 139.500 259.500 17.300 0.867 15 فردي

 
0.404 

 
0.686 

 

غير دالة 
 370.500 18.525 4.950 20 جماعي إحصائياً 

 117.000 237.000 15.800 0.667 15 فردي التنفيذ 3
 

1.179 
 

0.239 
 

غير دالة 
 393.000 19.650 6.650 20 جماعي إحصائياً 

2 
 
 تقويمال

 125.500 245.500 16.367 0.733 15 فردي
 

0.909 
 

0.363 
 

غير دالة 
 384.500 19.225 6.900 20 جماعي إحصائياً 

الدرجة  01
 الكلية

 133.500 253.500 16.900 3.533 15 فردي
 

0.559 
 

0.576 
 

غير دالة 
 376.500 18.825 23.900 20 جماعي إحصائياً 

غيططر دالططة إحصططائيًا وهططذا يعنططي عططدم وجططود فططروق " z"أن قيمططة (  08)يتضططح مططن الجططدول 
بطاقطة  وهطذا يعنطي تكطافؤ المجمطوعتين فطي ،الفرديطة والجماعيطةذات داللة إحصطائية بطين المجمطوعتين 

 .المالحظة القبلي المعد لهذه الدراسة
 الدراسة  خطوات

 :اإلجراءات في المراحل التالية وتمثلت هذه  ،من اإلجراءات لتنفيذ الدراسة اً تبع الباحث عددا

 :المرحلة األولى 
 إعططداد اإلطططار النظططري للدراسططة مططن خططالل اإلطططالع علططى األدب التربططوي المتمثططل فططي كتططب طططرق* 

 .واألبحاث السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ،تدريس التكنولوجيا

 ،التكنولوجية والمهارات ،يساستعراض الدراسات السابقة التي أجريت في ميدان استراتيجيات التدر * 
 .واإلفادة منها في بعض جوانب الدراسة الحالية

 :المرحلة الثانية 

       الثانيططططططة الوحططططططدة  – العاشططططططرإعططططططداد قائمططططططة بالمهططططططارات التكنولوجيططططططة الططططططواردة فططططططي كتططططططاب الصططططططف * 
 إلطى الً وصطو  ،لمطين والمشطرفين والمختصطينوعرضها علطى مجموعطة مطن المع ، (وحدة اإللكترونيات )

 .الصورة النهائية لها
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 وذلططك باالسططتعانة ببطاقططة المهططارات بحيططث تأخططذ كططل( تحصططيلي)إعططداد اختبططار الجانططب المعرفططي * 
إلطي  الً وصطو  ،لمين والمشرفين والمختصطينوعرضه على مجموعة من المع ،في االختبار سؤاالً مهارة 

 .الصورة النهائية له

 مططن طالبططة(  51) ظططة علططى عينططة اسططتطالعية عططددها تطبيططق االختبططار المعرفططي وبطاقططة المالح* 
 وللتأكطد مطن ،وحسطاب معطامالت الصطعوبة والتمييطز  ،الختبطارلحسطاب زمطن ا العاشطرالصف  طالبات

 .والوصول إلى الصورة النهائية لهما ،وصالحيتهما للتطبيق ،وثباتهما ،مصداقيتهما
 :المرحلة الثالثة 

 ،مهطططارات تصطططميم الطططدارات المتكاملطططةلتنميطططة  بالمشطططاريعة الطططتعلم بنطططاء دليطططل المعلطططم وفقًطططا إلسطططتراتيجي* 
 .وصالحيته للتطبيق ،وعرضه على المحكمين للتأكد من سالمته

 :المرحلة الرابعة 

 . الدراسة ات حظة على عينومن ثم بطاقة المال ،تطبيق االختبار المعرفي* 

 .العينة المختارةعلى  بالمشاريعلتعلم تدريس الوحدة باستخدام الدليل المعد وفًقا إلستراتيجية ا* 

 بعطططططد االنتهطططططاء مطططططن تطططططدريس الوحطططططدة ،ن ثطططططم بطاقطططططة المالحظطططططةومططططط ،تطبيطططططق االختبطططططار المعرفطططططي* 
 .ورصد النتائج ،التجريبيتينباإلستراتيجية المقترحة على المجموعتين 

 .وتفسيرها ،وتحليلها ،معالجة النتائج إحصائًيا* 
 

 :في الدراسة األساليب اإلحصائية المستخدمة
 :للتحقق من صحة فروض الدراسة استخدم الباحث  
الختبار صحة الفروض المتعلق بالفروق بين المجموعات الفرعية  (U)اختبار مان ويتني  .9

 .جريبيتين بعد تطبيق اإلستراتيجيةمن المجموعتين الت
 الختبار ،لمجموعتين مرتبطتين Wilcoxon Signed Ranks Testاختبار ويلكوكسون  .6

المتعلقة بالفرق بين التحصيلين القبلي والبعدي للمجموعات الفرعية من  صحة الفروض
 .المجموعة التجريبية

 η" معامل مربع إيتا ..
2

 .عن حجم التأثيرللكشف  " 
 .معدل الكسب بالك والذي يدلل على فاعلية اإلستراتيجية .0
 .الفقرة  صعوبةمعامل  .1
 . تمييز الفقرةمعامل  .2
 . معامل االتفاق  .2
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
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 مناقشتهانتائج الدراسة و

اإلحصائية  بناًء على المعالجات ،يعرض هذا الفصل أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
في مادة  من خالل اختبار الجانب المعرفي ،اناتالتي أجريت على ما تم جمعه وتحليله من بي

العاشر للصف  الواردة في كتاب التكنولوجيالكترونية اإلمالحظة المهارات  وبطاقة، التكنولوجيا
 .وفيما يلي عرضًا لنتائج الدراسة ،األساسي

 :نتائج السؤال األول 
 : ينص سؤال الدراسة األول على ما يلي 

 ؟ب تنميتها عند طلبة الصف العاشرما مهارات تصميم الدارات المتكاملة الواج .1
حليل محتوى مادة التكنولوجيا للصف العاشر       أجاب الباحث على السؤال من خالل توقد 

، واستخراج المهارات العملية في المخططات اإللكترونية ( 5) ملحق ( وحدة اإللكترونيات ) 
للدارات المتكاملة المتضمنة فيه، ووضعها في قائمة، وعرضها على فريق من الخبراء وذوي 

(  01) المهارات، حيث تم التوصل إلى  االطالع في موضوع البحث، لتحديد درجة أهمية تلك
 .محاور رئيسة(  2) مهارة فرعية تندرج تحت 

 :نتائج السؤال الثاني
 : ينص سؤال الدراسة الثاني على ما يلي 

 ؟معايير تصميم المحتوى في ضوء إستراتيجية التعلم بالمشاريع ما  .2
 (06الثاني صفحة لفصل انظر ا)اإلطار النظري قد أجاب الباحث عن هذا السؤال من خالل و 

 :  الثالثنتائج السؤال 
 : ينص سؤال الدراسة الثاني على ما يلي 

 ما صورة إستراتيجية التعلم بالمشاريع الفردية  ؟ .3
 : ما يلي  حيتم توض واإلطار النظري و قد أجاب الباحث عن هذا السؤال من خالل 

 (  66صفحة  الثانيانظر الفصل ). أنواع المشاريع في التدريس  .9
 .( .0 صفحة الثانيانظر الفصل ) .مخطط لسير إستراتيجية التعلم بالمشاريع الفردية .6

 :   الرابعنتائج السؤال 
 : ينص سؤال الدراسة الثالث على ما يلي 

 ؟الجماعيةما صورة إستراتيجية التعلم بالمشاريع  .4
 :يليما  حيتم توضو اإلطار النظري و قد أجاب الباحث عن هذا السؤال من خالل 
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 (  66 الثانيانظر الفصل ). أنواع المشاريع في التدريس  .9
 ( 00صفحة  الثانيانظر الفصل ) .مخطط لسير إستراتيجية التعلم بالمشاريع الجماعية  .6

 : الخامسنتائج السؤال 
 : على ما يلي  الرابعينص سؤال الدراسة 

ت تصميم الدارات المتكاملة ما فعالية إستراتيجية التعلم بالمشاريع الفردية في تنمية مهارا .5
 لدى طلبة الصف العاشر األساسي؟

  : تم التحقق من الفروض اآلتيةولإلجابة عن هذا السؤال 
بين متوسط درجات (  α 0.05  ≤) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

قبل  الفردية في المهارات المعرفية بالمشاريع الطلبة الذين درسوا بإستراتيجية التعلم
 .تطبيق التجربة وبعد تطبيقها

 (1)جدول 
داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية نتائج اختبار ويلكوكسون الالبارمتري للتعرف على 

 (15=ن)للقياسين القبلي والبعدي( Z)وقيمة
 العدد القياس 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 "Z"قيمة 
مستوى 
 الداللة

الدرجة 
 الكلية

 بعدي/ي قبل

 6 3 2 الرتب السالبة

3.072 
 

دالة عند 
.0.0 

 114 8.8 13 الرتب الموجبة

   0 التساوي

   15 اإلجمالي

عليهطططا  توجطططود فطططروق بطططين المتوسططططات الحسطططابية للطططدرجات التطططي حصطططل (0) تضطططح مطططن جطططدول
وهطي  ،(5.172) ي والبعطديالقبلط بين القياسين" Z"قيمةوكانت  ،القبلي والبعدي سفي القياطالبات ال

 .ولقد كانت الفروق لصالح التطبيق البعدي ( 1.10)عند دالة 
 :وتتفق النتيجة السابقة مع دراسة كل من

 ،من الدراسات العربية  ودراسة(  6001: الشين )  ،( 6090: الصيعري )  ،( 6096: عقل ) 
كروتشي اس ،(BAS & BEYHAN: 6090)باس وبيهان  ،(  :Beres 2011)بيرس 

  ،) : Sirotiak 2008) ستورياك   ،( Eskrootchi & Oskrochi : 2010)  واوسكرشي 
  ،(  OZDEMIR :2005)أزدمر  ،(  Asan & Halilogo ,2005) و هاليلوجلو " أسان "
اتفقت وكما  ،(  KIBETT :2002) كيبت  ،( lou & MacGregor:   2004" )مارك " لوي و"

دراسة اردم مع  واختلفت بشكل كلي ،( Simpson :2011)  سون سمببشكل جزئي مع دراسة 
(Erdem : 2010  )من الدراسات األجنبية. 
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 : إلى ما يلي النتيجةهذه الباحث  ويعزو
نها بخاصة أو  ،(وحدة اإللكترونيات ) ع الدراسة مالئمة إستراتيجية التعلم بالمشاريع لموضو  .0

 .اإلستراتيجية فعاليةلى زيادة أدى إعملية  تحتوي على مشاريع تكنولوجية  

مقارنة  الطالبة المفاهيم التي تدرسها زيادة توضيح أدى إلىعن طريق المشاريع التعلم  .2
 .بالمعلومات التي تحصل عليها بالطريقة التقليدية القائمة على التلقين 

  . التحصيلنحو  وزيادة دافعيهن

له أثر كبير في  ،كان بالمشاريع عمليةة عن طريق التطبيقات الالوصول إلى المفاهيم العلمي .5
 .وتوضيحهاترسيخ المفاهيم 

فيزها في من خالل تح ،تراتيجية محور العملية التعليميةضمن هذه اإلس أصبحت المتعلمة   .2
 .وهذا ما يزيد من تحصيلها الدراسي ،توظيف المهارات العقلية

متوسط درجات  بين(  α 0.05  ≤) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3
قبل تطبيق الفردية في المهارات األدائية  بالمشاريع الطلبة الذين درسوا بإستراتيجية التعلم 

 . التجربة وبعد تطبيقها

 (2)جدول 
داللة الفروق بين متوسطات درجات نتائج اختبار ويلكوكسون الالبارمتري للتعرف على 

 (15=ن)لبعديللقياسين القبلي وا( Z)المجموعة التجريبية وقيمة
 "Z"قيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد القياس المجموعة

مستوى 
 الداللة

 بعدي/قبلي  االختيار

 0 0 0 الرتب السالبة
3.415 

 
دالة عند 

 120 8 15 الرتب الموجبة 0.0.

   0 التساوي

 بعدي/قبلي  التخطيط

 0 0 0 الرتب السالبة
3.414 

 
دالة عند 

 120 8 15 ب الموجبةالرت 0.0.

   0 التساوي

 بعدي/قبلي  التنفيذ

 0 0 0 الرتب السالبة
3.410 

 
دالة عند 

 120 8 15 الرتب الموجبة 0.0.

   0 التساوي

 بعدي /قبلي التقويم

 0 0 0 الرتب السالبة
3.411 

 
دالة عند 

.0.0 
 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 التساوي

 بعدي/قبلي  ة الكليةالدرج

 0 0 0 الرتب السالبة

3.409 
 

دالة عند 
.0.0 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 التساوي

   15 اإلجمالي
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التططي حصططلت عليهططا وجططود فططروق بططين المتوسطططات الحسططابية للططدرجات  (2) يتضططح مططن جططدول
، (5.203) القبلططططي والبعططططدي اسطططينبططططين القي" Z"وكانططططت قيمطططةالطالبطططات فططططي القيطططاس القبلططططي والبعطططدي 

( 1.10)علططى التططوالي، وجميططع هططذه الفططروق دالططة عنططد  (5.211)، (5.200)، (5.201)، (5.202)
 .ولقد كانت الفروق لصالح التطبيق البعدي

، قطططام الباحطططث بالمعالجطططة اإلحصطططائية لنتطططائج اإلسطططتراتيجية المقترحطططة لتحديطططد مطططدى فاعليطططة          
، وتم حساب الفاعلية باستخدام معادلة األولى  للمجموعطة التجريبية م قبليا وبعدياً تطبيق بطاقة التقوي

 :                     للكسب المعدل   Blackبالك 
 

 = الكسب المعدل لبالك      
 

 (62 :9110سيد،) والبعدي القبليالتطبيق  فيعلى فاعلية البرنامج  9م –ن / 9م-6حيث يدل م
   ( .) الجدول  فيويتضح ذلك 

 
 (  3 )جدول 

 يبين مدى فاعلية البرنامج المقترخ لدى طالب المجموعة التجريبية بمقارنة التطبيقين القبلي والبعدي
 نسبة الكسب المعدل متوسط درجات التطبيق البعدي متوسط درجات التطبيق القبلي مجاالت المالحظة
 1.25 1.267 16.467 االختيار
 1.56 0.867 16.133 التخطيط
 1.45 0.667 18.533 التنفيذ
 1.35 0.733 17.400 التقويم

 1.39 3.533 68.533 الدرجة الكلية
 

مهارات تصميم  تنمية فيتصف بالفاعلية ت اإلستراتيجية المقترحة أن( .)يتضح من جدول 
يث بلغت قيم الكسب المعدل ، حاألولى لدى طالب المجموعططة التجريبية.  الدارات المتكاملة

حدده بالك لفعالية  الذيوهو المدى  1.2<  وتلك القيمة   1.39 البعديالتطبيق  فيللطالب 
 .البرامج التدريبية 

 :وتتفق النتيجة السابقة مع دراسة كل من
   وهاليلوجو " أسان " دراسة من الدراسات العربية، ومع (  6001: ن الشي)  ،( 6096: عقل ) 
 (Asan & Halilogo ,2005  )،  أزدمر(OZDEMIR :2005   ) وبشكل جزئي مع دراسة

 . الدراسات األجنبية  من ،( Simpson :2011)   سمبسون

م
2

م   –   
0
 

 ن

م
2

م   –   
0
 

 
م  -ن  

0
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 : هذه النتائج إلى ما يليالباحث  ويعزو

مناسبة إستراتيجية التعلم بالمشاريع للموضوعات المطروحة في الوحدة، أدى إلى زيادة  .0
 .فاعلية اإلستراتيجية

المشروعات لتنفيذ إتاحة الفرصة أمام الطالبات باختيار العدد، واألدوات، والمواد الالزمة،  .2
 .العلمية ، واستخدامها أدى إلى تنمية مهارات االختيار

للمشاريع، وتحديد قيم  رسم المخططات اإللكترونيةتوزيع أوراق عمل على الطالبات، ل .5
 .خطيط أدى إلى تنمية مهارات التعليها العناصر، 

اإللكترونية وفق العناصر المحددة، على ختيار القطع إتاحة الفرصة أمام للطالبات، ال .2
 .  أدى أيضًا إلى تنمية مهارات التخطيط وقيمهاالمخطط اإللكتروني، 

 ومراعاة القطبيةوفقًا للمخطط المطبوع،  PCBتوصيل القطع اإللكترونية على لوحة  .3
 .ية مهارات التنفيذللعناصر اإللكترونية أدى إلى تنم

تشغيل المشروع أمام الطالبات، وتوضيح فكرة عمله، والعمل على تطويره أدى ذلك إلى  .6
 .تنمية مهارات التقويم

 : السادسنتائج السؤال 
 : ينص سؤال الدراسة الخامس على ما يلي 

ما فعالية إستراتيجية التعلم بالمشاريع الجماعية في تنمية مهارات تصميم الدارات  .6
 لمتكاملة لدى طلبة الصف العاشر األساسي؟ا

 : تم التحقق من الفروض اآلتيةولإلجابة عن هذا السؤال 
بين متوسط درجات (  α 0.05  ≤) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .7

قبل الجماعية في المهارات المعرفية   بالمشاريعالطلبة الذين درسوا بإستراتيجية التعلم 
 . ربة وبعد تطبيقهاتطبيق التج

 (5)جدول 
داللة الفروق بين متوسطات درجات نتائج اختبار ويلكوكسون الالبارمتري للتعرف على 

 (77=ن)لقياسين القبلي والبعديل( Z)المجموعة التجريبية وقيمة
 العدد القياس المجموعة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 "Z"قيمة 
مستوى 
 الداللة

الدرجة 
 الكلية

 يبعد/قبلي 

 0 0 0 الرتب السالبة

3.935 
 

دالة عند 
.0.0 

 210 10.5 20 الرتب الموجبة

   0 التساوي

   .0 اإلجمالي
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عليهططا  توجططود فططروق بططين المتوسطططات الحسططابية للططدرجات التططي حصططل (2) يتضططح مططن جططدول
وهطي  ،(5.153) لبعطديالقبلطي وا بين القياسين" Z"قيمةالقبلي والبعدي، وكانت  سفي القياطالبات ال

 .ولقد كانت الفروق لصالح التطبيق البعدي( 1.10)عند دالة 

 :وتتفق النتيجة السابقة مع دراسة كل من
  ،من الدراسات العربية  ودراسة(  6001: الشين ) ،( 6090: الصيعري ) ، ( 6096: عقل )

 ياسكروتش (BAS & BEYHAN: 6090)باس و بيهان   ،(  :Beres 2011)بيرس 
" ، ) : Sirotiak 2008) ستورياك   ،( Eskrootchi & Oskrochi : 2010)  واوسكرشي 

لوي " ، (  OZDEMIR :2005)أزدمر  ،(  Asan & Halilogo ,2005)  وهاليلوجو " أسان 
، وكما اتفقت بشكل (  KIBETT :2002)كيبت  ،( lou & MacGregor:   2004" )مارك " و

 : Erdem)دراسة اردم واختلفت بشكل كلي مع  ،(Simpson :2011)سمبسون جزئي مع دراسة 
 .من الدراسات األجنبية( 2010

 : هذه النتائج إلى ما يليالباحث  ويعزو
، وبخاصة نمط   (وحدة اإللكترونيات ) مالئمة إستراتيجية التعلم بالمشاريع لموضوع الدراسة  .0

 .ثير اإلستراتيجية المجموعات الصغيرة بدرجة كبيرة أدى إلى زيادة حجم تأ

التعلم بالمشاريع يمد الطالبات عبر المجموعات بمعرفة أعمق حول المفاهيم التي تدرسنها  .2
 .مقارنة بالمعلومات التي يحصلن عليها بالطريقة األخرى 

وتفحصها أدى  ،توضيح المفاهيمتوزيع القطع اإللكترونية على المجموعات أثناء عملية  .5
  .نحو التحصيل وزيادة دافعيهن هنوتشويق ،جذب انتباه  الطالباتإلى 

استخدام العناصر اإللكترونية في التطبيقات العملية أدى إلى ترسيخ المفاهيم وزيادة  .2
 .  التحصيل

التعليمية من  العملية   محور  اإلستراتيجية،  هذهالمجموعة في أصبحت المتعلمة ضمن  .3
 .المسئولية، والثقة بالنفس  والشعور ب فيزها في توظيف المهارات العقلية،خالل تح
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بين متوسط درجات (  α 0.05  ≤) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .7
قبل الجماعية في المهارات األدائية   بالمشاريع الطلبة الذين درسوا بإستراتيجية التعلم

 . تطبيق التجربة وبعد تطبيقها

 (5)جدول 
داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية متري للتعرف على نتائج اختبار ويلكوكسون الالبار 

 (21=ن)للقياسين القبلي والبعدي( Z)وقيمة
 العدد القياس المجموعة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 "Z"قيمة 
مستوى 
 الداللة

 بعدي/قبلي  االختيار

 0 0 0 الرتب السالبة
4.023 

 
دالة عند 
 210 10.5 20 الرتب الموجبة 0.0.

   0 التساوي

 بعدي/قبلي  التخطيط

 0 0 0 الرتب السالبة
3.986 

 
دالة عند 
 210 10.5 20 الرتب الموجبة 0.0.

   0 التساوي

 بعدي/قبلي  التنفيذ

 0 0 0 الرتب السالبة
3.983 

 
دالة عند 
 210 10.5 20 الرتب الموجبة 0.0.

   0 التساوي

 بعدي /بليق التقويم

 0 0 0 الرتب السالبة
4.175 

 
دالة عند 
 210 10.5 20 الرتب الموجبة 0.0.

   0 التساوي

الدرجة 
 الكلية

 بعدي/قبلي 

 0 0 0 الرتب السالبة

3.934 
 

دالة عند 
.0.0 

 210 10.5 20 الرتب الموجبة

   0 التساوي

   .0 اإلجمالي

 

التطي حصطلت عليهطا فروق بين المتوسطات الحسطابية للطدرجات  وجود (3) يتضح من جدول
 ،(2.125) القبلطططي والبعطططدي بطططين القياسطططين" Z"قيمطططةوكانطططت  ،الطالبطططات فطططي القيطططاس القبلطططي والبعطططدي

 و (1.10)وجميع هذه الفروق دالة عند  ،على التوالي (5.152) ،(2.073) ،(5.185) ،(5.186)
 . كانت الفروق لصالح التطبيق البعدي

، قطططام الباحطططث بالمعالجطططة اإلحصطططائية لنتطططائج اإلسطططتراتيجية المقترحطططة لتحديطططد مطططدى فاعليطططة          
للمجموعططة التجريبيطة، وتطم حسطاب الفاعليطة باسطتخدام معادلطة بطالك  تطبيق بطاقة التقطويم قبليطا وبعطدياً 

Black   للكسب المعدل                     : 
 

م = الكسب المعدل لبالك      
2

م   –   
0
 

 ن

م
2

م   –   
0
 

م  -ن  
0
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 (62 :9110سيد،) والبعدي القبليالتطبيق  فيعلى فاعلية البرنامج  9م –ن / 9م-6حيث يدل م
 (   2) الجدول  فيويتضح ذلك 

 ( 6 )جدول 
 يبين مدى فاعلية البرنامج المقترخ لدى طالب المجموعة التجريبية بمقارنة التطبيقين القبلي والبعدي 

 نسبة الكسب المعدل متوسط درجات التطبيق البعدي متوسط درجات التطبيق القبلي مجاالت المالحظة
 1.47 18.600 0.400 االختيار
 1.83 18.500 0.350 التخطيط
 1.92 24.200 0.450 التنفيذ
 1.97 25.000 0.650 التقويم

 1.80 86.300 1.850 الدرجة الكلية

مهارات تصميم  تنمية فيتصف بالفاعلية ت ةاإلستراتيجية المقترح أن( 2)يتضح من جدول 
، حيث بلغت قيم الكسب المعدل األولى لدى طالب المجموعططة التجريبية.  الدارات المتكاملة

حدده بالك لفعالية  الذيوهو المدى  1.2<  وتلك القيمة   1.8 البعديالتطبيق  فيللطالب 
 .البرامج التدريبية 

 :كل منوتتفق النتيجة السابقة مع دراسة 
 Simpson)  ومع دراسة سمبسون من الدراسات العربية   (6001: الشين) ،( 6096: عقل )

 OZDEMIR)أزدمر  ،(  Asan & Halilogo ,2005)  وهاليلوجو " أسان "  ،( 2011:
 . الدراسات األجنبية  من ،(   2005:

 : هذه النتائج إلى ما يليالباحث  ويعزو
وخاصة نمط المجموعات  ،لم بالمشاريع لموضوع الدراسةالتعمدى مالئمة إستراتيجية  .0

 .لى زيادة حجم تأثير اإلستراتيجيةالصغيرة  أدى إ

المشروعات باختيار العدد واألدوات والمواد الالزمة لتنفيذ  ،إتاحة الفرصة أمام كل مجموعة .2
 .مهارات االختيار لدى المجموعات واستخدامها أدى إلى تنمية ،العلمية  

وتحديد قيم  ،للمشاريع رسم المخططات اإللكترونيةل ،راق عمل على المجموعاتتوزيع أو  .5
 .أدى  إلى تنمية مهارات التخطيط العناصر عليها 

ر المحددة على وفق العناص ،ختيار القطع اإللكترونيةإتاحة الفرصة أمام كل مجموعة ال .2
 .   أدى أيضًا إلى تنمية مهارات التخطيط وقيمها ،المخطط اإللكتروني

وفقًا للمخطط المطبوع  PCBتوصيل القطع اإللكترونية على لوحة قيام المجموعات ب  .3
 .للعناصر اإللكترونية أدى إلى تنمية مهارات التنفيذ ومراعاة القطبية
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والعمل على  ،أمام الطالبات وتوضيح فكرة عمله ،تشغيل المشروعقيام كل مجموعة ب .6
 .يمدى ذلك إلى تنمية مهارات التقو أتطويره 

 : السابعنتائج السؤال 
 : على ما يلي  السادسينص سؤال الدراسة 

بين متوسط درجات الطلبة (  α 0.05  ≤) هل توجد فرق ذات داللة  إحصائية عند مستوى .7
الذين درسوا بإستراتيجية التعلم بالمشاريع الفردية وبين متوسط درجات الطلبة الذين درسوا 

 . في التطبيق البعدي للتجربةع الجماعية بإستراتيجية التعلم بالمشاري
 :  تم التحقق من الفروض اآلتيةعن هذا السؤال ولإلجابة 

بين متوسط درجات (  α 0.05  ≤) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .0
الطلبة الذين درسوا بإستراتيجية التعلم بالمشاريع الفردية وبين متوسط درجات الطلبة 

إستراتيجية التعلم بالمشاريع الجماعية في المهارات المعرفية بعد تطبيق الذين درسوا ب
 ؟التجربة 

( 7) والجطدول Mann-Whitney Testاختبطار  قطام الباحطث باسطتخدام ولإلجابطة عطن هطذا السطؤال
 .سؤاليوضح نتائج هذا ال

 
 (7)الجدول 
 ومستوى الداللة  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

المتوسط  العدد  
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة  Zقيمة  Uقيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

الدرجة 
 الكلية

 85.000 205.000 13.667 18.000 15 فردي
 

2.172 
 

0.030 
 

دالة عند 
.0.0 

 425.000 21.250 22.000 20 جماعي

يطططدل علطططى وجطططود فطططروق تعطططزى ذا هطططو  ،دالطططة إحصطططائياً " Z" أن قيمطططة( 7)يتضطططح مطططن الجطططدول 
سططتراتيجية الططتعلم بالمشططاريع الجماعيططة ،إسططتراتيجية الططتعلم بالمشططاريع الفرديطططةلمتغيططر بططين  كانطططت ، و وا 

 .الفروق لصالح الطريقة الجماعية
 η"بحساب مربع إيتا  الباحث قاموإليجاد حجم التأثير 

2
 باستخدام المعادلة التالية"   

 (  25:  2112عفانة ، )                                                               
Z

2
 

= η 
2

 
Z

2
  + 4 
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 :للدرجة الكلية لالختباريوضح حجم التأثير  (8) الجدولو 

 (6)الجدول 
 η"و " Z"قيمة 

2
 إليجاد حجم التأثيرللدرجة الكلية لالختبار ا"  

 Z Z2 Z2  + 4 η 
 حجم التأثير 2

 كبير 0.541 8.718 4.718 2.172 الدرجة الكلية

 .أن حجم التأثير كبير( 8)الجدول  يتضح من
 η"إيتا نسب مربع 

2
   " 

 ضعيف حجم تأثير( :  1.3) أقل من 
 متوسط حجم تأثير  ( :  1.8 )وأقل من (  1.3) من 

 كبير  حجم تأثير( :  1.8) أكثر من 

 :وتتفق النتيجة السابقة مع دراسة كل من
"  ،(Simpson :2011)وبشكل جزئي مع دراسة سمبسون  من الدراسات العربية( 2101: عيشة)

 .من الدراسات األجنبية

  :هذه النتائج إلىالباحث  ويعزو
مجموعة الطلبة من ذوي القدرات العقلية  وبخاصة  ،المجموعات الصغيرةنمط استخدام  .0

 .اإلستراتيجيةم تأثير وحجأدى إلى زيادة فاعلية  ،(المجموعة غير المتجانسة ) المختلفة 

ات قدرات و مع طالبات ذ(  مستويات عليا ) ات قدرات عقلية عليا و طالبات ذالدمج إن  .2
 . وزيادة التحصيل لديهن ،المعرفيساعد على النمو  ،دنياو متوسطة  

 ،والمشاركة اإليجابية ،أدى إلى زيادة الثقة بالنفس ،إن نظام المجموعات الصغيرة .5
 .فراد المجموعةجميع أوالتفاعل لدى 

أدى إلى زيادة  ،العلمية حول المفاهيم المجموعات الصغيرة تبادل اآلراء واألفكار داخل .2
 .لديهنبشكل صحيح وترسيخها ، المفاهيم عمق

زاد من دافعية  ،وتوزيع المهام بشكل منتظم ،ن الطالبات في المجموعات الصغيرةتعاو  .3
  .نحو التعلم الطالبات وتحفيزهن

ج حول المفاهيم من نتائ ومناقشة ما توصلوا إليه ،شكل مستمرعقول ب اجتماع أربعة .6
 .وزيادة التحصيل  ،زيادة المهارات المعرفيةالعلمية أدى إلى 
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وتحفيزهن نحو  ،ود المنافسة القوية بين الطالباتساهم في وج ،تعدد المجموعات الصغيرة .7
 التعلم 

الدافعية نحو و  ،التحفيز زيادة بالمسؤولية أدى إلى  داخل المجموعة  شعور الطالبة .8
 .التحصيل 

 .   أثناء التعلم جميع أفراد المجموعةلعب تعلم األقران دورا هاما في زيادة التحصيل لدى  .1

بـين متوسـط درجـات (  α 0.05  ≤) ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  .2
متوسـط درجــات الطلبــة  الطلبـة الــذين درسـوا بإســتراتيجية الـتعلم بالمشــاريع الفرديـة وبــين

الــذين درســوا بإســتراتيجية الــتعلم بالمشــاريع الجماعيــة فــي المهــارات األدائيــة بعــد تطبيــق 
 .التجربة

(  1 )والجطدول Mann-Whitney Testباسطتخدام اختبطار قطام الباحطث  ولإلجابة عن هذا السطؤال
 .سؤاليوضح نتائج هذا ال

 (9)الجدول 
 ومستوى الداللة  (Z)وقيمة  (U)ة متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيم

 العدد  
المتوسط 
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 االختيار
 62.500 182.500 12.167 16.467 15 فردي

 
3.011 

 
0.003 

 
دالة عند 

.0.0 
 447.500 22.375 18.600 20 جماعي

 
 التخطيط

 78.000 198.000 13.200 16.133 15 فردي
 

2.492 
 

0.013 
 

دالة عند 
.0.0 

 432.000 21.600 18.500 20 جماعي

 التنفيذ
 26.000 146.000 9.733 18.533 15 فردي

 
4.283 

 
0.000 

 
دالة عند 

.0.0 
 484.000 24.200 24.200 20 جماعي

 
 التقويم

 30.000 150.000 10.000 17.400 15 فردي
 

4.729 
 

0.000 
 

دالة عند 
.0.0 

 480.000 24.000 25.000 20 جماعي

الدرجة 
 الكلية

 25.500 145.500 9.700 68.533 15 فردي
 

4.179 
 

0.000 
 

دالة عند 
.0.0 

 484.500 24.225 86.300 20 جماعي

تعطزى  ،يطدل علطى وجطود فطروق هطذا و  ،دالة إحصطائيًا " Z" أن قيمة(  1)يتضح من الجدول 
سططتراتيجية الططتعلم بالمشططاريع الجماعيططة ،إسططتراتيجية الططتعلم بالمشططاريع الفرديطططةمتغيططر بططين ل كانطططت ، و وا 

 .الفروق لصالح الطريقة الجماعية
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 η"بحساب مربع إيتا  الباحث قاموإليجاد حجم التأثير 
2

  :باستخدام المعادلة التالية"   
 ( 25:  2112عفانة ، )                                                              
Z

2
 

= η 
2

 
Z

2
  + 4 

 :للدرجة الكلية لالختباريوضح حجم التأثير  (01) الجدولو 

 (77)جدول رقم 
 η"و " Z"قيمة 

2
 إليجاد حجم التأثيرللدرجة الكلية لالختبار ا"  

 Z Z2 Z2  + 4 η 
 حجم التأثير 2

 كبير 0.694 13.066 9.066 3.011 االختيار

 كبير 0.608 10.210 6.210 2.492 لتخطيطا

 كبير 0.821 22.344 18.344 4.283 التنفيذ

 كبير 0.848 26.363 22.363 4.729 التقويم

 كبير 0.814 21.464 17.464 4.179 الدرجة الكلية

 .أن حجم التأثير كبير( 01)الجدول  يتضح من

 :وتتفق النتيجة السابقة مع دراسة كل من
 Simpson)  وبشكل جزئي مع دراسة سمبسون  من الدراسات العربية ( 2101: عيشة ) 

 .من الدراسات األجنبية"  ،( 2011:

 : ما يليهذه النتائج إلى الباحث  ويعزو
 ،ذات قدرات أدائية متوسطة ومتدنيةات قدرات أدائية عالية مع طالبات و دمج طالبات ذ .0

 .نجميعه أدى ذلك إلى نمو المهارات األدائية لدى الطالبات

 يتطلب مهارات عقلية وأدائية ،PCBتثبيت القطع اإللكترونية بشكل صحيح على لوحة  .2
 . ل صحيح وهو مناسب لعمل المجموعاتوذلك لفهم وتثبيت القطع بشك ،معاً 

وهذا مناسب لعمل  ،يتطلب عدة مهارات عقلية وأدائية المشروعات اإللكترونيةبعض تنفيذ  .5
  .جانسة لتوفر كافة المهاراتر المتالمجموعات الصغيرة غي

وهذا  ،عديدةوصيانتها يتطلب مهارات  ،في المشاريع العلمية واكتشافها ،تحديد األخطاء .2
 .ناسب لعمل المجموعات الصغيرة غير المتجانسةم

إلى المشاركة اإليجابية لجميع يؤدي  ،دوار داخل المجموعات بشكل منتظمتوزيع المهام واأل .3
تقانهاجميع المهفي  الطالبات  .ارات األدائية وا 
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 ،والرهبة من استعمال األدوات ،لمجموعات أدى إلى كسر حاجز الخوفالعمل ضمن ا .6
  . وتوصيل القطع اإللكترونية

 .وقوتهاات منتجنجاح الدي إلى يؤ والمواهب في المجموعة الواحدة  ،تعدد القدرات .7

أدى إلى إتقان جميع  ،لوبةالمطدوار بين أعضاء المجموعة أثناء تنفيذ المشاريع تبادل األ .1
 .المهارات

تنفيذ المشروعات تبين أن هناك طالبات من  أثناءمن خالل مالحظة الباحث للطالبات  .1
 من ذواتبعض الطالبات و  ،متوسطةيتمتعن بمهارات أدائية  المرتفعالتحصيل  ذوات

 .تتمتع بقدرات أدائية عاليةالتحصيل المنخفض 
لجميع أفراد المجموعة ومن ثم  ،في تنمية المهارات األدائية مهماً لعب تعلم األقران دورًا  .90
 .تقانها إ
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 : توصيات الدراسة 
من فعالية التعلم بالمشاريع  في تنمية مهارات تصميم الدارات  ،في ضوء نتائج الدراسة الحالية 

 :اآلتيةن تقديم التوصيات فإنه يمك ،لدى طالبات الصف العاشر األساسي المتكاملة
 .دريس وحدة اإللكترونيات واألنظمةفي ت ،تيجية التعلم بالمشاريع الجماعيةاستخدام إسترا .9
 .تيجية التعلم بالمشاريع الجماعيةفي كيفية توظيف إسترا ،للمعلمينعقد دورات تدريبية  .6
 .لكل وحدة دراسيةالمشاريع العلمية و  ،عن كيفية تنفيذ المخططاتعقد دورات تدريبية  ..
 .وكيفية تنظيمها ،ي أسلوب تعليم المجموعات الصغيرةرات تدريبية للمعلمين فعقد دو  .0
 .ومقصودة ،معلمين إلى تنميتها بطريقة منظمةالتركيز على المهارات األدائية وتوجيه ال .1
 .دروس متنوعة في مبحث التكنولوجيا بإستراتيجية التعلم بالمشاريع الجماعية تصميم .2
 .في إنتاج الحقائب التعليمية عقد دورات تدريبية للمعلمين  .2
 .عقد دورات تدريبية للمعلمين في كيفية توظيف الحقائب التعليمية .1
 .التركيز على المشاريع الذي تساعد على تنمية المهارات المعرفية واألدائية .1

 .عقد دورات تدريبية للمعلمين في كيفية توظيف العناصر اإللكترونية .90
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 : مقترحات الدراسة 
 :وء نتائج الدراسة وتوصياتها يقترح الباحث إجراء الدراسات والبحوث اآلتيةفي ض
طلبة دراسة فاعلية إستراتيجية التعلم بالمشاريع على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى   .9

 . الصف العاشر األساسي
صف الهندسي لدى الفي تنمية مهارات الرسم  ،لية إستراتيجية التعلم بالمشاريعفاعدراسة  .6

 .التاسع األساسي
ية لدى طلبة الصف في تنمية المهارات اإللكترون ،دراسة أثر إستراتيجيتين للتعلم النشط ..

 .العاشر األساسي
لدى اإللكترونية  في تنمية مهارات إنتاج الحقائب ،اعلية التعلم بالمشاريع الجماعيةدراسة ف .0

 .طلبة الجامعات 
لدى معلمي التكنولوجيا وسبل الجماعية اريع معوقات استخدام إستراتيجية التعلم بالمش .1

 .هاعليالتغلب 
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 املراجع واملصادر 
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 المراجع والمصادر

 .المراجع باللغة العربية : أواًل 
اثر برنامج قائم على الكفاءات في تنمية بعض المهارات (:  6001) الهام  ،أبو حجر .9

رسالة ماجستير غير منشورة،  ،اإلسالميةمعلمة في الجامعة التكنولوجية لدى الطالبة ال
 .كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزة

برنامج تدريبي قائم على التصميم التعليمي في ضوء (:  6001)  أحمد ،أبو سويرح  .6
رسالة  ،لوجية لدى معلمي التكنولوجيااالحتياجات التدريبية لتنمية بعض المهارات التكنو 

 .غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزةماجستير 
مهارة  إكساباثر برنامج مقترخ بالنموذج البنائي في ( :  6002) أحمد  ،أبو طاحون ..

رسالة ماجستير غير  ،لوجيا للصف التاسع في محافظة غزةالرسم الهندسي بمنهج التكنو 
 .منشورة، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزة

، الجامعة األردنية، ( .)مبادئ القياس والتقويم التربوي، ط (:  9116) ة، سبع أبو لبد .0
 .عمان

، عمان، األردن أساسيات التدريس ومهاراته وطرقه العامة( :  6009) أبو الهيجاء، فؤاد  .1
. 

اثر برمجيات الوسائط المتعددة في اكتساب مهارة البرمجة (:  6002)  إيهاب ،أبو ورد  .2
رسالة ماجستير  ،كنولوجيا لدى طالبات الصف العاشرتجاه نحو مادة التو اال  األساسية

 .غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزة
، وسيلة، دار طرائق التدريس منهج، أسلوب( :  6001) األحمد، ردينة ويوسف، حزام  .2

 .المناهج، عمان، األردن 
 المؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية ،يةتقويم المهارات العمل(: 6006) شكري سيد ،أحمد .1

جامعة -دار الضيافة ،مناهج التعليم في ضوء مفهوم األداء ، المصرية للمناهج وطرق التدريس
 .60 ، - 6 ،291مج ،يوليو 61 -2.1 شمس عين
، دار تكنولوجيا التعليم النظرية والممارسة( :  6090)اشتوه، فوزي وعليان، ربحي  .1

 .صفاء، عمان، األردن
 .، دار المسيرة، عمان، األردن التعلم النشط( :  6001) بدير، كريمان  .90
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التعلم المتمركز حول المشكلة  إستراتيجيةاثر استخدام (:  6001) ، محمود برغوت .99
رسالة ، بغزة األساسيعلى تنمية بعض المهارات في التكنولوجيا لطالب الصف السادس 

 .امعة اإلسالمية،غزةماجستير غير منشورة، كلية التربية ، الج
اثر توظيف نظرية رايجلوث التوسعية على تنمية بعض (:  6096)  مجدي ،برهوم .96

رسالة  ،بغزة األساسيالمفاهيم و المهارات التكنولوجية لدى طالب الصف العاشر 
 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزة

دار   ،أساليب تعليم العلوم والرياضيات:( 6009) عفاف ،أمل و الكسواني ،البكري ..9
  عمان ،الفكر

ارات تنفيذ وتخطيط عملية طرق التدريس العامة ومه( :  6006) عبد السالم  ،جامل .90
 .األردن  ،عمان ،دار المناهج ،6ط ،التدريس

كلية :النظرية والتطبيق -مقدمة في تكنولوجيا التعليم(: 6006) لجزار،عبد اللطيفا .91
 .ين شمسجامعة ع-البنات

فاعلية برنامج مقترخ قائم على المثيرات البصرية الكتساب (:  6096)  سهير، الحجار .92
رسالة ، المعاقات سمعيا األساسيالمهارات االلكترونية لدى طالبات الصف العاشر 

 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزة
، دار الفكر، عمان، ين التقليد والتجديدطرق التدريس ب( :  6090) الحريري، رافدة  .92

 .األردن 
برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العملية في تدريس ( :  6001)  منير، حسن .91

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة ، التكنولوجيا لدى الطالبة المعلمة
 .اإلسالمية،غزة

 .، دار المسيرة، عمان، األردن قداللغة والتفكير النا( :  6002) الحالق، علي  .91
، دار المسيرة، عمان، األردن .، طمهارات التدريس الصفي( :  6001) الحيلة، محمد  .60

. 
تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القول ( :  6001) الحيلة، محمد  .69

 .دار المسيرة، عمان، األردن  ،6، طوالممارسة
دار المسيرة، عمان،  6، طةالتعليم نظرية وممارس تصميم( :  .600)  الحيلة، محمد  .66

 .األردن
 .دار الكلمة،القاهرة ،منتوجات تكنولوجيا التعليم(:أ- .600) محمد عطية خميس، ..6
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 .دار الكلمة،القاهرة ،عمليات تكنولوجيا التعليم(:ب- .600) خميس،محمد عطية .60
بة دار السحاب مكت ،تكنولوجيات إنتاج مصادر التعلم(: 6002) خميس،محمد عطية  .61

 .للنشر والتوزيع،القاهرة
تصميم برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط في تنمية اثر (:  6001)  ياسر، رضوان .62

مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحصيل واالتجاه نحوها لدى هيئة التدريس 

 . قصى، غزةجامعة األ ،التربيةرسالة ماجستير غير منشورة، كلية  ،بكلية فلسطين التقنية
، التربية التكنولوجية ضرورة القرن الحادي والعشرين( :  6002) الزعانين، جمال  .62

 .6ط
، دار الشروق، النظرية البنائية واستراتيجيات التدريس( :  6002) زيتون، عاي   .61

 .عمان، األردن
 .، علم الكتب، القاهرة، مصر التدريس نماذجه ومهاراته( :  .600) زيتون، كمال  .61
مبادئ القياس والتقويم في التربية، دار الفكر (:  9111) ود، فهمي وعليان، هشام الزي .0.

 .العربي، القاهرة
التعلم النشط بين النظرية و ( :  6002) سعادة، جودت وفواز، عقل، زامل وآخرون  .9.

  .، دار الشروق، عمان، األردن التطبيق
مكتبة المجتمع  عليتها،تكنولوجيا ووسائل التعليم وفا( :  6001) السعود، خالد  .6.

 .العربي، عمان، األردن
طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات ( :6001) سعيدي، عبد اهلل و البلوشي، سليمان  ...

 .، دار المسيرة، عمان، األردن عملية
الدليل اإلرشادي إلدخال وتطوير (  6006) سليمان، سليمان والجمال، بدوي وآخرون  .0.

 .، مكتب اليونسكو، بيروتلتعليم العامالتربية التكنولوجية في ا
مدى فعالية برنامج تدريبى متعدد األساليب لتعديل " ( . 9110)سيد، إمام مصطفى  .1.

مجلة كلية , دراسة تجريبية ,  بعض أنماط السلوك غير التكيفى لدى المتخلفين عقلياً 
 .يناير  , العدد األول , جامعة أسيوط ,التربية 

عالية برنامج بالوسائط المتعددة قائم على منحى النظم في ف ( : 6001)  آالء ،شاهين .2.

رسالة ،   األساسيتنمية مهارات توصيل التمديدات الكهربائية لدي طالبات التاسع 
 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزة

يات أساس( :  6001) شبر، خليل وجمل ، عبد الرحمن ، وأبو زيد ، عبد الباقي  .2.
 .، دار المناهج ، عمان ، األردن  التدريس
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برنامج تقني في ضوء المستحدثات التقنية لتنمية بعض (: 6001) رمزي  ،شقفة .1.
رسالة ، المهارات اإللكترونية في منهاج التكنولوجيا لطالبات الصف العاشر األساسي بغزة

 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزة
 .دار الفكر،عمان ،مقدمة في تقنيات التعليم (: 6001) نادر و إسماعيل ،سامح ،شمى .1.
التعلم بالمشاريع القائم على الويب وأثره على تنمية مهارة ( : 6090) هيفاء , الصيعري .00

جامعة الملك عبد , رسالة دكتوراه , حل المشكالت والتحصيل في مادة الحاسب اآللي
 السعودية, العزيز

اثر تطوير وحدة االلكترونيات بمبحث التكنولوجيا في ضوء (:  6096)  دينا ،ضاهر .09
 األساسيالمعايير العالمية في تنمية المهارات االلكترونية لدى طالبات الصف العاشر 

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزة ، بغزة
، دار المسيرة، عمان، ئق التدريسطرا( :  6090) طولبة، هادي والصرايرة، باسم  .06

 .األردن 
برنامج مقترخ لتنمية مهارة البرمجة لدى معلمي  فاعلية(:  6002) عطايا ، عابد ..0

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزة، التكنولوجيا بغزة
 األردنية، الجامعة ،التربية كلية ،التربوي والتقويم القياس :( 1988 )سليمان عبيدات، .00

 .عمان
، دار استراتيجيات التعليم والتعلم في سياق ثقافة الجودة( :  6001) عبيد، وليم  .01

 .المسيرة، عمان، األردن
 الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين اإلطار( :  6002) محمد عبد الفتاح  ،عسقول .46

 .غزة ، الطبعة الثانية،الفلسفي واإلطار التطبيقي
اثر استراتيجيتي التعلم باالقران و العلم بالبحث على ( :  6090) رين عيشة، س .02

رسالة ، اكتساب مهارات ايجاد النهاية و االحتفاظ بها لدى طالبات الثانوية العامة بغزة
 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزة

دار المناهج، عمان،  سالمنهج الحديثة وطرائق التدري( :  6001) عطية، محسن  .01
 .األردن 

، دار المناهج، عمان، تكنولوجيا االتصال في التعليم الفعال( :  6001) عطية، محسن  .01
 .األردن
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فاعلية إستراتيجية إلدارة األنشطة والتفاعالت االلكترونية في (:  6096) مجدي , عقل .10
ة الجامعة تنمية مهارات تصميم عناصر التعليم بمستودعات االلكتروني لدى طلب

كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية قسم تكنولوجيا التعليم , رسالة دكتوراه, اإلسالمية
 .مصر, جامعة عين شمس, والمعلومات

اثر برنامج يوظف السبورة الذكية في تنمية المهارات العملية (:  6096)  أحمد، علبة  .19
رسالة ماجستير غير ، زةبغ األساسيفي المخططات الكهربائية لطالب الصف التاسع 

 .منشورة، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزة
، دار المسيرة، عمان، .، طالتربية العلمية وتدريس العلوم(:  6001) علي، محمد  .16

 .األردن 
تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية، دار ومكتبة اإلسراء، ( :  6001) علي، محمد  ..1

 .عمان، األردن 
 . طرق التدريس( :  6090) عمر، إيمان  .10
جامعة  مكتبة ،التكنولوجيا تدريس أساليب : ( 2008 )منير ،وعوض فؤاد ،عياد .11

 .غزة ،األقصى
دار الشروق للنشر  ،المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل(: 6002) سهيلة ،الفتالوي .12

 .9ط  ،عمان ،والتوزيع
، دار غريب، كنولوجيا التعليمالتربية التكنولوجية وت(  6006) الفرجاني، عبد العظيم  .12

 .القاهرة، مصر
 ،جامعة القدس المفتوحة ،التدريس تصميم(: 6001) نايفة  ،يوسف وقطامي ،قطامي .11

 .غزة 
، عالم الكتب ، القاهرة ،  ةالتدريس بالتكنولوجيا الحديث( :  6002) قنديل ، أحمد  .11

 .مصر
دار  ،مج التعليميةتصميم البرا:ترجمة احمد خيري كاظم(  9112) كمب جيرولد ، .20

 .النهضة العربية،القاهرة
فاعلية نموذج قائم على المشروعات في تنمية مهارات ( :  6001) الشين، سمر  .29

الجمعية المصرية للناهج وطرق التدريس،  ،التنظيم الذاتي والداء األكاديمي في الرياضيات
 (.922 - 9.1: )ص ،( 919)  العدد ،كلية التربية جامعة عين شمس
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، دار المسيرة، عمان، عامةطرائق التدريس ال( :  6006) عي، توفيق والحيلة، محمد مر  .26
 .األردن

، عمان، دار الشروق   ،المبادئ واألهداف"طرق تدريس العلوم (: 6009) سعد ،المقرم ..2
  .األردن

ـــة رؤى(  6090) للبحطططث والتططططوير التربطططوي مركطططز القططططان  .20 رام  ،990: ..العطططدد   مجل
  .فلسطين اهلل،

، دار المناهج، عمان، المفاهيم العلمية وطرائق التدريس(: 6001) الناشف، سلمى  .21
 .األردن 

، دار اليازوري، عمان، علماألساليب الحديثة في التعليم والت( :  6001) نبهان، يحيى  .22
 .األردن

، استراتيجيات حديثة في التدريس( :  6001) الهاشمي، عبد الرحمن والدليمي، طه  .22
 .، عمان، األردن  دار الشروق

التعليم تكنولوجيا ( :  6001) إبراهيم  ،محمود ،حمادة ،أسامة وابراهيم ،هنداوي .21
 .مصر  ،القاهرة ،عالم الكتب ،والمستحدثات التكنولوجية

دار الكتاب  ،يب واستراتيجيات تدريس الرياضياتأسال( :  6002) زيد  ،الهويدي .21
 .العين  ،الجامعي

اثر برنامج مقترخ في ضوء الكفايات االلكترونية الكتساب : ( 6001)  أروى ،الوحيدي .20
رسالة ماجستير  ،اإلسالميةبعض مهاراتها لدى طالبات تكنولوجيا التعليم في الجامعة 

 .غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية،غزة
     فوف للص مناهج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية( :  9111) وزارة التربية والتعليم  .29

 .فلسطين  ،وزارة التربية والتعليم ،(  99 – 1) من 
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 ( 1) ملحق 
 (وحدة اإللكترونيات)كتاب التكنولوجيا للصف العاشر  المتضمنة فياإللكترونية قائمة بالمهارات 

  

  املتضمنة يف كترب التكنولوجيراإللكرتونية اهراا  امل م

 .رسم مخطط تفصيلي للدارة المراد بناؤها يدوياً  1

  .لتجميع الدارات المراد تنفيذها ةاختيار العناصر اإللكترونية الالزم 2

   .اختيار األدوات الالزمة لتجميع الدارات المراد تنفيذها 3

  .اختيار مصادر الطاقة المناسبة لتنفيذ الدارات 4

 .فحص القطع اإللكترونية المراد استخدامهافي D.M.M استخدام جهاز   5

   .ات اإللكترونيةمراعاة قواعد السالمة واألمان أثناء تجميع الدار  6

 .لكترونية المستقطبة بصورة صحيحةتوصيل أقطاب العناصر اإل 7

 .ونية على لوحة التجميع بشكل صحيحتثبيت القطع اإللكتر  8

  .اختبار صالحية الثنائي العادي 9

 .(دارة ثنائي زينر ) اختبار جهد ثنائي زينر  11

 .لبعث للضوء كلمبة إشارةتنفيذ  دارة الكترونية يعمل بها الثنائي ا 11

  .دارة الكترونية يمكن من خاللها التحكم في شدة إضاءة الثنائي الباعث للضوء تكوين 12

 .(دارة الثنائي الحساس ) اختبار الثنائي الحساس للضوء  13

 بناء دارة الكترونية يعمل بها الثنائي العادي كمفتاح   14

 .(موجي كامل  ،نصف موجي ) وم تيار تنفيذ دارة يعمل بها الثنائي كمق 15
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 املتضمنة يف كترب التكنولوجيراإللكرتونية اهراا  امل م

 .بعض أطرافهاختبار صالحية الترانزستور وتحديد  16

 .ر كمفتاح بطريقة الباعث المشتركتجميع دارة يعمل بها الترانزستو  17

 .يعمل بها الترانزستور كمجس رطوبةبناء دارة  18

 .يذ دارة يعمل بها الترانزستور كمجس ضوئيتنف 19

 .ها الترانزستور كجهاز إنذار بسلكتجميع  دارة يعمل ب 21

 .تركيب  دارة يعمل بها الترانزستور كمؤقت زمني 21

 .تكوين دارة يعمل بها الترانزستور كمجس مغناطيسي 22

 .مل بها الترانزستور كمستقبل أشعةتنفيذ دارة يع 23

 .يعمل بها الترانزستور كمكبر صوتية عمل دار  24

 .باستخدام مفتاحين AND Gate( و ) تصميم بوابة  25

 .باستخدام مفتاحين OR Gate( أو ) تصميم بوابة  26

 .باستخدام مفتاح NOT Gate( ال ) تصميم بوابة  27

 .باستخدام ثنائيين OR Gate( أو ) تصميم بوابة  28

 .باستخدام ثنائيين AND Gate( و ) تصميم بوابة  29

 . باستخدام ترانزستور NOT Gate( ال ) تصميم بوابة  31

 .باستخدام مفتاحين  Gate NOR  X( ال ) تصميم بوابة  31

   .باستخدام لوحة التجارب 2000املة المتك اتاختبار الدار  32
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 املتضمنة يف كترب التكنولوجيراإللكرتونية اهراا  امل م

 .كوامض ضوئي NE 333استخدام  33

 .كمنبه NE 333استخدام  34

 .كبيانو NE 333استخدام  35

 .اكتشاف األخطاء في تصميم المخططات اإللكترونية 36

 .في اختبار سالمة التوصيالتD.M.M استخدام جهاز   37

 .لدارات بالغرض الذي صممت من أجلهاختبار قيام ا 38

 .ت التي تم تنفيذهاصيانة الدارا 39

  .تطوير الدارات اإللكترونية التي تم تنفيذها 41
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 ( 2) ملحق 

 
 .حفظه الله   ..............................................:...............................األستاذ / السيد الدكتور 

 :..........................................  .مكان العمل      : ...............................المسمى الوظيفي 

  ،،،،السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته     

 حتكيم اختبار: املوضوع 

  :بعنوان  بإجراء بحث تربويزياد سعيد يوسف بركات / يقوم الباحث   
طلبــة  فاعليــة إســتراتيجية الــتعلم بالمشــاريع فــي تنميــة مهــارات تصــميم الــدارات المتكاملــة لــدى" 

 .الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية  للحصول على درجة ،"العاشر األساسي  الصف

 ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار في ضوء خبرتكم في هذا المجال 

 :من حيث       

  صياغة عبارات االختبار. 

 وبطاقة المالحظة ،للمنهاج تهمطابق. 

  ل لكل فقرة مناسبة البدائ. 

  مناسباً  ترونهما  ،اإلضافة ،الحذف 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أجيعله يف ميزان حسناتكم

                                    ...وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير      

 الباحث                                                                                                                                        

 زياد سعيد بركات                                                                                                                                                                                                                                                 
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  .(ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ)  :التعلم  إستراتيجية ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الصف .   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:اسم الطالبة 
 

  .االختبار التحصيلي لقياس مهارات تصميم الدارات المتكاملة في مادة التكنولوجيا للصف العاشر
 :أختي الطالبة 

  ،،،،السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته 
تصطميم الطدارات المتكاملطة ات مهطار فطي لقياس مستوى اكتساب المعلومطات العلميطة يأتي هذا االختبار 

. 
نما  ،بعالمتك التحصيليةليس له عالقة ا االختبار والباحث يؤكد أن هذ يهطدف إلطى البحطث العلمطي وا 

 . فقط
فإنطططه يرجطططو منطططك قطططراءة تعليمطططات االختبطططار قبطططل الشطططروع فطططي  ،كوالباحطططث إذ يقطططدم لطططك الشطططكر لتعاونططط

 اإلجابة  
 :تعليمات االختبار 

 .دقيقة (  00) زمن االختبار محدد بحصة واحدة  .9
 . ( اختيار من متعدد )من نوع (  61)  فقرات االختبارعدد  .6
 .بدائل وعلى الطلبة أن تختار بديل واحد(  0) من  إجابة الفقرة تتكون ..
 . اإلجابة ءة األسئلة بشكل جيد قبل البدء بيرجى قرا .0

 مع متنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

 الباحث 
 زياد سعيد بركات

 :مالحظة 
   :اآلتي اإلجابة في الجدول  جابتك إلى مفتاخالطالبة يرجى نقل إأختي 

 :مفتاخ اإلجابة 
1  2  3  4  5  6  7  
8  9  11  11  12  13  14  
15  16  17  18  19  21  21  
22  23  24  25  26  27  28  
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 االختبار التحصيلي لقياس مهارات تصميم الدارات المتكاملة في مادة التكنولوجيا للصف العاشر
 

 :ة الصحيحة مما يأتي اختاري اإلجاب
 إذا كان   ذات المدخلين   AND Gate( و )  يضيء المصباح في مشروع بوابة  .9
 B + A  =0. د            A  .B  =0. ج               B  =0. ب              A  =0. أ
 ذات المدخلين إذا كان   OR Gate ( أو )  يضيء المصباح في مشروع  بوابة  .6
      A  +B  =0. د             A  .B  =0.ج               B  =0. ب              A  =0. أ
 إذا كان باستخدام المفتاح  NOT Gate( ال )  يضيء المصباح في مشروع بوابة  ..
  A   =1. د                A  +B  =1. ج          A .B  =1 . ب              A  =0. أ
 على   يحتوي جدول الصواب. 0
 ربع االحتماالت   . د     ثلث االحتماالت  . ج       االحتماالت      كل. ب   نصف االحتماالت    . أ
 فإن عدد االحتماالت هو  .= للبوابة ( المدخالت) إذا كان عدد المتغيرات . 1
   6.. د                           1. ج                    92. ب                    0. أ
 
 

 إذا كان روع  اآلتي                   يضيء المصباح في المش. 2
 

  A + (B  .C  = )0 . د   C   =0( . A  .B. ) ج  A .  ( B .C  ) =0. ب   A  ( .B  +C  = )0.  أ
 دا واحدةعما العناصر اآلتية  البوابات المنطقية وبنائهاتستخدم في تمثيل .2
 الثنائيات  . الترانزستورات           د. المفاتيح               ج . ب    المقاومات        . أ
 الرمز AND( و ) يعبر في المخططات اإللكترونية عن بوابة  .1
 .                 د    .                     ج     .           ب           .            أ

              

  علىباستخدام مفتاحين موصلين  AND Gate( و ) وع بوابة يمكن تمثيل مشر . 1
 ليس مما سبق . التوازي والتوالي      د. التوالي                ج . التوازي              ب. أ

 علىباستخدام مفتاحين موصلين  OR Gate( أو ) بوابة يمكن تمثيل مشروع . 90
 جميع ما ذكر. التوازي والتوالي       د. ج          التوالي       . التوازي              ب. أ

  علىباستخدام مفتاح موصل مع الحمل  NOT Gate( ال ) يمكن تمثيل بوابة .  00
 ليس مما سبق  . التوازي              د. التوالي                ج . التوازي والتوالي     ب. أ
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  باستخدام الترانزستور إذا كان جهد القاعدة NOT Gate (ال ) يضيء المصباح في مشروع  بوابة . 96
        V 1.7. د                    V 1.3. ج               V 1.5. ب                 V 1. أ

 باستخدام ثنائيين إذا كان  OR Gate( أو ) يضيء المصباح في بوابة . .9
 انحياز أمامي    D2أو D1 . د انحياز عكسي   D2و  D1. ج  انحياز عكسي  D2. ب انحياز عكسي  D1. أ

  باستخدام ثنائيين إذا كان   AND Gate( و ) بوابة يضيء المصباح في . 90
 انحياز عكسي    D2و D1 . د     انحياز عكسي  D2أو  D1. ج   انحياز أمامي   D2. ب    انحياز أمامي   D1. أ

 عن ي عبر الشكل اآلتي            .91
 الدارة المتكاملة    .د        المعالجات الدقيقة. ج   الترانزستور     . ب منظم الجهد          . أ

  هو الشكل ذومن أكثر أشكال الدارات المتكاملة شيوعا من حيث األطراف .  92
   معًا ( جط + أ )  .د     الدائري صف ال. ج  ن    امتوازيالن اصفال. واحد           بالصف ال. أ

 ام العد ظتتعامل الدوائر المتكاملة الرقمية مع ن. 92
 الستة عشر    .د                 العشري. الثماني                ج . الثنائي                ب. أ

  عدا واحدةما من خصائص الدارات المتكاملة  يأتيجميع ما . 91
 متعددة الوظائف   .وفرة للطاقة           دم. ج    بطيئة األداء    . م        بصغيرة الحج. أ

   :رقمالتحمل  AND(  و ) على أربع بوابات الدارة المتكاملة التي تحتوي . 91
   7432 .د                    7408. ج                 7404. ب                7400. أ

 لة في الدارات المتكام(  9) تستخدم للداللة على الطرف رقم . 60
 معاً ( جط + أ .) د ج فتحة المؤشر               رقم الدارة      . النقطة               ب .  أ

  ( Timer 333) في الدارة المتكاملة  5يمثل الطرف .  20
 األرضي . مصدر التغذية            د.  المخرج                ج.المدخل               ب .أ

 عدا واحدة ما اآلتية  على  العناصر ( Timer 333) تكاملة المالدارة  تحتوي. 66
  مكثف كيميائي  21. د ترانزستور    23. ج     مقاومة       06. ب ثنائيين               . أ

  عدا واحدةما في جميع المشاريع اآلتية  ( Timer 333) تستخدم الدارة المتكاملة . 25
 بيانو.  وماض                    د. ج             منبه      . ب مجس ضوئي       . أ

  عدا واحدةما في ما يلي  ( البالستيكية ) تستخدم لوحة التجارب . 22
 لحام الدارات   . فحص الدارات          د. تنفيذ الدارات         ج. تجميع الدارات        ب. أ
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 قيمة على  نية تقريبًا يعتمد انطالق الصوت في مشروع المنبه مرة كل ثا. 23
 .   قدرة السماعة  . المقاومات والمكثفات       د. ج المكثفات           . ب        المقاومات    . أ

 عدا واحدةما جميع ما يلي من المكونات المستخدمة في مشروع الوامض الضوئي  . 26
 .            د                       .  جط .                       ب.                       أ
 

  عدا واحدةما جميع ما يلي من المكونات المستخدمة في مشروع المنبه  . 27
 .            د.                         جط            .                   ب  .               أ
 
 
 
 
 

  عدا واحدةما وع البيانو  جميع ما يلي من المكونات المستخدمة في مشر . 28
 

 .            د.                         جط .                       ب.                       أ
 

 

 مع متنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح

 
 :مفتاخ اإلجابة 

 
 ا 7 د 6 ج 5 ب 4 ا 3 د 2 ج 1
 د 14 د 13 ا 12 ج 11 ا 11 ب 9 ب 8
 ب 21 د 21 ج 19 ب 18 ا 17 ب 16 د 15
 د 28 ب 27 د 26 ج 25 د 24 ا 23 د 22
 
 
 
 
 
 
 

MIC 
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 ( 3) ملحق رقم 

 
 .حفظه الله ......................................................  ............................:....................األستاذ / السيد الدكتور 

 :..........................................  .مكان العمل ....... .                      ...............................: ...............المسمى الوظيفي 

 ،،،،السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته     

 حتكيم بطاقة مالحظة: املوضوع 

  :بعنوان  بإجراء بحث تربويزياد سعيد يوسف بركات / يقوم الباحث   
فاعليــة إســتراتيجية الــتعلم بالمشــاريع فــي تنميــة مهــارات تصــميم الــدارات المتكاملــة لــدى طلبــة " 

 .الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية  للحصول على درجة ، "العاشر األساسي الصف

 ( الوحدة الثانية ) حيث تم بناء األداء بناًء على محتوى وحدة اإللكترونيات 

 في ضوء خبرتكم في هذا المجال  بطاقة المالحظةالتكرم بتحكيم  ميادتكلذا أرجو من س

 :من حيث       

  بطاقة المالحظةصياغة عبارات . 

 لمحتوى الوحدة الثانية في مقرر التكنولوجيا تهامطابق . 

   لمستوى الطالباتمناسبة. 

  دقة المهارة 

  مناسباً  ترونهما  ،اإلضافة  ،الحذف 

 كم وداعياً املوىل عز وجل أجيعله يف ميزان حسناتكمشاكرين لكم حسن تعاون

 الباحث                   .وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير                                                    

 زياد سعيد بركات
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  (.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ )  :التعلم  إستراتيجية ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ:الصف .   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:اسم الطالبة 
 يف كترب التكنولوجير( وفق إسرتاتيجية التعلم برملشرايع ) بطرقة املالحظة ملاهراا  تصميم الدااا  املتكرملة 

 

 

 املهــــارة

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
متوس
 طة

بدرجة 
 قليلة

رجة بد
قليلة 
 جداً 

  (مرحلة الاختيار : ) البعد ألاول 

          .العدد واألدوات الضرورية لتجميع المشروع اختيار 7

       .المواد الضرورية لتجميع المشروعاختيار  7

      .مصادر الطاقة المناسبة لتشغيل المشروعاختيار  7

      .  ع المشروع قواعد السالمة واألمان الضرورية لتجمي مراعاة 5

        .الترتيب والتنظيم أثناء التحضير للمشروع مراعاة 4

 (مرحلة التخطيط : ) البعد الثاني 

      .د العناصر الضرورية لتجميع المشروع يتحد 7

      .مخطط تفصيلي للدارة اإللكترونية للمشروع رسم 7

      .المشروعد قيم العناصر اإللكترونية المستخدمة في يتحد 7

      .ل العناصر اإللكترونية بصورة صحيحة في الدارةيتوص 5

 (مرحلة التنفيذ : ) البعد الثالث 

        .باستخدام المفاتيح AND Gate( و ) بوابة  بناء 0

      .باستخدام المفاتيح OR Gate( أو ) بوابة بناء  2

      . تاحالمفباستخدام  NOT Gate( ال ) بوابة بناء  5

       .الوامض الضوئيمشروع  تنفيذ 5

4 

     .البيانومشروع  تنفيذ
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 املهــــارة

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
متوس
 طة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جداً 

 (مرحلة التقويم  : ) البعد الرابع 

      .اكتشاف األخطاء في تصميم المخططات اإللكترونية 7

      .D. M . Mفحص سالمة التوصيالت بجهاز  7

      .   اختبار قيام المشروع  بالغرض الذي صمم من أجله 7

      .تقوم بصيانة المشروع في حال اكتشاف الخطأ  5

      .توظيف التغذية الراجعة للمشروع لتطوير المخرجات 4

 

 
 انتهت
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 ( 4) ملحق رقم 
 

 
 

 .حفظه الله .................  .....................................................................:................تاذ األس/ دكتور السيد ال

 .....................  ...........:..................مكان العمل   .......... .             ..............: .........................المسمى الوظيفي 

 ،،،،السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته     

 دليل معلم حتكيم : املوضوع 

  :بعنوان  بإجراء بحث تربويزياد سعيد يوسف بركات / يقوم الباحث   
فاعليــة إســتراتيجية الــتعلم بالمشــاريع فــي تنميــة مهــارات تصــميم الــدارات المتكاملــة لــدى طلبــة " 

 .الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية  للحصول على درجة ،"ألساسي العاشر ا الصف

 في ضوء خبرتكم في هذا المجال  دليل المعلمولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم 

 :من حيث       

   تنفيذ الدروس وفقًا لإلستراتيجية. 

  لمحتوى الوحدة الثانية في مقرر تكنولوجيا العاشرمطابقتها. 

   لمعلمي التكنولوجيامناسبة. 

 صياغة الدليل 

 مناسباً  ترونهما  ،اإلضافة ،الحذف 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أجيعله يف ميزان حسناتكم

 الباحث                                                          ...ائق االحرتام والتقدير وتفضلوا بقبول ف                                                                                                  

 زياد سعيد بركات                                                                                                                      
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 غـزة  –الجامعـة اإلسالميـة 
 دة الدراسـات العليــــا عما

 كليـــــة التربيـــــة 

                    قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم

               
 

فاعلية إسرتاتيجية التعلم باملشاريع يف تنمية مهارات تصميم الدارات 

 .املتكاملة لدى طلبة الصف العاشر األساسي

 

 دليل املعلم 

 (بنرؤه وتنفيذه ) 
 

 
 .مرحلة بناء الدليل :   الً أو 
 

 .مرحلة تنفيذ الدليل : ثانيًا 
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 مدليــــل املعلــــ
 

 (بناؤه وتنفيذه ) 
 

 :تعريف دليل المعلم 
 (  921:  6000 ،نشوان ) إليه المعلم و يسترشد به في تدريس وحدة معينة هو كتيب يرجع 

 :مقدمة 
مطن كتطاب التكنولوجيططا  ،( تاإللكترونيططا) الثانيطة  لقطد قطام الباحطث بإعططداد دليطل المعلطم لتططدريس الوحطدة

في إستراتيجية التعلم بالمشطاريع  اً على النظرية البنائية مستخدم اً للصف العاشر األساسي معتمد
 :  ضوء ما يلي 

  مراجعة األدبيات التربوية ذات الصلة بموضوع اإلستراتيجية وتطبيقاتها. 
 ي اهتمت بدراسة إستراتيجية التعلم بالمشاريع والبحوث السابقة الت ،استطالع الدراسات. 
 والبحوث السابقة التي اهتمت بدراسة المهارات التكنولوجية  ،استطالع الدراسات. 
 بتعليم المجموعات الصغيرة  اهتمت التي والبحوث السابقة ،استطالع الدراسات. 
  ( اإللكترونيططات ) تحليططل محتططوى كتططاب التكنولوجيططا للصططف العاشططر األساسططي الوحططدة الثانيططة

 .لتحديد المهارات الواردة فيها 
  إعداد دليل المعلم باإلستراتيجية المقترحة. 
  خطوات إستراتيجية التعلم بالمشاريع تحضير الدروس وفق. 

ولتحقيق  ،التكنولوجيا مبحثلة الواردة في ت المتكاماوالهدف من ذلك هو تنمية مهارات تصميم الدار 
إلجططراءات التططي اتبعهططا الباحططث فططي بنططاء دليططل المعلططم مططن خططالل طططوات واخفيططه النتنططاول ذلططك سططوف 

 :هما مرحلتين رئيسيتين 
 .مرحلة إعداد الدليل  .9
 .مرحلة تنفيذ الدليل  .6
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 :توجيهات عامة للمعلم 
 . ل المعلم باإلستراتيجية المقترحةعلى المعلم أن يوفر بيئة تعليمية مناسبة لتطبيق دلي .9
 .طلبة(  1 -.) تتكون المجموعة من بحيث  ،مجموعات متجانسة إلى الطلبةم يتقس .6
وطرح المهمة على المجموعات   ،بجذب انتباه الطلبة ،يبدأ الدرس داخل مختبر التكنولوجيا ..

 .أو استفسار ،أو سؤال ،شكل مشكلة علمية .على
 .وات التي تساعدهم في انجاز العملوالوسائل واألد ،يزود الطلبة باألنشطة .0
 .لطلبة تنفيذ المهام من كل مجموعةلمعلم من ايطلب ا .1
 . واستنباط حلول جديدة للمشكلة ،الوقت الكافي للمجموعات لتنفيذ األنشطة المختلفة يعطي .2
 .للمجموعات في التعبير عن أفكارهمالحرية  يمنح .2
ول إلى أحسن وتطويرها سعيًا للوص ،وتعديلها ،والحلول ،المجموعة على إدارة األفكار يساعد .1

 .ألفكار وأدق الحلولا
ا لمناقشتها مع المجموعة والحلول التي توصلوا إليه ،يطلب من المجموعات تدوين األفكار .1

  .األخرى
 .إليه من أفكار وحلول واستنباطات تعرض كل مجموعة ما توصلت .90
 .م كل مجموعة من المجموعات األخرىيفتح باب النقا  أما .99
 ،وحسن اإلنصات ،آراء الغيرسلوكيات المحببة كاحترام وال ،نيةغرس العديد من القيم اإلنساي.96

  .أي األخروتقبل الر 
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 إستراتيجية التعلم بالمشاريع 
 : مقدمة 

أو  ،التي يقوم بها كل متعلم  بمفرده ،إستراتيجية التعلم بالمشاريع هي إحدى طرائق التدريس
ي تمنح الطالب دورًا فاعاًل في عمليات والتوالمهارات  ،باالشتراك مع زمالئه في تعلم المعرفة

يتم تقيمه في ضوء  ،منتج نهائيمشروع على صورة  ويقوم الطالب بتصميم ،التعليم المختلفة
من أفضل  هذه الطريقة وتعد اً وميسر  ًا وموجاً ويكون دور المعلم فيها مشرف ،األهداف التعليمية

 .لعمليةااإللكترونية الطرائق المستخدمة في تدريس المهارات 
 : خطوات تطبيق التعلم بالمشاريع 

 ،رئيسططة كطل مرحلططة تتططداخل مطع المراحططل األخططرى مراحططلالطتعلم بالمشططروع فططي أربعطة  مراحططلتمطر 
 .فيهاوتؤثر وتتأثر 

 : يمكن تحديد خطوات المشروع باآلتي 
وهطططي أهطططم مرحلطططة فطططي مراحطططل المشطططروع إذ يتوقطططف عليهطططا مطططدى جديطططة  :اختيـــار المشـــروع -9

وان يعالج ناحية هامة في , لذلك يجب أن يكون المشروع متفقًا مع ميول التالميذالمشروع و 
وان يكطططون مناسطططب لمسطططتوى , أن يطططؤدي إلطططى خبطططرة وفيطططرة متعطططددة الجوانطططب حيطططاة التالميطططذ و

وتراعططططي ظططططروف المدرسططططة والتالميططططذ , وان تكططططون المشططططروعات المختططططارة متنوعططططة, التالميططططذ
مكانيات العمل  .وا 

 
إذ يقوم التالميذ بإشراف معلمهطم بوضطع الخططة ومناقشطة تفاصطيلها مطن  :شروعالتخطيط للم -6

على أن يقسم التالميذ إلطى , أهداف وألوان النشاط والمعرفة والمهارات والصعوبات المحتملة
وتدون كل مجموعة عملها في تنفيذ الخطة ويكون دور المعلطم فطي رسطم الخططة , مجموعات

كمال النقص فقط هو التوجيه اإلرشاد والتصحيح   .وا 
وهي المرحلة التي تنقل بها الخطة والمقترحات من عالم التفكيطر والتخيطل إلطى حيطز  :التنفيذ -.

حيططث يبططدأ التالميططذ الحركططة والعمططل ويقططوم كططل تلميططذ , وهططي مرحلططة النشططاط والحيويططة, الوجططود
م بعمليططة ودور المعلططم تهيئططة الظططروف وتططذليل الصططعوبات كمططا يقططو , بالمسططؤولية المكلططف بهططا

ويالحظهططم أثنططاء , التوجيطه التربططوي ويسطمح بالوقططت المناسطب للتنفيططذ حسططب قطدرات كططل مطنهن
التنفيذ وتشجيعهم على العمل واالجتماع معهم إذا دعت الضرورة لناقشة بعطض الصطعوبات 

 .ويقوم بالتعديل في سير المشروع
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تقطويم عمليطة مسطتمرة مطع سطير المشطروع تقويم ما وصل إليه التالميذ أثنطاء تنفيطذ المشطروع وال :التقويم
إذ فططي نهايططة المشططروع يسططتعرض كططل تلميططذ مططا قططام بططه مططن عمططل , منططذ البدايططة وأثنططاء المراحططل السططابقة

وبعض الفوائد التي عادت عليه مطن هطذا المشطروع و مناقشطة مطا تطم عملطه للحكطم علطى المشطروع وفقطًا 
 (112:  2118بدير ، ) .ائج التي توصلوا إليهاللنت
 

 :تضمن كل درس من دروس الدليل العناصر التالية وقد 
  األهداف العامة. 
  ( .السلوكية ) األهداف 
  التمهيد. 
 والوسائل التعليمية المقترحة  ،المصادر. 
   خطوات التطبيق. 
 :األهداف العامة

 مبحططثتهططدف هططذه اإلسططتراتيجية إلططى تنميططة مهططارات تصططميم الططدارات المتكاملططة لططدى الطلبططة فططي 
ق عنها مجموعطة ينبث ،هداف عامة في بداية اإلستراتيجيةوقد تم تحديد أ ،رلتكنولوجيا للصف العاشا

 .تلي عنوان كل درس من الدروس ،من األهداف الخاصة
 :مة لإلستراتيجية على النحو اآلتيويمكن تحديد األهداف العا

 .نطقية باستخدام عناصر إلكترونيةتصميم البوابات الم مهاراتتنمية  .9
 .اصر الكترونية الواردة في الوحدةتنفيذ البوابات المنطقية باستخدام عنمهارات تنمية  .6
 .الحية الدارات المتكاملة الرقميةاختبار صمهارات تنمية  ..
 .لمتكاملة الخطية في مشاريع علميةاستخدام الدارات امهارات تنمية  .0

 : السلوكيةاألهداف 
 .ونية للمشروع مخطط تفصيلي للدارة اإللكتر  الطالبة ترسم .9
 .تختار العناصر اإللكترونية الضرورية لتجميع المشروع  .6
 .تحدد األدوات والمواد الضرورية لتجميع المشروع   ..
 .تختار مصادر الطاقة المناسبة لتشغيل المشروع  .0
 .D.M.M تفحص القطع اإللكترونية الضرورية للمشروع بجهاز   .1
 .  يع المشروع تراعي قواعد السالمة واألمان الضرورية لتجم .2
 .توصل العناصر اإللكترونية بصورة صحيحة  .2
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 .باستخدام مفتاحين AND Gate( و ) تصمم بوابة  .1
 .باستخدام مفتاحين OR Gate( أو ) تصمم بوابة  .1

 .ثنائيينباستخدام  OR Gate( أو ) تصمم بوابة  .90
 .باستخدام مفتاح NOT Gate( ال ) تصمم بوابة  .99
 .باستخدام ترانزستور  NOT Gate( ال ) تصمم بوابة  .96
 .7400XXتختبر صالحية الدارة المتكاملة  ..9
 .تصمم مشروع الوامض الضوئي .90
 .تصمم مشروع المنبه .91
 .تصمم مشروع البيانو .92
 .تشغل المشروع التي قامت بتنفيذه .92
 .عمل المشروع توضح فكرة .91
 .رض المشروع للنقد من قبل اآلخرينتع .91
 .تعدل األخطاء الواردة في المشروع .60
 .رات اإللكترونية للمشروعطور الدات .69
 .يع صيانة المشروع التي تم تنفيذهتستط .66
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 خطوات تنفيذ إستراتيجية التعليم بالمشاريع الجماعية
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                 

                    
 ال                         نعم                                              

                            
 

                    
 الجماعيةبالمشاريع  إستراتيجية التعلم يوضح سير(  1) مخطط 
 من إعداد الباحث في ضوء إستراتيجية التعلم بالمشاريع                      

 تغذية راجعة 

 باستعراض المشاريعيبدأ المعلم 
 

يختار المعلم المشروع بما يناسب رغبات وحاجات 
   المجموعةوميول وقدرات 

   (وضع الخطة ) بالتخطيط للمشروع  وعةالمجمقوم ت

من توافر المواد واألدوات الضرورية  المجموعةتأكد ت
    للمشروع

 (   التنفيذ العملي  )  المشروعبتنفيذ  المجموعةبدأ ت

 
 تهل نجح

بتنفيذ  المجموعة

المشروع  بنسبة 

 %  80تزيد عن 

تنتقل المجموعة لمشروع 
 آخر 

   النظرية للمشروع يعرض المعلم المفاهيم 
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فــي كتــاب التكنولوجيــا للصــف العاشــر ( م بالمشــاريع وفــق إســتراتيجية الــتعل) وفيمــا يلــي عــرض لــدروس الــدليل 
 .بالطريقة الجماعية  

 المشروع األول
 باستخدام المفاتيح     AND Gate( و ) تصميم دارة إلكترونية تعمل كبوابة 

   AND Gate(  و ) بوابة  : الدرس األول
     AND Gate( و ) تصمم الطالبة دارة إلكترونية تعمل كبوابة  : الهدف العام

  9 : عدد الحصص
 :بعد انتهاء الحصة القيام باآلتي  الطالبةيتوقع من 

  ( و ) تعريف بوابةAND Gate  . 
  ( و ) رسم رمز بوابةAND Gate  . 
  ( و ) رسم مخطط  لدارة كهربائية تعمل كبوابةAND Gate   
 ( و ) دارة إلكترونية تعمل كبوابة  تصميمAND Gate    
  ( و ) لبوابة كتابة جدول الصوابAND Gate           
 : دوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة األ

 .مصدر للطاقة ،أسالك توصيل ،مصباح ،N.Oمفتاحين  ،لوحة التجارب ،أوراق عمل ،السبورة
 : التعلم القبلي 

  .(أسالك توصيل  ،بطارية ،مصباح ،مفتاح) ظائف العناصر الكهربائية مناقشة و 
 :يذ المشروع خطوات تنف

 :اختيار المشروع  .1
 .وتشغيلها أمام الطلبة ،يقوم المعلم بعرض دارة كهربائية بسيطة.9
 .ويوضح المفاهيم النظرية للعناصر الكهربائية .6
 .ع المعلم اإلجابة من الطلبة بنعمويتوق ،هل يمكن إضافة مفتاح آخر للدارة على التوالي يبين. .
اليططوم الططتحكم بإنططارة المصططباح مططن خططالل مفتططاحين موصططلين علططى  مشططروعنا لهططذا: يحططدد الهططدف . 0

  .ذات المدخلين  AND Gate( و ) التوالي ويسمى هذا المشروع  دارة إلكترونية تعمل عمل بوابة 
 : وضع الخطة  .2
  .(  1 - 0) في مجموعات صغيرة من  الطلبةيقوم المعلم بتوزيع  .9
 ،الباحثططة ،الكاتبططة ،المنسططقة) المجموعططات  ار حسططب نظططامتوزيططع المهططام واألدو  مططنهنيطلططب  .6

 ( المشجعة  ،القارئة ،ابطة ومؤقتة المجموعةض ،المقررة
 .على أن يتم تتبادل األدوار أثناء تنفيذ المشاريع بين الطالبات  ،تقوم كل طالبة بدورها ..
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 : تنفيذ المشروع  .3
األهداف األدائية      

 تقويموسائل ال ةدور الطالب دور المعلم التعليمية

( و ) بوابة  ةالطالب تعرف
AND Gate     

طرخ سؤال يمثل قاعدة تعريف ي
   AND Gate( و ) بوابة 

مالحظة صحة إجابة  اإلجابة على السؤال 
  الطالبات

 رسم رمز بوابةت
   AND Gate( و )  

( و ) يوضح طريقة رسم بوابة 
AND Gate   

( و ) رسم رمز بوابة 
AND Gate   

 الطالبات مالحظة قدرة
( و)  بوابة  على رسم رمز
AND Gate  . 

العناصر الكهربائية تحدد 
( و ) الالزمة لبناء بوابة 

AND Gate   ذات
 المدخلين   

بعض العناصر  يبين
اإللكترونية التي يمكن من 

 AND( و ) خاللها بناء بوابة 
Gate   

اختيار العناصر 
الالزمة لتصميم بوابة 

   AND Gate( و ) 
ل النشاط على  وح 

  ورقة العمل 

مالحظة دقة اختيار 
 العناصر 

( و) رسم مخطط دارة بوابة ت
AND Gate   ذات
 المدخلين   

شرخ خطوات رسم مخطط دارة ي
  AND Gate( و ) بوابة 

 ذات المدخلين   

رسم مخطط الدارة 
 على ورقة العمل 

 مالحظة دقة الرسم 

 AND( و ) بوابة تنفذ 
Gate  عناصر  باستخدام

 الكترونية بسيطة 

ع المواد الالزمة لتنفيذ وز ي
 المشروع 

( و ) تنفيذ بوابة 
AND Gate  

باستخدام عناصر 
 الكترونية بسيطة

 مالحظة دقة التنفيذ
جدول الصواب وصحة 
المالحظات على ودقة 

 ورقة العمل 
 
 : تقويم المشروع .4

نجططازه علططى شططكل إلمشططروع الططذي تططم ا أن تسططتعرضباسططم المجموعططة  ةيطلططب المعلططم مططن المتحدثطط
 .ر المشروع وفق التعديالت المقترحةي، وتطو وتوضيح فكرة عمله  ،منتج
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 (  1) ورقة عمل 
 
 

 
 :لرموز اإللكترونية اآلتية  لاكتبي الداللة اللفظية . 1

 

 الرمز  المصطلح م

1 ..................  

2 ..................  

3 ..................  

4 ..................  
 

 ذات المدخلين  ؟ AND Gate( و )  بوابة لتمثيلالالزمة  العناصرما . 2
      . ............................. 
 . ............................. 

 
 
  ذات المدخلين باستخدام المفاتيح AND Gate( و ) تمثيل بوابة  مخطط أكملي توصيل. 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باستخدام المفاتيح     AND Gate( و ) تصميم  دارة إلكترونية تعمل كبوابة 
 

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

 . ............................. 
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 :كتبي مالحظاتك ا

 

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

 

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

 

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

  Simple Circuitsنفذي الدارة باستخدام لوحة الدارات البسيطة . 5
ثم على كالهما (  S2) ثم على المفتاح  الكهربائي (  S1) اضغطي على المفتاح الكهربائي  -

 :وأكملي جدول الصواب اآلتي 
P S1 S2 

 7 7 

 7 7 

 7 7 

 7 7 

 
 
 
 

 :تعيين ال صفي 
 ذكري ثالثة منها ؟اأنواع رئيسة  ةإلى أربع األقطابالكهربائية وفقًا لعدد قسم المفاتيح ت.9
 على التوازي ؟ مصباحينرسمي مخطط لدارة كهربائية موصل بها ا. 6
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 المشروع الثاني
 باستخدام المفاتيح     OR Gate( أو ) تصميم دارة إلكترونية تعمل كبوابة 

    OR Gate( أو ) بوابة  : الثانيالدرس 
     OR Gate( و أ) تصمم الطالبة دارة إلكترونية تعمل كبوابة  : الهدف العام

  9 : عدد الحصص
 :بعد انتهاء الحصة القيام باآلتي  ةيتوقع من الطالب

  ( و أ) تعريف بوابةOR Gate  . 
  ( و أ) رسم رمز بوابةOR Gate  . 
  ( و أ) بوابة ك لدارة إلكترونية تعمل رسم مخططOR Gate   ذات المدخلين 
  ( و أ) بناء دارة إلكترونية تعمل كبوابةOR Gate    ذات المدخلين 
  ( و أ) كتابة جدول الصواب لبوابةOR Gate   
 : دوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة األ

 .مصدر للطاقة ،توصيل أسالك ،مصباح ،N.Oمفتاحين  ،لوحة التجارب ،أوراق عمل ،السبورة
 : التعلم القبلي 

 مناقشة التعين الالصفي 
 :خطوات تنفيذ المشروع 

 :اختيار المشروع  .1
 .موصل بها مفتاحين على التوالييقوم المعلم بعرض دارة كهربائية بسيطة وتشغيلها أمام الطلبة .9
 .والتوازي ،ين التوصيل على التواليالفرق بيوضح .6 
ع المعلططم اإلجابططة مططن الطلبططة ويتوقطط  ،ة علططى التططوازيمفتططاحين فططي الططدار  توصططيل هططل يمكططن يبططين.. 

 .بنعم
مشططروعنا لهططذا اليططوم الططتحكم بإنططارة المصططباح مططن خططالل مفتططاحين موصططلين علططى : يحططدد الهططدف . 0

 ذات المدخلين    OR Gate( و أ) ويسمى هذا المشروع  دارة إلكترونية تعمل عمل بوابة  التوازي
 : وضع الخطة  .2
 .( 1 – 0) في مجموعات صغيرة من  الطالباتع يقوم المعلم بتوزي .9
الباحثطة  ،الكاتبطة   ،المنسطقة ) توزيع المهام واألدوار حسطب نظطام المجموعطات  منهنيطلب  .6

 .(المشجعة  ،القارئة  ،ضابطة ومؤقتة المجموعة  ،المقررة  ،
 .طالبات على أن يتم تتبادل األدوار أثناء تنفيذ المشاريع بين ال ،تقوم كل طالبة بدورها ..
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 : تنفيذ المشروع  .3
األهداف األدائية      

 وسائل التقويم ةدور الطالب دور المعلم التعليمية

( و أ) بوابة  ةعرف الطالبت
OR Gate     

طرخ سؤال يمثل قاعدة تعريف ي
   OR Gate( أو ) بوابة 

مالحظة صحة إجابة  اإلجابة على السؤال 
  الطالبات

 رسم رمز بوابةت
   OR Gate( أو )  

( أو) يوضح طريقة رسم بوابة 
OR Gate   

( أو) رسم رمز بوابة 
OR Gate   على
 ورقة العمل 

 الطالباتمالحظة قدرة 
 OR( و ) على رسم رمز 

Gate   
حدد العناصر الكهربائية ت

( أو ) الالزمة لبناء بوابة 
OR Gate     ذات المدخلين 

بعض العناصر  يبين
من اإللكترونية التي يمكن 

 OR( أو ) خاللها بناء بوابة 
Gate   

اختيار العناصر 
الالزمة لتصميم بوابة 

  OR Gate( و ) 
وحل النشاط على  

  ورقة العمل 

مالحظة دقة اختيار 
 العناصر 

( او) رسم مخطط دارة بوابة ت
OR Gate     ذات المدخلين 

شرخ خطوات رسم مخطط دارة ي
ذات   OR Gate( أو ) بوابة 
 ن   المدخلي

رسم مخطط الدارة 
 على ورقة العمل 

 مالحظة دقة الرسم 

 OR( أو ) نفذ بوابة ت
Gate   باستخدام عناصر

 الكترونية بسيطة 

وزيع المواد الالزمة لتنفيذ ي
 المشروع 

( و ) تنفيذ بوابة 
OR Gate  

باستخدام عناصر 
 الكترونية بسيطة

 مالحظة دقة التنفيذ
وصحة جدول الصواب 

حظات على ودقة المال
 ورقة العمل

 
 : تقويم المشروع  .4

نجططازه علططى إالمشططروع الططذي تططم  أن تسططتعرضباسططم المجموعططة  ةيطلططب المعلططم مططن المتحدثطط
 . ر المشروع وفق التعديالت المقترحة، وتطويوتوضيح فكرة عمله  ،شكل منتج
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 (  2)  ورقة عمل
 

 
 
 ارسمي رمز البوابات المنطقية اآلتية ؟. 2

 

 الرمز  وابةالب م

  AND( و )   1

  OR( أو )  2
 

 ؟ ذات المدخلين OR Gate( و أ) بوابة  لتمثيلالالزمة  العناصرما  .2
    . ............................. 
   . ............................. 
 . ............................. 
 . ............................. 

 المفاتيحباستخدام  ذات المدخلين OR Gate( و أ) بوابة مثيل تارسمي مخطط . 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باستخدام المفاتيح     OR Gate( أو ) تصميم  دارة إلكترونية تعمل كبوابة 
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 :كتبي مالحظاتك ا

 

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

 

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

 

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

  Simple Circuitsنفذي الدارة باستخدام لوحة الدارات البسيطة . 5
ثم على كالهما (  S2) ثم على المفتاح  الكهربائي (  S1) اضغطي على المفتاح الكهربائي  -

                                            : الصواب اآلتيجدول وأكملي 
P S1 S2 

 7 7 

 7 7 

 7 7 

 7 7 

 
 :تعيين ال صفي 

 ذكري أنواعها ؟ما هي وظيفة المقاومة وا.9
 :ارسمي مخطط لدارة الكترونية تحتوي العناصر اآلتية .2

 6 مصباح V 
  مفتاحON-OFF 
 120ثابتة  مقاومةΩ 
  6مصدر جهد V 
 توصيل سلك  
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 الثالث المشروع
 باستخدام المفتاح     NOT Gate( ال ) تصميم دارة إلكترونية تعمل كبوابة 

  NOT Gate( ال ) بوابة  : الثالثالدرس 
   NOT Gate(  ال) تصمم الطالبة دارة إلكترونية تعمل كبوابة  : الهدف العام

  9 : عدد الحصص
 :بعد انتهاء الحصة القيام باآلتي  ةيتوقع من الطالب

  (  ال) يف بوابة تعرNOT Gate . 
  (  ال) رسم رمز بوابةNOT Gate  . 
  ( و أ) بوابة ك لدارة إلكترونية تعمل رسم مخططNOT Gate  ذات المدخلين 
  (  ال) بناء دارة إلكترونية تعمل كبوابةNOT Gate   ذات المدخلين 
  (  ال) كتابة جدول الصواب لبوابةNOT Gate   
 : يمية والمواد الالزمة دوات والوسائل التعلاأل

 .مصدر للطاقة ،أسالك توصيل ،مصباح ،N.Oمفتاح  ،لوحة التجارب ،أوراق عمل ،السبورة
 : التعلم القبلي 

 مناقشة التعين الالصفي 
 :خطوات تنفيذ المشروع 

 :اختيار المشروع  .1
 .ا من خالل مفتاحيتم التحكم به الطالباتيقوم المعلم بعرض دارة كهربائية بسيطة وتشغيلها أمام .9
 .يوضح مفهوم توصيل األحمال على التوازي .6
 .ع المعلم اإلجابة من الطلبة بنعمويتوق  ،هل يمكن توصيل حمل مع المفتاح على التوازي يبين. .
ويسطمى  اليوم قطع التيار عن المصباح عند الضطغط علطى المفتطاح  مشروعنا لهذا :يحدد الهدف. 0

 .  NOT Gate(  ال) نية تعمل عمل بوابة هذا المشروع  دارة إلكترو 
 : وضع الخطة  .2
 .( 1 – 0) في مجموعات صغيرة من  الطالباتيقوم المعلم بتوزيع  .9
الباحثطة  ،الكاتبطة   ،المنسطقة ) توزيع المهام واألدوار حسطب نظطام المجموعطات  منهنيطلب  .6

 .(المشجعة  ،القارئة  ،ضابطة ومؤقتة المجموعة  ،المقررة  ،
 .طالبة بدورها، على أن يتم تتبادل األدوار أثناء تنفيذ المشاريع بين الطالبات  تقوم كل ..
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 : تنفيذ المشروع  .4
األهداف األدائية      

 وسائل التقويم ةدور الطالب دور المعلم التعليمية

(  ال) بوابة  ةعرف الطالبت
NOT Gate     

طرخ سؤال يمثل قاعدة تعريف ي
   NOT Gate( ال ) بوابة 

مالحظة صحة إجابة  إلجابة على السؤال ا
  الطالبات

 رسم رمز بوابةت
   NOT Gate( ال )  

 ( ال) ابة يوضح طريقة رسم بو 
Gate  NOT 

( ال ) رسم رمز بوابة 
NOT Gate   على
 ورقة العمل 

 الطالباتمالحظة قدرة 
( ال ) على رسم رمز 
NOT Gate   

حدد العناصر الكهربائية ت
( ال ) بوابة الالزمة لبناء 
NOT Gate   ذات
 المدخلين   

بعض العناصر  يبين
اإللكترونية التي يمكن من 

 NOT( ال ) خاللها بناء بوابة 
Gate   

اختيار العناصر 
الالزمة لتصميم بوابة 

   NOT Gate( ال ) 
وحل النشاط على  

  ورقة العمل 

مالحظة دقة اختيار 
 العناصر 

( ال) رسم مخطط دارة بوابة ت
NOT Gate   ذات
 المدخلين   

شرخ خطوات رسم مخطط دارة ي
  NOT Gate( ال ) بوابة 

 ذات المدخلين   

رسم مخطط الدارة 
 على ورقة العمل 

 مالحظة دقة الرسم 

 NOT( ال ) نفذ بوابة ت
Gate   باستخدام عناصر

 الكترونية بسيطة 

المواد الالزمة لتنفيذ  يوزع
 المشروع 

( ال ) تنفيذ بوابة 
NOT Gate  

باستخدام عناصر 
 الكترونية بسيطة

 مالحظة دقة التنفيذ
وصحة جدول الصواب 
ودقة المالحظات على 

 ورقة العمل
 

 : تقويم المشروع  .5
نجططازه علططى إالمشططروع الططذي تططم  أن تسططتعرضباسططم المجموعططة  ةيطلططب المعلططم مططن المتحدثطط

 . ت المقترحةر المشروع وفق التعديال، وتطويوتوضيح فكرة عمله  ،شكل منتج
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 (  3)  ورقة عمل
 

 
 
 
 -:العناصر اآلتية ارسمي رمز  .1

 

 الرمز  البوابة م

  NOT( ال )   1

  المقاومة الكهربائية 2
 

 ؟  NOT Gate( ال ) بوابة  لتمثيلالالزمة  العناصرما . 2
    . ............................. 
   . ............................. 
 .. ............................ 
 . ............................. 
 . ............................. 

 باستخدام المفاتيح  NOT Gate( ال ) بوابة  تمثيل ارسمي مخطط. 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باستخدام المفتاح     NOT Gate( ال ) تصميم  دارة إلكترونية تعمل كبوابة 
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 :كتبي مالحظاتك ا

 

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

 

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

 

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

  Simple Circuitsنفذي الدارة باستخدام لوحة الدارات البسيطة . 5
                                           : الصواب اآلتيجدول أكملي ثم (  S) ئي اضغطي على المفتاح الكهربا -
 

P S 

 7 

 7 

 
 
 

 :تعيين ال صفي 
 هي وظيفة الثنائي العادي ؟ما .9
 .ارسمي مخطط لدارة الكترونية يعمل بها الثنائي العادي كمفتاح  .6
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 المشروع الرابع
 باستخدام الثنائيات     OR Gate( أو ) ية تعمل كبوابة تصميم دارة إلكترون

    OR Gate( أو ) بوابة  : الرابعالدرس 
   بالثنائيات  OR Gate( و أ) تصمم الطالبة دارة إلكترونية تعمل كبوابة  : الهدف العام

  9 : عدد الحصص
 .   :بعد انتهاء الحصة القيام باآلتي  ةيتوقع من الطالب

 ت الثنائي العاديذكر استخداما 
  الثنائي العادي رسم رمز. 
  ( و أ) بوابة ك لدارة إلكترونية تعمل رسم مخططOR Gate   بالثنائيات 
  ( و أ) بناء دارة إلكترونية تعمل كبوابةOR Gate   بالثنائيات 
  ( و أ) كتابة جدول الصواب لبوابةOR Gate   
   ( أو ) توضيح مفهوم بوابةOR Gate          
 : دوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة األ

 .مصدر للطاقة ،أسالك توصيل ،مصباح ،ثنائيين ،لوحة التجارب ،أوراق عمل ،السبورة
 : التعلم القبلي 

 مناقشة التعين الالصفي 
 :خطوات تنفيذ المشروع 

 :اختيار المشروع  .1
تشغيلها أمام م المفاتيح ويقوم بباستخدا( أو ) إلكترونية تمثل بوابة  يقوم المعلم بعرض دارة  .9

 .الطالبات
 . وكمله كمفتاح ح مفهوم الثنائي العادييوض .6
 .ويتوقع المعلم اإلجابة من الطلبة بنعم  باستخدام الثنائيات( أو )  بناء بوابةهل يمكن  يبين ..
موصطلين علطى  ثنطائيينمشروعنا لهذا اليوم التحكم بإنارة المصباح من خالل  : يحدد الهدف .0

ذات   OR Gate( و أ) ويسططمى هططذا المشططروع  دارة إلكترونيططة تعمططل عمططل بوابططة  ازيالتططو 
 المدخلين  

 : وضع الخطة  .2
 .( 1 – 0) في مجموعات صغيرة من  الطالباتيقوم المعلم بتوزيع  .9
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الباحثطة  ،الكاتبطة   ،المنسطقة ) توزيع المهام واألدوار حسطب نظطام المجموعطات  منهنيطلب  .6
 .(المشجعة  ،القارئة  ،ومؤقتة المجموعة ضابطة  ،المقررة  ،

 .تقوم كل طالبة بدورها، على أن يتم تتبادل األدوار أثناء تنفيذ المشاريع بين الطالبات  ..
 

 : تنفيذ المشروع  .4
األهداف األدائية      

 وسائل التقويم ةدور الطالب دور المعلم التعليمية

 استخدامات  ةذكر الطالبت
     الثنائي العادي 

طرخ سؤال يمثل قاعدة تعريف ي
   OR Gate( أو ) بوابة 

مالحظة صحة إجابة  اإلجابة على السؤال 
  الطالبات

( أو) يوضح طريقة رسم بوابة    رسم رمز الثنائي ت
OR Gate   

( أو) رسم رمز بوابة 
OR Gate    على
 ورقة العمل 

 الطالباتمالحظة قدرة 
 OR( و ) على رسم رمز 

Gate  باستخدام  
حدد العناصر الكهربائية ت

( أو ) الالزمة لبناء بوابة 
OR Gate     ذات المدخلين 

بعض العناصر  يبين
اإللكترونية التي يمكن من 

 OR( أو ) خاللها بناء بوابة 
Gate   

اختيار العناصر 
الالزمة لتصميم بوابة 

   OR Gate( و ) 
وحل النشاط على 

 ورقة العمل

مالحظة دقة اختيار 
 اصر العن

( او) رسم مخطط دارة بوابة ت
OR Gate     ذات بالثنائيات 

شرخ خطوات رسم مخطط دارة ي
ذات   OR Gate( أو ) بوابة 

 المدخلين   

رسم مخطط الدارة 
 على ورقة العمل 

 مالحظة دقة الرسم 

 OR( أو ) نفذ بوابة ت
Gate    باستخدام الثنائيات 

المواد الالزمة لتنفيذ  يوزع
  المشروع

( و ) تنفيذ بوابة 
OR Gate  

باستخدام عناصر 
 الكترونية بسيطة

 مالحظة دقة التنفيذ
وصحة جدول الصواب 
ودقة المالحظات على 

 ورقة العمل
 

 : تقويم المشروع  .5
نجططازه علططى شططكل إالمشططروع الططذي تططم  أن تسططتعرضباسططم المجموعططة  ةيطلططب المعلططم مططن المتحدثطط

 . المشروع وفق التعديالت المقترحةر ، وتطويوتوضيح فكرة عمله  ،منتج
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  ( 4) ورقة عمل 
 

 
 
 ارسمي رمز البوابات المنطقية اآلتية ؟. 2

 

 الرمز  البوابة م

  AND( و )   1

  OR( أو )  2
 

 ؟ ذات المدخلين OR Gate( و أ) بوابة  لتمثيلالالزمة  العناصرما  .2
    . ............................. 
 ...........  . .................. 
 . ............................. 
 . ............................. 

 الثنائياتباستخدام  ذات المدخلين OR Gate( و أ) بوابة  تمثيل ارسمي مخطط. 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باستخدام الثنائيات     OR Gate( أو ) تصميم  دارة إلكترونية تعمل كبوابة 
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 :كتبي مالحظاتك ا

 

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

 

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

 

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

  Simple Circuitsنفذي الدارة باستخدام لوحة الدارات البسيطة . 5
ثم على كالهما (  S2) ثم على المفتاح  الكهربائي (  S1) الكهربائي اضغطي على المفتاح  -

                                            : الصواب اآلتيجدول وأكملي 
P S1 S2 

 7 7 

 7 7 

 7 7 

 7 7 

 :تعيين ال صفي 
 عرفي الدارة المتكاملة  ؟.9
 لدارات المتكاملة ؟مميزات لثالثة  اذكري. 6
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 المشروع الخامس

     تصميم الوامض الضوئي  

 الدارات المتكاملة     : الخامسالدرس 
   كوامض ضوئيتصمم الطالبة دارة إلكترونية تعمل  : الهدف العام

  6 : عدد الحصص
 .   :بعد انتهاء الحصة القيام باآلتي  ةيتوقع من الطالب

  تعرف الدارة المتكاملة 
  الدارة المتكاملة  معرفة مميزات. 
  تعريف لوحة التجارب. 
  معرفة الدارة المتكاملةNE555 
   رسم مخطط إلكتروني لدارة الوامض الضوئي   
  تنفيذ دارة الوامض الضوئي 
 : دوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة األ

 ،متغيططرة مقاومطة ،ثنطائي عططادي ،مشططعثنطائي  ،سططوكت ،PCB، NE555لوحطة  ،أوراق عمططل ،السطبورة
 ،أسطططالك توصطططيل ،1µFمكثطططف  ،10µFمكثطططف  ،1KΩمقاومطططة ثابتطططة  ،Ω 120مقاومطططة ثابتطططة 

 .بطارية
 : التعلم القبلي 

 مناقشة التعين الالصفي 
 :خطوات تنفيذ المشروع 

 :اختيار المشروع  .1
بعطططض األمثلطططة فطططي الحيطططاة اليوميطططة علطططى  يقطططوم بتوضطططيح مفهطططوم الطططدارات المتكاملطططة وعطططرض .9

 .NE555استخدامات 
بطنعم  الطالبطاتويتوقع المعلم اإلجابة مطن  تصميم مشروع الوامض الضوئي هل يمكن  يبين .6

. 
  . NE555تنفيذ دارة الوامض الضوئي باستخدام مشروعنا لهذا اليوم  :يحدد الهدف ..
 : وضع الخطة  .2

 .( 1 – 0) في مجموعات صغيرة من  الطالباتيقوم المعلم بتوزيع  .9
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 ،الكاتبطططة   ،المنسطططقة ) ألدوار حسطططب نظطططام المجموعطططات توزيطططع المهطططام وا مطططنهنيطلطططب  .6
 .(المشجعة  ،القارئة  ،ضابطة ومؤقتة المجموعة  ،المقررة  ،الباحثة 

 اء تنفيذ المشاريع بين الطالبات تقوم كل طالبة بدورها، على أن يتم تتبادل األدوار أثن ..
 

 : تنفيذ المشروع  .4
األهداف األدائية      

 وسائل التقويم ةدور الطالب مدور المعل التعليمية

الدارة  ةعرف الطالبت
     . المتكاملة

طرخ سؤال يمثل قاعدة تعريف ي
   الدارة المتكاملة 

مالحظة صحة إجابة  اإلجابة على السؤال 
  الطالبات

ذكر مميزات الدارات ت
   . كاملةالمت

مميزات الدارات  يشرخ
   المتكاملة 

يعدد مميزات الدارات 
   المتكاملة

 الطالباتمالحظة قدرة 
على ذكر مميزات الدارات 

 المتكاملة  
يوضح لوحة التجارب ويوصل  عرف لوحة التجارب    ت

 عليها دارة بسيطة 
 مالحظة دقة التعريف   تعريف لوحة التجارب  

عناصر دارة الوامض  حددت
 الضوئي 

وظيفة العناصر  يبين
اإللكترونية في دارة الوامض 

 الضوئي 

ار العناصر اختي
الالزمة لتنفيذ دارة 
الوامض الضوئي 
وحل النشاط على 

 ورقة العمل 

مالحظة دقة اختيار 
 العناصر

مخطط دارة الوامض  رسم ت
 الضوئي    

طريقة توصيل  يوضح
NE555  في الدارة

   اإللكترونية 

رسم مخطط دارة 
الوامض الضوئي  
 على ورقة العمل 

 مالحظة دقة الرسم 

المواد الالزمة لتنفيذ  يوزع لوامض الضوئي دارة ا نفذت
 المشروع

تنفيذ دارة الوامض 
 الضوئي 

 مالحظة دقة التنفيذ
وصحة المالحظات على 

 ورقة العمل
 

 : تقويم المشروع  .5
نجططازه علططى شططكل إالمشططروع الططذي تططم  أن تسططتعرضباسططم المجموعططة  ةيطلططب المعلططم مططن المتحدثطط

 . مشروع وفق التعديالت المقترحةر ال، وتطويوتوضيح فكرة عمله  ،منتج
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 (  4) ورقة عمل 
 

 

 :االختيار : أوالً 
 ذكري العدد واألدوات الضرورية لتجميع المشروع ا. 1

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط    . 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط  . 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط    . 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط    . 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط    . 

 المواد الضرورية لتجميع المشروع  حددي. 2
 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط    . 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط  . 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط    . 

 :التخطيط : ثانيًا 
  وقيمها العناصر الضرورية لتجميع المشروع عددي .1
 ططططططططططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط    

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط  

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط    

  الوامض الضوئيارسمي المخطط التفصيلي لدارة مشروع . 2
 

    Timer 555 باستخدام الوامض الضوئي مشروع تصميم 
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 التنفيذ : ثالثًا  
 . PCBلوحة باستخدام  الوامض الضوئيعي مشروع جم.  7
      مفك مناسب                                        مباستخدا(  تريمر ) غيري في قيمة المقاومة المتغيرة  -
 

 :كتبي مالحظاتك ا

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 التقويم : رابعًا 
 : األتي   ئيالوامض الضو حددي األخطاء الواردة في مخطط مشروع  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 

 طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 
 طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط 
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 في حياتك اليومية  الوامض الضوئياستخدام مشروع  ىذكري بعض األمثلة علا. 7
 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 ططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط . 

 طططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 ططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 :تعيين ال صفي 
 ارسمي مخطط لمشروع المنبه ووضحي كيف يمكن التحكم بالصوت  ؟ .9
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 المشروع السادس 
 (البيانو تصميم )  

 متكاملة    الدارات ال : الخامسالدرس 
   كبيانوتصمم الطالبة دارة إلكترونية تعمل  : الهدف العام

  6 : عدد الحصص
 .   :بعد انتهاء الحصة القيام باآلتي  ةيتوقع من الطالب

  رسم مخطط إلكتروني لدارة المنبه 
  البيانورسم مخطط إلكتروني لدارة     
  البيانوتنفيذ دارة 
 : اد الالزمة دوات والوسائل التعليمية والمو األ

 ،مقاومطططططة متغيطططططرة،ثنطططططائي عادي ،سططططماعة ،سطططططوكت ،PCB، NE555لوحطططططة  ،أوراق عمطططططل ،السططططبورة
  ،N.Oمفططاتيح ضططاغطة  ،مقاومططة ثابتطة مختلفططة القططيم ،1KΩمقاومططة ثابتططة  ،Ω 120مقاومطة ثابتططة 

 .علبة تجميع  ،بطارية ،أسالك توصيل ،1µFمكثف  ، 0.1µFمكثف 
 : التعلم القبلي 

 لتعين الالصفي مناقشة ا
 :خطوات تنفيذ المشروع 

 :اختيار المشروع  .1
 .مشروع الوامض الضوئييقوم المعلم بعرض .9
ع المعلطم اإلجابطة مطن الطلبطة ويتوقط ،أو البيانو ،في دارة المنبه NE555استخدام هل يمكن يبين .6 

  . وكبيانتنفيذ دارة إلكترونية تعمل مشروعنا لهذا اليوم  :يحدد الهدف . . .بنعم
 : وضع الخطة  .2
 .( 1 – 0) في مجموعات صغيرة من  الطالباتيقوم المعلم بتوزيع  .9
الباحثطة  ،الكاتبطة   ،المنسطقة ) توزيع المهام واألدوار حسطب نظطام المجموعطات  منهنيطلب  .6

 .(المشجعة  ،القارئة  ،ضابطة ومؤقتة المجموعة  ،المقررة  ،
 .األدوار أثناء تنفيذ المشاريع بين الطالبات تقوم كل طالبة بدورها، على أن يتم تتبادل  ..
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 : تنفيذ المشروع  .4
 

األهداف األدائية      
 وسائل التقويم ةدور الطالب دور المعلم التعليمية

مخطط دارة الطالبة  رسم ت
 المنبه    

يوضح طريقة رسم مخطط دارة 
   المنبه

رسم مخطط دارة 
 المنبه  

 مالحظة دقة الرسم 

وظيفة العناصر  يبين دارة المنبه  عناصر حددت
 اإللكترونية في دارة المنبه 

اختيار العناصر 
الالزمة لتنفيذ دارة 

 المنبه 

مالحظة دقة اختيار 
 العناصر

رسم مخطط دارة    مخطط دارة البيانو  يشرخ مخطط دارة البيانو     رسمت
 البيانو  

 مالحظة دقة الرسم 

وظيفة العناصر  يحدد حدد عناصر دارة البيانو ت
 اإللكترونية في دارة البيانو 

اختيار العناصر 
الالزمة لتنفيذ دارة 

 انو يالب

مالحظة دقة اختيار 
 العناصر

المواد الالزمة لتنفيذ  يوزع نفذ دارة البيانو ت
 المشروع

 مالحظة دقة التنفيذ تنفيذ دارة البيانو 

 
 : تقويم المشروع  .5

نجططازه علططى شططكل إالمشططروع الططذي تططم  أن تسططتعرضالمجموعططة باسططم  ةيطلططب المعلططم مططن المتحدثطط
 . ر المشروع وفق التعديالت المقترحة، وتطويوتوضيح فكرة عمله  ،منتج
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 :االختيار : أوالً 
 ذكري العدد واألدوات الضرورية لتجميع المشروع ا. 1

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 ططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط . 

 طططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 ططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 ططططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 المواد الضرورية لتجميع المشروع  حددي. 2
 طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 ططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط . 

 طططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 :التخطيط : ثانيًا 
 الضرورية لتجميع المشروع  العناصر عددي .2
 ططططططططططططططططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 ططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط . 

 طططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 ططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 ططططططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

    البيانوارسمي المخطط التفصيلي لدارة . 2
 

 
 
 
 
 
 

   البيانومشروع تصميم 
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 التنفيذ : ثالثًا  
 .باستخدام اللوحة  البيانوعي مشروع جم . 7
                                             اضغطي على المفاتيح كل على حده  -
 

 :كتبي مالحظاتك ا

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 التقويم : رابعًا 
 : األتي   البيانوحددي األخطاء الواردة في مخطط مشروع  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط   . 

 ططططط طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط . 

 طططططططط ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط  . 

  

 :تعيين ال صفي 
 .العناصر اإللكترونية المستخدمة  من حيث ط دارة المنبه والبيانوما الفرق بين مخط .0

 
 
 
 
 

 
10µF    
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 طوات تنفيذ إستراتيجية التعليم بالمشاريع الفردية عند الطالباتخ
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                 
                  

 ال                  نعم                                                   
 

                    
                                                 

 بالمشاريع الفردية إستراتيجية التعلميوضح سير (  0) مخطط                   
 من إعداد الباحث في ضوء إستراتيجية التعلم بالمشاريع                    

 باستعراض المشاريعيبدأ المعلم 

يختار المعلم المشروع بما يناسب رغبات وحاجات وميول 
   الطالبةوقدرات 

   (وضع الخطة ) بالتخطيط للمشروع  الطالبةقوم ت

    من توافر المواد واألدوات الضرورية للمشروع الطالبةتأكد ت

 (   العملي  التنفيذ )  المشروعبتنفيذ  الطالبةبدأ ت

 
 ةالطالب تهل نجح

بنسبة المشروع  بتنفيذ

 %  80تزيد عن 

 تنتقل الطالبة لمشروع آخر 

 تغذية راجعة 

   يعرض المعلم المفاهيم النظرية للمشروع 
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في كتاب التكنولوجيا  (وفق إستراتيجية التعلم بالمشاريع ) الدليل وفيما يلي عرض لدروس 
 .بالطريقة الفردية   للصف العاشر

 المشروع األول
 باستخدام المفاتيح     AND Gate( و ) تصميم دارة إلكترونية تعمل كبوابة 

   AND Gate(  و ) بوابة  : الدرس األول
     AND Gate( و ) ية تعمل كبوابة تصمم الطالبة دارة إلكترون : الهدف العام

  9 : عدد الحصص
 :بعد انتهاء الحصة القيام باآلتي  الطالبةيتوقع من 

  ( و ) تعريف بوابةAND Gate  . 
  ( و ) رسم رمز بوابةAND Gate  . 
  ( و ) رسم مخطط  لدارة كهربائية تعمل كبوابةAND Gate   
 ( و ) دارة إلكترونية تعمل كبوابة  تصميمAND Gate    
  ( و ) كتابة جدول الصواب لبوابةAND Gate           
 : دوات والوسائل التعليمية والمواد الالزمة األ

 .، مصباح، أسالك توصيل، مصدر للطاقةN.Oأوراق عمل، لوحة التجارب، مفتاحين  السبورة،
 : التعلم القبلي 

  (.ة، أسالك توصيل مفتاح، مصباح، بطاري) مناقشة وظائف العناصر الكهربائية 
 :خطوات تنفيذ المشروع 

 :اختيار المشروع  .4
 .وتشغيلها أمام الطلبة ،يقوم المعلم بعرض دارة كهربائية بسيطة.9
 .ويوضح المفاهيم النظرية للعناصر الكهربائية .6
 .ع المعلم اإلجابة من الطلبة بنعمويتوق، هل يمكن إضافة مفتاح آخر للدارة على التوالييبين . .
مشططروعنا لهططذا اليططوم الططتحكم بإنططارة المصططباح مططن خططالل مفتططاحين موصططلين علططى : يحططدد الهططدف . 0

  .ذات المدخلين  AND Gate( و ) التوالي ويسمى هذا المشروع  دارة إلكترونية تعمل عمل بوابة 
 : وضع الخطة  .5

  دوات الضرورية للمشروع تقوم الطالبة باختيار المواد واأل. 
  لعناصر الضرورية للمشروع تقوم بتحديد ا. 
   تقوم برسم مخطط لدارة المشروع 
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   تقوم بتنفيذ المخطط 
   تقوم بعرض المشروع أمام الطالبات وتوضح فكرة عمله. 

 : تنفيذ المشروع  .6
األهداف األدائية      

 وسائل التقويم ةدور الطالب دور المعلم التعليمية

( و ) بوابة  ةالطالب تعرف
AND Gate     

رخ سؤال يمثل قاعدة تعريف طي
   AND Gate( و ) بوابة 

مالحظة صحة إجابة  اإلجابة على السؤال 
  الطالبات

 رسم رمز بوابةت
   AND Gate( و )  

( و ) يوضح طريقة رسم بوابة 
AND Gate   

( و ) رسم رمز بوابة 
AND Gate   

 الطالباتمالحظة قدرة 
( و)  بوابة  على رسم رمز
AND Gate  . 

العناصر الكهربائية تحدد 
( و ) الالزمة لبناء بوابة 

AND Gate   ذات
 المدخلين   

بعض العناصر  يبين
اإللكترونية التي يمكن من 

 AND( و ) خاللها بناء بوابة 
Gate   

اختيار العناصر 
الالزمة لتصميم بوابة 

   AND Gate( و ) 
وحل النشاط على   

  ورقة العمل 

مالحظة دقة اختيار 
 عناصر ال

( و) رسم مخطط دارة بوابة ت
AND Gate   ذات
 المدخلين   

شرخ خطوات رسم مخطط دارة ي
  AND Gate( و ) بوابة 

 ذات المدخلين   

رسم مخطط الدارة 
 على ورقة العمل 

 مالحظة دقة الرسم 

 AND( و ) بوابة تنفذ 
Gate   باستخدام عناصر

 الكترونية بسيطة 

فيذ ع المواد الالزمة لتنيوز 
 المشروع 

( و ) تنفيذ بوابة 
AND Gate  

باستخدام عناصر 
 الكترونية بسيطة

 مالحظة دقة التنفيذ
وصحة جدول الصواب 
ودقة المالحظات على 

 ورقة العمل 
 
 : تقويم المشروع .4

وتوضططيح   ،نجططازه علططى شططكل منططتجإالمشططروع الططذي تططم  أن تسططتعرض الطالبططةيطلططب المعلططم مططن 
 .المشروع وفق التعديالت المقترحةر ، وتطويفكرة عمله
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 (  1) ورقة عمل 
 
 

 
 :اكتبي الداللة اللفظية للرموز اإللكترونية اآلتية  . 1

 

 الرمز  المصطلح م

1 ..................  

2 ..................  

3 ..................  

4 ..................  
 

 ذات المدخلين  ؟ AND Gate( و )  بوابة لتمثيلالالزمة  العناصرما . 2
      . ............................. 
 . ............................. 

 
 
  ذات المدخلين باستخدام المفاتيح AND Gate( و ) تمثيل بوابة  مخطط أكملي توصيل. 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باستخدام المفاتيح     AND Gate( و ) تصميم  دارة إلكترونية تعمل كبوابة 
 

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

 ... ........................... 
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 :كتبي مالحظاتك ا

 

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

 

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

 

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

  Simple Circuitsنفذي الدارة باستخدام لوحة الدارات البسيطة . 5
ثم على كالهما (  S2) ثم على المفتاح  الكهربائي (  S1) اضغطي على المفتاح الكهربائي  -

 :وأكملي جدول الصواب اآلتي 
P S1 S2 

 7 7 

 7 7 

 7 7 

 7 7 

 
 
 
 

 :تعيين ال صفي 
 منها ؟تقسم المفاتيح الكهربائية وفقًا لعدد األقطاب إلى أربعة أنواع رئيسة اذكري ثالثة .9
 ارسمي مخطط لدارة كهربائية موصل بها مصباحين على التوازي ؟. 6
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 ( 5) لحق رقم م
 الدراسة وأدوات لدليل المعلم المحكمين السادة بأسماء قائمة

 الصفة االعتبارية الدرجة العلمية مكان العمل االسم .م
 محاضر دكتوراه الجامعة اإلسالمية مجدي سعيد عقل 1

 محاضر ماجستير الجامعة اإلسالمية منير حسن 2

 محاضر دكتوراه جامعة األقصى سامح العجرمي 3

 مشرف تكنولوجيا ماجستير شمال غزة –مديرية التربية والتعليم  أحمد أبو علبة 4

 مشرف تكنولوجيا بكالوريوس شرق غزة –مديرية التربية والتعليم  إسماعيل الحلو 5

 مشرف تكنولوجيا ماجستير غرب غزة –التربية والتعليم  مديرية عطايا عابد 6

 مشرف تكنولوجيا ماجستير غرب غزة –مديرية التربية والتعليم  محمود برغوت 7

 رئيس قسم التقنيات ماجستير الوسطى –مديرية التربية والتعليم  أحمد أبو سويرخ 8

 مدير دائرة المصادر التربوية وسبكالوري وزارة التربية والتعليم العالي فتحي الحاج يوسف 9

 رئيس قسم مراكز مصادر التعلم بكالوريوس وزارة التربية والتعليم العالي عصام ديب 11

 مهندس كهربائيةبكالوريوس هندسة  وزارة التربية والتعليم العالي أحمد األستاذ 11

 معلم تكنولوجيا بكالوريوس مدرسة سليمان سلطان سامي العايدي 12

 مدير بكالوريوس مدرسة فلسطين ليل شرفخ 13

 معلم تكنولوجيا  بكالوريوس  مدرسة أحمد الشقيري الثانوية  حسام حسونة 14

 معلمة تكنولوجيا بكالوريوس مدرسة حسن سالمة والء أبو كميل 15
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 ( 6) ملحق 
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 (  7) ملحق 
  صور الحقائب التعليمية
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 (  8) ملحق 
 (نظام المجموعات الصغيرة)لبات أثناء تنفيذ المشاريع العلمية صور الطا
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 078 
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 (  9) ملحق 
 (النظام الفردي)صور الطالبات أثناء تنفيذ المشاريع العلمية 
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 (  11) ملحق 
 ترونيات من كتاب التكنولوجيا للصف العاشر وحدة اإللك/ الوحدة الثانية 
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 082 

 
 



 083 

 
 



 086 
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 088 

 



 081 

 

 



 011 

 
 



 010 
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 ( 77) ملحق 
 ( إللكترونيات |وحدة ا)  تحليل محتوى كتاب التكنولوجيا الفصل الدراسي األول 

األنشطة والوسائل واملصادر  املهارات احلقائق والقوانني والنظريات املفاهيم األهداف
 التقويم التعليمية

التعططططططرف علططططططى المططططططواد مططططططن 
حيططث مقططدرتها علططى توصططيل 

 التيار الكهربائي 

 المواد الموصلة
 
 

قيططططططاس قيمططططططة المقاومططططططة النوعيططططططة  الفلزات جيدة التوصيل  -
 .لمواد مختلفة 

سططططاعة القيططططاس  –السططططبورة 
 -مطططواد فلزيطططة مختلفطططة   –

 .الجدول الدوري 

أذكطر أمثلطة علطى بعطض المطواد 
جيططططططططططططططدة التوصططططططططططططططيل للتيططططططططططططططار 

 ربائي ؟الكه

إحضططططار مجموعططططة متنوعططططة مططططن  العازالت رديئة التوصيل  - المواد العازلة 
 العازالت 

 –الكتطططططططططططططاب  –السطططططططططططططبورة 
مطططططواد  –الجطططططدول الطططططدوري 

 مختلفة من العازالت 

أذكطر أمثلطة علطى بعطض المطواد 
رديئطططططططططططططة التوصطططططططططططططيل للتيطططططططططططططار 

 الكهربائي ؟

ليسططت جيططدة التوصططيل وال رديئططة  - مواد شبه موصلة 
 الجدول الدوري  –السبورة   ل التوصي

أذكطر أمثلطة علطى بعطض المطواد 
شبه الموصلة للتيار الكهربائي 

 ؟
 عرف البلورة ؟ L. C. D -السبورة   تحتوي شبكة من الذرات  - البلورة 

إضططافة كميططات معينططة مططن مططواد  - تطعيم المواد 
 –الكتطططططططططططططاب  –السطططططططططططططبورة   إلى مواد أخرى  

 د بتطعيم المواد ؟ما المقصو  الجدول الدوري 

حططططامالت الشططططحنة السططططائدة فيهططططا  - شريحة موجبة 
 –الكتطططططططططططططاب  –السطططططططططططططبورة   الفجوات 

 وسيلة تعليمية  
ارسم تكون شريحة موجبطة مطن 

 إضافة المواد للسيليكون 

حططططامالت الشططططحنة السططططائدة فيهططططا  - شريحة سالبة 
 –الكتطططططططططططططاب  –السطططططططططططططبورة   . اإللكترونيات 

 وسيلة تعليمية  
كون شريحة سالبة  مطن ارسم ت

 إضافة المواد للسيليكون
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األنشطة والوسائل  املهارات احلقائق والقوانني والنظريات املفاهيم األهداف
 التقويم واملصادر التعليمية

 التعرف على الثنائيات 
 

 الثنائيات

تصططططططططططططططططنع مططططططططططططططططن شططططططططططططططططريحتين  -
متجططططططططططططاورتين إحططططططططططططداهما سطططططططططططططالبة 
واألخطرى موجبطة مطن السطيلكون أو 

 ن  الجرمانيو 
تسططمح بمططرور التيططار فططي اتجططاه  -

 واحد فقط 
المقاومططططططططططة الداخليططططططططططة للثنططططططططططائي  -

 511المصطططططنوع مطططططن الجرمطططططانيوم 
أوم ، وللثنطططططططططائي المصطططططططططنوع مطططططططططن 

 أوم تقريباً  711السيليكون 
يوصططططططل التيططططططار عنططططططدما يكططططططون  -

جهطططططد المصطططططعد أعلطططططى مطططططن جهطططططد 
المهبط بمقدار يكافئ أو يزيد عن 

1.7 V  لثنططططططططططائي مصططططططططططنوع مططططططططططن
لثنططططططططططططططططائي   V 1.5كون السططططططططططططططططيلي

 مصنوع من الجرمانيوم 
 

  -الكتاب  –السبورة  اختبار صالحية الثنائي 
مجموعططة   -سططاعة قيططاس

 متنوعة من الثنائيات  

 مما تصنع الثنائيات ؟ -
 
توصل الثنائيطات بططريقتين  -

 اذكرهما ؟
 
مططا قيمططة المقاومططة الداخليططة  -

للثنطططططططططططططائي المصطططططططططططططنوع مطططططططططططططن 
وع السططيليكون والثنططائي المصططن

 من الجرمانيون ؟
 
مطططططططا الفطططططططرق بطططططططين الثنطططططططائي  -

المصطططططططططنوع مطططططططططن السطططططططططيليكون 
والثنططططططططططططائي المصططططططططططططنوع مططططططططططططن 
الجرمانيوم من حيطث توصطيل 

 التيار الكهربائي ؟
مالحظطططططططططة الطلبطططططططططة أثنطططططططططاء  -

 اختبار صالحية الثنائي 
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 الثنائي العادي 

مصططططططططنوع مططططططططن السططططططططيليكون أو  -
 الجرمانيون 

 يوصل في حالة انحياز أمامي
الحلقطططططططة الفضطططططططية تشطططططططير إلطططططططى  -

 القطب السالب 
يسططططططتخدم كمفتططططططاح مططططططع التيططططططار  -

 المستمر 
يسطتخدم كمقطوم تيطار مطع التيطار  -

 المتردد 

يكططون  دارة إلكترونيططة  يعمططل  -
 بها الثنائي كمفتاح

 
 
 
يكططون  دارة إلكترونيططة  يعمططل  -

 بها الثنائي كمقوم تيار

 -الكتططططططططططططاب  –السططططططططططططبورة 
ثنططائي   –أسططالك توصططيل 

 –حمططططططططططططططططل   –عططططططططططططططططادي 
 مصدر جهد 

 مما يصنع الثنائي العادي  -
كيططططططططططف يوصططططططططططل الثنططططططططططائي  -

 العادي ؟
فيمططططططططططا يسططططططططططتخدم الثنططططططططططائي  -

 العادي ؟
مالحظطططططططططة الطلبطططططططططة أثنطططططططططاء  -

 توصيل الثنائي كمفتاح 
ظطططططططة الطلبطططططططة أثنطططططططاء مالح  -

 توصيل الثنائي كمقوم تيار

 ثنائي زينر 

 يصنع من السيليكون  -
 يستخدم لتنظيم فرق الجهد  -
يوصطططططططططل فطططططططططي حالطططططططططة انحيطططططططططاز  -

 عكسي 
 يوصل على التوازي مع الحمل  -
الحلقطططططططة السطططططططوداء تشطططططططير إلطططططططى  -

 القطب السالب 
 عند توصيله في حالة انحياز 

الكتططططططططططططططططاب   –رة السططططططططططططططططبو  اختبار جهد ثنائي زينر  -
ثنططائي  –أسططالك توصططيل 

 –مقاومططة ثابتططة  -زينططر  
مصطططدر جهطططد  –مصطططباح 
 متغير

 فيما يستخدم ثنائي زينر  -
كيطططف يوصطططل ثنطططائي زينطططر  -

 مع الحمل ؟
كيططططف يططططتم معرفططططة القطططططب  -

 السالب لثنائي زينر ؟
مالحظطططططططططة الطلبطططططططططة أثنطططططططططاء  -

 اختبار جهد ثنائي زينر 
 



 016 

األنشطة والوسائل واملصادر  املهارات قوانني والنظرياتاحلقائق وال املفاهيم األهداف
 التقويم التعليمية

    أمامي يعمل عمل الثنائي العادي  

الثنططططططططططططائي الباعططططططططططططث  
 للضوء 

مصطططنوع مطططن فسطططفور الجطططاليوم أو  -
 فسفور زرنيخ الجاليوم 

المادة المصنوع منها ينبعطث منهطا  -
الضطططططططوء عنطططططططدما يمطططططططر فيهطططططططا تيطططططططار 

 كهربائي  
 دم كلمبة إشارة يستخ -
 فولت  2غالبا ما يكون جهده  -
أحمططططر ،أصططططفر، أخضططططر ، ) ألوانططططه-

 (برتقالي 
 يوصل معه مقاومة على التوالي  -

R= vs- vd             
Id                    

تعتمططططد شططططده إضططططاءته علططططى قيمططططة  -
 التيار المار فيه 

 يوصل في حالة انحياز أمامي   -
يشير إلطى  الطرف المعدني الطويل-

 القطب الموجب

يكطططططون دارة الكترونيطططططة يعمطططططل بهطططططا 
 .الثنائي كلمبة إشارة 

ثنططائي  –الكتططاب  –السططبورة 
أسططططططالك  –باعططططططث للضططططططوء 

مقاومططططططططططططططططات  –توصططططططططططططططططيل 
مصطططططططدر  –مختلفطططططططة القطططططططيم 

 جهد
 
 

ممطططا يصططططنع الثنططططائي الباعططططث  -
 للضوء

فيمططا يسططتخدم الثنططائي الباعططث  -
 للضوء 

مططططططططا هططططططططي طريقططططططططة توصططططططططيل  -
 الباعث للضوء الثنائي 

كيطططططططف يطططططططتم تحديطططططططد القططططططططب  -
 الموجب للثنائي الباعث للضوء 

اوجطططططد قيمطططططة المقاومطططططة التطططططي  -
يجب توصيلها على التطوالي مطع 
ثنططططططططائي باعططططططططث للضططططططططوء جهططططططططد 

فولطططططت وأعلطططططى تيطططططار  2تشطططططغيله 
ميلططططططططي أمبيططططططططر إذا  21يتحملططططططططه 
جهطططططططططططد المصطططططططططططدر  أنعلمطططططططططططت 

 فولت  6المستخدم هو 
مالحظططططططة الطلبططططططة أثنططططططاء عمططططططل 

 رة  الدا
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الثنائي الحساس  
 للضوء

 يصنع من السيليكون  -
تكطططططون لطططططه نافطططططذة صطططططغير تسطططططمح  -

 للضوء أن يصل إلى الشريحتين
 يستخدم في التحكم عن بعد -
 يوصل في حالة انحياز عكسي -
 

سططاعة  –الكتطاب  –السطبورة  اختبار الثنائي الحساس للضوء
أسططططالك توصططططيل  –فحططططص 

ثنططائي حسططاس  –مقاومططة  –
 للضوء

ممططا يصططنع الثنططائي الحسططاس  -
 للضوء 

فيمطططططططططططططا يسطططططططططططططتخدم الثنطططططططططططططائي  -
 الحساس للضوء 

كيطططططططططططططف يوصطططططططططططططل الثنطططططططططططططائي  -
الحسططططاس للضططططوء فططططي الطططططدارات 

 االلكترونية 
مالحظة الطلبة أثنطاء اختبطار  -
 ائي الحساس للضوء الثن

الثنائي الباعث  
 لألشعة

 يستخدم في التحكم عن بعد   -
 يوصل في حالة انحياز أمامي  -

 يوصل معه مقاومة على التوالي  
 لحمايته 

 

سططاعة  –الكتطاب  –السطبورة 
أسططططالك توصططططيل  –فحططططص 

ثنططائي حسططاس  –مقاومططة  –
ثنطططططططائي باعطططططططث  –للضطططططططوء 
 لألشعة

ث فيمططا يسططتخدم الثنططائي الباعطط -
 لألشعة 

 
 كيف يوصل في الدارة  -
 

 ثنائي اللزر 
يعطططططي ضططططوء ذو لطططططون واحططططد علطططططى 

 شكل حزمة 
 

ثنططائي  –الكتططاب  –السططبورة 
 اللزر 

 عرف ثنائي اللزر 
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األنشطة والوسائل  املهارات احلقائق والقوانني والنظريات املفاهيم األهداف
 التقويم واملصادر التعليمية

 ور التعرف على الترانزست
 الترانزستور 

 يتكون من ثالث شرائح  -
الشطططططططططريحة الوسططططططططططى تعطططططططططاكس  -

   ةاألطراف الخارجي
مصطططططططططنوع مطططططططططن السطططططططططليكون أو  -

 .الجرمانيوم 
 يستخدم كمضخم  -
للترانزسطططططططططططتور ثالثطططططططططططة أنمطططططططططططاط  -

 توصيل رئيسية 
توصطططططططططيلة الباعطططططططططث المشطططططططططترك  -

تسطططططططتخدم لتضطططططططخيم فطططططططرق الجهطططططططد 
 والتيار

توصططططططططيلة القاعططططططططدة المشططططططططتركة  -
 تستخدم لتضخيم فرق الجهد 

توصطططططططططيلة المجمطططططططططع المشطططططططططترك  -
 تستخدم لتضخيم والتيار

 
 يستخدم كمفتاح  -

اختبار صطالحية الترانزسطتور  -
 وتحديد بعض أطرافه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يكطططون دارة الترانزسطططتور كمفتطططاح 
 بطريقة الباعث المشترك 

 –الكتططططططططططططاب  –السططططططططططططبورة 
أسطططططالك  –سطططططاعة قيطططططاس 

 –توصططططططططططيل ترانزسططططططططططتور 
مفتطططاح  –اومطططات ثابتطططة مق

 N. Oضاغط 

 عرف الترانزستور -
 ما هي أنواع الترانزستور  -

مطططططططا هطططططططي المبطططططططادئ الرئيسطططططططة 
 لتوصيل الترانزستور ؟

اذكططططططططططططططططر أنمططططططططططططططططاط توصططططططططططططططططل 
الترانزسطططتور الرئيسططططة ووظيفططططة 

 كل نمط منها ؟
 
 
 
 
 
 

مالحظة الطلبة أثناء توصيل 
دارة الترانزسطططططططططططططتور كمفتططططططططططططططاح 

 بطريقة الباعث المشترك
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التعططططططرف علططططططى التطبيقططططططات 
 العملية للترانزستور كمفتاح

 مجس الرطوبة

عنططططططدما يتعططططططرض المجططططططس للرطوبططططططة  -
يصل لقاعدة الترانزستور جهد أكبر من 

1.7 V  فيتحيططز الترانزسططتور أي يصططبح
فيمططر تيططار بططين ( O.N ) الوضططع فططي 

الباعطططططططططث والمجمطططططططططع فيضطططططططططي الثنطططططططططائي 
 الباعث للضوء

 يستخدم في نظام الري اآللي -
قطططارب ) يسطططتخدم فطططي أجهطططزة اإلنطططذار  -

اإلنقططططططططاذ ، عصططططططططا الكفيططططططططف ، امططططططططتالء 
بالمطططططططاء ، سططططططقوط المططططططططر ،  تالخزانططططططا

 (  مفتاح بالمس 

يكطططططططططططون دارة الترانزسطططططططططططتور كمجطططططططططططس 
 رطوبة 

 -التجططططارب دليططططل  –السططططبورة 
مصدر جهطد  -مجس رطوبة 

 –أسططططططططططططططططططططالك توصططططططططططططططططططططيل  –
مقاومطططات ثابتطططة  –ترانزسطططتور 

 ثنائي باعث للضوء  –

 عرف مجس الرطوبة -
 
مالحظططططة الطلبططططة أثنططططاء توصططططيل -

 دارة الترانزستور كمجس رطوبة   

 

 مجس ضوئي

عنطططططدما تتعطططططرض المقاومطططططة  للضطططططوء  -
تقططل قيمتهططا  فيصططل لقاعططدة الترانزسططتور 

فيتحيططططططططططز  V 1.7مططططططططططن جهططططططططططد أكبططططططططططر 
 ) الترانزسطتور أي يصطبح فطي الوضطع 

O.N ) فيمر تيار بين الباعث والمجمع
 فيضئ الثنائي الباعث للضوء

 اختبار المقاومة الضوئية 
 

يكطططططططططططون دارة الترانزسطططططططططططتور كمجطططططططططططس 
 ضوئي 

سططططططاعة  –دليططططططل التجططططططارب  –
 -مجططططططططس ضططططططططوئي -قيطططططططاس 

أسطططططططططططالك  –مصططططططططططدر جهطططططططططططد 
 –ترانزسططططططططططططططتور  –توصطططططططططططططيل 
(  متغيططرة  –تططة ثاب) مقاومططات 

 ثنائي باعث للضوء 

 عرف المقاومة الضوئية 
 

مالحظة الطلبة أثنطاء توصطيل دارة 
 الترانزستور كمجس ضوئي  
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 إنذار بسلك   

عنطططططططططدما يقططططططططططع اللطططططططططص السطططططططططلك  
لقاعططططدة الترانزسططططتور جهططططد فيصططططل 

فيتحيطططططططططططططز  V 1.7أكبطططططططططططططر مطططططططططططططن 
الترانزسططططططططططططتور أي يصططططططططططططبح فططططططططططططي 

فيمطر تيطار بطين ( O.N ) الوضع 
الباعطططث والمجمطططع فنسطططمع صطططوت 

 الطنان

يكطططون دارة الترانزسططططتور كجهططططاز 
 إنذار بسلك

دليططل التجططارب  –السططبورة 
مجطططس -سطططاعة قيطططاس  –

مصططططدر جهططططد  -ضططططوئي 
 –أسطططططططططططالك توصطططططططططططيل  –

ت مقاومططططططططا –ترانزسططططططططتور 
 طنان –ثابتة 

مالحظة الطلبة أثناء توصيل 
دارة الترانزستور كجهاز إنذار 

 بسلك

 مؤقت زمني 

يقطططططططوم المكثطططططططف بتخطططططططزين وتفريطططططططغ 
الشطططحنات الكهربيطططة عبطططر القاعطططدة 
فيصططططل لقاعططططدة الترانزسططططتور جهططططد 

فيتحيطططططططططططططز  V 1.7أكبطططططططططططططر مطططططططططططططن 
الترانزسططططططططططططتور أي يصططططططططططططبح فططططططططططططي 

فيمطر تيطار بطين ( O.N ) الوضع 
فيضطططي الثنطططائي  الباعطططث والمجمطططع

 الباعث للضوء لفترة زمنية محددة 

يكطططون دارة الترانزسطططتور كمؤقطططت 
 زمني

دليططل التجططارب  –السططبورة 
مجطططس -سطططاعة قيطططاس  –

مصططططدر جهططططد  -ضططططوئي 
 –أسطططططططططططالك توصطططططططططططيل  –

مقاومططططططططات  –ترانزسططططططططتور 
 –ثابتة 

مكثطططططف كيميطططططائي سطططططعات 
ثنططططائي باعططططث  -مختلفططططة 
 للضوء
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 مجس مغناطيسي 

عنططططططدما نقطططططططرب المغنططططططاطيس مطططططططن 
المجطططططططس المغناطيسطططططططي تطططططططتالمس 
الصططططططططططططططططططططططططططفيحتين المعططططططططططططططططططططططططططدنيتين 
الموجططودتين داخلططه فيصططل لقاعططدة 

 1.7الترانزسطططتور جهطططد أكبطططر مطططن 
V  فيتحيز الترانزستور أي يصطبح

يمطر تيطار ف( O.N ) فطي الوضطع 
بططططططين الباعطططططططث والمجمطططططططع فنسطططططططمع 

 صوت الطنان

يكطططون دارة الترانزسطططتور كمجطططس 
 مغناطيسي 

دليططل التجططارب  –السططبورة 
مجطططس -سطططاعة قيطططاس  –

مصططططدر جهططططد  -ضططططوئي 
 –أسطططططططططططالك توصطططططططططططيل  –

مقاومططططططططات  –ترانزسططططططططتور 
 طنان –ثابتة 

 عرف المفتاح المغناطيسي  -
مالحظطططططططططة الطلبطططططططططة أثنطططططططططاء  -

ر توصطططططططططططططيل دارة الترانزسطططططططططططططتو 
 كمجس مغناطيسي 

 مجس حراري 

عنطططططططططططدما تتعطططططططططططرض المقاومطططططططططططة   -
الحراريطططططططة لمصطططططططدر حطططططططراري تقطططططططل 
قيمتها  فيصل لقاعدة الترانزسطتور 

فيتحيططططز  V 1.7جهططططد أكبططططر مططططن 
الترانزسططططططططططططتور أي يصططططططططططططبح فططططططططططططي 

فيمطر تيطار بطين ( O.N ) الوضع 
الباعطططث والمجمطططع فيضطططئ الثنطططائي 

 الباعث للضوء

 يكون دارة الترانزستور كمسطتقبل
سططططاعة  –دليططططل التجططططارب  أشعة

مقاومطططططة حراريطططططة   –قيطططططاس 
أسالك  –مصدر جهد  -

 –ترانزسططططتور  –توصططططيل 
 –ثابتططططططططططططططة ) مقاومططططططططططططططات 

 طنان  (  متغيرة 

 عرف المقاومة الحرارية 
اذكر أنطواع المقاومطة الحراريطة 

 وما الفرق بينهما 
مالحظة الطلبة أثناء توصيل 
دارة الترانزسطططططططططططططتور كمجطططططططططططططس 

 حراري 
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 مستقبل أشعة 

عنطططدما نقطططرب مرسطططل األشطططعة مطططن 
الثنطططططططائي الحسطططططططاس للضطططططططوء فطططططططإن 
مقاومتططططططططططططططططه  فيصططططططططططططططططل لقاعططططططططططططططططدة 

 1.7الترانزسطططتور جهطططد أكبطططر مطططن 
V  فيتحيز الترانزستور أي يصطبح

يطار فيمطر ت( O.N ) فطي الوضطع 
بططططططين الباعطططططططث والمجمطططططططع فنسطططططططمع 

 صوت الطنان

يكون دارة الترانزستور كمسطتقبل 
 اشعة

سططططاعة  –دليططططل التجططططارب 
ثنططططططائي حسططططططاس –قيططططططاس 
باعطططططث أشطططططعه   –للضطططططوء 

أسالك  –مصدر جهد  -
 –ترانزسططططتور  –توصططططيل 

 –ثابتططططططططططططططة ) مقاومططططططططططططططات 
ثنطططططائي باعطططططث (  متغيطططططرة 
 للضوء

مططططططططططا الفططططططططططرق بططططططططططين الثنططططططططططائي 
الحسططططططططاس للضططططططططوء وباعطططططططططث 

ألشططططططعة مططططططن حيططططططث طريقططططططة |ا
 التوصيل 

مالحظة الطلبة أثناء توصيل 
دارة الترانزسططططططططططتور كمسططططططططططتقبل 

 أشعة  

 مكبر صوتي 

عنطدما نططتكلم أمططا الميكروفططون فإنططه 
يحططططططول الموجططططططات الصططططططوتية إلططططططى 
إشطططارات كهربيطططة يطططتم تكبيرهطططا مطططن 
خطططالل الترانزسطططتور فنسطططمع صطططوتا 

 مكبرا عبر السماعة 

كبططططر يكططططون دارة الترانزسططططتور كم
 صوتي 

سططططاعة  –دليططططل التجططططارب 
 –ميكروفطططططططططططون –قيطططططططططططاس 
مصدر جهطد  -سماعة   

 –أسطططططططططططالك توصطططططططططططيل  –
) مقاومطططات  –ترانزسطططتور 

 (  متغيرة  –ثابتة 

اذكطططططططططططر وظيفطططططططططططة كطططططططططططل مطططططططططططن 
 الميكروفون والسماعة ؟

مالحظة الطلبة أثناء توصيل 
دارة الترانزسطططططططططططططططتور كمكبطططططططططططططططر 

 صوتي   

التعططططططططططططططرف علططططططططططططططى مزايططططططططططططططا 
  الترانزستور كمفتاح 

عططدم احتطططواء المفططاتيح الترانزسطططتورية  
 أجزاء ميكانيكية 

 عدم حدوث شرارة كهربائية

 سرعة الوصل والفصل 
 عدم الحاجة الى عمليات صيانة 

 موفر للطاقة –قليل التكلفة 
 

مططططططا هططططططي مزايططططططا الترانزسططططططتور 
 كمفتاح 
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 النظام العشري التعرف على أنظمة العد 
أرقطططططططام  01يسطططططططتخدم فطططططططي هطططططططذا النظطططططططام 

 (   1 8 7 6 3 2 5 2 0 1) مختلفة 

التحويططططططططططل مططططططططططن النظططططططططططام 
العشططططططططططري إلططططططططططى النظططططططططططام 

 الثنائي 
 الكتاب  –السبورة 

إلطططططى مطططططا  01(  05) حطططططول  
 يكافئه في النظام الثنائي  

يستخدم في هذا النظطام رقمطان فقطط همطا  ئيالنظام الثنا 
 (1 – 0   ) 

التحويططططططططططل مططططططططططن النظططططططططططام 
الثنطططططططططططائي إلطططططططططططى النظطططططططططططام 

 العشري
إلطططططططى  01(  0010) حطططططططول   الكتاب –السبورة 

 ما يكافئه في النظام العشري  

التعططططططططرف علططططططططى العمليططططططططات 
مسططاويا  B وAإذا كططان كططل مططن   A. B  =0(:و)عملية  المنطقية 

 عرف عملية و    0

 A+ B(أو)عملية  
 B أو  Aإذا كطططططان كطططططل مطططططن   0= 

 عرف عملية أو   0مساويا 

 عرف عملية ال   0تساوي  Aإذا كان كل من   A  =1( ال)عملية  

 جدول الصواب 

 يستخدم لوصف العمليات المنطقية
يحتطططوي علطططى كطططل االحتمطططاالت الممكنطططة 

 للمتغيرات المنطقية
 ن 2= عدد االحتماالت 

واب يكتططططططب جططططططدول الصطططططط
أو  –لكطططل مطططن عمليططططة و 

 ال   –
أكتططططب جططططدول الصططططواب لكططططل  

 ال   –أو  –من عملية و 
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التعطططططططططرف علطططططططططى البوابطططططططططات 
 المنطقية 

 البوابات المنطقية 
   

 يات المنطقية تستخدم لتطبيق العمل -
يمكططن اسططتخدام العناصططر اإللكترونيططة   -

 في بناء البوابات المنطقية 

اسطططططتخدام سطططططاعة القيطططططاس 
فططططططططططططي فحططططططططططططص بعططططططططططططض 

 العناصر االلكترونية 

 –الكتططططططططططططاب  –السططططططططططططبورة 
 -عناصطططططططططططططر الكترونيطططططططططططططة

 ساعة فحص 

اذكططططططططططططر بعططططططططططططض العناصططططططططططططر 
االلكترونيطططططططططططة التطططططططططططي يمكطططططططططططن 
اسططتخدامها فططي بنططاء البوابططات 

 المنطقية 

( و ) بة بوا 
AND Gate 

ذات المططدخلين ( و ) يمكطن تمثيططل بوابططة 
بالطططططدارة الكهربائيطططططة التطططططي تحتطططططوي علطططططى 
مفتططططططاحين كهربططططططائيين موصططططططولين علططططططى 

 التولي 
الحالططططة الوحيططططدة التططططي يمططططر فيهططططا التيططططار 
عنطططدما يكطططون كطططال المفتطططاحين فطططي حالطططة 

 وصل 
باسطططططططتخدام ( و ) يمكطططططططن تمثيطططططططل بوابطططططططة 

 ثنائيين 
باسطططططططتخدام ( و ) ة يمكطططططططن تمثيطططططططل بوابططططططط

 ترانزستورين  
باسطططططططتخدام ( و ) يمكطططططططن تمثيطططططططل بوابطططططططة 

 مرحلين 

( و ) يصطططططططططططططمم بوابطططططططططططططة  
 باستخدام مفتاحين

 
 
 
 
 

( و ) يصطططططططططططططمم بوابطططططططططططططة  
     نباستخدام ثنائيي

( و ) يصطططططططططططططمم بوابطططططططططططططة  
 باستخدام ترانزستورين    

( و ) يصطططططططططططططمم بوابطططططططططططططة  
 باستخدام مرحلين        

مصططدر  –دليططل التجططارب 
 –مفتططططططططططططططاحين  –هططططططططططططططد ج

 –ترانزسطتورين  –ثنطائيين 
مصطططططططططططططططباح  –مطططططططططططططططرحلين 
أسطططططططططططططالك  -كهربطططططططططططططائي  

 .توصيل 
 
 
 
 
 

 

وضح بالرسم كيف يمكن 
باستخدام ( و ) تمثيل بوابة  

 . مفتاحين 
 

وضح بالرسم كيف يمكن 
باستخدام ( و ) تمثيل بوابة  

 .ثنائيين 
وضح بالرسم كيف يمكن 

باستخدام ( و ) تمثيل بوابة  
 .ستورين ترانز 

وضح بالرسم كيف يمكن 
باستخدام ( و ) تمثيل بوابة  

 .مرحلين 
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 ( أو ) بوابة  
OR Gate 

ذات المططططططدخلين ( أو)يمكططططططن تمثيططططططل بوابططططططة 
ى بالططططططططدارة الكهربائيططططططططة التططططططططي تحتططططططططوي علطططططططط

 مفتاحين كهربائيين موصولين على التوازي 
الحالطططططططة الوحيطططططططدة التططططططططي ال يضطططططططيء فيهططططططططا 
المصططباح عنططدما يكططون كططال المفتططاحين فططي 

 حالة فصل 
 باستخدام ثنائيين ( أو)يمكن تمثيل بوابة 

باسططططططططططططتخدام ( أو)يمكططططططططططططن تمثيططططططططططططل بوابططططططططططططة 
 ترانزستورين  

 

( أو)يصطططططططططططططططططططمم بوابطططططططططططططططططططة  
 باستخدام مفتاحين

 
 
 
 
 

( أو) يصطططططططططططططططططططمم بوابطططططططططططططططططططة 
     نباستخدام ثنائيي

( أو)يصطططططططططططططططططططمم بوابطططططططططططططططططططة  
 باستخدام ترانزستورين    

 

مصطططططدر  –دليطططططل التجطططططارب 
ثنططائيين  –مفتططاحين  –جهططد 

مططططرحلين  –ترانزسططططتورين  –
 -مصطططططططططباح كهربطططططططططائي   –

 .أسالك توصيل 

وضح بالرسم كيف يمكن تمثيل 
باستخدام مفتاحين ( أو)بوابة  

 . 
 

وضح بالرسم كيف يمكن تمثيل 
 .باستخدام ثنائيين ( أو)وابة  ب

وضح بالرسم كيف يمكن تمثيل 
باستخدام ( أو)بوابة  

 .ترانزستورين 
 

 ( ال ) بوابة  
NOT Gate 

 باستخدام مفتاح ( ال)يمكن تمثيل بوابة 
الحالطططططططة الوحيطططططططدة التططططططططي ال يضطططططططيء فيهططططططططا 
المصطططباح عنطططدما يكطططون المفتطططاح فطططي حالطططة 

 فصل 
 ام ترانزستور باستخد( ال)يمكن تمثيل بوابة 

( ال)يصططططططططططططططططططططمم بوابططططططططططططططططططططة  
 باستخدام مفتاح

 
 

( ال)يصططططططططططططططططططططمم بوابططططططططططططططططططططة  
 باستخدام ترانزستور

مصطططططدر  –دليطططططل التجطططططارب 
ثنططائيين  –مفتططاحين  –جهططد 

مططططرحلين  –ترانزسططططتورين  –
 -مصطططططططططباح كهربطططططططططائي   –

 .أسالك توصيل 

وضح بالرسم كيف يمكن تمثيل 
 . باستخدام مفتاح ( ال)بوابة  

مكن تمثيل وضح بالرسم كيف ي
 باستخدام ( ال)بوابة  

 ترانزستور 
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التعططططططططططرف علططططططططططى الططططططططططدارات 
 المتكاملة 

 الدارات المتكاملة 

قطططططع الكترونيططططة صططططغيرة مصططططنوعة مططططن  -
 مادة شبه موصلة 

صططر الكترونيططة متعططددة تحتططوي علططى عنا -
مثطططل الترانزسطططتورات والثنائيطططات والمقاومططططات 

 إلخ  ... 
 توجد على أشكال مختلفة  -

 :تمتاز بما يلي 
 صغر حجمها 

 قلة التكلفة 
 سرعة األداء

 تعدد الوظائف 
 سهولة التعامل معها 

 قلة استهالكها للطاقة  

تصططططططططططططططططططططنيف العناصططططططططططططططططططططر 
اإللكترونيططططططططة كططططططططل حسططططططططب 

 نوعه 
 
 

 -الكتطططططططططططططاب   -السطططططططططططططبورة 
عناصططططططططططر  –أوراق عمططططططططططل 

 الكترونية متنوعة الشكل 

 عرف الدارات المتكاملة  -
 
 
 
 
 
اذكر مميزات الدارات  -

 المتكاملة 

الدارة المتكاملة  
7212 

  NOTتحتوي على ست بوابات  -
 طرف  02تحتوي على  -
الطرف الموجود على يمين التجويف هو -

   0رقم 
 + مع  02الرقم  –يوصل مع  7رقم 

اختبطططططططار الطططططططدارة المتكاملطططططططة 
7212 

 –مصطططدر جهطططد  -السطططبورة 
 – 7212الطططططدارة المتكاملطططططة 
سطططططاعة  –أسطططططالك توصطططططيل 

ثنطططائي   –مفطططاتيح  –فحطططص 
 مشع

 7212عرف الدارة المتكاملة 
مثل بالرسم الدارة المتكاملة 

7212 
مالحظة الطلبة أثناء اختبار  

7212 IC 
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األنشطة والوسائل واملصادر  املهارات لنظرياتاحلقائق والقوانني وا املفاهيم األهداف
 التقويم التعليمية

 

الدارة المتكاملة 
7218 

  ANDتحتوي على أربع بوابات  -
 طرف  02تحتوي على  -
الطرف الموجود على يمين التجويف هو -

   0رقم 
 + مع  02الرقم  –يوصل مع  7رقم 

اختبطططططططار الطططططططدارة المتكاملطططططططة 
7218 

 –مصطططدر جهطططد  -السطططبورة 
 – 7218الطططططدارة المتكاملطططططة 
سطططططاعة  –أسطططططالك توصطططططيل 

ثنطططائي   –مفطططاتيح  –فحطططص 
 مشع

 7218عرف الدارة المتكاملة 
مثل بالرسم الدارة المتكاملة 

7218 
مالحظة الطلبة أثناء اختبار  

7218 IC 

الدارة المتكاملة  
7252 

  ORتحتوي على أربع بوابات  -
 طرف  02تحتوي على  -
يمين التجويف هو  الطرف الموجود على-

   0رقم 
 + مع  02الرقم  –يوصل مع  7رقم 

اختبطططططططار الطططططططدارة المتكاملطططططططة 
7252 

 –مصطططدر جهطططد  -السطططبورة 
 – 7252الطططططدارة المتكاملطططططة 
سطططططاعة  –أسطططططالك توصطططططيل 

ثنطططائي   –مفطططاتيح  –فحطططص 
 مشع

 7252عرف الدارة المتكاملة 
مثل بالرسم الدارة المتكاملة 

7252 
تبار  مالحظة الطلبة أثناء اخ

7252 IC 

الدارة المتكاملة  
7211 

  NANDتحتوي على أربع بوابات  -
 طرف  02تحتوي على  -
الطرف الموجود على يمين التجويف هو -

   0رقم 
 + مع  02الرقم  –يوصل مع  7رقم 

) و بوابة ( أو )و ( و ) يمكن عمل بوابة 
 7211باستخدام ( ال 

اختبطططططططار الطططططططدارة المتكاملطططططططة 
7211 

 
 
 

( أو )و ( و ) بوابة  يكون
باستخدام ( ال ) و بوابة 
7211 

 –مصطططدر جهطططد  -السطططبورة 
 – 7211الطططططدارة المتكاملطططططة 
سطططططاعة  –أسطططططالك توصطططططيل 

ثنطططائي   –مفطططاتيح  –فحطططص 
 مشع

 7211عرف الدارة المتكاملة 
مثل بالرسم الدارة المتكاملة 

7211 
مالحظة الطلبة أثناء اختبار  

7211 IC 
مل مالحظة الطلبة أثناء ع

 البوابات 
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األنشطة والوسائل  املهارات احلقائق والقوانني والنظريات املفاهيم األهداف
 التقويم واملصادر التعليمية

 

333 NE 

 تعتبر من الدارات المتكاملة الخطية  -
 25تحتوي في تركيبها الداخلي على  -

 مقاومة وثنائيين 06ترانزستور و
تستخدم بشكل جيد و بطرق مختلفة  -

كعنصر تحكم في العديد  من الدارات 
 االلكترونية 

 تستخدم كمذبذب عديم االستقرار -
 تستخدم كمذبذب وحيد االستقرار -

زمن الغمزة ) يمكن حساب التردد للومضة 
في دارة الوامض عن طريق العالقة ( 

 : اآلتية 
  0.22=         التردد 

 (R1+2R2) ×  C              

نيططة تعمططل يكططون دارة الكترو 
) ومططططاض  NE 333بهططططا  
 (  غماز

 
 
 

يكططون دارة الكترونيططة تعمططل 
 كمنبه  NE 333بها  

 
يكططون دارة الكترونيططة تعمططل 

 بيانو     NE 333بها  

–الكتطططططططططططططططاب  –السطططططططططططططططبورة 
PCB- 333 NE – 

 –مقاومطططة ثابتطططة  -سطططوكت 
ثنطططططططائي  –مقاومطططططططة متغيطططططططرة 
ترانزسطتور  –باعطث للضطوء 
 ثنائي عادي

ضطاغطة مفطاتيح  –سطماعة 
مقاومططططات ثابتططططة متنوعططططة  –

مصططططططدر  –مرحططططططل -القططططططيم 
 جهد 

 ؟ NE 333عرف 
ما الفرق بين المذبذب عديم 
االستقرار والمذبذب وحيد 

 االستقرار ؟
كوامض  NE 333ارسم دارة 
 ضوئي 

 
 كمنبه NE 333ارسم دارة 

 
 
 

 كبيانو NE 333ارسم دارة 

 لوحة من البالستيك تضم نقاط توصيل لوحة التجارب  
 مجمعة في صفوف أو أعمدة 

التعططططططططططططرف علططططططططططططى لوحططططططططططططة 
 التجارب بساعة الفحص

يكطططططون دارة الثنطططططائي كلمبطططططة 
إشطططططططططارة باسطططططططططتخدام لوحططططططططططة 

 التجارب 

مصططططدر  –لوحططططة التجططططارب 
ثنططططططططططائي باعطططططططططططث  –جهططططططططططد 
 مقاومة ثابتة  –للضوء 

 عرف لوحة التجارب
 

مالحظططططة الطلبططططة أثنططططاء تركيططططب 
 الدارة باستخدام لوحة التجارب  
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Abstract 
 

This study aims to reveal the effect of the strategy of learning through project in 

developing the skills of designing integrated circuits for the tenth grade students. By 

following Mohammed Khamees patterns (2006 ) for education designing.    

 

The researcher chooses the descriptive approach in the analysis phase and the 

experimental approach when he measured the effective of the curriculum through the 

effect of project based strategy through the independent changes in this study by the 

strategy of the project. As it is represented by the changes which follows in 

developing the practical and knowledge skills to design integrated circuits.. 

 

 
 The total of the students are thirty five female students at the tenth grade at 

Hassan Salama High Basic School(A), Gaza Governorate. The researcher has 

prepared the tools of the study which are represented by formative test and the 

cards which concerns the skill of designing   the integrated circuits. The researcher 

also has made sure of the efficiency and the validity of them. 

 

The researcher has followed the steps and stages of Mohammed Khamees in 

designing and developing the curriculum through the strategy of  learning by the 

projects. The pattern has included the following steps: analysis,  designing, 

developing and using. After the using of post experiment of the study and evaluating 

the quantities for the tools of the research. The researcher has used group of statistic 

science of the social science ( SPSS) on the computer. Then the researcher has 

explained the results and representing the recommendations and suggestions.  

 

The study has found out 
 There is significant statistical difference between pre and post experiment at         

( a = 0.05)  among the grades of the students who are taught through individual project 

learning strategy in the knowledge level and the performance. The differences are for 

the post experiment.  

 

There is significant statistical difference between pre and post experiment at          

( a = 0.05)  among the grades of the students who are taught through group project 

learning strategy in the knowledge level and performance. The differences are for the 

post experiment.  

 

There are significant statistical differences between pre and post experiment at      

( a = 0.05)  among the grades of the students who are taught through individual project 

learning strategy and the grade of the students who are taught through group project 

learning strategy at  the knowledge level and  performance. The results are for group 

learning.  
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  The study has also found out that the winning ration for the notice card is about 

(1.39). So the strategy of learning with the individual projects is so effective in 

developing the skills of designing of the integrated circuits for the students. 

 

 The study has also found out that the winning ration for the notice card is about  

(1.8). So the strategy of learning with the group projects is so effective in developing 

the skills of designing of the integrated circuits for the students. 

 

 There has been found out that the size of the effect for the strategy of learning by 

group projects is about more ( 1.02 ) for the knowledge and performance and that is 

great in size. 

 

 

Recommendations on the light of the previous results 

 

1. Using group project strategy in teaching electron and system  unit in the school 

text book.  

2. Holding training courses for teachers on implementing teaching through group 

learning strategy, doing scientific projects, ways of teaching and organizing 

small groups. 

 The study also  ensures the importance of  focusing on performance skills and 

directing teachers towards developing them in an organized and intended way. In 

addition, it ensures the importance of designing different  technology lessons built on 

group project learning strategy.  
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