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ف فعالية برنامج حاسوبي قائم على الذكاءات المتعددة فيي تنميية         هدف هذا البحث إلى تََعرُّ

مهارات البرهان الهندسي لدى طالب الصف الثالث المتوسط، ولتحقيق هيذا الهيدف قيام الباحيث 

بي قائم على الذكاءات اللفظية والبصرية والمنطقيية، كميا عَعيد ااتبيارا  فيي بإعداد برنامج حاسو

( طالبا  تمثي  الالالية فصيوت متئافمية مين طيالب 66مهارات البرهان الهندسي، وااتار عينة من )

الصف الثالث المتوسط من مدرسة الراية المتوسطة بأبهيا فيي منطقية عسيير التعليميية بطريقية 

( 99وعات تجريبية عولى، وتجريبية الانيية، وايابطة، عيدد كي  منهيا )قصدية، مثلوا الالث مجم

( حصيية، درسيير المجموعيية التجريبييية اشولييى   تشيياب  09طالبييا ، واسييت رقر تجربيية البحييث )

المثلثييات  بواسييطة الييذكاءات اللفظييية، والبصييرية، والمنطقييية، والتجريبييية الثانييية بواسييطة 

كاءات، والضابطة بطريقة الئتاب العاديية، وبعيد اتنتهياء البرنامج الحاسوبي القائم على هذه الذ

تيييم تطبييييق ااتبيييار مهيييارات البرهيييان، وتصيييحيح ، ومعالجتييي  إحصيييائيا وفقيييا  شسيييملة البحيييث 

 وفروا .

( بين متوسيطي درجيات 1010وتوص  الباحث إلى وجود فرق دات إحصائيا  عند مستوى )       

والمجموعية الضيابطة فيي التطبييق البعيدي تاتبيار طالب ك  من المجموعة التجريبيية اشوليى، 

مهارات البرهان لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك بيين طيالب المجموعية التجريبيية الثانيية، 

والضيييابطة لصيييالح طيييالب المجموعييية التجريبيييية الثانيييية، وبالمثييي  بيييين طيييالب المجميييوعتين 

ثانييية، كمييا توصيي  إلييى عن البرنييامج التجييريبيتين اشولييى، والثانييية لصييالح طييالب التجريبييية ال

الحاسوبي المقترح اتصف بقيدر مالئيم مين الفاعليية فيي تنميية مهيارات البرهيان الهندسيي ليدى 

طيييالب الصيييف الثاليييث المتوسيييط. وفيييي ايييوء هيييذه النتيييائج، قيييدم الباحيييث بعييي  التوصييييات 

 والمقترحات.
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       The research aimed at investigating the effectiveness of a computer 

program based on multiple-intelligences in developing geometric proof skills 

for third  intermediate school students. To achieve this goal, the researcher 

prepared a computer program based on verbal, visual and logical intelligences, 

and prepared a test of geometric proof skills, and selected in deliberate manner 

a sample of (66) students, represented three classes of third year intermediate 

students with equal levels from al-rayah intermediate school in  Abha, Asir 

district, Saudi Arabia. The sample was divided into  three groups with 22 

students in each one, these groups studied " similarity of triangles " unit in 12 

classes duration and through three different methods: The first experimental 

group studied the unit through the verbal, visual and logical intelligences, the 

second experimental group studied the through the computer program based on 

the assigned intelligences, and the control group studied the unit through the 

usual (traditional) method. At the end, geometric proof skills was tested by 

using the prepared test and results were compared. 

       Results of the research showed that there were statistically significant 

differences at (p=0.01) between the scores of the first experimental group and 

the control group on the post test of geometric proof skills in favor of the 

experimental group, there were statistically significant differences between the 

second experimental group and the control group and the first experimental 

group of the second experimental group and between  the second experimental 

group and the first group favor of the  experimental group, and The program 

had an adequate effectiveness level for developing the geometric proof Skills 

of the third  intermediate school students. 

       Based on these results, the researcher provided some recommendations and 

suggested some future studies.  
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يشهه د العصههر الحههالي هههورات هاالههة فههي ،افههة المشههاالتر وتحههديات طههتى سبريههها  ههرور  تطههوير سسههالي         

التعليم والتعلم إلعداد سفهراد قهادريع علهى مواج هة االر شهار المعرفهي والتزنهير وييهاد  قهدرت م علهى اإلرتها   ،هي 

 كوروا فاعليع ومؤهريع فيما يدور حول م مع سحداث ومتغيرات محلية وعالمية.ي

ولزد ساهمت المستحدهات التزنية في تطوير سسالي  التعليم والتعلمر ،ما ستاحت ال رصة البتكار طرااه         

ت م ومواج هة مها تربوية وفرت المناخ التربوي ال عال الذي يح ز الطهب،ر ويسهاعد علهى رههار  اهتمهام م وريشهابي

 (.7991بين م مع فروق بأسلو، فعال )صادقر 

والحاسههو، سدا  تزنيههة يمكههع س  تسهه م فههي مواج ههة مشهها،  التعلههيمر ،مهها سرههي وسههيلة راجحههة فههي تحسههيع        

روعية التعليم ورفع مستوياتير حيث يوفر بيئة تعليمية ت اعلية تشع  الطال  مشار،اً وريشابيهًاً ر ،هذلي يسهتخد  

راعهها  ال ههروق ال رديههةر ومسهاعد  الطههب، فههي التر،يههز علههى الم هاهيم والتخطههي  والتحليهه  المنطزههي وتنميههة فهي م

 الت كير الريا ي بشك  عا .

ومع هنا سوصت العديد مع ال يئات والمؤتمرات والشمعيات والدراسات باسهتخدا  الحاسهو، فهي        

 International Congress on  لمي لتعليم الريا هياتتعليم الريا يات وتعلم ار فزد سوصى الكورشرس العا

Mathematical Education (ICME)   ر بالتوسهع فهي 7991في مهؤتمره الهدولي المهامع بمدينهة سطهبيلية عها

(ر ،ما 0222استخدا  الحاسو، ،وسي  تعليمي في تدريس الريا يات في مراح  التعليم العا  ) سبو عمير  ر 

(ر والمشلههس 7991ير التعلههيم فههي مصههر )الشمعيههة المصههرية لتكنولوجيهها التعلههيمر حههث المههؤتمر الزههومي لتطههو 

 ,National Council of Teachers of Mathematics (NCTMالزهومي اممريكهي لمعلمهي الريا هيات 

على استخدا  الحاسهو،ر وتويي هي فهي ر،سها، الطهب، ال اعليهة واإليشابيهة داوه  ال صهول الدراسهيةر  (2000

لم م باالستخدا  المناس  والمسئول للتزنيةر وبالمزاب  فزد سوصت العديد مهع الدراسهات والبحهوث وتعمي  تع

 



  0220  والهههدر ;Chio,1997 Izen,1998باسهههتخدا  الحاسهههو، فهههي تعلهههيم الريا هههيات بمختلههه  فروع ههها )

 (.0222محمدر 

توج هات الحديمهة لهويار  التربيهة ويعد استخدا  الحاسو، في تدريس الريا يات للمرحلة المتوسهطة سحهد ال       

والتعلههيم بالمملكههة العربيههة السههعوديةر حيههث سقههرت اسههتخدامي بصههور  تدريشيههةر وملههي عههع طريهه  محههو امميههة 

هههه(ر 7201الحاسههوبية لههدط الطههب، والمعلمههيع سواًلر هههم اسههتخدامي فههي التههدريس هاريههاً )ويار  التربيههة والتعلههيمر 

-02ج: امسس والمنطلزات التي عزدت في جامعة الملي سعود في ال تر  وهو ما سوصت بي ردو  بناء المناه

مع  رور  رب  المزررات الدراسية بتزنيات الحاسو،ر والعم  على تنمية الزدرات والم هارات  07/1/0221

 العزلية العليا.

ةر وبزهاء سههر الهتعلمر وتؤ،د الدراسات والبحوث على الدور ال ّعال للحاسو، في العملية التعليمية التعلميه       

يغلهولر ؛  Jun, 2003; Snelson, 2002) وتنميهة ررتاجيهة الطهب، اإلبداعيهة مزاررهة بطرااه  التهدريس العاديهة

وهههههذا يشههههير رلههههى اإلسهههه ا  الكبيههههر الههههذي يمكههههع س  يزدمههههي  (.0221  عطيهههه ر 0221  آل مط ههههرر 0221

الية عملية التعليم بمساعد  الحاسو، في الحاسو، في تعلم الريا ياتر حيث سطارت بعض الدراسات رلى فع

 & Adiguzel  0220  والههدر 7999الكههر ر   Shyu,1997تنميههة م ههارات حهه  المسههاا  الريا ههية )

Akpiner, 2004؛ Sinclair, 2004وههههذا يشهههير رلهههى س  هنهههاب عبقهههة واصهههة بهههيع  (0222 محمهههدر ؛

رسهة سسهالي  الت كيهر لحه  المسهاا  الريا هية الحاسو،ر والريا يات في تيسير رجراء العمليات الحسهابية ومما

وتنمية الم ارات الريا ية المختل ة سواء ما يتعل  من ا بالعبارات الشبرية سو بالبرها  الريا ي عامة سو ال ندسي 

 واصةر ومع هم يياد  الك اء  على  ،تابة البراهيع الريا ية بصور  صحيحة.

ع سسهلوباً مهع سسهالي  االبتكهار الريا هي النشه ر فالريا هيات ال قيمهة ويعد البرها  مع وج ة رظهر التربهويي       

ل ا بدو  برها ر رال رما ،ارت صحيحة في مات ا ،المسهلمات والبهدي ياتر سو االفترا هات الريا هية التهي تممه  

 (.0222طروط حدية للمساا  الريا يةر وهذا يساهم في تشكي  الريا يات ،علم مستز  بذاتي )سبمةر 

 



ومع جار  آور يهوفر تعلهم البرهها  ال ندسهير ورتزها  م اراتهي ال رصهة المناسهبة سمها  الطهب، ،هي ي  مهوا        

الريا هههيات ف مههها حدسهههيًار لهههذا يشههه  س  يحظهههى البرهههها  ال ندسهههي بمشهههال فسهههي  ومسهههاحة سوسهههع فهههي منهههاهج 

 الريا يات.

  ال ندسهي ي تحها  الطريه  رلهى الميهاديع ( على س  تعلم ال ندسهة وم هارات البرهها0220ويؤ،د ربراهيم )       

(ر 0221الريا ية امورط س،مر مع سي فرع آور مع فروع الريا ياتر وفي مات الصدد يؤ،د ،  مع متهولي )

( علهى سهميهة تعلهم ال ندسهة و هرور  رتزها  م هارات البرهها  ال ندسهي فهي منهاهج الريا هيات 0222والشه ري )

 بمختل  المراح  التعليمية.

وفيما يتعل  باستراتشيات التدريسر فإ  معظم التربوييع يؤ،دو  على مكارهة المهتعلم المتميهز  فهي التعلهيم        

باعتبههاره المحههور امساسههي للعمليههة التعليميههةر اممههر الههذي يوجهه  االهتمهها  المتزايههد بالبحههث عههع اسههتراتيشيات 

سهب  تنميت هار حيهث يحزه  تنويهع امرشهطة  تدريسية وسرشطة تعليمية تراعي ما لهدط المهتعلم مهع قهدراتر وتهوفير

التعليميهههة العديهههد مهههع امههههداث التربويهههة ممههه  تأ،يهههد الهههذات وييهههاد  الشهههعور بالمسهههئولية رحهههو التعلهههيم وتزليههه  

 Armstrong) المشهههكبت السهههلو،ية وبزهههاء سههههر الهههتعلم وييهههاد  اإلرشهههاي ام،هههاديمي وتنميهههة م هههارات التعهههاو 

,1994.) 

 (Multiple Intelligences Theory) بعض النظريهات التربويهة ممه  الهذ،اءات المتعهدد  وهذا ما س،دتي        

 (ر وههي تختله  عهع 7991 (ر ههم قها  بتطويرهها عها  )7921( فهى عها  )Gardnerالتي توص  رلي ها جهاردرر )

ولهيس مشهرد النظريات التزليدية في رظرت ا للذ،اءر حيث يرط جاردرر س  الذ،اء اإلرساري رشاط عزلي حزيزهير 

قدر  للمعرفة اإلرسارية  ولذلي سعى في رظريتي هذه رلى توسيع مشال اإلمكارات اإلرساريةر وليس مشرد تزدير 

 (.Gardner, 1983, 1993رسبة الذ،اء )

وفي  وء هذه النظريةر سجمع عدد مع التربوييع على سري يش  س  ال رتعام  مع م،اء امط ال في التعلهيم        

،هي يسهت يد ،ه   الزاامة على التلزيع المحضر وررما يش  س  رر،ز على امرشطة المتعهدد  الهذ،اءاتبالمناهج 

  .(0221الباير ) ط   مع النشاط الذي يواف  م،اءاتي

 



وارطبقًا مما سب ر فزد ُصممت البرامج التدريسيةر وُسجريت الدراسات والبحوث العديد  الزاامة على        

تشير الدراسات والبحوث السابزة رلى س  استخدا  استراتيشيات التدريس الزاامة حيث الذ،اءات المتعدد ر 

على الذ،اءات المتعدد  تشع  المعلميع ينوعو  في امرشطة والمواق  التعليمية في الوحد  الدراسية الواحد  

 لدييالمرت ع  الذ،اء مما يتي  لك  طال  داو  حشر  الص  س  يست يد مع امرشطة التي تتواف  مع روع

Costanzo, 2001; )  Campbell & Campbell, 1999; Carson,1995  ؛0222  البنار (Chan, 

وهذا بدوره يحسع ت كير الطب، ويؤدي رلى تنشيطي وتنميتي حيث يتعلمو  حس  سسالي  تراعي  2006

 قدرات م ورمكارات م التعليمية.

ى الههذ،اءات المتعههدد  فههي بعههض مههدارس الواليههات المتحههد  وتبههيع الدراسههات والبحههوث التههي اعتمههدت علهه       

اممريكية س  هناب تحسناً داالً رحصااياً لدط الطب، في المواد ام،اديمية التي ،اروا يعارو  مع صعوبات في ار 

 (.Lazear, 1994وملي مع وبل مزاررة رتااج الزياس الزبلي بنتااج الزياس البعدي للطب، في هذه المهواد )

ي مات السهياق تؤ،هد دراسهات سوهرط علهى فعاليهة االسهتراتيشيات الزاامهة علهى الهذ،اءات المتعهدد  فهي ييهاد  وفه

 Bednarالتحصي  في الريا ياتر ويياد  الدافعية رحوهار وتنمية قهدر  الطهب، علهى حه  المسهاا  الريا هية )

 (.Shearer, 2006  0221 عبد الزادر وسبو هاطمر  2002,

على الرغم مع سهمية البرها  ال ندسي ،أحد الم ارات الضروريةر والبيمة في تعليم الريا يات وتعلم هار        

رال س  رتهااج الدراسهات والبحههوث السهابزة وتوصههيات ا تشهير رلههى تهدري مسهتوط الطههب، فهي حهه  مسهاا  البرههها  

  سههيدر 0221  سبههو سههتةر 0227ر   ف ههد0227وفههي رتزهها  م اراتههي المختل ههةر ومههع تلههي البحههوث )ع ارههير 

(ر ،مهها س  هنههاب رههدر  فههي الدراسههات والبحههوث التههي اهتمههت بتنميههة م ههارات البرههها  0221  السههيدر 0221

 ال ندسي لدط طب، المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية. 

بة لهههدط غالبيهههة س  البرهههها  ال ندسهههي يشهههك  صهههعو  -بصههه تي معلمهههاً للريا هههيات -وقهههد الحهههح الباحهههث        

الطههب،ر واصههة فيمهها يتعلهه  بههالتمييز بههيع المعطيههات والمطلههو،ر والترجمههة رلههى رسههم وعبقههات ريا ههية وتنظههيم 

 



وطوات البرهها  ال ندسهي وتحديهد التعميمهات المناسهبة إلتمها  حه  المسهألةر وملهي مهع وهبل تحليه  رجابهات 

ههههر فههي  ههوء 01/7201سههي المههاري مههع العهها  ( طالبههًا بالصهه  المالههث المتوسهه  فههي امتحهها  ال صهه  الدرا12)

مع الطب، تر،وا المساا  المتعلزهة بالبرهها  ال ندسهي  ٪12م ارات البرها  ال ندسير حيث وجد الباحث س  

ا،ت هوا بكتابهة المعطيهات والمطلهو،ر  ٪2من م ا،ت وا بكتابة معطيات المسألة فز ر وس   ٪72دو  ح ر وس  

مع معطيات المسهألة دو  وطهة وا هحة للوصهول رلهى المطلهو،ر والبزيهة ههم  ،تبوا بعض االستنتاجات  ٪2وس  

الههذيع توصههلوا للحهه  الصههحي ر وهههذا يعنههي س  هنههاب صههعوباتال لههدط غالبيههة الطههب، فههي حهه  مسههاا  البرههها  

ال ندسي ورتزا  م اراتير وتزداد تلي الصعوبات تعزيداً ،لمها ارتزلنها للصه وث امعلهىر ،مها قها  الباحهث بهإجراء 

( طالبًا مع طب، الص  المالث المتوس  في م ارات البرها  ال ندسير فوجهد س  01دراسة استطبعية على )

رسههبة اإلجابههة الخطههأ المرتبطههة بم ههارات البرههها  ال ندسههي التاليههة: تحديههد المطلههو، وتحديههد المعطيههات ورسههم 

ر علههى التههوالي. %22ر %12 ر%22ر %02ر %02المسههألة وتحديههد التعميمههات البيمههة للحهه  واإلهبههات هههي: 

ويتض  مع هذه النس  تدري مستوط الطب، في تلي الم اراتر واصة في رسم المسألة وتحديهد التعميمهات 

 واإلهبات.

فههي  ههوء مهها سههب  اتضهه  س  هنههاب قصههوراً فههي م ههارات البرههها  الريا ههي عامههة وم ههارات البرههها  ال ندسههي        

اسهتخدا  طرااه  واسهتراتشيات تزليديهة وغيهر متنوعهة ال تتناسه  مهع واصة لدط الطهب،ر والهذي قهد يرجهع رلهى 

الطب، على اوتبث مستويات م وقدرات م  ول ذا سعى البحث الحالي رلى تعهرث فعاليهة بررهامج حاسهوبي قهاام 

 على الذ،اءات المتعدد  في تنمية م ارات البرها  ال ندسي لدط طب، الص  المالث المتوس .

 حاول البحث الحالي اإلجابة عع امسئلة التالية:       

ما امرشهطة الزاامهة علهى الهذ،اءات المتعهدد  التهي يمكهع مهع وبل ها تنميهة م هارات البرهها  ال ندسهي  -7

 لدط طب، الص  المالث المتوس ؟

لهدط  ما البررامج الحاسوبي الزاام على الهذ،اءات المتعهدد  المزتهرت لتنميهة م هارات البرهها  ال ندسهي -0

 طب، الص  المالث المتوس ؟

 



ما فعالية البررامج الحاسوبي المزترت في تنميهة م هارات البرهها  ال ندسهي لهدط طهب، الصه  المالهث  -1

 المتوس ؟

 سعى البحث الحالي للتحز  مع صحة ال روض التالية:       

المشمهوعتيع الضههابطةر ( بههيع متوسهطي درجهات طهب، 2027يوجهد فهرق دال رحصهااياً عنهد مسهتوط ) -7

والتشريبية امولى )التي درست بواسطة الهذ،اءات الل ظيهةر والبصهريةر والمنطزيهة( فهي التطبيه  البعهدي 

 الوتبار م ارات البرها  ال ندسي لصال  المشموعة التشريبية امولى.

ر ( بههيع متوسهطي درجهات طهب، المشمهوعتيع الضههابطة2027يوجهد فهرق دال رحصهااياً عنهد مسهتوط ) -0

والتشريبيههة الماريههة )التههي درسههت بواسههطة الحاسههو، فههي  ههوء الههذ،اءات( فههي التطبيهه  البعههدي الوتبههار 

 م ارات البرها  ال ندسي لصال  المشموعة التشريبية المارية. 

( بيع متوسطي درجهات طهب، المشمهوعتيع التشهريبيتيع 2027يوجد فرق دال رحصاايًا عند مستوط ) -1

 بي  البعدي الوتبار م ارات البرها  ال ندسي لصال  المشموعة المارية.امولىر والمارية في التط

يتص  البررامج الحاسوبي المزترت بزدر مبام مع ال اعلية فهي تنميهة م هارات البرهها  ال ندسهي لهدط  -2

 طب، الص  المالث المتوس .

 

 هدث البحث الحالي رلى ما يلي:        

ءات المتعههدد ر ودورههها فههي تنميههة م ههارات البرههها  ال ندسههي لههدط طههب، تعههر ث روعيههة سرشههطة الههذ،ا -7

 الص  المالث المتوس 

تصههميم وررتهها  بررههامج حاسههوبي قههاام علههى الههذ،اءات المتعههدد  لتنميههة م ههارات البرههها  ال ندسههي لههدط  -0

 طب، الص  المالث المتوس .

البرها  ال ندسي لدط طب، الص   تعر ث درجة فعالية البررامج الحاسوبي المزترت في تنمية م ارات -1

 المالث المتوس . 

 



 

 ربعت سهمية البحث الحالي مما يلي:       

يمكهههع س  يسهههاعد البررهههامج الحاسهههوبي الزهههاام علهههى الهههذ،اءات المتعهههدد  فهههي تنميهههة م هههارات البرهههها   -7

 ال ندسي لدط طب، الص  المالث المتوس .

امرشهطة الزاامههة علهى الهذ،اءات المتعههدد  فهي تخطهي  وتن يههذ  قهد يسهت يد المعلمهو ر والمشههرفو  مهع -0

 وتزويم دروس الريا يات.

ربمهها يسههتطيع البههاحمو ر والمخططههو  اإلفههاد  مههع البررههامج الحاسههوبي المزتههرت فههي هههذا البحههث سههواًء  -1

بتطهههويرهر سو بإعهههداد بهههرامج مماهلهههة بغيهههة تطهههوير تهههدريس ال ندسهههة واصهههةر والريا هههيات عامهههة بالمرحلهههة 

 متوسطة.ال

يمكع س  يست يد مع اوتبار م ارات البرها  ال ندسي الباحمو ر و،ذلي المعلمهو  فهي تزهدير مسهتوط  -2

 طبب م في تلي الم ارات.

 قد ي ت  المشال سما  الباحميع لمزيد مع الدراسات والبحوث في هذا المشال. -1

زةر و،هههذا االتشاههههات االسهههتشابة لتوصهههيات المهههؤتمرات والنهههدوات ورتهههااج الدراسهههات والبحهههوث السهههاب -1

العالمية التي تنادي بضرور  االهتما  بالتنويع في طرااه  وسرشهطة التهدريس مهع ج هةر وباالهتمها  بتنميهة 

 قدر  المتعلم وريشابيتي مع راحية سورط.

 

 اقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:       

نطزة عسير التعليمية )متوسطة الراية(ر لتوافر عينة مع طب، الص  المالث المتوس  بإحدط مدارس م .7

معم  للحاسو، ومعلم متعاو  مي وبر  في استخدا  الحاسو، وهبهة فصول دراسية بالص  المالث 

 المتوس .

 هه.7209/7212ال ص  الدراسي امول مع العا   .0

 



حتواا ههها وحههد  "تشههابي المملمهههات" مههع مزههرر الصههه  المالههث المتوسهه  مهههع ال صهه  الدراسههي امول  ال .1

 العديد مع مساا  البرها  ال ندسي.

الههذ،اءات الل ظيههة والبصههرية والمنطزيههة مههع الههذ،اءت المتعههدد  التههي حههددها جههادرر  لمناسههبت ا لمههاد   .2

 الريا يات ووحد  ال ندسة مع ج ةر وللطريزة التي سيعد ب ا البررامج الحاسوبي مع ج ة سورط.

يهههي الباحهههث مهههع سدبيهههات ودراسهههات وبحهههوث متصهههلة بالبحهههث الحهههالي توصههه  رلهههى فهههي  هههوء مههها اطلهههع عل       

 التعري ات التالية لمصطلحات البحث:

  

( البررامج الحاسوبي بأري: "مشموعة مع امطر سو امجزاء الصغير  011ر 0222يعرث سبمة وسبو ريا )       

 واسطة الحاسو، لتكويع وحدات تعليمية سو مزررات دراسية".التي يتم ترتي  تتابع ا وتصميم ا وبرمشت ا ب

 ( بأري:"البررامج المصمم بواسطة الحاسو، للمساعد  في عملية التعلم".072ر 0220ويعرفي فوده )       

ويعرفههي الباحههث رجراايههاً بأرههي: البررههامج المصههمم بواسههطة الحاسههو،ر الههذي يحههوي امرشههطة المناسههبة للههذ،اءات 

لبصرية والمنطزية ب دث تنمية م ارات البرهها  ال ندسهي لهدط طهب، الصه  المالهث المتوسه  تحهت الل ظية وا

 رطراث المعلم وتوجي ي.

 

(: بأر هها "قههدر  ر سههية بيولوجيههة لتشههغي  المعلومههات التههي يمكههع Gardner, 2003 ,36)عرف هها جههاردرر       

 ول  المنتشات التي ل ا قيمة في الكيا  المزافي". تنشطي ا في ،يا  هزافي لح  المساا ر سو 

( بأر ا: "مشموعة مع الزدرات العزلية الدينامية المتمايز  في ال رد 022ر 0222وتعرف ا سنية الشافعي )       

المهههتعلم ماتهههير وبهههيع امفهههراد المتعلمهههيع سر سههه مر والتهههي يمكهههع تويي  ههها بت يئهههة بيئهههة تعليميهههة صهههالحة للتهههدري  

 م".والتعلي

 



ويعرف ا الباحث رجراايًا بأر ا: مشموعة مع الزدرات الل ظيةروالبصرية والمنطزية والتي يمكع تويي  ا فهي        

تنميههة م ههارات البرههها  ال ندسههي مههع وههبل امرشههطة المتضههمنة فههي البررههامج الحاسههوبي المزتههرت المناسههبة لكهه  

 من ا.

  

( بأرهي: " الزهدر  علهى الحساسهية للغهة المنطوقهة والمكتوبهة والزهدر  Gardner, 1991 ,42يعرفي جاردرر )       

 على تعلم اللغة واستخدام ا لتحزي  سهداث محدد ".

( بهأري:"الزدر  على استخدا  اللغة بشك  فعالر سواء بشك  ط  ي سو،تابير 77ر 0221ويعرفي السيد )       

 ماع".ويتضمع ملي التحدث والكتابة والزراء  واالست

ويعرفي الباحث رجرااياً بأري: قدر  الطال  على استخدا  الم ارات اللغوية لبست اد  مع امرشطة المناسبة        

 التي يحتوي ا البررامج الحاسوبي في تنمية م ارات البرها  ال ندسي لديي.

  

د صهور مهنيهة وردراب العهالم المراهي بدقههةر ( بأرهي:" الزهدر  علهى التصهور وتوليه71ر 0221يعرفهي السهيد )       

 والم ار  في تكويع الصور الذهنية في غيا، المؤهرات المادية وتصور امطياء في س،مر مع بعد".

( بأرهي:" الزهدر  علهى ردراب العهالم البصهري بدقهة ورعهاد  تكهويع وبهرات 02ر 0221وتعرفي ررا قوحشهة )       

 والص ة المميز  والعم  المكاري وامبعاد والعبقات". بصرية ورؤية الشك  واللو  وال يئة

ويعرفي الباحث رجرااياً بأري: قدر  الطال  على استخدا  التصور الهذهني واإلدراب البصهري لبسهت اد  مهع        

 امرشطة المناسبة التي يحتوي ا البررامج الحاسوبي في تنمية م ارات البرها  ال ندسي لديي.

 

( بأرههي: "الزههدر  علههى تحليهه  المشههكبت بشههك  منطزههير وتن يههذ Gardner, 1991 ,42يعرفههي جههاردرر )       

 العمليات الحسابية بك اء  والكش  عع الزضايا بشك  علمير و،ذلي الزدر  على الت كير المنطزي".

زهههدر  علهههى االسهههتدالل ( بأرهههي:" الزهههدر  علهههى اسهههتخدا  امرقههها  ب عاليهههة وال72ر 0221يعرفهههي جهههابر )و       

 المنطزي والعددي والت كير االستزرااي واالستنباطي".

 



ويعرفهههي الباحههههث رجراايهههها بأرهههي: قههههدر  الطالهههه  علهههى اسههههتخدا  الت كيههههر الريا هههير واالسههههتدالل المنطزههههي        

 لديي. لبست اد  مع امرشطة المناسبة التي يحتوي ا البررامج الحاسوبي في تنمية م ارات البرها  ال ندسي

  

( بأر ههها: "قهههدر  الطالههه  علهههى ردراب عناصهههر المشهههكلة سو الموقههه  21: 0222يعرف ههها الرياطهههي والبهههاي )       

المعههروض عليههي والعبقههات الموجههود  بههيع تلههي العناصههرر وردراب العبقههة بههيع المعطيههات والمطلههو،ر وترجمههة 

لى وطة محكمة لح  المشكلة ال ندسية التي هو بصهددهار ومهع ههم امل اظ رلى رموي بحيث يص  في الن اية ر

 يزو  بتن يذها ليص  رلى ح  ل ار ويتأ،د مع مدط دقة الح  ومبءمتي".

(:"بأر ها قهدر  الطاله  علههى تحديهد عناصهر المسهألة ال ندسههيةر 120ر  0221وتعرف ها فريهال سبهو سههتي )

ظرياتر والزواريع الساب  دراست ار ورعهاد  تشهكيل ار وربط ها معهاً وردراب سبعادهار والعبقة بين ار هم استرجاع الن

 بعبقات استنتاجية بما يس م في الوصول رلى ح  المسألةر سو الوصول للبرها  بطريزة صحيحة مبامة".

قهههدر  الطالههه  علهههى تحديهههد المعطيهههات والمطلهههو، فهههي مسهههاا  البرهههها  ويعرف ههها الباحهههث رجراايهههاً بأر ههها:        

ر ورسم هذه المساا  وتحديد التعميمهات البيمهة لحل هار ومهع ههم رهبات هار وتزهاس بدرجهة الطاله  التهي ال ندسي

 يحص  علي ا في اوتبار م ارات البرها  ال ندسي المعد في هذا البحث.

 

رلي هها ( بأر هها: "الزههدر  علههى ررشههاي امهههداث لبلههوم النتههااج المرجههو  والوصههول 21ر 0222يعرف هها علههي )       

 بأقصى حد ممكع".

 ( بأر ا: "الزدر  على ررشاي ال دث المرجو مع الدراسة".2ر 0222ويعرف ا الش ري )       

ويعرف ها الباحهث رجراايها بأر هها: حشهم التهأهير المناسهه  الهذي يحهدث رتيشههة اسهتخدا  البررهامج الحاسههوبي        

ارات البرههها  ال ندسههي لههدط طههب، الصهه  المالههث الزههاام علههى الههذ،اءات الل ظيههة والبصههرية والمنطزيههة فههي م هه

 المتوس ر والذي يتم قياسي مع وبل اوتبار م ارات البرها  ال ندسي المعد في هذا البحث.

 تضمع البحث الحالي اإلجراءات التالية:       

 



 تحلي  محتوط وحد  "تشابي المملمات" المزرر  على طب، الص  المالث المتوس . .7

 مراجعة امرشطة المعد  وف  الذ،اءات المتعدد  مع وبل الدراسات والبحوث السابزة. .0

 ة المناسبة للذ،اءات الل ظية والبصرية والمنطزية والتي يمكع س  يحوي ا البررامج الحاسوبي. تحديد امرشط .1

 و ع قاامة بامرشطة المحدد . .2

 عرض الزاامة على مشموعة مع المحكَّميع وتعديل ا في  وء آراا م. .1

 و ع الزاامة في صورت ا الن ااية.  .1

 تحديد سهداث البررامج. .7

 تحديد وصااص الطب،ر وطبيعت م. .0

 تحديد الماد  العلمية. .1

 حصر امرشطة المناسبة لك  م،اء مع الذ،اءات المحدد . .2

 رعداد البررامج بناء على سرشطة الذ،اءات بصور  سولية. .1

 المحكَّميعر ورجراء التعديبت البيمة في  وء آراا م. عرض البررامج على عدد مع .1

 تشري  البررامج على عينة صغير  استطبعياً وعم  التعديبت المناسبة وو ع البررامج في صورتي الن ااية. .1

 رعداد اوتبار م ارات البرها  ال ندسي و بطي علميًا. .7

 



اوتيههار عينههة البحههث مههع طههب، الصهه  المالههث المتوسهه  وتزسههيم ا رلههى هههبث مشموعههات: تشريبيههة سولههى  .0

ال ندسهي وتشريبية هارية و ابطةر والتأ،د مع تكافؤ المشموعات عهع طريه  تطبيه  اوتبهار م هارات البرهها  

 قبليًا.

تههدريس وحههد  "تشههابي المملمههات" للمشموعههة التشريبيههة امولههى باسههتخدا  امرشههطة الزاامههة علههى الههذ،اءات  .1

الل ظية والبصرية والمنطزية وللمشموعة التشريبية المارية باستخدا  البررامج الحاسوبي المزترت وللمشموعة 

 الضابطة بالطريزة العادية.

 برها  ال ندسي على مشموعات البحث بعد االرت اء مع تدريس الوحد .تطبي  اوتبار م ارات ال .2

 معالشة النتااج رحصاايًار واوتبار صحة فروض البحث. .1

 عرض رتااج البحث وت سيرها. .1

 تزديم التوصيات والمزترحات. .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 وبيةأواًل: الربامج  احلاس 
 ثانيًا: الذكاءات ملتعددة 
 ثالثًا: مهارات الربهان اهلندسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

تضمع هذا ال ص  مع البحث الحالي البرامج الحاسوبية التعليمية والذ،اءات المتعدد  وم ارات البرهها         

 ال ندسير وفيما يلي ت صي  ملي:

سصههب  الحاسههو، سدا  تربويههة وتعليميههة ورداريههةر ولتو ههي  اسههتخدا  الحاسههو، فههي المؤسسههات التربويههة        

 ( في هذا المشال:797ر 0220( الذي سوردتي سل ت فود  )7والتعليميةر سعاد الباحث تر،ي  الشك  )

 
 
 
 
 
 
 

                

والمشال الذي يرتب  بمو وع البحث الحالي هو االستخدامات التعليمية للحاسهو،ر وههو سحهد سطهكال        

استخدا  الحاسو، في التعليم الذي يستخد  برامج الحاسو، التعليميةر وهي برامج ت دث رلهى تزهديم المهاد  

 بصور  طيزة تزود المتعلم رلى رتزا  التعلم.

يمكهههع تشميهههع امرمهههاط التعليميهههة السهههتخدا  الحاسهههو، فهههي التعلهههيمر والتهههي سطهههار رلي ههها ،ههه  مهههع المنهههاعي       

 ( فيما يلي: 0221( وصزر )0221( والموسى )0221( ومحمد )0227( ووميس )7991)

  ل البررهامج الحاسهوبير حيهث فهي ههذا النهوع يزهو  المهتعلم بهالتعلم مهع وهب

تُعَرُض على المتعلم ال كرُ  وطرُح ار وبعد عر ه ا يهتم عهرض اممملهة المرتبطهة ب هار وقهد تُعهَرُض سحيارهاً 

 الحاسو، في المؤسسات التربوية والتعليمية

 دار   التعليميةالحاسو، في اإل الحاسو، في التربية والتعليم

الحاسو، في 
 التعليم

التعلم مع  
 الحاسو،

التعلم مع  
 الحاسو،

الحاسو،  
 والبرمشة

الحاسو، في اإلدار  
 اموبق تشاه الحاسو، المساوا  في االستخدا  هزافة الحاسو، المدرسية

الحاسو، في اإلدار  
 الص ية

 (7طك  )

 استخدا  الحاسو، في المؤسسات التربوية
 والتعليمية

 



بعههض اممملههة المعا،سههة مههع بعههض امسههئلةر وامجوبههةر وهههو ب ههذا يشههابي رلههى حههد ،بيههر فكههر  التعلههيم 

 قسميع هما: المبرمجر وتنزسم طرق التعلم الخصوصي ال ردي رلى

يههتم الههتعلم بشههك  متتههابعر وهابههت دو  مراعهها  لزههدر  المتعلمههيع ومسههتويات مر وفي هها   -س

وغالبًا ما يكو  المحتوط رصًا فز ر وربما صاحبي سحياراً صوتاً سو رسهوماً تو هيحيًةر وفهي ههذه الطريزهة 

 يتزد  المتعلم في عملية التعلم حس  سرعتي الذاتية.

وهو س،مر برامج الحاسو، ارتشارًار ويمكع مع وبلي تزديم م هاهيم سو م هارات   -،

سو معلومات جديد ر ،ما يمكع تزويم المتعلم مع وبل عملي مع البررامج ر ،ما يمكع توجيي المتعلم 

 إلعاد  تعلم جزء معيعر سو دراسة مو وع آور يمكع س  يس م في تعلم المو وع المطروت عليي.

ويرجههع اوتيههار رههوع الههتعلم الخصوصههي المناسهه  رلههى مشموعههة مههع العوامهه  من هها طبيعههة المههاد  والموقهه         

( رلهى 7992التعليمير ويتحدد مع جملة هذه العوام  روع الدرس المناس  وطياً ،ا  سو فرعيًار ويشير جهابر )

ا يات بشك  ،بير مع الت اعه  س  التعلم الخصوصي ال ردي قد يستخد  سسلو، ح  المشكبت لتدريس الري

 التعليمي.

  ( رلى تدري  المتعلم علهى م هارات سهب  0221وي دث وفزاً لما م،ره الحيلة )

تدريسههه ار حيهههث يزهههد  الحاسهههو، سلسهههلة متعاقبهههة مهههع التهههدريبات والتمهههاريع المتعلزهههة بمو هههوع سهههب  

لتعزيههز مههع قبهه  الحاسههو، بصههحة اإلجابههة سو دراسههتير ويزههو  المههتعلم بإدوههال اإلجابههةر ويحصهه  علههى ا

 تصحي  اإلجابة الخاطئة.

   هي عملية تممي  مشموعة مواق  تحا،ي سحداهًا مع الحيا  لتيسير عر  ار والتعرث على

رتااش ار وملي عند صعوبة التعرث علي ا في الواقع بسب  بعد الزما  سو المكا  سو التعزيد والصعوبة 

غيرهههههار وتعتبههههر بههههرامج المحا،هههها  االفترا ههههية سو الحزيزيههههة الواقعيههههة سو االفترا ههههية سو سو الخطههههور  سو 

حيث تعم  على رطراب حهواس المهتعلم  ليمهر بخبهر  مباطهر  المصطنعة سهم وسحدث برامج المحا،ا ر 

 تشابي الواقع رلى حد ،بير.

 



   ر والتح يهز عمليهة الهتعلمر في ا تدمج عملية التعلم باللع ر حيث تصاح  اإلههار 

وتتخذ عملية التعلم طكًب يشذ، المتعلمر ويشعلي ال ي ارق اللعبة دو  تحزي  ال دث المطلهو، مهع 

عمليهة الههتعلم. وفههي هههذا النهوع يشهه  س  يكههو  المههتعلم علهى درايههة بالم ههاهيم والمعلومههات والم ههارات 

لى ،ي ية لع  هذه اللعبةر ويغ   عهع ال هدث التي يش  س  يتزن ا  مري ربما ينصرث اهتما  المتعلم ر

 التعليمي مع اللعبة التعليمية.

    بالنسهههبة للبهههرامج الحاسهههوبية يوجهههد روعههها  مهههع البهههرامج التهههي تتعلههه  بحههه

 المشكبت:

س. وفي هذا النوع يزو  المتعلم بتحديد المشكلةر هم ،تابة بررامج بلغة معينة مع لغات الحاسو، لح  

 لي المشكلةر يزو  الحاسو، بعدها بالمعالشات والحسابات ورعطاء الح  الصحي .ت

،. سما هنار فيزو  المبرمشو  بكتابة بعض وطوات ح  المشكلةر بينما يزهو  المهتعلم بمعالشهة بعهض 

 المتغيرات.

( بعههض جوارهه  بنههاء البههرامج 0221( وصههزرر )0220فههود ر ) ( وسل ههت7991م،ههر ،هه  مههع المنههاعي )      

 التعليمية الحاسوبية في  وء رظريات التعلمر ويمكع حصر ما سوردوه في النزاط التالية:

   ،ترتب  ،مير مع البرامج التعليمية ب ذه النظريةر والتي اعتمدت سسلو

علهى علمههاء الههن س المعاصهريعر ومههع سطهه ر سعمالهي التههي ارتبطههت الهتعلم الخطههي عنههد سهكنر الههذي سهههر 

بأسلو، بناء البرامج التعليمية هو التعليم المبرمج وطرق التعليم ال ردي. وهو امسلو، الم يمع على 

التعليمر حيث تزسم المعلومة رلى سجزاء بسهيطةر ويهتم الهتعلم عهع طريه  التكهرارر ومهع سطه ر مشهشعي 

(ر الهذي ،ها  سول مهع سرشهأ بهرامج التهدري  Suppesالبهرامج التعليميهة سهوبي ) هذا امسهلو، فهي بنهاء

والمههرا ر ومههع هههم بههرامج الشههرت والتههدري  التههي اعتمههدت علههى تزههديم الشههرت سواًلر ومههع هههم تزههديم 

 امسئلة بن س سسلو، برامج التدري  والمرا .

 



  لتعلمر مع االهتما  بطراا  التدريسر ير،ز البناايو  على تش يز المواد المساعد  ل

مع رواد ،تابة البرامج التعليمية المعتمد  على فلس ة الهتعلم عهع طريه  اللعه  ( Davisويعتبر دي س )

واال،تشاثر التي ترط س  التعلم المصحو، باإلهار ر يؤدي رلى ت اع  المتعلمر وهذا بدوره يؤدي رلى 

 رشات عملية التعلم.

   تبتعهد ههذه النظريهة مرحلهة سبعهد مهع النظريهة البناايهة مهع حيهث البيئهةر

وامدوات البيمة للتعلمر مما يتي  للمتعلم رمكارية التعلم دو  تعليماتر سو رلزا ر ومع مناصهري ههذه 

ر بغههرض تشههشيع امط ههال علههى الت كيههر البنههاء( Logo( الههذي طههور لغههة لوقههو )Papertالنظريههة بههابرت )

وينظر بابرت رلى الط   على سري هو المعلم والمتعلم. وقد ،ا  الغرض مع استخدا  لغة لوقو هو تعليم 

هُتخد مت  سسلو، ح  المشكبتر عع طريه  تحكهم الط ه  ببيئهة الهتعلم بهداًل مهع العكهسر ومهع ههم اس 

 هذه اللغة في مشال الريا يات.

  ريهههد الههتعلمر مهههع وههبل مراعههها  الهههذ،اءات تؤ،ههد الهههذ،اءات المتعههدد  علهههى ت 

المتنوعههة لههدط المههتعلمر وجعلههي محههور العمليههة التعليميههة التعلميههةر و،مهها سههب  فههإ  البههرامج الحاسههوبية 

تسهههتطيع تحزيههه  ملهههي مهههع وهههبل تصهههميم المواقههه  التعليميهههة عهههع طريههه  اسهههتخدا  بهههرامج الحاسهههو، 

 المختل ةر والوساا  المتعدد  وال اازة.

-

 ;Alessi & Trollip,2001اوتل هت المصهادر والمراجهع فهي عهدح مراحه  رعهداد البررهامج الحاسهوبي )       

Dick & Cary,1996; Alessi & Trollip,1991   0220  سل ههت فههود ر 0220سههبمة وسبههو ريههار  

حهت ،ه  مرحلهة  من ها عهدد مهع الخطهوات (ر رال سري يمكهع رجمال ها فهي سربهع مراحه ر ينهدر  ت0221الموسىر 

( يو ه  0الشزايةر حيهث يهؤدي تكامه  ههذه المراحه  رلهى روهرا  البررهامج الحاسهوبي بصهور  ر اايهةر والشهك  )

 (:021ر 0220هذه المراح  )سبمة وسبو ريار 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 وطوتيع فرعيتيعر وهما: تشم  في داول ا ه ،ما تدل عليي التسمية ه

   وتشم  تحلي  المحتوط رلى سجزاء صغير  وتحديد طريزة التدريسر سي تحديد رهوع البرمشيهةر

و،ذلي تحديد روع المهاد  المزدمهةر باإل هافة رلهى تحديهد دور المهتعلم فهي الهتعلم عهع طريه  البررهامج 

 لتحزي  امهداث. 

  بمشاالت ا المعرفية والوجدارية والن س حر،ية ومستويات ،   وتضم تحديد امهداث السلو،ية

مشال وتحديد المحتهوط المهراد تعليمهي عهع طريه  التعهاو  بهيع مصهمم دروس الحاسهو، واموصهااييع 

 في الماد  الدراسية سو معلمي الماد  الدراسيةر والتأ،د مع توفر ص ات ال دث السلو،ي.

 وتحوي ما يلي: 

 يد عنوا  الوحد  الدراسية المبرمشة.تحد 

  تابهههة محتهههوط الهههدرس: حيهههث تحتهههوي البهههرامج التعليميهههة بمسهههاعد  الحاسهههو، علهههى سرهههواع مهههع،

الشاطههات ممهه : طاطههات العنههاويع وطاطههات عههرض الههدروس وطاطههات الت اعهه  وطاطههات امسههئلة 

 واالوتبارات.

  الحاسو، ووصه  تسلسه  عمليهة التخطي  االرسيابي للدروس: لتو ي  العمليات التي يزو  ب ا

 التدريس.

  تصهههميم الهههدروس علهههى الهههورق: حيهههث يهههتم تصهههميم طاطهههات البررهههامج علهههى الهههورق  لعر ههه ا علهههى

 مختصيع في المشال والتأ،د مع مبءمت ا.

 مرحلة التحلي  والتصميم

 مرحلة االوتبار والتزويم

 مرحلة اإلرتا  مرحلة النسخ  والتوييع

 (0طك  )

 مراح  رعداد البررامج الحاسوبي

 



   تصميم امطر)الشاطهات(: حيهث ير،هز هنها علهى عناصهر الشاطهة وحشهم الحهروث وتناسه  املهوا

 حب ا مع حر،ة وصوت بشرط سال تؤهر على المحتوط العلمي.وبساطة الرسو  وو وح ار وما يصا

  اوتيار لغة برمشة الحاسو،: ومع وبل ها يمكهع تن يهذ وطهة الهدرسر ومن ها لغهات البرمشهة ورظهم

 التألي . 

  ررتههها  المهههواد المسهههارد : وتشهههم  دليههه  المعلهههم والمهههتعلم والمبهههرمجر وينبغهههي س  تكهههو  وا هههحة

يما رما ،هها  البررهههامج موج ههاً لطهههب، المراحهه  التم يديهههة ومشههتملة علههى سطهههكال تو ههيحيةر السههه

 واالبتدااية وما طاب  ا.

 وتشم  روعيع مع التزويم هما: 

  التزهويم سهنهاء التحليه  والتصهميمر واإلرتها : ويهتم ملهي عهع طريه  تطبيه  البررهامج الحاسهوبي علههى

  في البررهامج وتعديلهي فهي  هوء رتهااج ههذا مشموعة ممملة لل ئة المست دفة  لمعرفة رزاط الضع

 التطبي .

   التزويم سهناء التن يذ: حيث يطب  البررامج في مرحلتي الن ااية على مشموعهة ممملهة سيضهاً والتعهدي

 في البررامج في  وء رتااج التطبي .

ة اإلرتها  بعد مرحلة التزهويم بنوعيهي الشزاهي فهي مرحله  

والكلهههي فهههي مرحلهههة التن يهههذر تهههأتي مرحلهههة االستنسهههاخ للبررهههامجر ومهههع ههههم توييع ههها علهههى المؤسسهههات 

التعليمية  لتطبيز ا بعد االطمئنها  علهى سر ها تحزه  مواصه ات البهرامج التعليميهة الشيهد ر ويهرتب  ب هذه 

ى امج هز ر ،مها وطه  لههي المرحلهة متابعهة توييهع البررهامج رلهى مكها  االسهتعمالر والتأ،ههد مهع عملهي عله

 وررطاد امفراد المعنييع رلى طريزة استعمال البررامج.

( رلى بعض العناصهر التهي 0220( وسبمة وسبو ريا )7991( والمناعي )7991سطار ،  مع الخطي  )       

 كع ترتي  ملي ،ما يلي:ينبغي س  يحوي ا الدرس المحوس   مع البرامج التعليميةر ويم

 



   ،تزود المتعلم بعنوا  البررامج ومؤل ي و،ي ية دراسهتي وتهاريخ اإلرتها  ورظها  الحاسهو

 الذي يعم  عليي والذا،ر  المطلوبة لتشغيلي و،ي ية االرتزال بيع رطاراتي والخرو  مني وطرق اإلجابة.

  تعلم مههع عنههوا  ،هه  درس سو وحههد  مههع وحههدات وفي هها يههتم  الترحيهه  بههالم

 البررامج مصحوباً ببعض المؤهرات التي تشذ، المتعلم مم  الصوت والصور  والحر،ة واملوا .

   حيهث يطله  الحاسهو، مهع المسهتخد  ردوهال اسهمي  لكهي يهتم

 امج.مخاطبتي بي في الشاطات البحزة وامرشطة المصاحبة للبرر

    وهههو م ههم واصههة رما ،هها  الههدرس التعليمههي مههع رمهه  الههتعلم الخصوصههي

 لتحديد مستوط المتعلمر والذي يتم في  واي تحديد رزطة بداية المتعلم.

  تحههوي محتويههات البررههامج ،املههةر مههع حريههة االوتيههار للمو ههوعات ورزطههة

 خرو  مع البررامج متى ما سراد المتعلم ملي.البداية وحرية ال

    وهههي الشاطههة الرايسههة فههي البررههامجر حيههث يههتم عههرض المههاد

 التعليمية حس  رم  البرمشيةر مع تخصيص طاطة لك  هدث تعليمي مع سهداث المحتوط التعليمي.

   يههتم تعريهه  المههتعلم بنتيشههة تعلمههي سواًل وهههي سساسههية فههي البررههامجر حيههث

 بأولر مع تعزيز اإلجابة الصحيحة بالصوت والصور  والمؤهرات امورط.

  وهذا يعتبر مع مميزات البررامج الشيدر حيث يحت ح بسش  استشابات

 المتعلم والدرجات التي حص  علي ار ورسبة اإلجابات الصحيحة رلى الخطأ.

   وهو التزويم الختامير وفهي بعهض البهرامج يكهو  ههو ر سهي االوتبهار الزبلهير

 وربما ُسجر ي عليي بعض التعدي ر ويُعَتَمد على رتااشي في اتخام الزرارات المتعلزة بالبررامج والمتعلم.

 كهي يتزهوط فهي المهاد  وفي ها يهتم توجيهي المهتعلم رلهى سرشهطة سو مصهادر معلومهات  ل

 التعليمية التي يزدم ا الحاسو،ر مع سج  التوفي  بيع ما تعلمي في الحاسو،ر وبيع المن ج الدراسي.

 .تتي  للمتعلم س ولة مغادر  البررامج في سي مو ع مني 

 



ملية التعلم عع طري  البررهامج التعليمهي ( لتو ي  ،ي ية سير ع1ولزد قا  الباحث بتصميم الشك  )       

 المحوس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ر وسهبمة Maddux, Johnson, Willis, 1997يمكهع تلخهيص مها م،هره ،ه  مهع مهادو،س وآوهرو  )       

 ( بشأ  تزويم البرامج التعليمية الحاسوبية في النزاط التالية:0220وسبو ريا )

تمر عملية تزويم البررامج الحاسوبي قب  تطبيزي بمرحلتيع سساسيتيع  

 هما:

   ويههتم عههع طريهه  التطبيهه  ال ههردي للبررههامج علههى سحههد المتعلمههيعر ومههع هههم مبحظههة

 وء ملي.المشكبت التي تواجي المتعلم سهناء عملي مع البررامج والتعدي  والتحسيع في  

 البداية

 الزبلي االوتبار

 المزدمة

ه  حز  المستوط 
 المطلو،؟

 توق 

 ادو  رلى تعلم  البررامج

 االوتبار البعدي

مستوط ه  حز  ال
 المطلو،؟

 رعم

 رعم

 ال

 ال

 (1طك  )

 سير عملية التعلم عع طري  البررامج الحاسوبي
 

 



  ويهتم فههي بيئههة قريبهة مههع بيئهة الههتعلم الحزيزيههة  للتعهرث علههى اتشاهههات

المتعلميع تشاه البررامج والوقت المطلو، لتعلمير وملي لتشنه  المشهكبت التهي يمكهع س  تحهدث 

 سهناء تطبيزي.

 ج الحاسوبية التعليميةر وهما:هناب سسلوبا  لتزويم البرام 

   ويحتا  رلى وبر  وف م لنظريات الهتعلم وتطبيزات ها  م  تزهويم البهرامج

 Gagneالتعليمية يختل  عع تزويم الكت  ومصادر المعلومات امورطر وقد اقتهرت جاريهي وبريشهز )

& Briggs المعرفية وهي: التشوي  واإلهار  وتحديد يمع ( عد  محكات للبرمشية الشيد  وف  النظرية

التعلم ومناسبة البررامج لمستوط المتعلم وتعري  المتعلم بأهداث التعلم وعرض الممير وتوفير التغذية 

الراجعة وتزويم التعلم والتحصي  لدط المتعلم ويياد  قدر  المهتعلم علهى االحت هاظ بالتحصهي  وارتزهال 

 سهر التعلم.

    ال بد مع تزويم الشوار  ال نية للبرامج الحاسوبية حتى تحز

 (:7ال ااد  التربوية والتعليميةر وقد قا  الباحث بتلخيص هذه الشوار  في الشدول )

 (7جدول )
 معايير قياس ، اء  البررامج الحاسوبي التعليمي

المرورة في استخدا   عم  البررامج بك اء  مناسبة مساحات الشاطات مراعا  سهداث المو وع
 البررامج

 توييع تعلم البررامج توقع استشابات المتعلم رموم  مناس  لإلطارات س ولة المحتوط
 تزديم فرص تعليمية ر افية ويم استشابات المتعلمتز س ولة االستخدا  والتحكم في البررامج مناسبة رجراءات البررامج  

  س ولة مغادر  البررامج   ولو المعلومات مع الحشو مراعا  سهمية الدروس
   تدعيم المؤهرات لعملية التعلم مناسبة الخطوات للمتعلم
   الخلو مع اموطاء اإلمباية  مناسبة التصميم المنطزي 

        

مكع و ع استمار  بالمعايير والمواص ات السابزة لتزويم البررامج التعليمي بما يت   مع وعلى سية حالر ي        

 طبيعة البررامج وطبيعة المو وع وسهدافي ومستوط المتعلم.

 هناب رمومجا  لتزويم البررامج الحاسوبي هما: 

 



  تبطههة بتزههويم البررههامج الحاسههوبي مههع ج ههة ، ههاء  وهههو عبههار  عههع سسههئلة مر

البررهامجر والمههذ،ور  فههي النههوعيع امولر والمهاري مههع سسههالي  التزههويمر ويشها، عن هها بههه )رعههم( سو )ال(ر 

وملي حس  توفرهها فهي البررهامج مهع عدمهير ومهع ههم يهتم التعهدي  فهي  هوء النتهااج المستخلصهة مهع 

 رجابات هذه امسئلة. 

   ويكو  على طهك  متهدر  ،مها فهي مزيهاس ديكهارت بشهك  هبههي سو وماسهي

 مم : )مواف  جداًر مواف ر غير مواف ر غير مواف  رطبقًار ليس مناسبًا(.

كع االست اد  مع التزنية في يبحح الم تم بالريا يات سر ا تتماطى مع التزنيةر ومع هذا المنطل  فإري يم       

تعلههيم الريا ههياتر وحيههث ر  الريا ههيات عزبههة يعههاري من هها معظههم الطههب، فههي مختلهه  المراحهه  التعليميههةر فههإ  

 (.7991المشتمع  يأم  س  يزد  حلواًل للمشكبت التعليمية مع وبل التزد  التزني )الحايمير 

الحاسو، رشأ سصًب لتس ي  العمليات الحسابية والمنطزية وترب  الحاسو، بالريا يات عبقة وطيد  ر ف       

في ماد  الريا ياتر وهناب جملة مع المميزات التي يمتاي ب ا الحاسو، ت رض علينا تساؤال عع مهدط رمكاريهة 

استخدامي في المساعد  في تدريس الريا ياتر ومع جملة هذه الميزات قدرتي على رجراء العمليهات الحسهابية 

بدقة وسرعة هاالةر و،ذا قدرتي على النمذجة والمحا،ا ر وح  المساا  الريا يةر ،ما سري سصب  متوفراً والشبرية 

 في سغل  المدارس رلى حد ،بير.

ولما للحاسو، مع دور فاع  في تعليم الريا ياتر فإ  عدداً ،بيراً مع الدراسات والبحهوث التهي قاررهت        

و، وطهههرق التعلهههيم التزليديهههةر سطهههارت رلهههى س  بهههرامج تعلهههيم الريا هههيات بهههيع تعلهههيم الريا هههيات بواسهههطة الحاسههه

المدعمهههة بالحاسهههو، س،مهههر فعاليهههة مهههع البهههرامج التهههي اسهههتخدمت الطهههرق التزليديهههة فهههي التعلهههيم )سمههه  وصهههاورةر 

7990.) 

يسهههتطيع الحاسهههو، تشسهههير ال هههو  بهههيع الت كيهههر الهههواقعي والت كيهههر التشريهههدي واصهههة بالنسهههبة لطهههب، المرحلهههة 

متوسطة ،ما ههو الحهال فهي ههذا البحهث الهذي يتعامه  مهع طهب، الصه  المالهث المتوسه ر وفهي ههذا الصهدد ال

 



( على س  التعليم بواسطة الحاسو، يَُمكحع مع تعليم وتعلهم الم هارات المتزدمهة 0221يؤ،د السواعي ووشا  )

 في ح  المساا ر وهي قدرات سساسية للت كيرر والبرها  الريا ي.

 ( دور الحاسو، في تعليم وتعلم الريا يات فيما يلي:7991حدد سبو الخير) ولزد       

 .يساعد التعليم بواسطة الحاسو، على رفع مستوط التحصي  في ماد  الريا يات 

  يسههاعد التههدري  والتمههريع عههع طريهه  الحاسههو، علههى رجههراء العمليههات الريا ههية ال،تسهها، الم ههارات

 الريا ية.

 س  قدراتير واستعداداتي ومستواه التعليمير مما يتي  ال رصة للمهتعلم فهي يوفر اهتمامًا بك  طال  ح

 االعتماد على ر سي في تحصي  ماد  الريا يات والتحكم في عملية التعلم.

 .يساهم في ا،تسا، المتعلم م ار  ح  المساا  الريا ية وتنمية الت كير المنطزي لديي 

 شهههة وبنهههاء الخواريميهههات ممههها ينمهههي لديهههي م هههار  حههه  يتهههي  ال رصهههة سمههها  المهههتعلم للتهههدري  علهههى البرم

 المشكبت.

  تساعد رمكارية الحاسو، في املوا  والرسو  البيارية الملورهة والرسهو  المتحر،هة فهي تو هي  الم هاهيم

 الريا ية وعب  رواحي الضع  في الم ارات الريا ية.

 ال في ها وا،تسها، م هار  الحه  تساعد املعا، الحاسوبية على تهذوق الريا هيات وتزهدير رهواحي الشمه

 واتخام الزرار.

 .،يعتبر الحاسو، وسيلة فعالة لتشخيص وعب  اموطاء الريا ية لدط الطب 

   اسهههههتخدا  الحاسهههههو، ،هههههأدا  للمحا،ههههها  تسهههههاعد المهههههتعلم علهههههى ف هههههم بعهههههض المو هههههوعات الريا هههههية

   الريا يات.،االحتماالت والميكاريكار وهذا لي تأهير ريشابي على تحصي  المتعلميع لماد

ومهع مظهاهر االهتمها  بالحاسهو، فههي التعلهيم بالمملكهة العربيهة السههعودية مشهروع الملهي عبهد ا  الههوطني        

ههر حيث ،ا  مهع سهدافهي اسهتخدا  الحاسهو، 7207الستخدا  الحاسو، في التعليم الذي بدس رقراره في عا  

ههه ب هدث 7202مى المكتبات رلى مصادر الهتعلم عها  في التعليم في جميع المواد الدراسيةر و،ذلي تغيير مس

 (.7201استخدا  الحاسو، في العملية التعليمية )البطاطير 

 



 

( سههم وصهااص الحاسهو، ،وسهيلة تعليميهة فهي تعلهيم 7991( رزهًب عهع ميخاايه  )0222سطار محمهد )       

 ت البرها  ال ندسي ر وهذه الخصااص يمكع رجمال ا في النزاط التالية:ال ندسةر وم ارا

  الت اعهه  بههيع الحاسههو، والطالهه  فههي حصههة ال ندسههة يشعلههي طرفههاً رشههطاً فههي العمليههة التعليميههةر ،مهها

 يساعده على ا،تشاث وطئي بن سي.

 .يساعد على تحلي  اإلجابات وتحديد مواطع الضع  وتزديم الحلول بسرعة فاازة 

 هم في تحزي  مستويات معرفية سعلى مم  التحلي  والتر،ي  وح  المشكبت وتنميهة الزهدر  علهى يسا

 الت كير واالبتكارر مما يشعلي وسيلة مات فعالية في تعليم ال ندسةر وتنمية م ارات البرها  ال ندسي.

   ال ندسهي والهتعلم يوفر الحاسو، استراتيشيات متنوعة ،التعلم الذاتي لماد  ال ندسة وم ارات البرها

مع سج  اإلتزا  ،ما يساعد على مراعا  ال روق بيع المتعلميع عند تعلم م ل ا.

مع النظريات الحديمة رسبيًار بدست على يد هوارد جاردرر في الواليات المتحد    تعد الذ،اءات المتعدد        

 Frames  of Mind: The Theory of Multiple)ر العزه   (ر والتهي سوردهها فهي ،تابهي سطه7921عها  )

Intelligences) ( حيهههث يشهههير جهههاردررGardner, 2003  رلهههى س  الهههذ،اء يممههه  مصهههطلحًا لتنظهههيم ووصههه )

 الزدرات اإلرسارية في عبقت ا بالسياقات المزافية التي تتطور في ا هذه الذ،اءاتر ويتضمع هذا المحور ما يلي:

 (ر رال س  7921( م،هههاءات عههها  )1رغهههم س  وبصهههة سبحهههاث جهههاردرر فهههي تحديهههد الهههذ،اءات بهههدست ب هههه )     

 (ر هم س ي  رلي ا فيما بعد م،هاءا  7991( م،اءات في عا  )2دراساتير وسبحاهي المستمر  جاءت لتتضمع )

ود جهاردررر و،بهار علمهاء ههذه النظريهة (ر ومع جاره  آوهر سسه رت ج ه0221هما الوجودي والروحي )حسيعر 

مع سممال توماس سرمسترورج ودي يد اليير و،لي هورد مهوريس ودي يهد بر،نهرر وغيهرهم سسه رت فيمها بعهد عهع وجهود 

 



( م،ههههههاءات حههههههددها جههههههاردرر 2( روعههههههًا مههههههع الههههههذ،اءات المتعههههههدد ر واقتصههههههر الحههههههديث هنهههههها عههههههع سهههههههم )17)

(Armstrong, 20000221سيعر   ح0221 جابرر 0220  جروا ر  Laser, 2003:ر وهي ،ما يلي) 

وههو الزهدر  علهى اسهتخدا  الكلمهات ب اعليهة طه  يًا سو ،تابيهًار ويتضهمع السه ولة فهي   

 ررتا  وتزديم اللغة وردراب ال روق بيع الكلماتر ويستخد  في االستماع والكتابة والزراء  والتحدث.

ب العالم بدقة وتكويع صهور  عزليهة لحه  المشهكبت المكاريهةر وهو الزدر  على ردرا  

 و،ذلي الزدر  على ف مر وردراب العبقات بيع امطكال ال ندسية.

وهو الزدر  على اسهتخدا  امرقها  ب اعليهة والتعهرث علهى العبقهات المشهرد  وعمه    

اسههتزرااية واسههتداللية مههع الزههدر  علههى  عبقههات وارتباطههات بههيع مختلهه  المعلومههات والت كيههر بطريزههة

 اإلقناع.

وههههو الزهههدر  علهههى اسهههتخدا  الشسهههم فهههي التعبيهههر عهههع المشهههاعر وامفكهههار وحههه    

 المشكبت.

وهههو الزههدر  علههى التعبيههر عههع امطههكال الموسههيزية وردرا، هها وولهه  المعههاري التههي   

ت والشههرس الموسههيزير ويظ ههر هههذا الههذ،اء فههي تههذوق تههبو  يتكهو  من هها الصههوت واإلحسههاس لإليزاعهها

الزههرآ  الكههريم وفههي المزههرايع والمنشههديع وفههي سههشع الشمهه  والكلمههاتر ،مهها سرههي يظ ههر فههي امطههعار 

 وترتي  ورظم امبيات والزوافي.

وهههو الزههدر  علههى ف ههم اإوههريعر وردراب ال ههروق بههيع امفههراد واصههة مهها يتصهه    

  م ومشاعرهمر والتصرث في  وء ملي. بدوافع

وهههو الزههدر  علهى معرفههة الههذات وف م ها والتصههرث علههى سسهاس هههذه المعرفههةر سي سرههي   

يكو  قادرًا على تكويع صور  حزيزية عع ر سي بما تحتويهي مهع قهدرات واسهتعدادات وجواره  قهو  سو 

  ع .

والتمييهز بهيع امطهياء ،النبهات والحيوارهات والصهخور وهو الزدر  على ف هم الطبيعهةر   

 والسح  والمعاد .

 



( المعلميع رلى  هرور  مراعها  Carriero, 1998بعد ي ور رظرية جاردررر وجي التربويو ر ومن م ،اريرو )       

كهو  م،هاًء واحهدًار به  العديهد مهع الهذ،اءات الذ،اءات المتعدد  لدط الطب، وعد  النظر رلي م على سر م يمتل

( علهى سهميهة تهوفير سدوات وطرااه  الهتعلم Campell, 1999المت اعلة والمتكاملة فيما بين ار ،ما تؤ،هد ،امبه  )

 المختل ة لتنمية ،افة م،اءات المتعلميع.

مراعهها  ال ههروق بههيع  ومههع الم ههم عنههد تطبيهه  الههذ،اءات المتعههدد  فههي عمليههة التعلههيمر جديههة المعلههم فههي       

المتعلمههيعر وعليههي س  ي ههتم بميههول م وقههدرات م والعمهه  علههى االسههت اد  مههع هههذه الزههدرات فههي عمليههة تعلههيم م 

وتعلم هههمر وعهههع طريز ههها يمكهههع للمعلمهههيع تنميهههة معهههرفت م بهههالمتعلميع والسهههمات ل هههم باال،تشهههاث والهههتعلم بعهههد  

اعات الدروسر ويمكع سيضا س  تستخد  مهع سط هال مها سطكالر ،ما يمكع تطبيز ا في تنظيم المن ج وتصميم ق

 قب  المدرسة وطب، المراح  التعليمية المختل ة وطب، التخصصات الم نية سيضًا.

وتؤ،د هذه الذ،اءات على العمليات التي يتبع ا العز  في تناول محتوط الموقه  ليصه  رلهى الحه ر ومهع        

 (:Armstrong, 1994لمتعدد  حيث رر ا )هنا تتحدد امهمية التربوية للذ،اءات ا

 تحدد رم  التعلم عند المتعلم مع وبل مشموعة الذ،اءات التي يستخدم ا في موق  التعلم. -7

تسهههاعد المعلهههم فهههي تنويهههع اسهههتراتيشياتي التدريسهههية  ليراعهههي اوهههتبث م،هههاءات المتعلمهههيع وسرمهههاط  -0

 تعلم م.

 دد  ما عدا المكورات المعرفية لك  م،اء.تزد  رمومجاً مرراً للتعلمر وغير مزيد بزواعد مح -1

 تزد  مخططاً لطرق التعلم مع سج  تنمية الشوار  المختل ة مع الذ،اء. -2

ولزد سهارت هذه النظرية عد  قضايا تربوية من ا تحزي  مبدس التمييز سو الت ري  بيع جميهع الطهب، بمعرفهة        

لههه ر ولهههيس قيهههاس م،ااهههير وتحديهههد امسهههس البيولوجيهههة طهههرق اسهههتخدام م لهههذ،اءات مر و،ي يهههة تنميهههة م،هههاء الطا

 والمزافية للذ،اءات المتعدد ر و،ذا تنمية م ارات الزياد  لدط الطب،ر وا،تشاث الموهوبيع من م.

 



بحاجههة لتوسههيع لزههد ،هها  للههذ،اءات المتعههدد  رسهه ا  ،بيههر فههي التعلههيمر حيههث و ههحت بههأ  المعلمههيع          

اإليهههاتر وامدوات التهههي تسهههتخد  فهههي تن يهههذ االسهههتراتيشيات التدريسهههيةر وفهههي مختلههه  المهههواد التهههي يزومهههو  

 بتدريس ا.

بيد س  النظرية لم تساهم فزه  فهي عهب  محهدد لشواره  تعليميهة هارويهةر به  سهاهمت فهي تنظهيم جواره          

دط للمناهج لتنشي  عزول الطهب، الهذيع يتهابعو  تعلهيم م ،ارت م ملة في ي  الطريزة العاديةر وفي ر افة م

(ر فالمعلم الذي يستخد  استراتيشية الهذ،اء المتعهددر ال طهي سرهي يختله  Armstrong, 2000في المدارس )

عع المعلم الذي يستخد  الطريزة التزليديةر  فامول يزضي ،غيره وقتاً سما  طببير لكني يوي  في تدريسي طيئا 

ر   طلبَتي رلى البيئة المحيطة إلحضار مواد تسهتخد  سهنهاء الهدرسر وقهد يطله  مهن م مع البيئ ة المحليةر وقد ُيخ 

بناء سطياء ملموسة للتأ،د مع ف م مر ،هذلي فإرهي يشعه  الطلبهة قهادريع علهى التعامه  معهًا بطريزهة مختل هةر ،هأ  

ك  فهههردير سو يهههرب  الخبهههرات يعملهههوا بمشموعهههات صهههغير  سو مشموعهههات ،بيهههر ر ويخطههه  بحيهههث يتعلمهههو  بشههه

 السابزة بالخبرات البحزةر ،ما يرب  وبرات المتعلم الشخصية ومشاعره مع ما يدرسي.

وب ههذا امسههلو، المتعههدد رنتزهه  مههع مشههرد التعلههيم التزليههدي رلههى مشههال تعلههيم واسههع يشههارب فيههي المههتعلم        

ء البصهرير والهذي يتحهرب بشهك  دااهري سهنهاء ويحاورر فالمعلم الهذي يرسهم صهور  علهى السهبور  يسهتخد  الهذ،ا

التدريس يستخد  الذ،اء الشسمير ومع يعطي الطب، وقتاً للت اع ر ف و يستخد  الذ،اء الذاتير والذي ُيَكوح  

مشموعات ت اعلية مع الطب،ر ف و يستخد  الذ،اء االجتماعير والذي يعلم مع وبل البيئة واتصال الطب، 

رات ههها ف هههو يسهههتخد  الهههذ،اء الطبيعهههير ومهههع هنههها يتهههي  تطبيههه  الهههذ،اءات المتعهههدد  طرااههه  ب ههها والت اعههه  مهههع مكو 

(ر وجمهه  وال ويههدي Armstrong, 2000وسسههاليَ  مختل ههًة ومتعههددً  للههتعلمر وقههد سورد ،هه  مههع: سرمسههترورج )

اهه  ( طرااهه  التعلههيم الزاامههة علههى هههذه الههذ،اءاتر واقتصههر الباحههث هنهها علههى الطرا0221( وحسههيع )0221)

الخاصهة بالهذ،اءات الل ظيهة والمنطزيهة والبصهرية  الرتباط ها بمو هوع البحهث الحهالير وههذه الطرااه  تتضه  فههي 

 ( التالي:0الشدول )

 

 



 (0جدول )

 طراا  التعلم وف  الذ،اءات المتعدد  

   

 الل ظي
والنزههها  وسلعههها، الكلمهههات  المحا ههرات

والرواية والزصة و،تابة  المشهبت وتمميه  
 امدوار ....

الكتهههه  ه امطههههرطة ه الكراسههههات ه 
 الطوابع .......

اقرس عع ه ا،ت  حول ه تحهدث عهع ه 
 استمع رلى .....

 البصري
التمميههههههه  المراهههههههي  والنشهههههههاطات ال نيهههههههة 
واملعههههها، التخيليهههههة والتخطهههههي  العزلهههههي 

 ..واالستعار ...

رسومات ه وراا  ه فيهديو ه مشموعهة 
الليشوهه سدوات فنيههة ه وههداع البصههر ه 

 الكاميرا ه الصور.....

ارظهههر رلهههى الرسهههم ا لتهههالي ه الحهههح ه 
ارسههم وريطههة عزليههة ه الحههح العبقههة 

 في الشك  ..... 

 المنطزي
العصهه  الههذهني وحهه  المسههاا  والتشربههة 
العلميههة والحسهها، العزلههي وحهه  المسههاا  

 ، الرقمية......واملعا

آالت حاسهههوبية ه حاسهههو، ه سدوات 
علميههههههة ه سلعهههههها، وسلغههههههاي ريا ههههههية 

.......... 

حههدد الكميههة ه فكههر بشههك  دقيهه  ه 
بههههرهع ه سهبههههت صههههحة ه سعهههه  قيمههههة 

........ 

الرتزال مع م،اء رلهى آوهر ليهتم تنشهي   لزد جاءت الذ،اءات المتعدد  لتزد  المعرفة العلمية مع وبل ا        

،  م،اء على حد ر وبالتالي يتم تزديم ا بأسالي  التدريس التي تتناس  مع سرماط الهتعلم المختل هة حتهى تتهات 

 ال رصة لمخاطبة ،  متعلم مع المدو  الذي يناسبي.

ط المتعلمهههيعر فالهههذ،اء وتهههدريس الريا هههيات يسهههتطيع س  يهههدعم ههههذه الهههذ،اءات المختل هههةر ويراعَي ههها لهههد       

المنطزي يمكع س  يستممر في تعليم الريا هيات مهع وهبل حه  المسهاا  الريا هية المختل هة الل ظيهة وال ندسهية 

ومساا  البرها ر والمنط  وغيرهار ،ما س  الذ،اء الل ظي يظ ر فهي قهراء  المسهألة وتحديهد معطيات ها ومطلوب هار 

صص وتممي  امدوار ووراا  الم اهيم في تزهديم دروس الريا هياتر والرب  بين ما للوصول للح ر وتويي  الز

سمهها الههذ،اء البصههرير ف ههو عمههد  فههي تعلههم الريا ههياتر وملههي مههع وههبل الرسههو  والصههور وامطههكال ال ندسههية 

وعهههرض المحتهههوط مهههع وهههبل الرسهههو  البياريهههة المختل هههة وتكهههويع الصهههور الذهنيهههةر وبالممههه  مهههع بزيهههة الهههذ،اءات 

 امورط.

ههع الطههب، مههع تعلم هها         واسههتخدا  المعلمههيع لطرااهه  وسرشههطة هههذه الههذ،اءات فههي تههدريس الريا ههيات يَُمكح

بطريزههة راجحههة وممتعههة عههع طريهه  ف ههم سعمهه  للم ههاهيم والمسههاا  الريا ههيةر فالصههعوبة التههي يشههدور ا فههي ف ههم 

ما يعهدو  رمهام ر سو يمملور ها بلعه  الريا يات عع طري  تمريع الورقة والزلهم ،ميهراً مها يسهتوعبور ا بسه ولة عنهد

 



  ع ارههههي والخزرههههدارر 7991  عههههدسر 7991امدوارر ممهههها يشعهههه  تعلم ههههم عميزههههًار ورابعههههًا عههههع ف ههههم )جههههابرر 

0222.) 

وبالممهه  فههإ  تعلههم الريا ههيات باسههتخدا  الههذ،اءات المتعههدد  يشعهه  المحتههوط قريبههًا مههع حيهها  الطههب،        

(ر وب ههذا يمكههع س  تسههاعد 0221  صههال ر Mark, 1997م فههي تعلم هها )ومرتبطههًا بههواقع م ممهها يزيههد رغبههت 

 استراتيشيات التدريس الزاامة على الذ،اءات المتعدد  في تعليم الريا يات مع وبل تطبيز ا في غرفة الص . 

 ررطهههاديًا باسهههتخدا  الهههذ،اءات المتعهههدد ر ( طريزهههة لتصهههميم درس تعليمهههير ودلهههيبً 0221سورد حسهههيع )       

 ولشميع المراح  التعليمية يمكع تلخصي ا فيما يلي:

   تحديد ال دث الرايس مع وبل حصر النزاط الرايسة التي سهوث يستعر ه ا الهدرس وتحديهد الكته

 المتصلة بي وصياغة هدث الدرس.

 .تحديد النزاط التي سوث يستعر  ا الدرسر وير،ز علي ا 

  يم عع طري  تحديد طراا  وسسالي  تزويم الطب، واستخدا  اموراق وامقب  وطرق تزييم امداء التزو

 وتزييم الدرس الحالي والدروس المست اد  مني وتحديد عبقتي بالعالم الواقعي.

 .تحديد الم ارات المطلوبة التي يلز  توافرها لدط الطب، إلتزا  الدرس الحالي 

 ويشم  تحديد الذ،اءات المراد التدريس مهع وبل ها سو تنميت ها فهي الهدرس  تحديد المو وع الرايسر

 وامرشطة المناسبة ل ا.

 .)تحديد سرماط التعلم المستخدمة في الدرس )سمعي ه بصري ه لمسي ه حر،ي 

 .حصر المصادر وامدوات المرتبطة بالذ،اءات المحدد ر وطرق االست اد  من ا 

 د الهدور الهذي يزهو  بهي الطاله  وولهي سمهره فهي رههراء النشهاط المنزلهير تحديد الواحبات المنزلية وتحدي

 و،ذا النشاط والواج  الذي يزو  بي الطال .

 



   حصر طرق التغذية الراجعة  لتزويم رشاط المعلم وتعلم الطب،ر وما الذي لم يتم ررشايه؟ وماما سح

 الطب، وما الذي لم يحبوه؟.

 المالث المتوس . الص :

 : الداار .المو وع

 يتوقع في ر اية الدرس س  يكو  الطال  قادراً على س  يميز الداار . ال دث:

 رجراءات وسرشطة التدريس:

 عم  داار  جماعية بأ  يمسي ،  طال  يد اإور "الذ،اء االجتماعي والشسمي". .7

   بالل  بشسمي "الذ،اء الذاتي والشسمي".عم  داار  بواسطة ،  طال .0

 البحث عع دواار في حشر  الص  "الذ،اء البصري". .1

 عم  دواار في مشروعات التربية ال نية "الذ،اء البصري والشسمي". .2

 تألي  رشيد بسي  عع الداار ر سو االستعارة بامراطيد التعليمية الشاهز  وررشادها" الذ،اء الموسيزي". .1

 اسطة الداار  "الذ،اء الل ظي".تممي  سدوار بو  .1

 مزاررة مساحات الدواار"الذ،اء البصري والمنطزي". .1

 ارسم هبث دواار مختل ةر هم رتب ا حس  مساحت ا مبتداا بأ،برها. التزويم:

 يتضمع هذا المحور ما يلي:       

ري ات البرها  ال ندسي في امدبيات التربويةر حيث عرفي العديد مع التربهوييعر فيعرفهي به  لزد تعددت تع       

(Bell,1994,139( بأرههي: "مناقشههة تزههد  طههواهد تزنههع طخصههًا بزضههية معينههة". ويههرط عبيهههد )س  711ر 7991 )

و رلهى االقتنهاع رلهى البرها  روع مع المعالشة التي ت دث رلى اإلقناع بصحة قضية ما مهع وهبل تزهديم سدلهة تهدع

( بأرهي: "رهوع مهع المعالشهة التهي ت هدث 771ر 0221يعرفهي محمهد ) حد التأ،د مع صحة تلي الزضيةر بينمها 

 



رلى اإلقناع بصحة قضية ما مع وبل سدلة متتابعة مع العباراتر يستنب  ،  من ا مع سابزت ا استناداً رلى طواهَد 

( 072ر 0221يعرفهي المليشهي )المنطه "ر وقريبهاً مهع ههذا التعريه   معترثال بصحت ار واستنباطًا بأساليَ  يزرها

بأري: "عبار  عع معالشة ل ظيةر سو رمزية تتمم  في تتابع مع العبهارات ُتسهتنَب  ،ه ن من ها مهع سهابزت ا اسهتناداً رلهى 

التالي يمكع طواهَد معترثال بصحت ا )المسلمات والنظريات والمعطيات(ر واستنباطًا بأسالي  يزرها المنط ". وب

الحهههه  الههههذي تتطلبههههي المسههههألةر والمكههههو  مههههع جملههههة مههههع الخطههههوات المنطزيههههة تعريهههه  البرههههها  ال ندسههههي بأرههههي 

 .المتسلسلةر المبني بعض ا على بعضر والتي تنطل  مع معطيات المسألة للوصول رلى المطلو،

دفاً سساسههياً مههع سهههداث تههدريس ال ندسههةر وتههدريس الريا ههيات عامههةر حيههث يعتبههر تعلههيم وتعلههم البرههها  ههه       

( رلهى س  ،ه  مسهتوط ت كيهري معهيع لهي مسهتوط محهدد مهع البرهها  Hiele & Pierre, 1999يشير فها  هايه  )

الريا ير وهذا يدل على س  تعليم البرها  عند تدريس الريا يات يكسه  المهتعلم م هار  الت كيهر ليمارسه ا فهي 

 ير ويمكع حصر سهمية تعليم البرها  ال ندسي في الريا يات المدرسية فيما يلي:حيات

 تعتبر البراهيع ال ندسية م ار  م مة مع م ارات ح  المساا . -س

 ييسر تعلم البرها  ال ندسي النماء العزلير ويساعد على التعلم الذاتي. -،

المنطزيهة وتهذ،ر الحزهاا  والم هاهيم يوفر البرها  ال ندسي سدلة جديد  تساعد على اسهتيعا، الزهواريع  - 

 والمبادئ الريا ية عع طري  بناء عبقات بين ا ر افة رلى التحز  مع صحة تلي المبادئ والعبقات.

يساعد على تكويع وحد  مع  الخبرات الريا يةر وتكويع عبقات متبادلة بين ار بحيث تصب  وبرات  -د

 رات المتزدمة لخبرات الحزة.تالية لخبرات سابزةر وتزو  فيما بعد بدور الخب

يكسههه  تعلهههم البرهههها  ال ندسهههي الزهههدر  علهههى حههه  المشهههكبت الحياتيهههة مهههع وهههبل ا،تسههها، سرمهههاط  -ه

 الت كيرر ،ما يشع  المتعلم يتذوق امسالي  االستنباطيةر ويزدر رمكاريات العز  التي سودع ا ا  

 رياه.

ات هههههذا البرههههها ر ممهههها يسهههه   تعلههههم يسههههاعد تعلههههيم البرههههها  ال ندسههههي علههههى ر،سهههها، المههههتعلم مزومهههه -و

 المو وعات ال ندسيةر وبالتالي  التغل  على صعوبات ا.

 



للبرها  ال ندسي دور م م في تعليم وتعلم التطبيزات الريا ية رمطيًة ،ارت سو غير رمطيةال  ولذا يشير     -ي

 كير في ( رلى سري يش  توجيي االهتما  رحو تعليم سسالي  الت7991( وسبمة )7992،  مع مينا )

 البرها ر وطرق التعبير عع صياغتي.

 

وهي سرماط الت كير التي يتبع ا العز  لكي يص  رلى ح  سو برها  للمساا  والنظريات والزواريع الريا يةر         

م المعالشههات والحلههول ( علههى  ههرور  التمييههز بههيع رههوعيع مههع امرشههطة العزليههة عنههد تزههدي7929ويؤ،ههد سههيد )

والبههراهيع للمواقهه  والمسههاا  الريا ههية للطههب،ر وهههي مهها ُيطلهه  عليههي سسههالي  الت كيههر فههي البرههها ر ويمكههع 

  تو ي  هذيع امسلوبيع للت كير في البرها  ال ندسي فيما يلي:

وتعنههي امرشههطة العزليههة التههي يزههو  ب هها الطالهه  للوصههول رلههى مطلههو،  : 

المسههألة بمعلوميههة معطيات ههار وغالبيههة مسههاا  الريا ههيات المدرسههية تزههو  علههى سسههاس ريشههاد البرههها  

بمعلوميهههة المعطيهههاتر ومعرفهههة النتيشهههة المطلهههو، الوصهههول رلي ههها فهههي االتشهههاه مهههع المعطيهههات رلهههى 

 المطلو،.

سهألة ال وهذه امسالي  يزو  ب ا الطال  عندما يواجهي موق هاً يممه  م  

يشار في ا رلى ما تنت ي رليير وتظ ر الحاجة الستخدام ا الت كيرية سيضاً عندما يُطَاَل  الطال  بح  

 مساا  بطرق متعدد .

 ( هذيع امسلوبيعر لكع بت صي  آورر وباسميع آوريعر وت صيل ما ،ما يلي:7991ويورد طوق )       

بالمعطيهات ومحاولهة اسهتنتا  مها يمكهع من ها  ويتلخص في س  الت كير يبهدس 

مههع رتههااج تههؤدي رلههى البرههها ر وهكههذا االسههتمرار فههي اسههتنتا  رتههااج سوههرط مههع هههذه النتههااج حتههى 

سههتنتاجات بتعريهه  سو الوصههول رلههى رهبههات المطلههو،ر وفههي جميههع وطههوات البرههها  يههتم تههدعيم اال

مسلمة سو رظرية مع توجيي الت كير بصور  داامة رحو رهبات المطلو،.

ويبهههدس ههههذا امسهههلو، للت كيهههر فهههي البرهههها  بهههالمطلو،ر ههههم البحهههث عهههع  

احتماالت تؤدي رلى المطلو،ر ويستمر بحث هذه االحتماالت حتى الوصول رلى االحتمال الهذي 

 



ر ف و يسير في و  معا،س بالنسبة لألسلو، امولر ويتمشى هذا امسلو، مع يتحز  بالمعطيات

الت كير التأملير ومع سسلو، ح  المشكبتر فاالحتماالت التي تحز  المطلو، هي ال روض في 

الت كيههر التههأملي وفههي سسههلو، حهه  المشههكبتر واالحتمههال الههذي يكههو  حههًب للمسههألة هههو ال ههرض 

 وض.الذي بزي بعد اوتبار ال ر 

وينبغههي التنبههي رلههى س  الت كيههر بامسههلو، التحليلههي س،مههر رشاحههاً فههي الوصههول رلههى البرههها  مههع امسههلو،        

التر،يبهههي فهههي ،ميهههر مهههع امحيههها ر ولكهههع تسهههشي  البرهههها  فهههي جميهههع الحهههاالت سهههواًء س،ههها  الت كيهههر بامسهههلو، 

 ري يبدس بتسشي  المعطيات.التحليلير سو التر،يبي يتم دااماً طبزاً لألسلو، التر،يبير سي س

توجد سطكال ،مير ر وعديد  لصياغة البرها  ال ندسي مت   علي ها بهيع الريا هييع ام،هاديمييع والريا هييع        

    التربوييع ومن ا:

  

يحتهههوي العمهههود امول علهههى  يأوهههذ البرهههها  فهههي ههههذا الشهههك  صهههور  عمهههوديع متزهههابليعر حيهههث

الخطههوات المتتاليههة للبرههها ر ويحتههوي العمههود المههاري علههى امسههبا، المزابلههة ل ههذه الخطههواتر وهههذه 

امسبا، سما س  تكو  معطًى سو مسلمة سو رظريةر وسهم ما يميهز ههذا الشهك  سرهي يسهاعد الطاله  علهى 

ويههذ،ر السههب  فههي العمههود المههاري   ههب  برهارههي  مرههي ال يكتهه  وطههو  دو  معرفههة سههبب ار حيههث يعلهه 

 للخطو  التي ،تب ا في العمود امول.

 

وفي هذا الشهك ر يأوهذ البرهها  صهور  وطهوات متتاليهة دو  م،هر امسهبا، المزابلهة لكه  وطهو  

  رلى وبر  ( س  الوصول رلى رهبات صحة قضية ما سمر يحتا 7991مع وطوات البرها ر ويرط عبيد )

ودراية ورظر  طمولية وتحلي  للموق ر هم رعاد  تر،يبي بمرورة ويزظة عزليةر ،ما يتطله  التعهرث علهى 

المعطيات والمطلو، وتحلي  المطلو، في  وء المعطيهاتر وفهي  هوء الخهواص والنظريهات السهابزة 

 



لت كيهرر ولهيس سسهلوباً ل ذه الزضية فهي النظها  الريا هي الهذي ينتمهي رليهير والتحليه  هنها ههو سسهلو، ل

 للبرها ر ب  رري يساعد على رسم وطة مناسبةر وتتابع مع التحر،ات تؤدي في الن اية رلى المطلو،. 

( الم ار  الريا ية بأر ا: "قدر  المهتعلم علهى اسهتخدا  امسهالي  017ر 7999يعرث اللزاري والشم  )       

الريا ية ،االستنتا  وح  المساا  الريا هية بسه ولة ويسهرر وفهي سقه  وقهت ممكهع عهع  الصحيحة في العمليات

 اإوريع".

( م هار  البرهها  ال ندسهي بأر ها: "قهدر  الطاله  علهى ردراب عناصههر 21ر 0222ويعهرث الرياطهي والبهاي )       

العبقههة بههيع المعطيههات المشههكلة سو الموقهه  المعههروض عليههي والعبقههات الموجههود  بههيع تلههي العناصههرر وردراب 

والمطلو،ر وترجمة امل اظ رلى رموي بحيث يص  فهي الن ايهة رلهى وطهة محكمهة لحه  المشهكلة ال ندسهية التهي 

 هو بصددهار ومع هم يزو  بتن يذها ليص  رلى ح  ل ار ويتأ،د مع مدط دقة الح  ومبءمتي".

الهه  علههى تحديههد عناصههر المسههألة ال ندسههية ( بأر هها: "قههدر  الط120ر  0221وتعرف هها فريههال سبههو سههتة )       

وردراب سبعادههها والعبقههة بين ههار هههم اسههترجاع النظريههات والزههواريع السههاب  دراسههت ا ورعههاد  تشههكيل ا وربط هها معههاً 

 بعبقات استنتاجية بما يس م في الوصول رلى ح  المسألةر سو الوصول للبرها  بطريزة صحيحة مبامة".

( على  رور  اتساع رظرتنا المستزبلية للم ارات الريا يةر وتطورها مع تطهور ال كهر 7991ويؤ،د عبيد )       

 البشري والتزد  التكنولوجير ومع بين ا م ارات البرها  الريا ي على صحة قضية ما جبرية ،ارت س  هندسية.

يت ها لهدط المتعلمهيعر ولزد اعتنى التربوييع بتحديد م ارات البرها  ال ندسي  وملهي مجه  تدريسه ا وتنم       

(ر والتهي احتهوت ومهس م هارات رايسهية للبرهها  7991ومع تلي الم ارات تلهي الزاامهة التهي حهددها متهولي )

 ال ندسي يمكع تلخيص ا فيما يلي:

 م ار  التحلي : وتتضمع رسم المسألة وتحديد المعطيات والمطلو، والتمييز بين ما. -س

النتههااج مههع المعطههىر واطههتزاق رتههااج جديههد  مههع بيهها   م ههار  اسههتنتا  العبقههات: وتتضههمع اطههتزاق -،

 السب .

 



م ههار  الوصههول لل كههر  العامههة للحهه : وتشههم  تحديههد العبقههة بههيع المعطههى والمطلههو،ر والههرب  بههيع  - 

 النتااج التي توص  رلي ا.

م ههار  الحهه  بههأ،مر مههع سسههلو، سو طريزههة: وتشههم  اسههتخدا  طههرق البرههها  المختل ههة للوصههول رلههى  -د

 طكال مختل ة.الح ر وبأ

م ههار  مراجعههة الحهه : وتتضههمع الحكههم علههى سههبمة الخطههوات المتبعههةر وا،تشههاث الخطههأ ر  وجههد  -ه

 وتصحيحي.

( م هارات البرهها  ال ندسهي ،التهالي: م هار  رسهم المسهألة وتحديهد المعطيهات 0227بينما يحهدد ع ارهي )       

وطهأ برهها  هندسهي وصهياغة برهها  هندسهي  والمطلو، وم ار  استنتا  مضاميع هندسية وم ار  رهبات صهحة سو

( سربههع وطههوات سو م ههارات لحهه  المسههألة 0221فهي  ههوء ال كههر  العامههة ورعطههاء المطلههو،. ويضهع ال ويههدي )

 الريا ية هي: ف م المسألة وو ع وطة للح  وتن يذ الح  ومع هم التحز  مع صحة الح .

يبحههح التههداو  والتشههابي رلههى حههد ،بيههر بههيع هههذه  وبعههد هههذا العههرض للم ههارات التههي حههددها التربويههو ر       

الم اراتر ومع هنا يمكع التوص  لزاامة بم ارات البرها  ال ندسي تشمع معظهم تلهي الم هاراتر والتهي تهرتب  

بالم ارات التي يحتاج ا طال  الص  المالث المتوس ر ويمكع تنميت ا لديي عند تعلم وحد  "تشابي المملمات" 

الحاسههوبي المعههدر وهههي: تحديههد المعطيههات ه تحديههد المطلههو، ه رسههم المسههألة ه تحديههد  مههع وههبل البررههامج

 التعميمات لبيمة للح  ه اإلهباتر ويمكع تو ي  هذه الم ارات فيما يلي:

وهو ما يطل  عليي ف م المسألة الريا ية  ولذا تم جمع ما في  (7) -س

تا  مترابطتا ر فمن مها تتكهو  المسهألةر وههي تُعنَهى بتحديهد المعطيهات م ار  واحد ر ،ما سر ما م ار 

في ا بدقة متناهيةر وبالتالي تحديد المطلو،ر فالمسألة الريا ية بص ة عامة مكورة مع طزيع معطى 

ومطلههو،ر وهمهها مههع سسهه   م ههارات البرههها  ال ندسههي فههي تحديههدهمار فمههع وههبل قههراء  المسههألة 

ر وارتبههاه تتضهه  ،هه  من مههار ومههع هههم تحديههدهما بسهه ولة ويسههرر ورغههم سهه ولة اسههتخراج مار رال  بتهأ ال

 سر ما مع سهم ر،ااز تحديد وطوات الح ر والبرها  الصحي  للمسألة المعطا .

 ( تدمج كمهارة واحدة، إال أنه عند احلل ستكتب كمهارتني منفصلتني بالشكل: املعطيات: ............. املطلوب:............... 1)

 



رسم المسألة ال ندسية ،ذلي مع سهم م ارات البرهها  ال ندسهير وههي   -،

ترجمههة بياريههة بصههريةر وليسههت ترجمههة رمزيههةر وتههتم بتتبههع ترجمههة لمعطيههات المسههألة ومطلوب ههار ولكن هها 

معطيههات المسههألة بالترتيهه ر ورسههم ا وطههو  وطههو  حتههى ر ايههة المطلههو،  م  المطلههو، قههد يتضههمع 

وطوات يؤدي رسم ا رلى رتما  الشك  ال ندسي سو البيهاري الهذي يتهرجم المسهألة بشهك  صهحي  ممها 

رظريهات م مهة يحتاج ها الحه  ال تتضه  رال مهع الرسهم يس   حل ار ب  قد يكش  الرسم عع رتااجر و 

الصحي ر وسيتم تنميت ا لدط طب، الص  المالث المتوس  مع وبل وطوتيع هما: تحديد وطوات 

 الرسم مرتبة باستخراج ا مع المعطياتر والمطلو، ومع هم تن يذ الرسم.

س  هنههاب فشههو  بههيع وتعنههي س  ،هه  مسههألة تتطلهه  حههًب سي   - 

المعطيههات والمطلههو،ر ورد  هههذه ال شههو  يههؤدي رلههى الحهه  الصههحي  للمسههألةر ولههع يتههأتى رد  هههذه 

ال شو  رال عع طري  التعميمات التي تشم  النظريات والنتااج والزواريعر وهي عبار  عع تعميمات قهد 

الههذي يحهه  بههي مههرت بالطالهه  فههي سههنوات مضههتر سو فههي الصهه  الههذي يههدرس فيههير سو فههي الههدرس 

المسهألةر رال ر  حه  جميهع المسهاا  ال يتوقه  عنهد حهد النظريهةر سو النتيشهة التهي درسه ا فهي آر ها به  

البد مع رظرياتر ورتااج سورط متضمنة سابزة حتى الوصول رلى تطبي  النظرية سو النتيشة اإريةر ومهع 

 هنا تأتي سهمية هذه الم ار ر و،ذلي صعوبت ا.

الم ار  السابزة حيث يتم تطبي  التعميم سو التعاميم السابزة المحدد  في الم ار  وهي راتج  -د

الرابعة  لكتابة رهبات المسألةر وبالتالي رتما  حل ار وب ذا يتم التوص  رلى الح  الكام  للمسألةر ومع 

 هنا يمكع تلخيص م ارات البرها  ال ندسي فيما يلي:

 الح  الكام  للمسألة  عميمات البيمة للح + اإلهبات المعطيات + المطلو، + الرسم + الت

ويتم تدري  الطب، على ،تابة ح  مساا  البرها  بشك  م ص ر بحيث يبدس بكتابة المعطيات هم        

 المطلو،

ر وبعدها يكوح  الرسم الصحي  للمسألةر ليكت  في الن اية اإلهبات ل ار بعد س  يحدد مهنيًا سو ،تابياً 

 مات التي تساعده في الوصول لإلهبات الصحي .التعمي

 

 



( بعض النزاط الم مة التي ينبغي مراعات ا عند تدريس ال ندسهة 0220(ر وربراهيم )7991يذ،ر طوق )       

ع الت كيهر والبرها  ال ندسير وقب  تنيمهة م هارات البرهها  ال ندسهير وملهي مهع سجه  الوصهول رلهى مسهتويات مه

المتكاملههة فههي وياا  ههار والمتتابعههة فههي تسلسههل ار والتههي ينبغههي مراعات هها قبهه  تنميههة م ههارات البرههها  ال ندسههير 

 ويمكع رجمال هذه النزاط فيما يلي:

 البدء بالتعرث على امطكال عمومًار ومعرفة سسماا ار بمعنى س  ُيَحدَّد ،  طك ر ويذ،ر اسمي. -س

سية ممه  الخه  المسهتزيم والزاويهة والتعامهد والتهوايي والزوايها المتبادلهةر التعرث على الم اهيم ال ند -،

 والمتناير  والمتزابلة بالرسس...... رلخ. 

تصههني  امطههكال ال ندسههية المختل ههة طبزههًا لخاصههية معينههة ممهه  عههدد ام ههبع سو عههدد الزوايهها سو  - 

 عبقة ام بع ببعض ا سو غير ملي.

اسهة وصااصهي ممه  قطهر الهداار  والهوتر ومحيط ها و،هذلي تسهاوي تحلي  ،  طك  رلهى مكوراتهي ودر  -د

 الزوايا وام بع في بعض امطكال.

 التمييز بيع امطكال ال ندسية مم  المملمات وامطكال الرباعية وغيرها. -ه

 مزاررة امطكال بعض ا ببعض مع حيث التكافؤ والتشابي والتطاب . -و

 ودور المسلمات والنظريات في البرها  ال ندسي.ردراب معنى االستدالل واالستزراء والبرها   -ي

ممارسة البرها  ال ندسي بالمعنى المشردر وليس مشرد مزاررة محسوسة سو  ر، سمملة مخال هة سو  -ت

 موافزة للمسألة.

الحرص في ملي ،لي على س  يكتس  الطال  الم ار ر وليس فز  الوصول رلى مسهتوط التصهني   -ط

ملي حتى تسير دور  الهتعلم بنشهاتر فهإ  تمبيهت الم هار  سمهر الي  والتعميم دو  ا،تسا، الم ار ر و 

 الستمرارها.

 



ر 0221   محمههدر 7991  سبههو يينههةر 7991وتشههير امدبيههات فههي مشههال تربويههات الريا ههيات )عبيههدر        

( رلههى وطههوات م مههة يمكههع اتباع هها فههي تنميههة م ههارات البرههها  ال ندسههي 0221  سههبمةر 0221المليشههير 

 وهي:

دري  الطهههب، علهههى تحديهههد المعطيهههات والمطلهههو، فهههي سي موقههه  وصهههياغت ما بصهههور  صهههحيحة تههه  -س

 ومختصر .

 تدريب م على و ع وطة للح ر مع وبل تحلي  المطلو، وربطي بالمعطيات. -،

 رب  وطوات الح  بامسبا، والتعلي  المناس  لك  وطو .  - 

   المطلو،ر و،أري معطيات.التأ،يد على عد  الخل  بيع المعطيات والمطلو، سو عد  استخدا -د

 تعليم الطب، ،ي  يترجمو  المسألة رلى رسم هندسي بصري قب  الزيا  بالبرها .  -ه

يمكههع البههدء بتمههاريع سهه لة يمكههع برهار هها بسهه ولةر مههع رطههعار الطههب، بالصههبر عنههد المحههاوالت غيههر  -و

 الناجحة.

ما ينبغي ربه  المسهاا  بحيها  تعميم البرها  ليشم  دروس ال ندسةر وغيرها مع فروع الريا ياتر ،  -ي

الطهب، حتههى يشهعروا بههأ  البرهها  هههو لغهة الحيهها ر ويهدر،وا سهميتههي فهي حهه  المسهاا  الريا ههية وغيههر 

 الريا ية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



المتعهدد  فهي تهدريس  حوط هذا ال ص  مشموعة مع الدراسات والبحوث السابزة التي تناولت الهذ،اءات       

الريا ياتر و،ذلي التهي تناولهت اسهتخدا  بهرامج حاسهوبية فهي تهدريس ال ندسهة والبرهها  وم اراتهير. وفيمها يلهي 

عرض ل ذه الدراسات والبحهوثر متضهمنة مها توصهلت رليهي مهع رتهااجر يلهي ملهي التعزيه  علهى ههذه الدراسهات 

 والبحوث.

( بدراسة هدفت رلى تعرث سهر تدريس ح  المشكبت الريا ية عهع طريه  Carson,1995قا  ،ارسو  )       

استخدا  الذ،اءات المتعدد  على ، اء  ح  المشكبت الريا ية لدط الطب،  مع مشموعات تختل  في ها 

( طالباً مع 772ي والية فلوريدا في سمريكار وتكورت عينة الدراسة مع )الزدر  على التعلم والخل يات المزافية ف

طههب، الصهه  الخههامس بإحههدط المههدارس االبتداايههة هناايههة اللغههةر وهههؤالء الطههب، مههع موي صههعوبات الههتعلمر 

( طالبهًار ودرسهت حه  المشهكبت 19ومحدودي الم ار  باللغة اإلرشليزيةر وقسهمت رلهى مشمهوعيع: تشريبيهة )

( طالبههًار ودرسههت حهه  المشههكبت بالطريزههة العاديههةر وتوصهههلت 19دا  الههذ،اءات المتعههدد ر و ههابطة )باسههتخ

الدراسة رلى س  مستوط طب، المشموعة التشريبية ،ا  سفض  وسعلهى مهع مسهتوط طهب، المشموعهة الضهابطةر 

رتهااج الدراسهة ولوحح تحسع مستواهم مع وبل طرت المشكبتر واإلبداع فهي ريشهاد الحلهول ل هار وسطهارت 

سيضا رلى س  استخدا  الذ،اءات المتعدد  ساعد في تعزيز تزد  الطب،ر وفي ف م م للمعلومات المعزد ر وفي 

ارخهههراط م س،مهههر فهههي الهههتعلم رتيشهههة لبسهههت اد  مهههع رشهههاطات الهههذ،اءات المتعهههدد ر و،شههه ت ،هههذلي سرهههي يمكهههع 

طههب،ر ومههع هههم تزههديم االسههتراتيشيات التعليميههة االسهت اد  مههع الههذ،اءات المتعههدد  لتحديههد رزههاط الزههو  لهدط ال

 على سساس رزاط الزو  لدي م.

( دراسهة بعنهوا  "فاعليهة الهذ،اءات المتعهدد  فهي تعلهم الريا هيات McGraw,1997،ما سجهرط مكشهرو )        

ذ،اءات في الص  السابع ومزاررة استراتيشيات التعزيز"ر وملي مع وهبل تزهويم فاعليهة التعزيهز الزاامهة علهى اله

المتعدد  في تعلم الطب، للم اهيم الريا يةر في مزاب  طرق التعزيز العاديةر و،ذا مزاررهة تعلهم الطهب، عنهدما 

 



تكو  استراتيشيات التعزيز تستند رلى ر س الذ،اءر وتكورهت عينهة الدراسهة مهع سهتة صه وث مهع طهب، الصه  

امهة علهى الهذ،اءات المتعهدد  مهع طهرق التعزيهز العاديهةر السابعر وتم في البدايهة مزاررهة اسهتراتيشيات التعزيهز الزا

وبعهد ملهي تهم تزسهيم الطهب، رلهى ههبث مشموعهات: هلهث سعلهى وهلهث متوسه  وهلهث سدرهى تبعهاً لو هع م فههي 

م،اء مع الذ،اءات السبعة عع طري  سدا  تزرير ماتير هم قوررهت درجهات االوتبهار البعهدي لكه  مهع  الهذ،اءات 

عتي الملميع امعلهى وامدرهىر وملهي عنهد تعزيهز الم هاهيم باسهتتخدا  اسهتراتيشيات تسهتند السبعة بالنسبة لمشمو 

َ  معام  االرتباط بيع درجات االوتبار البعدي ودرجات مزاييس الذ،اءات المتعدد ر  رلى ر س الذ،اءر هم ُحس 

عتي الملهث امعلهى ( بيع متوسطي درجات مشمهو 2021وسي رت النتااج وجود فرق دالال رحصااياً عند مستوط )

 والملث امدرى لصال  مشموعة الملث امعلى في الذ،اء المنطزي واالجتماعي والبصري.

( بدراسهة ههدفت رلهى بنهاء بررهامج لزيهاد  تحصهي  الطهب، Connie, et. al., 1998وقا  ،وري وآورو  )       

رهت عينهة الدراسهة مهع مشموعهة مهع المراهزيع مع وهبل رفهع مسهتوط الدافعيهة لهدي م لدراسهة الريا هياتر وتكو 

طههب، المدرسههة العليهها للريا ههيات فههي منطزههة الينههوط بالواليههات المتحههد  اممريكيههةر واحتههوط البررههامج هههبث 

اسههتراتيشياتر هههدفت امولههى رلههى ردوههال الطههب، فههي محاولههة لرفههع مسههتوط الدافعيههةر وتضههمنت وطههة العههب  

اريههة رلههى تنميههة مسههتوط االهتمهها  لههدط الطههب،ر عههع طريهه  مشههبت للحههاا  واسههتطبعات للههرسير وهههدفت الم

استخدا  المشموعات التعاورية والذ،اءات المتعدد ر وهدفت المالمة رلى استخدا  استراتيشيات مم  الكتابة مع 

وبل الريا ياتر وح  مشكبت حياتيةر وتوصلت الدراسة رلى س  الهتعلم التعهاورير والهذ،اءات المتعهدد  ،ها  

 في تحزي  مستوط سعلى في التحصي ر ورفع مستوط الدافعية لدط الطب،. ل ما سهر

( دراسههة هههدفت رلههى تعههرث سهههر الههذ،اءات المتعههدد  علههى تنميههة Coppock, 1999،مهها سجههرط ،وبههوب )        

م ههارات حهه  المسههاا ر ورجههراء المخططههات العزليههة لههدط الطههب،ر وتكورههت عينههة الدراسههة مههع مشموعههة مههع 

دينة سو،بهوما فهي واليهة سو،بهومها سهيتي بالواليهات المتحهد  اممريكيهةر وسطهارت رتهااج الدراسهة المعلميع في م

رلى س  استخدا  الذ،اءات المتعدد  في التدريس سدط رلى ف م سفض  للمشكبتر وياد مع قدر  الطب، على 

 ح  المساا .

 



استخدا  الذ،اءات المتعدد  فهي تعلهيم  ( رلى تعرث فعاليةCostanzo, 2001وهدفت دراسة ،وستارزو )       

( مع معلمي الكبار في المنطزة الشنوبية الشرقية في الواليات المتحد  بعم  72الكبار للريا ياتر حيث قا  )

( ط رًا على الطرق التهي يمكهع بواسهطت ا دعهم عمليهة الهتعلم عهع طريه  الهذ،اءات المتعهدد ر 72سبحاث لمد  )

لكبهههارر واهتمهههت الدراسهههة بخلههه  سدوار للمتعلمهههيع الكبهههارر وتهههوجي  م السهههتخدا  وتنميهههة مختلههه  سرهههواع تعلهههم ا

م،اءات م المتعدد ر وتدريس م ارات الريا يات بطرق متنوعةر وتوصلت الدراسة رلى فعالية استخدا  الذ،اءات 

   فهي ييهاد  المتعدد  ،مدو  لتعليمر وتعلم الريا يات بالنسبة للكبارر ،ما سهاهم اسهتخدا  الهذ،اءات المتعهدد

 الخبرات التعليمية وال  م الذاتي والتزييم الذاتي لدط الكبار. 

( دراسة هدفت رلى استخدا  الذ،اءات المتعدد  لرفهع دافعيهة الطهب، Bednar,2002،ما سجرط بدرر )        

المالث  رحو تعلم الريا ياتر ويياد  تحصيل م في ماد  الريا ياتر وتكورت عينة الدراسة مع طب، الص وث

والرابع والخامس في والية الينوط بالواليات المتحد  اممريكيةر وطملت الدراسة رجراء اوتبارات قبلية للطب، 

في الخل يهة الريا هيةر والتوجهي رحهو الريا هياتر و،هذلي طبزهت اسهتبيارات علهى الطهب،ر وعلهى سوليهاء سمهورهم 

اسهههتخدمت اسهههتراتيشية االسهههتخدامات الحياتيهههة للتعهههرث علهههى ول يهههة الطهههب،ر وتهههوج  م رحهههو الريا هههياتر و 

للريا ياتر والزاامة على عد  م،اءات في مواق  الحيها  اليوميهةر وسو هحت رتهااج الدراسهة وجهود تحسهع فهي 

تحصههي  الطههب، بعههد التههدريس ب ههذه االسههتراتيشيةر وييههاد  دافعيههت م رحههو الريا ههياتر ممهها سههاهم فههي دراسههة 

 ل ات واصة تتعل  بأداا م في ماد  الريا يات.الريا ياتر واهتمام م بإعداد م

( بدراسههة ههدفت رلهى معرفههة العبقهة بهيع التحصههي  فهي وحهد  للرسههم البيهاري فهي  ههوء 0221وقها  بهدر )       

الههذ،اءات المتعههدد ر وسهرههها علههى اتشاهههات الطههب، رحههو الريا ههياتر وقههد اوتههار الباحههث عينههة عمديههة عههددها 

( سسههبوعًار وسعههد 70وسههطة لتممهه  المشموعههة التشريبيههةر وقهها  بالتههدريس ل ههم لمههد  )( طالبههاً بالمرحلههة المت11)

الباحث وحد  في الرسم البياري فهي  هوء الهذ،اءات المتعهدد ر وقهد سط هرت رتهااج الدراسهة س  سعلهى الهذ،اءات 

البصههرير اسههتخدامًا مههع قبهه  الطههب، ،هها  الههذ،اء الوجههودير هههم الريا ههير والحر،ههير واالجتمههاعير والههذاتير و 

وسطهههارت النتهههااج ،هههذلي رلهههى فعاليهههة الوحهههد  مهههع حيهههث تنميت ههها التشاههههات الطهههب، رحهههو الريا هههياتر وييهههاد  

 ( وهي رسبة مزبولة.7019تحصيل م حيث بلغت رسبة الكس  المعدل )

 



( رلههى بحههث فعاليههة وحههد  مزترحههة فههي  ههوء الههذ،اءات المتعههدد  فههي 0222وهههدفت درسههة مكههة البنهها )       

( طالبههاً مههع طههب، 12 ندسههة لههدط طههب، الصهه  امول اإلعههدادير وتكورههت عينههة الدراسههة مههع )تحصههي  ال

الصهه  المههاري اإلعههدادي بمدرسههة ال ههريدق بمحافظههة الغربيههة فههي مصههرر وقسههمت رلههى مشمههوعتيع: رشريبيههة مههع 

ت الوحد  ( طالباً درس01( طالبًا درست وحد  المضلعات المعد  وف  الذ،اءات المتعدد ر و ابطة مع )01)

ر س ا بالطريزة العاديةر وسطارت رتااج الدراسة رلى ارت اع تحصي  طب، المشموعة التشريبيةر حيث وجد فرق  

( مما يشير رلى س  الوحد  المزترحة ساهمت في ارت اع التحصي ر ،ما سهبتت 2027دال رحصااياً عند مستوط )

المتعههدد  فههي تنميههة التحصههي  لههدط طههب، المشموعههة  النتههااج فاعليههة الوحههد  المزترحههة المعههد  وفهه  الههذ،اءات

 (.7021التشريبية حيث ،ارت رسبة الكس  المعدل )

( دراسة بعنوا  "سهر تدريس وحد  فهي المشموعهات لطهب، المرحلهة 0221وسعدت فاطمة سبو الحديد )       

ات"ر وهههدفت رلههى رعههداد االبتداايههة فههي  ههوء رظريههة الههذ،اءات المتعههدد  علههى التحصههي ر والميهه  رحههو الريا ههي

وحد  في المشموعات فهي  هوء الهذ،اءات المتعهدد ر وتناسه  طهب، المرحلهة االبتداايهةر وتحديهد سههر تهدريس 

الوحههد  المزترحههة علههى تحصههي  الطههب،ر وميههول م رحههو الريا ههياتر والوحههد  المزترحههة غيههر مزههرر  فههي ،تهها، 

السهابزةر وبمها يدرسهي الطهب، فهي الصه  السهادس مهع الويار ر ولكن ا مرتبطة بما درسي الطهب، فهي السهنوات 

( 11سطكال هندسيةر وبما سيدرسهي الطهب، فهي المرحلهة اإلعداديهة )المتوسهطة(ر وتكورهت عينهة الدراسهة مهع )

( طالبًار وتوصلت رتهااج الدراسهة رلهى 12( طالبًار و ابطة مع )12طالبًار قسمت رلى مشموعتيع: تشريبية مع )

موعهات فهي  هوء الهذ،اءات المتعهدد  لطهب، المرحلهة االبتداايهة يسه م بشهك  ،بيهر فهي س  تدريس وحد  المش

(ر 2011رفع مستوط تحصيل م في الريا هياتر وتنميهة ميهول م رحهو دراسهت ا حيهث بلغهت قيمهة حشهم التهأهير )

 وهو معدل مرت ع جدًا.

اءات المتعهدد ر والبناايهة فهي ( بدراسهة ههدفت رلهى تعهرث سههر الهتعلم باسهتخدا  الهذ،0221وقا  صال  )       

تنمية م ارات الت كير العليا فهي الريا هياتر واالتشهاه رحوهها لهدط طهب، الصه  المهاري اإلعهدادي )المتوسه ( 

( فصههول مههع فصههول الصهه  المههاري اإلعههدادير تههم تزسههيم م رلههى 1بمدينههة ال يههو ر وتكورههت عينههة الدراسههة مههع )

( 10ت وحهد  تطهاب  المملمهات باسهتخدا  البناايهةر والماريهة مهع )( طالبهاً درسه19هبث مشموعات: امولى مع )

 



( طالبهههًا درسهههت الوحهههد  ر سههه ا 19طالبهههًا درسهههت مات الوحهههد  باسهههتخدا  الهههذ،اءات المتعهههدد ر والمالمهههة مهههع )

باسههتخدا  الطريزههة العاديههةر وسطههارت رتههااج الدراسههة رلههى وجههود فههرق دال رحصههاايًا بههيع متوسهه  درجههات طههب، 

التشريبيتيع اللتيع درستا باستخدا  الذ،اءات المتعدد ر والبنااية في اوتبهار م هارات الت كيهر العليها المشموعتيع 

البعدير وملي لصال  طب، المشموعة التشريبية التهي درسهت باسهتخدا  الهذ،اءات المتعهدد ر و،ها  فهرق دال 

مشموعهههة الههههذ،اءات  ( بهههيع متوسههههطي درجهههات المشموعههههة الضهههابطةر ودرجههههات2021رحصهههااياً عنهههد مسههههتوط )

 المتعدد  لصال  مشموعة الذ،اءاتر و،ذلي وجد ال رق ر سي بالنسبة لمزياس االتشاه رحو الريا يات.

( دراسهههة ،ههها  ههههدف ا فحهههص االوتبفهههات فهههي مظهههاهر الهههذ،اءات Shearer, 2006،مههها سجهههرط طهههيرر )        

( طالباً وطالبهة مهع 071ر وبلغ عدد العينة )المتعدد  لطب، رحدط المدارس الماروية في والية سوهايو اممريكية

تنوع واوتبث في مستويات الم ار  الريا يةر وتوصلت الدراسة رلى وجود اوتبفات وا حة في سربع مزهاييس 

مهع الهذ،اءات: الل ظهي والمنطزهي واالجتمهاعي والهذاتير ووجهد سيضها س  مسهتوط الزهراء  بهيع تلهي المشموعههات 

ضًار ،ما وجد س  المشموعة التهي تميهزت بالمسهتوط الريا هي المرت هعر ارت هع لهدي م المتوسطة والعليا ،ا  منخ 

اإلرشههاي ال ههردي والمنطزههي وتميههز باالرتظهها  والترتيهه ر ،مهها توصههلت الدراسههة سيضهها رلههى وجههود تبههايع بههيع الههذ،ور 

 واإلراث في مظاهر الذ،اءات المتعدد .

معرفههة سهههر تزههديم درس وفهه  اسههتراتيشيات الههذ،اءات ( رلههى 0222وهههدفت دراسههة سهه يلة سبههو السههميد )       

المتعدد  على تحصي  طب، الص  الخامس فهي المهدارس امهليهة بعمها ر وتهم رعهداد درس سرهواع الزوايها وفه  

( طالباً 01الذ،اءات المتعدد ر وتدري  المعلميع على تزديم ار وتكورت عينة الدراسة مع مشموعتيع  ابطة )

( طالبههاً درسههت مههع وههبل سوراق العمهه  المرتبطههة بالههذ،اءات المتعههدد ر 00يههةر وتشريبيههة )درسههت بالطريزههة العاد

وسو حت النتااج فرقًا في تحصي  الطب، في المشموعة التشريبية عع يمبا م فهي المشموعهة الضهابطة حيهث  

 .(20220،ا  مستوط الداللة اإلحصااية )

ا  "سهر التدريس باستخدا  استراتيشيات الذ،اءات المتعدد  ( بدراسة بعنو 0222وقامت ري يع البر،اتي )       

فهي التحصهي ر والتواصه ر والتهراب  الريا هي لهدط طالبهات الصه  المالهث المتوسه   K.W.Lوالزبعهات السهت وَ 

( طالبة تم توييع ع عشهوااياً رلهى سربهع مشموعهات: ههبث 91بمدينة مكة المكرمة"ر وتكورت عينة الدراسة مع )

 



ية والرابعة  ابطةر واوتيهرت وحهد  "هندسهة المشسهمات" حيهث درسهت المشموعهة التشريبيهة امولهى من ا تشريب

باستخدا  الذ،اءات المتعدد  والتشريبية المارية باستخدا  الزبعات الست والتشريبية المالمة باستخدا  استراتيشية 

K.W.Lالدراسههة ت ههوق طالبههات مشموعههة  ر ودرسههت المشموعههة الضههابطة باسههتخدا  الطريزههة العاديههةر ومههع رتههااج

الههذ،اءات المتعههدد  علههى مشموعههة الزبعههات السههت عنههد مسههتوط التزههويمر وت ههوق طالبههات مشموعههة الههذ،اءات 

 عند مستوط ال  م والتواص  الريا ي.K.W.Lالمتعدد  على مشموعة 

لمتعدد  في تنمية ( دراسة هدفت رلى تحديد فعالية استخدا  بعض الذ،اءات ا0222،ما سجرط محمد )        

تحصي  طب، المرحلة االبتدااية في الريا ياتر وتنمية اتشاهات م رحوهار وقد اوتيرت وحد  ال ندسة المزرر  

على طب، الص  الرابع مع ال ص  الدراسي الماري ،وحد  تشريبية ل ذه الدراسةر وتم اوتيار مشموعة البحث 

(  22ة المشتر،ة بمحافظة المنوفيةر حيث تكورت العينة مع )مع طب، الص  الرابع بمدرسة مسطاي االبتدااي

طالبًار قسمت بالتساوي رلى مشموعتيع تشريبية درست الوحد  المعهد  فهي  هوء الهذ،اءات المتعهدد ر و هابطة 

درسههت ر هههس الوحههد  وفههه  الطريزههة العاديهههةر وتوصههلت رتهههااج الدراسههة رلهههى س  الوحههد  المعهههد  وفهه  الهههذ،اءات 

 عالية في تنمية التحصي  وتنمية االتشاه رحو الريا يات لدط طب، المشموعة التشريبية.المتعدد  ل ا ف

(ر والتي هدفت رلى قياس فعالية بررامج مزترت بمساعد  الحاسو، في 7991في دراسة سجراها متولي )       

نمية سسالي  البرهها  الريا هي وم هارات تدريسهي واالتشهاه رحهو الهتعلم الهذاتي لهدط طهب، ،ليهة التربيهة بشامعهة ت

( طالبهًا مهع ال رقهة المالمهة طهعبة الريا هيات فهي ،ليهة التربيهة بشامعهة 17اإلسكندريةر وتكورت عينة الدراسة مهع )

طالبههًا درسههت باسههتخدا  الحاسههو،ر و ههابطة ( 12اإلسههكندريةر وتههم تزسههيم م رلههى مشموعههة تشريبيههة عههددها )

( طالبًا درست المحتهوط ر سهي باسهتخدا  الطريزهة العاديهةر وتهم رعهداد البررهامج المزتهرت باسهتخدا  07عددها )

الحاسههو،ر والههذي تضههمع هههبث وحههدات هههي المنطهه  الريا ههي وسسههالي  البرههها  الريا ههي وم ههارات البرههها  

ية البررامج المزتهرت فهي تنميهة سسهالي  البرهها  الريا هي وم هارات تدريسهير الريا ير وتوصلت الدراسة رلى فعال

 و،ذا تنمية االتشاه رحو التعلم الذاتي.

 



( دراسهة ،شه ت عهع سههر اسهتخدا  بهرامج الحاسهو، الشهاهز  فهي تهدريس Chio,1997،ما سجرط تشيو )        

ر ،مها ههدفت رلهى استكشهاث العبقهة بهيع ال ندسة على تطهور الت كيهر ال ندسهي اعتمهادًا علهى رمهوم  فها  هايه 

مسهتوط سداء الطهب،ر ومسههتويات فها  هايه  للت كيههر ال ندسهي ،نتيشهة لعمليههة التهدريسر وتهم فههي ههذه الدراسههة 

تههدريس بعهههض مو ههوعات ال ندسهههةر والتههي تمملهههت فههي المملهههث الزههاام والمملهههث المتسههاوي السهههاقيع والمملهههث 

( طههب، فزهه  مههع موي الزههدرات التحصههيلية المختل هههة 1ة مهههع )المتسههاوي ام ههبع ر وتكورههت عينههة الدراسهه

)مرت عة ه متوسطة ه  عي ة(ر وسطارت رتااج الدراسة رلهى سههر اسهتخدا  الحاسهو، فهي تهدريس ال ندسهة فهي رطهار 

رموم  فا  هاي ر حيث ساعد الطهب، فهي التغله  علهى صهعويات الهتعلمر ووفهر لهدي م الوقهت الخهاص بهالتعلم 

 بصور  ،بير .

( بدراسههة هههدفت رلههى تعههرث مههدط فعاليههة اسههتخدا  الحاسههو، فههي تعلههيم Izen,1998،ههذلي قهها  سيههز  )        

م ارات البرها  ال ندسير وسطارت رتااج الدراسهة رلهى وجهود فهرق دال رحصهاايًا بهيع متوسهطي درجهات الطهب، 

وملههي لصههال  الطههب،  الههذيع درسههوا باسههتخدا  الحاسههو،ر ودرجههات الطههب، الههذيع درسههوا بالطريزههة العاديههةر

الذيع درسوا باستخدا  الحاسو، بالنسبة للتطبي  البعدي لبوتبار التحصيلير ،ما سطارت رلى وجود فهرق دال 

رحصههاايا بههيع متوسههطي درجههات الطههب، الههذيع درسههوا البرههها  ال ندسههي عههع طريهه  اسههتخدا  الحاسههو، فزهه ر 

، فهي وجهود المعلهمر وملهي لصهال  الطهب، الهذيع والطب، الذيع درسوا البرها  عهع طريه  اسهتخدا  الحاسهو 

 درسوا باستخدا  الحاسو، في وجود المعلم ملي بالنسبة للتطبي  البعدي لبوتبار التحصيلي.

( هههدفت رلههى تزصههي سهههر اسههتخدا  بيئههة لوقههو 7992وفههي دراسههة سعههدت ا سمهه  وصههاورة ومنههى الغامههدي )       

(Logoطريزة لتدريس بعض الم اهيم والتع، ) ميمات ال ندسية في تعلم هذه الم اهيم والتعميماتر ومدط تطهور

( طالبهة مهع 22مستويات الت كير ال ندسي لدط طالبهات الصه  المهامع امساسهير وتكورهت عينهة الدراسهة مهع )

( 02طالبات الص  المامع امساسهي )المهاري المتوسه (ر حيهث تهم تهوييع ع عشهوااياً رلهى مشمهوعتيع: تشريبيهة )

( فههي سداء 2021( طالبهة. وسسهه رت رتهااج الدراسهة عههع وجهود فهرق جههوهري عنهد مسهتوط )02ابطة )طالبهةر و ه

المشموعتيع على االوتبهار التحصهيلير واوتبهار مسهتويات الت كيهر ال ندسهير وملهي لصهال  مشموعهة الطالبهات 

 



دسهي بههيع التطبيزههيع البتهي درسههع بطريزهة لوقههور ،مهها سي هرت النتههااج تحسهناً جوهريههاً فههي مسهتويات الت كيههر ال ن

 الزبلير والبعدي يعزط لطريزة التدريس بواسطة لوقو مع ال ندسة.

( دراسة هدفت رلى تصميم بررامج تدريسي في وواريميات البرها  ال ندسهي 7992،ما سجرط العيسى )        

ي البرههها  فههي ال ندسههة المسههتوية لمسههاعد  طههب، الصهه  المههاري اإلعههدادي )المتوسهه ( علههى تنميههة م ههارات م فهه

ال ندسير وقد صمم الباحث بررامشاً حاسوبيًا  لمعرفة قدر  البررامج الحاسوبي على رز  ال كر  التي طبزت في 

غرفة الص  رلى المتعلميع بواسطة البررامج التدريسي في وواريميات البرهها  فهي ال ندسهة المسهتويةر وتكورهت 

البهههات الصههه  المهههاري اإلعهههدادي مهههع مهههدارس دمشههه  ( طالبهههاً وطالبهههة مهههع طهههب،ر وط712عينهههة الدراسهههة مهههع )

( 10( طالبهاً مهع الهذ،ور والماريهة )11اإلعداديةر قسهمت رلهى سربهع مشموعهات: مشمهوعتيع تشهريبيتيع: امولهى )

( طالبهههة مهههع اإلرهههاثر 11( طالبهههاً مهههع الهههذ،ور والماريهههة )11طالبهههة مهههع اإلرهههاث ومشمهههوعتيع  هههابطتيع: امولهههى )

( مههع الطههب، محتههوط %11011ى فعاليههة البررههامج الحاسههوبي المعههدر حيههث ستزههع )وسطههارت رتههااج الدراسههة رلهه

 البررامج الحاسوبي في وواريميات البرها  في ال ندسة المستوية.

( دراسة هدفت رلى فعالية تدريس ال ندسهةر والشبهر بواسهطة بررهامج حاسهوبي John,1999وسجرط جو  )       

  مع علم الن سر والذ،اء الصناعير وتشخيص صعوبات التعلمر واعتمد تم رعداده بناء على سسس معينة مأووم

البررامج الحاسوبي المعد على رظرية تنص على س  الطب، يتعلمو  بشهك  سفضه  عنهدما يشهار،و  فهي ممارسهة 

سرشهههطة عمليهههة سهنهههاء عمليهههة الهههتعلمر وملهههي مزاررهههة بهههتعلم م مهههع وهههبل اسهههتزبال م للمعلومهههات بصهههور  طههه  يةر 

رتااج الدراسهة رلهى وجهود فهرق دال رحصهاايًا بهيع متوسهطي درجهات طهب، المشموعهة التشريبيهة الهذيع وتوصلت 

درسههوا بواسههطة البررههامج الحاسههوبير وطههب، المشموعههة الضههابطة الههذيع درسههوا بالطريزههة العاديههةر وملههي لصههال  

رت النتهااج س  الطهب، الهذيع طب، المشموعة التشريبية بالنسبة للتطبي  البعدي لبوتبار التحصيلير ،ما سي ه

 تعلموا باستخدا  البررامج الحاسوبير استغرقوا هلث الوقت الذي استغرقي طب، المشموعة الضابطة.

( بدراسههة هههدفت رلههى و ههع وحههد  تعليميههة فههي هندسههة الصهه  امول المههاروي 7999،مهها قهها  الكههر  )        

تنمية م ارات البرها  الريا ي لدي مر وتكورت عينة بمساعد  الحاسو،ر وبيا  سهرها في التحصي ر و،ذلي في 

 



( طالباً ،مشموعة  ابطةر وتوصهلت رتهااج 12( طالباً ،مشموعة تشريبيةر )11( طالبًار من م )19الدراسة مع )

الدراسة رلى س  التدريس بمساعد  الحاسو، سدط رلى رمو التحصي  لدط الطب،ر و،ذلي توصلت رلى فعالية 

بمساعد  الحاسو، في تنميهة م هارات البرهها  الريا هي لهدط طهب، المشموعهة التشريبيهة فهي الوحد  المزترحة 

(ر وهههي سعلههى مههع الحههد امدرههى 700مزابهه  طههب، المشموعههة الضههابطةر حيههث بلغههت رسههبة الكسهه  المعههدل )

 .%12(ر وحززت الوحد  المعد  باستخدا  الحاس  ، اء  بلغت0ر 7لل اعلية الذي اقترحي ببب وهو بيع )

( التههي هههدفت رلههى المزاررههة بههيع سهههر اسههتخدا  ،هه  مههع الحاسههو، Olkun, 2003وفههي دراسههة سولكههع )       

والزطع ال ندسية اليدوية في تدريس ال ندسة المستوية لدط عينة مع طب، الص يع الرابع والخهامسر اسهتخد  

مسههتوية  وملههي لتحزيهه  هههدث الباحههث قطههع هندسههية مههع الخشهه  السههتخدام ا سهنههاء دراسههة مسههاا  ال ندسههة ال

( طالبههاً مههع 91الدراسههةر ،مهها اسههتخد  بررههامج حاسههوبي لتههدريس ر ههس المسههاا . وتكورههت عينههة الدراسههة مههع )

( طالبههاً مهع الصه  الخهامسر وتههم 21( طالبهاً مهع الصه  الرابهعرَ )21طهب، الصه يع الرابهع والخهامسر مههن م )

( طالبهًار المشموعتها  امولهى والماريهة تشريبيتها ر 17) تزسيم ا رلى هبث مشموعات عدد الطب، في ،ه  من ها

درسهت امولههى باسههتخدا  الحاسههو، والماريههة باسههتخدا  الزطههع اليدويههة والمالمههة  ههابطة درسههت بالطريزههة العاديههةر 

( بيع متوس  درجات الطب، في 2027وقد توصلت رتااج الدراسة رلى وجود فرق دال رحصااياً عند مستوط )

لتشهريبيتيعر ومتوسه  درجهات الطهب، فهي المشموعهة الضهابطةر وملهي لصهال  طهب، المشموعهة المشموعتيع ا

 التشريبيةر رال س  سداء المشموعة التشريبية امولى ،ا  سعلى مع سداء المشموعة التشريبية المارية.

دريس مزهرر هه( رلى تعهرث سههر اسهتخدا  الحاسهو، فهي ته7202وهدفت الدراسة التي سجراها الش راري )       

ال ندسههة المسههتوية وهندسههة التحههويبت علههى تحصههي  طههب، ،ليههة المعلمههيع فههي بيشههة فههي المسههتويات المبهههة 

امولى مع تصني  بلو  لألهداث المعرفية )التهذ،رر وال  همر والتطبيه ( مزاررهة بالطريزهة العاديهة ر وتكورهت عينهة 

( طالبههًار وبينههت النتههااج 00( طالبههاً و ههابطة )00)( طالبههاً مزسههميع رلههى مشمههوعتيع تشريبيههة 22الدراسههة مههع )

( بههيع متوسههطات درجههات طههب، المشمههوعتيع فههي المسههتويات 2021وجههود فههرق دال رحصههااياً عنههد مسههتوط )

 



المبهههة لألهههداث المعرفيههة وفههي االوتبههار ،كهه ر و،هها  ال ههرق لصههال  المشموعههة التشريبيههة التههي درسههت بواسههطة 

 الحاسو،.

هههه( دراسهة ههدفت رلههى معرفهة سههر اسهتخدا  التعلههيم المبهرمج والحاسهو، فههي 7202 يزهي )،مها سجهرط ال         

تههدريس ال ندسههة المسههتوية والتحههويبت علههى تحصههي  طههب، ،ليههة المعلمههيع بمحافظههة سههكا،ار وتكورههت عينههة 

شهريبيتيع ( طالبهًا: امولهى والماريهة ت12( طالبًار مويعيع على هبث مشموعاتر عدد ،ه  من ها )92الدراسة مع )

درست امولهى بطريزهة التعلهيم المبهرمجر ودرسهت الماريهة باسهتخدا  الحاسهو،ر والمالمهة مشموعهة  هابطة درسهت 

بالطريزة العاديةر وتوصلت رتااج الدراسة رلهى ت هوق طهب، المشموعهة التشريبيهة امولهى علهى طهب، المشموعهة 

طهب، المشموعهة الضهابطةر ،مها ت هوق طهب،  الضابطةر و،ذلي ت هوق طهب، المشموعهة التشريبيهة الماريهة علهى

 (.2021المشموعة التشريبية المارية على طب، المشموعة التشريبية امولى بدرجة دالة رحصاايا عند مستوط )

( بدراسة هدفت رلهى تشهخيص قهدر  طهب، المهاري عشهر علهى الرسهم Sinclair, 2004،ما قا  سنكلير )        

  ال ندسهير تهم في ها رعهداد بررهامج حاسهوبي علهى االرتررهت باسهتخدا  لغهة جافها ال ندسي واستخدامي فهي البرهها

(Java ر يعم  ،دفتر رسم يساعد على الرسم الدقي  لألطكالر مع رمكارية ري ار الت اصي  وتهدوير امطهكالر)

ل تهيعر ( طالبهاً مهع هبههة فصهول مهع الصه  المهاري عشهر بمدرسهتيع ههارويتيع مخت19وتكورت عينة الدراسة مع )

( دقيزهة حيهث عمه  في ها الطهب، فهي سيوا ر وتهم جمهع 21وُسجريت الدراسة على سربع جلسات مد  ،  من ها )

المعلومات مع وبل المبحظة وتسشيبت الصوت وال يديو وسسئلة الطب، والمزابلة مهع المعلمهيعر وسطهارت 

سههي لههدط الطههب،ر ،مهها توصههلت رلههى س  الدراسههة رلههى وجههود رتههااج ريشابيههة للبررههامج فههي تحسههيع الت كيههر ال ند

الطههب، الههذيع اسههتخدموا سسههلو، الكتهها، المدرسههي فههي معالشههة المشههكبت المعرو ههة قههد غ لههوا عههع بعههض 

المشاهداتر وامفكارر والزياسات التي قد يكو  ل ا دور في تعمي  ف م م للعبقات ال ندسيةر ر افة رلى س  

حالهت معلومهات م السهابزة دو  توصهل م رلهى معلومهات م يهد  رم ،ها  بعض الطب، ،اروا يرسمو  بدقةر رال سري 

 تر،يزهم على المعلومات الظاهر  فز  مما قل  مع قدرت م في بناء البرها .

( دراسههة هههدفت رلههى بنههاء بررههامج حاسههوبي لتنميههة م ههارات البرههها  ال ندسههير 0222،مها سعههد محمههد )       

 ارات البرها  ال ندسي والتحصي  لهدط الطهب،ر وتمملهت عينهة الدراسهة وقياس فعالية هذا البررامج في تنمية م

 



( طالبههة مههع الصهه  المههاري اإلعههدادي بمحافظههة اإلسههماعيلية فههي مصههرر وتههم تزسههيم ا رلههى مشمههوعتيع: 12فههي )

( طالبة درست بواسطة البررامج الحاسوبي المعد فهي وحهد  التطهاب ر حيهث اطهتم  ،ه  درس علهى 12تشريبية )

( طالبههة درسههت بالطريزههة العاديههةر وتوصههلت 12ط وطههرت علههى الحاسههو، واوتبههار للتزههويمر و ههابطة )ورقههة رشهها

رتههااج الدراسههة رلههى فعاليههة الوحههد  المعههد  للتعلههيم بواسههطة الحاسههو، فههي تنميههة م ههارات الرههها  ال ندسههي حيههث 

حاسههو، فههي تنميههة (ر ،مهها توصههلت رلههى فعاليههة الوحههد  المعههد  بواسههطة ال7019بلغههت رسههبة الكسهه  المعههدل )

 (.7021الزدر  على التحصي  بنسبة ،س  معدل تساوي )

 مع وبل عرض الدراسات والبحوث السابزة يمكع مبحظة اإتي:       

 اوتل هههت الدراسهههات والبحهههوث السهههابزة فهههي تناول ههها لمراحههه  التعلهههيمر ،مههها اوتل هههت فهههي تصهههميمات ا -7

التشريبيةر فمن ا ما ا،ت ى بمشموعة تشريبية واحد ر ومن ا ما امتد رلى مشموعتيع تشريبيتيعر سو هبث 

مشموعات تشريبيةر ومن ا ما استخد  البرامج الحاسوبية في مزاب  الطريزة العاديةر ومن ها مها اسهتخد  

بين ار ومن ا ما قسم العينة  الذ،اءات المتعدد ر ،ما س  بعض ا تناول العينة ،ك  دو  النظر مي فروق

حسهه  مسههتوط التحصههي ر رال س  غالبيت هها ر،ههزت علههى الطههب، العههادييعر و،ههذلي هههدث بعضهه ا رلههى 

تنمية التحصي ر وتنمية االتشاه رحهو مهاد  الريا هياتر بينمها ههدث الهبعض اإوهر تنميهة الدافعيهة رحهو 

 ة على الذ،اءات المتعدد .ماد  الريا ياتر سو بحث فعالية استخدا  طرق التعزيز الزاام

ات زههت الدراسههات والبحههوث السههابزة مههع حيههث تناول هها للحاسههو، فههي تههدريس ال ندسههةر سو البرههها   -0

وتنميههة م اراتههير سو تنميههة الت كيههر الريا ههير سو التههدريس حسهه  مسههتويات فهها  هايهه ر و،ل هها مرتبطههة 

متعهدد  بتهدريس ال ندسهةر وغيرهها بتدريس ال ندسةر بينما اهتمت الدراسات التي تناولت الهذ،اءات ال

مع فروع الريا ياتر ،ما ات زت في فعالية الحاسو،ر والذ،اءات المتعدد  في يياد  تحصي  الطب، 

وتنميههة اتشاهههات م ودافعيههت م رحههو الريا ههيات وييههاد  ميههول م رحوههها مههع اوههتبث مههراحل م الدراسههيةر 

المتعهههدد  فهههي العمليهههة التعليميهههة علهههى  واهتمهههت ،هههذلي بتعهههرث سههههر اسهههتخدا  الحاسهههو،ر والهههذ،اءات

 



التحصي  وارتزال سهر التعلم والزهدر  علهى االرتبهاه وحه  المشهكبت واالتشهاه رحهو الحاسهو، سو رحهو 

 الريا يات.

تشهههابي البحهههث الحهههالي مهههع الدراسهههات والبحهههوث السهههابزة فهههي بنهههاء بررهههامج حاسهههوبير وفهههي اسهههتخدا   -1

اوتل ت عن ها فهي ال هدثر وفهي بنهاء البررهامج الحاسهوبي الذ،اءات المتعدد  في تدريس الريا ياتر و 

في  وء الذ،اءات الل ظيةر والبصريةر والمنطزيةر ،مها تشهابي مهع بعهض ههذه الدراسهات والبحهوث فهي 

العينهههةر رال سرهههي يختلههه  عن ههها فهههي اسهههتخدا  رمههه  التهههدريس الخصوصهههي فهههي  هههوء الهههذ،اءات الل ظيهههة 

 والبصرية والمنطزية.

ات وبحهوث ه علهى حهد علهم الباحهث ه اهتمهت ببنهاء بهرامج حاسهوبية فهي  هوء يتض  عد  وجود دراس -2

الههذ،اءات المتعههدد  لتههدريس م ههارات البرههها  ال ندسههي عامههةر وفههي المرحلههة المتوسههطة فههي المملكههة 

العربية السعودية واصةر ومع هنا تأتي سهمية البحث الحالي في تنمية م هارات البرهها  ال ندسهي لهدط 

 ث المتوس .طب، الص  المال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

        

تضههمع هههذا ال صههه  وصهه ًا للطريزهههة واإلجههراءات التهههي اتبع هها الباحههث فهههي تحديههد مهههن ج البحههث وعينتهههي        

حليه  محتهوط الوحههد  الدراسهية محه  تطبيهه  البحهثر وتحديهد امرشههطة المناسهبة للهذ،اءات الل ظيههة وتحديهد وت

والبصههرية والمنطزيههةر ورعههداد دليهه  المعلههم لتههدريس الوحههد  المختههار  وفهه  هههذه الههذ،اءاتر ر ههافة رلههى رعههداد 

 ما يلي تو ي  ملي:البررامج الحاسوبي وف  الذ،اءات المحدد ر واوتبار م ارات البرها  ال ندسير وفي

 استخد  الباحث المن ج التشريبي  رظراً لمبءمتي سغراض البحثر وملي وف  ما يلي:        

 تدريس المشموعة الضابطة وحد  "تشابي المملمات"بواسطة الطريزة المعتاد . -س

 ية والمنطزية.تدريس المشموعة التشريبية امولى ر س الوحد   وف  الذ،اءات الل ظية والبصر  -،

 تدريس المشموعة التشريبية المارية وف  البررامج الحاسوبي المزترت الزاام على هذه الذ،اءات .  - 

( طالبهههًار تممههه  طهههب، الصههه  المالهههث المتوسههه  بمدرسهههة الرايهههة 11تكورهههت عينهههة البحهههث الحهههالي مهههع )       

ة  لتوافر معم  للحاسو،ر وهبهة فصول )سر ،ر  ( بالص  المتوسطة بمدينة سب ار وتم اوتيارها بطريزة قصدي

( طالبًار ممَّ  ال ص  )س( المشموعة التشريبية امولىر وال ص  )،( المشموعة 00المالث المتوس  بك  فص  )

 التشريبية الماريةر وال ص  ) ( المشموعة الضابطة.

احهههث علهههى العديهههد مهههع الدراسهههات والبحهههوث السهههابزة فهههي ههههذا المشهههال التهههي تهههم مهههع وهههبل اطهههبع الب       

استعرا ه ا والتعليه  علي ها فهي )ال صه  المالهث(ر توصه  الباحهث رلهى تحديهد م هارات البرهها  ال ندسهي البيمههة 

لطهههب، الصههه  المالهههث المتوسههه  إلتزههها  حههه  مسهههاا  البرهههها  ال ندسهههير وههههي: تحديهههد المعطيهههاتر وتحديهههد 

 



ر ورسهم المسههألةر وتحديهد التعميمههات البيمهة للحهه  واإلهبهاتر وقهد تزههد  تو هي  هههذه الم هارات فههي المطلهو،

 محور م ارات البرها  ال ندسي مع اإلطار النظري في ال ص  الماري مع هذا البحث.

المتوسه ر الحتواا ها العديهد مههع تهم تحديهد وحهد  "تشهابي المملمهات" المزهرر  علههى طهب، الصه  المالهث        

مسهههاا  البرهههها  ال ندسهههير والتهههي يمكهههع مهههع وبل ههها تنميهههة م هههارات البرهههها  ال ندسهههي لهههدط الطهههب،ر ،مههها س  

 سرشطت ا تتناس ر ورعداد البررامج الحاسوبي والذ،اءات الل ظية والبصرية والمنطزية.

ناصههر امساسههية المتضههمنة فههي الوحههد  مههع م ههاهيم وتعميمههات وم ههاراتر ي ههدث التحليهه  رلههى تحديههد الع       

وملي إلعاد  صياغت ا ورعداد اوتبار م ارات البرها  ال ندسي  لزياس مدط رتزا  الطب، للم ارات المحدد  

 في ههذا البحهث  لهذا تهم التحليه  وفه  العناصهر امساسهية التاليهة: الم هاهيم والتعميمهات والم هاراتر وملهي مهع

وبل البحث عن ا في ،  مو وع مع موا يع الوحد ر ومهع ههم تضهمين ا فهي قاامهة تم يهداً لتحكيم ها والتأ،هد 

 مع هبات ا.

تههم التحزه  مهع صههدق تحليه  المحتههوط عهع طريهه  عهرض قاامههة   

آراا مر (  موذ آراا م حول ار وبعد ملي تم التعدي  في  وء 7التحلي  على المحكميع )ملح 

 وبذلي يتحز  صدق التحلي .

للتأ،ههد مههع هبههات التحليهه  قها  الباحههث بإعههاد  تحليهه  محتههوط   

الوحد ر وملي باالست اد  مع عنصر الزمع في قيهاس هبهات التحليه ر وبعهد ملهي تهم تطبيه  معادلهة 

المبههات التهي توصهه  ل هها ( رتهااج 1( لحسهها، معامه  المبههاتر ويو ه  الشههدول )Holsti) *هولسهتي

 الباحث في تحلي  الوحد .

 (1جدول )
 معام  هبات تحلي  محتوط الوحد 

 



 2092 2 71 2 9 الم اهيم
 2090 1 71 1 1 التعميمات
 2091 77 01 70 77 الم ارات
 2092 01 11 01 01 الوحد  ،ك 

ر 2092( س  معهامبت هبهات عناصهر التحليه  لمحتهوط الوحهد  ههي علهى التهوالي )1يتض  مع الشدول )       

( وهي رسبة هبات عالية ممها يعطهي هزهة فهي 2092(ر وس  معام  هبات تحلي  الوحد  ،ك  هو )2091ر 2090

 مناسبة هبات التحلي .

امة بالم اهيم والتعميمات والم ارات المتضمنة في الوحد ر وبهذلي تصهب  وفي الن اية تم التوص  رلى قا       

( رتيشههة التحليهه  الن اايههة التههي توصهه  ل هها 2( ويو هه  الشههدول )0قاامههة التحليهه  فههي صههورت ا الن اايههة )ملحهه 

 الباحث:

 (2جدول )
 تحلي  محتوط الوحد 

 1 0 2 1 تشابي المملمات 7
 1 7 7 7 الحالة امولى لتشابي مملميع 0
 1 7 7 7 الحالة المارية لتشابي مملميع 1
 1 7 7 7 الحالة المالمة لتشابي مملميع 2
 71 1 2 1 وصااص المستزيمات في المملث 1

 01 77 1 9 المشموع
 %722 %27 %01 %11 النسبة المئوية

( مههع %27( س  الم ههارات هههي سعلههى رسههبة فههي محتههوط الوحههد  حيههث بلغههت )2ويتضهه  مههع الشههدول )       

(ر والسهب  %01(ر ههم التعميمهات )%11محتوط الوحهد ر وههذا يت ه  مهع طبيعهة ههذه الوحهد ر يلي ها الم هاهيم )

 يرجع رلى س  الم ارات تعد تطبيزاً للم اهيم والتعميمات.

 

فههي  ههوء رتههااج تحليهه  المحتههوطر صههام الباحههث امهههداث التعليميههة للوحههد ر ومههع هههم صههياغة امهههداث        

 اإلجرااية التدريسية لك  مو وع مع مو وعات ار الستخدام ا عند رعداد دروس الوحد   مع دلي  المعلم.

 



ق تحليه  المحتهوطر قها  الباحهث بتصهني ي وفزهاً للهذ،اءات المحهدد ر ومهع ههم بعد التأ،د مع هبهات وصهد       

تحديد بعض امرشطة المناسبة ل ا التي يمكع ر افت ا لألرشطة التي تم تحديدها في الوحد ر وملي ،ما يتض  

 في الخطوات التالية:

 الل ظيهههة  تحديهههد سرشهههطة الكتههها،: قههها  الباحهههث برصهههد سرشهههطة الوحهههد ر وتصهههني  ا حسههه  الهههذ،اءات

 (:1والبصرية والمنطزيةر وتصني  هذه امرشطة يو ح ا الشدول )

 (1جدول )
 سرشطة الذ،اءات الل ظية والبصرية والمنطزية في وحد  "تشابي المملمات"

 قراء  امرشطة المرفزة الل ظي

 البصري
رسههو  تخطيطيههة لتو ههي  تعريههه  تشههابي مملمههيعر واسههتنتا  عناصهههر 
مملمهههيع متشهههاب يع وحهههاالت التشهههابير ووصهههااص المسهههتزيمات فهههي 

 المملث

 المنطزي

 استنتا  حاالت تشابي مملميع 
  استنتا  توايي المستزيم المار بمنتص ي  لعي مملث مع

 المستزيم  المالث
  استنتا  عبقة طول الزطعة المحصور   بمنتص ي  لعي

 مملث بطول الضلع المالث
   بالوتر في المملث الزاام.استنتا  عبقة المتوس 

 

  ر هههافة بعهههض امرشهههطة: قههها  الباحهههث بتحديهههد مشموعهههة مهههع امرشهههطة المناسهههبة للهههذ،اءات الل ظيهههة

والبصرية والمنطزيةر والتي يمكع ر افت ا مرشطة الكتا،ر ويمكع استخدام ا عنهد تهدريس الوحهد ر 

 (:1وتصميم البررامج الحاسوبير وهذه امرشطة يو ح ا الشدول )

 (1ول )جد
 سرشطة الذ،اءات الل ظية والبصرية والمنطزية المضافة

 

ظي
الل 

 

قصة لتو ي  م  و  التشابي عع طري  التواام 
 المتشاب ة و،ذلي تشابي امبناء مع اإباء.

 

تممي  امدوار لتو ي  حاالت التشابي المبثر حيث 
المملميعر ويواياهما الستنتا  ،  يمم  الطب، س بع 

 حالة.

 

 العص  الذهني لتحديد متى يمكع س  يتشابي مملما  

 



 بأق  قدر ممكع مع العناصر المتساوية سو المتناسبة؟
الحوار والمناقشة للوصول رلى طريزة تحديد عناصر 

 مملميع متشاب يع.
 

عم  مذ،رات متنوعة لتلخيص حاالت التشابير 
 زيمات في المملث.ووواص المست

 

قصة لتحديد المعطياتر والمطلو، في مساا  
 البرها  ال ندسير و،ذلي رسم ا.

 

"ه  يمكع س  يتشهابي مملمها   لغز لتزديم الحالة المارية:
رما تساوت ياويتها  مهع سحهدهما مهع ياويتهيع مهع مملهث 

 آور؟". 

 

قراء  وبصة الدروس مم  تعري  تشابي مملميعر 
شابي والمستزيم المار في منتص ي  لعي وحاالت الت

مملثر وطول الزطعة المحدود  بمنتص ي  لعي 
 مملث.

 

تممي  امدوار الستنتا  وصااص المستزيمات في  
 المملث

 

ري
بص
ال

 

 رسم تو يحي لتو ي  معنى التشابي

 

 
 

 
 رسم تو يحي لحاالت التشابي المبث

 

 
 
 
 

 متشاب يع. رسم تو يحي الستخبص عناصر مملميع
 صور متحر،ة وهابتة الستنتا  هذه  العناصر

 
 د                  هه                    و
 س                 ص                    ع

 
 رسم تو يحي لم ار  تحديد التعميمات البيمة للح 

 تن يذ الشك  عع طري  الحاسو،
 

 

تزيم المار بمنتص ي  لعي رسم تو يحي لتوايي المس
مملثر وطول الزطعة المحصور  بمنتص ي  لعي 

 مملث.
صور  متحر،ة الستنتا  هذه العبقة عع  طري  

 الحاسو،
 

 
 
 

 رسم تو يحي لعبقة طول المتوس  على الوتر في 

 

 املطلوب املعطيات

 طريق مهدم

= 

= 

 

 
 

 

 



 مملث قاام بطول الوتر 
صور  متحر،ة الستنتا  هذه العبقة عع طري  

 الحاسو،

 
 
 

نطز
الم  ي

 تن يذ الطب، مرشطة الكتا، مع توجيي المعلم.
 تن يذ النشاط عع طري  الحاسو،

 

 

 :تضميع جميع امرشطة السابزة في قاامة بالشك  التالي 

 

 

  و ع قاامة امرشطة في صورت ا امولية تم يداً لتحكيم ا واستخدام ا في تدريس الوحهد  وفزهاً ل هذه

 الذ،اءاتر وفي رعداد البررامج الحاسوبي.

 ء التعههديبت البيمههة علي ههار ومن هها علههى سههبي  بعههد عههرض الزاامههة اموليههة علههى المحكَّمههيعر تههم رجههرا

الممال: تنويع سرشطة الذ،اء الل ظهي ،املغهاي والزصهص وتمميه  امدوار والزهراء  والكتابهة والتلخهيصر 

وعليي سصبحت قاامهة امرشهطة جهاهز  فهي صهورت ا الن اايهةر ههذا وقهد تهم تضهميع دليه  المعلهم جميهع 

اصههة بالبررههامج الحاسههوبير ،مهها حههوط البررههامج الحاسههوبي ( عههدا امرشههطة الخ1هههذه امرشههطة )ملحهه 

 جميع امرشطة التي تضمنت ا قاامة امرشطة المحدد .

قههها  الباحهههث بإعهههداد دليههه  المعلهههم فهههي  هههوء الزاامهههة الن اايهههة لألرشهههطة  لتو هههي  ،ي يهههة تن يهههذ الهههدروس        

 طة في  وء الذ،اءات المحدد ر وقد تضمع الدلي  ما يلي:المتضمنة في الوحد  المصاغة على هيئة سرش

 امهداث التعليمية  لتدريس الوحد .  -س

 المحتوط العلمي للوحد  والوساا  وامدوات التعليمية البيمة لتن يذ دروس ا. -،

 سسالي  التزويم البيمة لزياس مستوط تحصي  الطب، ومدط رتزا  م ارات البرها  ال ندسي. - 

 



نية للتدريسر مع وطوات سير تدريس ،  مو وع في الوحهد  باسهتخدا  امرشهطة فهي الخطة الزم    -د

 ههههوء الههههذ،اءات المحههههدد ر وطههههملت الخطههههوات: عنههههوا  الههههدرس وسهههههداث الههههدرس اإلجراايههههة 

والمحتهوط العلمههي والوسهاا  وامدوات وامرشههطة التعليميههة البيمهة فههي  هوء الههذ،اءات وسسههالي  

 التزويم.

عرض الدلي  على المحكَّميعر ب دث التأ،د مع سبمة الصياغة اللغويةر ومناسبة امهداث وتم بعد ملي        

 وامرشطة التعليمية لمستوط الطب، ورمكارية تن يذها.

وقههد سجههرط الباحههث التعههديبت التههي اقترح هها المحكَّمههو ر ومههع سمملت هها ر ههافة م  ههو  المملههث والمملههث        

،هذلي ر هافة ،لمهة المحصههور  فهي رهص الحالهة الماريههة التهي سهزطت من هار وتعههدي  الزهاام رلهى م هاهيم الوحههد ر و 

 (.2اموطاء المطبعيةر وبذلي سصب  الدلي  في صورتي الن ااية )ملح 

   

 اسههت اد الباحههث مههع سهههداث دروس الوحههد  اإلجراايههة وامرشههطة التعليميههة التههي سههب  تحديههدها فههي رعههاد        

صياغة الوحد  في  وء الذ،اءات المحدد   لتن يذها عع طري  الحاسو،ر وملي مع وبل ما يلي:

 

 وملي مع وبل الخطوات التالية:       

  

 البررامج الحاسوبير وهي: هناب بعض امسس التي روعيت عند تصميم       

اسهههتخدا  عبهههارات بسهههيطة وسههه لةر والتهههدر  فهههي تزهههديم التهههدريباتر والتمهههاريع مهههع البسهههي  رلهههى  -7

 الصع .

اطههتمال الوحههد  التهههي سعيههد صههياغت ا علهههى الم ههاهيمر والتعميمههاتر والم هههارات المتضههمنة في هههار  -0

 و،ذلي امرشطة التي تم تحديدها لتتناس  مع الذ،اءات المحدد .

سيم الوحد  عند رعاد  صياغت ا رلى عد  دروس بحيهث يشهتم  ،ه  درس علهى سرشهطةر وطهرت تز -1

 على الحاسو،ر وتزويمر واوتبار عا  على الوحد .

 



 بساطة الشاطة وولوها مع الحشو واستخدا  رسو  وا حة وملورة و،تابة الخ  بحشم مناس . -2

 تنوع التدريبات والتماريع وسسالي  االستشابة. -1

  ور وطواتر وم ارات البرها  ال ندسي على الشاطةر مع التنويع في صور التعزيز.التدر  في ي -1

تحكم الطال  في يمع االرتزال مهع طاطهة رلهى سوهرط حسه  رغبتهير وبنهاء علهى ف مهي لمها تحويهي  -1

 تلي الشاطةر ورمكارية العود  بس ولة للشاطة السابزة رما تطل  اممر.

 الوحد ر مع مساعد  المعلم عند الحاجة. اعتماد الطال  على ماتي في تعلم دروس -2

يشتم  البررامج على تدريباتر وتماريع مشاب ة للتزويم الذي سيزو  الطال  بحلي بعد ،  درسر  -9

 ولبوتبار الن ااي الشام  لمو وعات الوحد .

  

اف ار وامسهس التهي سهب  م،رههار تم صياغة الوحد  باسهتخدا  الحاسهو، فهي  هوء محتهوط الوحهد  وسههد       

وملي في صور  بررامج مكو  مع ومسة دروس سساسهيةر ،ه  درس مكهو  مهع امههداثر والمحتهوط التعليمهير 

( مكورههات البررههامج 1والم ههار  التههي يههراد تنميت هها مههع م ههارات البرههها  ال ندسههير والتزههويمر ويو هه  الشههدول )

 الحاسوبي:

 (1جدول )
 بي للوحد مكورات البررامج الحاسو 

 ( مو وعات الوحد  الرايسة1( تسشي  الدوول   0( التعري  بالبررامج  7 التم يد

 تشابي
 المملمات 

 ( رسبة التشابي 2( العناصر بيع عناصر المملميع  المتشاب يع    1( التعري   0( امهداث 7
 التزويم (1( تنمية م ار  تحديد المعطيات والمطلو،  1 

 الحالة
 امولى للتشابي 

 ( رسبة التشابي2( الحالة امولى لتشابي مملميع 1( التم يد 0( امهداث 7
 ( التزويم1( تنمية م ار  رسم المسألة ال ندسية  1

 الحالة
 المارية للتشابي 

 ( رسبة التشابي2( الحالة المارية لتشابي مملميع 1( التم يد 0( امهداث 7
 ( التزويم1ار  تحديد النظريات والنتااج البيمة لبرها  مساا  البرها  ال ندسي ( تنمية م 1

 الحالة
 المالمة  للتشابي 

 ( رسبة التشابي2( الحالة المالمة لتشابي مملميع  1( التم يد  0( امهداث  7
 ( التزويم1( م ار  ح  مساا  البرها  ال ندسي ،املة   1

 



 وصااص
المستزيمات في  

 المملث

 ( الدرس المالث  1( الدرس الماري    2( الدرس امول  1( التم يد   0( امهداث  7
 ( مراجعة م ارات البرها  ال ندسي  1( الدرس الرابع    1
 ( التزويم2

 
 

 

و بررامج سوهروير قا  الباحث في هذه الخطو  باوتيار رظا  التألي  المناس  لبناء البررامج الحاسوبير وه       

101(Authorware 6.5 لتهألي  منتشهات الوسهاا  المتعهدد ر وملهي لمها يتصه  بهي البررهامج مهع سه ولة فهي )

(ر واالسهههت اد  مهههع 0227االسهههتخدا ر ورمكارهههات ،بيهههر  فهههي التعامههه  مهههع الصهههوت والصهههور  والحر،هههة )علهههير 

لبررامج على العديد مع الشاطات الرايسة رمكارات الحاسو، في بناء البررامج وروراجي بشك  مبام واحتوط ا

 هي:

 : حيث اطتملت على تعري  بمسمى البررامج ومعده والمشرث عليي. 

: يدو  مع  وبل ا الطال  اسمي وص ي و،لمة المرور الخاصة بير حيث  

 ج.يستخد  الطال  هذه الكلمة في ،  مر  يستخد  في ا البررام

: وههي طاطهة الت ريهع امولهىر يسهتطيع مهع وبل ها الطاله  اسهتعراض  

 تعليمات البررامج سو التوجي رلى الدروس سو االرتزال رلى االوتبار.

 : وتمكع الطال  مع التنز  بيع دروس الوحد  والوصول رلى سي درس من ا. 

شههطة علههى مش هود الطالهه ر ويزههو  البررهامج بتوجيههي وتعزيههز : ويعتمههد رجهراء امر 

 استشابتي ،ي يتوص  رلى ال دث المنشود مع النشاط. 

: تم تصميم اممملة بحيث يزو  الطال  باستعرا  ا في وطوات متسلسلةر على  

ار  سما  س  يكو  الممال في طاطة واحد  قدر اإلمكا  بحيث تتكام  الخطوات المتسلسلة للم 

 الطال  في ر اية عرض الممالر سما التبرير واإليضات فيزد  للطال  عند ،  وطو  في حيني. 

 



: صممت طاطات تنمية الم ارات بشك  يسهاعد الطاله  علهى رتزها  ،ه   

م ار  على حد ر حيث احتوط ،  مو وع مع مو وعات الوحد  على م ار  مع م ارات البرها  

 سي المحدد ر بشك  يحز  تمكع الطال  مع هذه الم ار . ال ند

: يزهو  البررهامج بعهد ،ه  درس سساسهي بهإجراء تزهويم للطاله ر حيهث تتنهوع  

امسئلة التي يزدم ا فبعض ا ر،مال فرامر وبعض ا اوتيار مهع متعهددر والهبعض اإوهر سسهئلة صه  

 ووطأ.

بررامج الحاسهوبي بشاطهاتي المختل هة و،ي يهة اسهتخدامي ودراسهتي بالت صهي  هذا وقد تم تو ي  مكورات ال       

 (.2في الدلي  التزني ل ذا البررامج )ملح 

  

 (:2تم تحديد الخطة الزمنية البيمة لتعلم البررامجر ،ما هو مو   في الشدول )       

 (2جدول )
 م البررامجالخطة الزمنية البيمة لتعل

 امول
 7 تعري  بالبررامج 

 0 تشابي المملمات تشابي المملمات
 7 الحالة امولى لتشابي مملميع الحالة امولى

 الماري
 7 الحالة امولى لتشابي مملميع الحالة امولى
 0 الحالة المارية لتشابي مملميع الحالة المارية

 7 الحالة المالمة لتشابي مملميع الة المالمةالح

 المالث

 7 الحالة المالمة لتشابي مملميع الحالة المالمة

وواص المستزيمات 
 في المملث

 المستزيم الموايي لضلع مملث والمار في منتص   لع آور.
 7 .المستزيم المار في منتص ي  لعي مملث

 طول الزطعة المحدود  بمنتص ي  لعي مملث.
 7 .طول المتوس  على الوتر في مملث قاام

 7 مراجعة عامة على الوحد 
 70 المشموع

 

  

 



تم توفير التغذية الراجعة بطريزتيع: امولى تعتمد على روبار الطاله  بصهحة اسهتشابتي مهع عهدم ار وملهي        

تدلهي علهى مهدط صهحة رجابتهير سمها الطريزهة الماريهة مع وبل بعهض العبهارات سو امصهوات التهي تظ هر للطاله ر و 

فتعتمد على تزديم بعض المعلومات المساعد  للطال  واصة عندما تكو  رجابتي وطهأ سو رما ،ارهت االسهتشابة 

 تعتمد على م ار  سابزة فيتم تذ،يره ب ا.

 مولية للبررامج تم تزويمي مع وبل الخطوات التالية:وبعد االرت اء مع رعداد الصور  ا       

 تنزي  البررامج مع وبل مراجعة امطرر والشاطات مع حيث لغت ا ومناسبت ا لمستوط الطال . -7

 مراجعة الماد  التعليمية المكتوبة في ،افة سطر وطاطات البررامج مع حيث لغت ار وطرق عر  ا. -0

 افة سطر البررامجر وتسشي  المبحظات علي ا لتعديل ا.ردوال االستشابات الصحيحة والخطأ لك -1

 عرض البررامج على المحكميع. -2

تشريهه  البررههامج علههى طالهه  واحههد مههع طههب، الصهه  المالههث المتوسهه  وههار  العينههة ومبحظههة  -1

 استشابات الطال .

مع  رعاد  تشري  البررامج فرديًا  م  التطبي  ال ردي يتي  ال رصة لمبحظات االستشابات س،مر -1

 التطبي  الشمعي.

 ( طب،.1تطبي  البررامج على عينة صغير  ) -1

 

في  وء آراء المحكميعر وفهي  هوء المبحظهات التهي ي هرت جهراء تطبيه  البررهامج فرديهًار وعلهى العينهة        

 الصغير ر تم رجراء بعض التعديبت على البررامج مم :  

زديم سحد امرشطة بأسلو، غير الذي قد  بير وملي لوجود صعوبة في امسلو، امول.رعاد  ت 

 ت عيهه  عمهه  بعههض اميرار التههي لههم تكههع تعمهه ر وتصههحي  عمهه  بعههض اميرار التههي ،ارههت تزههود رلههى

 هدث غير ال دث المحدد ل ار فممب سحد سيرار امرشطة ،ا  يزود رلى اممملة بداًل مع امرشطة.

عض اموطاء اإلمباية في بعض الشاطات.تصحي  ب 

 



.تعدي  بعض الخل يات التي ،ارت غير مناسبة للو  الخ  المكتو، علي ا 

 تغيير بعض الصور المتحر،ة في رحهدط الشاطهاتر حيهث رسط بعهض المحكمهيع سر ها تشهغ  المهتعلم

 عع هدث التعلم.

  .وبإجراء هذه التعديبت سصب  البررامج جاهزاً للتطبي       

 

قا  الباحث بإعداد دلي  تزني للبررامج يحتوي على طريزة استخدامي و،ي ية سير الهدروس ووطهوات سهير        

 (.2عملية التعلم الذاتي وبل محتوط البررامج التعليمي )ملح 

 

 قا  الباحث بإعداد اوتبار م ارات البرها  ال ندسي وفزاً للخطوات التالية:       

ي ههدث االوتبههار رلههى تحديههد مسههتوط تمكههع طههب، الصهه  المالههث   

 المتوس  مع م ارات البرها  ال ندسي.

 ههارات هههي: تحديههد تضههمع اوتبههار م ههارات البرههها  ال ندسههي ومههس م 

المعطيات وتحديد المطلهو، ورسهم المسهألة وتحديهد التعميمهات البيمهة للحه  واإلهبهاتر مرتبطهة بمها 

( درجهههةر ر هههافة رلهههى تعليمهههات 12( فزههر  لكههه  فزهههر  )12درسههي الطالههه  فهههي الوحهههد ر ،مههها احتهههوط )

ناسهبة فزهرات االوتبهار االوتبارر وقد تم عرض الصور  امولية لبوتبار على المحكَّميع للحكم على م

لمستوط الص ر وبيا  مطابزة ال زرات للم ارات التي و عت لزياس ار وسبمة الصهياغةر وقهد سبهدط 

 المحكَّمو  بعض المبحظاتر وتم رجراء التعديبت البيمة.

تم ،تابة تعليمهات االوتبهار بغيهة تعريه  الطاله  بال هدث مهع   

ارر وفكرتهير و،ي يهة حلههير وتهم تحديهد درجههة لكه  م هار  مهع م ههارات البرهها  ال ندسهير وبلغههت االوتبه

 ( درجة سيضًا.12( فزر ر وبذلي يكو  مشموع درجات االوتبار ،امًب )12فزرات االوتبار )

قها  الباحهث بتطبيه  االوتبهار علهى عينهة اسهتطبعيةر وقهد بلهغ   

( طالبهاً ب هدث التأ،هد مهع و هوت التعليمهات ومبءمهة صهياغة الم هردات 02العينة االستطبعية )سفراد 

 



وتحديد الزمع المناس  وحسا، هبات االوتبار وتم تعدي  النتااج في  وء المبحظات التي ي رتر  

،ما تم حسا، يمع االوتبار مهع وهبل حسها، المتوسه  الحسهابي للهزمع الهذي اسهتغرقي سول طاله  

( دقيزههةر وبعههد تصههحي  سوراق رجابههات 21ر طالهه ر واتضهه  س  الههزمع المناسهه  لبوتبههار هههو )وآوهه

طريزهههة التشزاهههة النصههه ية حيهههث تهههم تزسهههيم االوتبهههار رلهههى فزراتهههي ال رديهههة الطهههب،ر اسهههتخد  الباحهههث 

ر ومهع ههم ر فنتج معامه  هبهات رصه  االوتبهاروالزوجيةر وحسا، معام  االرتباط بيع درجات النص يع

(ر 2021ر و،ها  معامهه  هبهات االوتبههار )لحسها، معامهه  هبهات االوتبههار *معادلههة سهبيرما  بههراو  تطبيه 

 وهو معام  هبات مرت ع.

بعد رجراء التعديبت البيمة في  وء آراء المحكَّمهيع ورتهااج الدراسهة   

( فزر  ومعامه  هبهات 12مكوراً مع ) (1االستطبعيةر سصب  االوتبار جاهزاً في صورتي الن ااية )ملح 

 ( دقيزة.21( درجةر والزمع البي  لتطبيزي )12( والدرجة الكلية لي )2021)

 تم تطبي  تشربة البحث ميدارياً وف  ما يلي:       

التأ،ههد مههع تكههافؤ مشموعههات البحههث فههي م ههارات البرههها  ال ندسههير وملههي بتطبيهه  اوتبههار م ههارات  -7

 (.9ها  قبليًار و،ارت رتااج التطبي  ،ما يتض  مع الشدول )البر 

 (9جدول )
 المتوسطات الحسابية واالرحرافات المعيارية بيع درجات سفراد العينة في التطبي  الزبلي

 0010 1011 00 التشريبية امولى
 0010 1011 00 التشريبية المارية
 0011 1011 00 الضابطة

        

ويتض  مع الشدول عد  وجود فهروق بهيع متوسهطات المشموعهات الهمبثر وللتأ،هد مهع ملهي تهم تطبيه         

 (.72اوتبار تحلي  التبايع امحادي ،ما يتض  مع الشدول )

 (72جدول )

 



 رتااج تحلي  التبايع امحادي

 202227 0 202227. بيع المشموعات
 10192 11 221029 داو  المشموعات 70222 202227.

 101927 11 22102927 الكلي
        

( مما 2021وتشير النتااج رلى سري ال توجد فروق دالة رحصاايا بيع المشموعات المبث عند مستوط )       

 لى تكافؤ المشموعات.يدل ع

تش يز معم  الحاس  بمدرسة الراية المتوسطة بأب ا حيث تم التأ،د مع صبحية سج ز  الحاسو،  -9

للتطبي ر وبعد ملي تم تنصي  البررامج على ،  ج اي مع سج ز  الطب،ر ويود ،  طال  باسم 

ج على ج اي مستخد ر و،لمة مرور واصة بير بما بك   وصوصية ،  طال ر ،ما رص  البررام

 المعلم لمراقبة تعلم الطب، مع وبل الشبكة العامة.

تدري  المعلم الذي قا  بالتدريس للمشموعات المبث على ،ي ية تزديم الوحد  المعد  عع طري   -4

 الذ،اءات المحدد ر و،ذلي تدريبي على ،ي ية تزديم البررامج الحاسوبي.

ت المحدد ر والمشموعة التشريبية المارية وف  البررامج تدريس المشموعة التشريبية امولى وف  الذ،اءا -3

 الحاسوبي المعدر والمشموعة الضابطة وف  الطريزة العادية.

 تطبي  اوتبار م ارات البرها  ال ندسي في ر اية التطبي . -5

 

(ر وملههههي SPSSجتماعيههههة )لمعالشههههة البيارههههات اسههههتخد  الباحههههث حزمههههة البههههرامج اإلحصههههااية للعلههههو  اال       

 باستخدا  امسالي  اإلحصااية التالية:

 التكراراتر والنس  المئوية. -7

 المتوسطات الحسابيةر واالرحرافات المعيارية. -0

 االوتبار التااي )ت(. -1

 االتشاه. تحلي  التبايع سحادي -2

 



التههأهيرر وفعاليههة  ،مهها قهها  الباحههث باسههتخدا  حشههم التههأهير ورسههبة الكسهه  المعههدل لتحديههد مزههدار حشههم        

 البررامج الحاسوبي المزترت.

 

 

     

 
 

 
 

 

  
 أواًل: نتائج  البحث

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيًا: مناقشة وتفسري نتائج  البحث               
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

م ههارات هههدث هههذا البحههث رلههى تعههرث فعاليههة بررههامج حاسههوبي قههاام علههى الههذ،اءات المتعههدد  فههي تنميههة        

البرها  ال ندسير ولتحزي  هذا ال هدثر تهم تطبيه  اوتبهار م هارات البرهها  ال ندسهي قبليهاً وبعهديًار وملهي  بعهد 

التأ،ههد مههع صههدقي وهباتههير وبعههد ردوههال رتههااج سفههراد العينههةر تههم معالشت هها رحصههااياً باسههتخدا  الريمههة اإلحصههااية 

 وت سيرها تبعاً لتسلس  سسئلة البحث وفرو ي. (ر وفيما يلي رتااج البحثSPSSللعلو  االجتماعية )

ما امرشطة الزاامهة علهى الهذ،اءات المتعهدد ر والتهي يمكهع مهع  لإلجابة عع هذا السؤالر والذي رصي: "       

" تنهههاول الباحهههث اإلجهههراءات المالهههث المتوسههه ؟ وبل ههها تنميهههة م هههارات البرهههها  ال ندسهههي لهههدط طهههب، الصههه 

والخطههوات المتبعهههة لإلجابهههةر وتهههم رعههداد قاامهههة امرشهههطة الزاامهههة علههى الهههذ،اءات الل ظيهههة والبصهههرية والمنطزيهههة 

المتضههمنة فههي وحههد  "تشههابي المملمههات"ر مههع ر ههافة بعههض امرشههطة  المناسههبةر ورعههداد دليهه  المعلههم لتههدريس 

هذه الذ،اءاتر وقد سب  ت صي  هذه الخطوات واإلجهراءات فهي ال صه  الربهع مهع الوحد  المحدد  باستخدا  

 هذا البحث الخاص بأدوات البحث ورجراءاتي.

مهها البررههامج الحاسههوبي الزههاام علههى الههذ،اءات المتعههدد   تمههت اإلجابههة عههع هههذا السههؤالر والههذي رصههي: "       

؟" فههي ال صهه  الرابههع مههع البحههث سيضههًار حيههث تنههاول الباحههث ميههة م ههارات البرههها  ال ندسههي لههدط الطههب،لتن

 



رجههراءات ووطههوات رعههداد البررههامج الحاسههوبي بالت صههي  مههع رعههداد الصههور  اموليههةر والتحكههيم علي ههار ومههع هههم 

تطبيه  البررهامج فرديهاً سو جماعيهاً رجراء التعديبت سواء التي اقترح ا الساد  المحكَّمو ر سو التهي ي هرت جهراء 

 على العينية الصغير ر وبعدها تم و ع البررامج في صورتي الن اايةر ورعداد الدلي  التزني الستخدامي.

ي تنمية م ارات البرها  ما درجة فعالية البررامج الحاسوبي المزترت ف سما السؤال المالث فزد رص على: "       

ال ندسي لدط الطب،؟"ر ولإلجابة عهعر فزهد تهم التحزه  مهع صهحة فهروض البحهث امربعهةر وفيمها يلهي ت صهي  

 ملي:

  

بهههيع متوسهههطي ( 2027عنهههد مسهههتوط )يوجهههد فهههرق دال رحصهههااياً  رهههص ال هههرض امول للبحهههث علهههى سرهههي "       

وعتيع الضابطة والتشريبية امولى )المشموعة التي درست بواسطة الهذ،اءات( فهي التطبيه  درجات طب، المشم

"ر والوتبهار صهحتي تهم اسهتخدا   التشريبيهة امولهى البعدي الوتبار م ارات البرهها  ال ندسهي لصهال  المشموعهة

الشهدول  ر ويبيع(0)التأهير حشمللتأ،د مع  (7)اوتبار "ت" مفراد العينة للمشموعتيعر ،ما تم استخدا  مربع ريتا

 ( النتااج التي تم التوص  ل ا.77)

 (77جدول )
 النتااج اإلحصااية المتعلزة بال رض امول

 2072 7101 00 التشريبية امولى 
20171 20 202227 2017 

 2071 77029 00 الضابطة
        
( بههيع متوسههطي درجههات سفههراد 2027( وجههود فههرق دال رحصههااياً عنههد مسههتوط )77يتضهه  مههع الشههدول )       

العينة في التطبي  البعدي الوتبار م ارات البرها  ال ندسير وملي لصال  درجات طهب، المشموعهة التشريبيهة 

امولىر ،ما يتض  س  حشم التأهير ،بير مما يدل على س  ال رق الذي تم التوص  رليي هو فرق جوهري راتج عع 

استخدا  الذ،اءات الل ظية والبصرية والمنطزيةر وليس عع طري  الصدفةر ولذلي تم قبول ال رض امول.

 

 



بهيع متوسهطي درجهات طهب، ( 2027عنهد مسهتوط )جد فرق دال رحصااياً يو رص هذا الزرض على سري "        

المشموعتيع الضابطة والتشريبية المارية )المشموعة التي درست بواسطة الحاسو،( في التطبي  البعدي الوتبهار 

ر ". والوتبهار صهحة ههذا ال هرض تهم اسهتخدا  اوتبهام ارات البرها  ال ندسي لصال  المشموعة التشريبية المارية

( النتهااج 70"ت" مفراد العينة للمشموعتيعر و،ذا استخدا  مربع ريتا للتأ،د مع حشم التأهيرر ويبيع الشدول )

 التي تم التوص  ل ا.

 (70جدول )
 النتااج اإلحصااية المتعلزة بال رض الماري

 1021 00012 00 التشريبية المارية 
9011 20 202227 2012 

 2071 77029 00 الضابطة
( بههيع متوسههطي درجههات سفههراد 2027( وجههود فههرق دال رحصههااياً عنههد مسههتوط )70يتضهه  مههع الشههدول )       

العينههة فههي التطبيهه  البعههدي الوتبههار م ههارات البرههها ر ولصههال  درجههات طههب، المشموعههة التشريبيههة الماريههةر ،مهها 

رق جهوهري رهاتج عهع اسهتخدا  يتض  س  حشم التأهير ،بير مما يدل على س  ال رق الذي تم التوص  رليهي ههو فه

 البررامج الحاسوبي المعد في  وء الذ،اءاتر وليس راتشا عع طري  الصدفةر ولذلي تم قبول ال رض الماري.

 

بيع متوسطي درجات طهب، ( 2027عند مستوط )يوجد فرق دال رحصااياً ورص هذا ال رض على سري "        

المشموعتيع التشريبية امولهىر والتشريبيهة الماريهة فهي التطبيه  البعهدي الوتبهار م هارات البرهها  ال ندسهي لصهال  

". والوتبار صهحة ههذا ال هرض تهم اسهتخدا  اوتبهار "ت" مفهراد العينهة للمشمهوعتيعر المشموعة التشريبية المارية

 ( النتااج التي تم التوص  ل ا.71ع حشم التأهيرر ويبيع الشدول )و،ذا استخدا  مربع ريتا للتأ،د م

 (71جدول )
 النتااج اإلحصااية المتعلزة بال رض المالث

 2072 7101 00 التشريبية امولى
10771 20 202227 2012 

 1021 00012 00 التشريبية المارية 
 

 + درجات احلرية(  حيث ت هي اختبار "ت" 2)ت÷  2مربع إيتا = ت (1)

 فأ،مر 2071ر و،بيراً رما فسر 2021ر ومتوسطاً رما فسر 2027حشم التأهير  ئبً رما فسر يكو   (2)

 



( بههيع متوسههطي درجههات سفههراد 2027( وجههود فههرق دال رحصههااياً عنههد مسههتوط )71يتضهه  مههع الشههدول )       

العينهههة للمشمهههوعتيع  فهههي التطبيههه  البعهههدي الوتبهههار م هههارات البرهههها  ال ندسهههير وملهههي لصهههال  درجهههات طهههب، 

الماريةر ،ما يتض  س  حشم التأهير ،بير مما يدل علهى س  ال هرق الهذي تهم التوصه  رليهي ههو المشموعة التشريبية 

فرق جوهري راتج عع استخدا  البررامج الحاسوبي المعد في  وء الذ،اءاتر وليس راتشها عهع طريه  الصهدفةر 

 ولذلي تم قبول ال رض المالث.

 

بهع للدراسهة علهى سرهي " يتصه  البررهامج الحاسهوبي المزتهرت بزهدر مباهم مهع ال اعليهة فهي رهص ال هرض الرا       

تنمية م ارات البرها  ال ندسي لدط طب، الص  المالث المتوس ".وللتأ،د مع صحة هذا ال رض تم حسا، 

 ( النتااج اإلحصااية التي تم التوص  رلي ا.72ر ويو   الشدول )(7)رسبة الكس  المعدل لببب

 (72جدول )
 النتااج اإلحصااية المتعلزة ب عالية البررامج الحاسوبي

 البعدط الزبلى
 2012 71012 1011 12 00 التشريبية امولى
 700 00012 1011 12 00 التشريبية المارية 

 2001 77029 1011 12 00 الضابطة

( وهههي 700( س  رسههبة الكسهه  المعههدل فههي المشموعههة التشريبيههة الماريههة بلغههت )72مههع الشههدول )يتضه         

(ر ،ما بلغت رسهبة الكسه  المعهدل فهي المشموعهة التشريبيهة 0-7تزع في المدط الذي حدده ببب لل اعلية )

(ر 2001)( وهههي ال تزههع فههي المههدط المحههدد لل اعليههة. و،ههذلي بلغههت فههي المشموعههة الضههابطة 2012امولههى )

وهي ال تزع في المدط المحدد لل اعليةر وبهذلي يهتم قبهول ال هرض الرابهعر سي س  البررهامج يتصه  بزهدر مباهم 

 مع ال اعليةر وب ذا يشا، عع السؤال المالث.

الل ظيهة والبصههرية والمنطزيههة  مهع جملههة رتهااج البحههث يتبهيع س  ،ههًب مههع الطريزهة العاديههة وطريزهة الههذ،اءات       

وطريزهة البررهامج الحاسههوبي الزهاام علههى ههذه الهذ،اءاتر قههد سسه مت فههي تنميهة م هارات البرههها  ال ندسهي لههدط 

 



سفههراد العينههةر رال س  الطههب، الههذيع درسههوا بواسههطة البررههامج الحاسههوبي الزههاام علههى الههذ،اءات قههد ت وقههوا علههى 

العاديههةر وعلههى الطههب، الههذيع درسههوا بواسههطة طريزههة الههذ،اءات الل ظيههة الطههب، الههذيع درسههوا بواسههطة الطريزههة 

والبصرية والمنطزيةر وهذه النتيشهة ههي مها س،دتهي صهحة ،ه  مهع ال ر هيع المهاري والمالهث حيهث تهم التوصه  رلهى 

رلى فروق دالة رحصااياً لصال  طب، المشموعة التشريبية الماريةر وهو فرق لم ينتج عع طري  الصدفة ب  يعود 

 استخدا  البررامج الحاسوبي.

  0227  ومههيسر  7992  جههابرر 7991وتت هه  هههذه النتيشههة مههع مهها يههراه بعههض التربههوييع )المنههاعير        

( حهههول مميهههزات رمهه  التهههدريس الخصوصهههي ،أحهههد سرمهههاط 0221  صهههزرر 0221  الموسهههىر0221محمههدر 

 اد بشك  عا .التعليم بمساعد  الحاسو،ر والذي لي دور فاع  في تدريس المو 

ويمكههع ت سههير هههذه النتيشههة فههي  ههوء رتههااج بعههض الدراسههات والبحههوث السههابزة التههي سطههارت رلههى فعاليههة        

استخدا  الحاسو، في تدريس الريا ياتر حيث تت   مع ما توصلت رليي هذه الدراسات مع رتهااج دلهت علهى 

  الكههر ر 7992ر Izen,1998  7991س  الحاسههو، سههاعد فههي تنميههة م ههارات البرههها  ال ندسههي )متههولير 

7999  Sinclair, 2004 ر ،ما يمكع ت سير هذه النتيشة في  وء رتااج بعض الدراسات 0222   محمدر)

والبحههوث السههابزة التههي س،ههدت علههى فعاليههة الههذ،اءات المتعههدد  فههي تههدريس الريا ههيات بصهه ة عامههةر وال ندسههة 

 (.Sheare, 2006  0222  البنار Bednar, 2002؛   Carson, 1995بص ة واصةر ومع هذه الدراسات )

،ما يمكع ت سير رتيشة ال رض الرابع في  وء البررامج الحاسوبي المزترتر رم س  اتصافي بال اعلية يعود 

لما يوفره مع رمكارات لتنمية م ارات البرها  ال ندسي لدط الطب،ر فالبررامج يزود الطال  بامهداثر ويزد  

وبصههرية ومنطزيههة متنوعههة عملههت مشتمعههة علههى مراعهها  قههدرات الطههب، المختل ههة ورمكارههات م لههي سرشههطة ل ظيههة 

المتعدد  مما وفر بيئة تعليمية هرية وافزت الذ،اءات المختل ة لدي مر ،ما سري يعم  على تزويد الطال  بالتغذية 

مههع عههرض تلههي اممملههة وفزههاً الراجعههة لمهها يزههو  بههي مههع اسههتشاباتر ويههوفر لههي سمملههة متكاملههة للم ههاراتر ويمكنههي 

لرغبتير ،ما يزهو  البررهامج بتهدري  الطاله  علهى الم هاراتر ويعهزي اسهتشاباتي سهنهاء التهدري ر ويعمه  علهى تزويهد 

الطاله  بمسهتواه مهع وهبل عمليهة التزهويمر ولهذلي فهإ  اجتمهاع ههذه العوامه  التهي تهم توفيرهها فهي البررهامج قهد 

 الذ،اءات والطريزة العادية. سس مت في ت وق البررامج على طريزة

 



،ما س  وقوع رسبة الكس  المعدل للمشموعة التشريبية امولىر والتي درست باستخدا  الذ،اءات وار          

مدط ال اعلية قد يعود رلى جملة مع العوام  من ا: عد  تعود معلهم المهاد  علهى ممه  ههذه الطريزهة فهي التهدريس 

تههدريس بممهه  هههذه الطريزههةر وبممهه  هههذه امرشههطةر و،ههذلي ربمهها ،هها  هنههاب حيههث سفههاد بأرههي مول مههر  يتعههرض لل

قصور فهي اإلفهاد  الكاملهة مهع امرشهطة المعهد  وفه  الهذ،اءات الل ظيهة والبصهرية والمنطزيهةر ورغهم ملهي رال س  

( بهههيع متوسهههطي درجهههات طهههب، المشمهههوعتيع 2027النتهههااج سهبتهههت وجهههود فهههرق دال رحصهههااياً عنهههد مسهههتوط )

ة امولهههى والضهههابطةر ولصههههال  درجهههات طهههب، المشموعههههة التشريبيهههة امولهههىر ،مهههها بلهههغ حشهههم التههههأهير التشريبيههه

(ر وهو يدل على ت وق طريزة التدريس بواسطة الذ،اءات الل ظية والبصرية والمنطزية في مزاب  الطريزة 2017)

ة ت هههوق طريزهههة التهههدريس العاديههةر وههههذا يت ههه  مهههع رتهههااج الدراسهههات والبحهههوث السهههابزة التهههي توصهههلت رلهههى فعاليههه

  بهدرر Bednar, 2002؛ McGraw, 1997  Connie, et, al. 1998باسهتخدا  الهذ،اءات المتعهدد  ممه  )

 (.0221  سبو الحديدر 0222  البنار  0221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

سعى هذا البحث بصور  رايسة رلى تعرث فعالية بررامج حاسوبي قاام على الهذ،اءات المتعهدد  فهي تنميهة        

لدط طب، الصه  المالهث المتوسه ر ولتحزيه  ههذا ال هدثر تهم معالشهة رتهااج سفهراد م ارات البرها  ال ندسي 

عينههة البحههث رحصههاايًا بعههد تطبيهه  اوتبههار م ههارات البرههها  ال ندسههي قبليههاً وبعههديًار ومههع هههم عههرض هههذه النتههااجر 

ات عدد مع وت سيرهار  وفيما يلي عرض ملخص رتااج البحثر وتزديم بعض التوصيات في  وء رتااشير هم اقتر 

 الدراسات والبحوث المستزبلية التي قد تكم  الش د الذي بذل في هذا البحث.

 سس رت رتااج البحث عع:       

  ت هههوق طهههب، المشموعهههة التهههي درسهههت بواسهههطة البررهههامج الحاسهههوبي الزهههاام علهههى الهههذ،اءات الل ظيهههة

ا  ال ندسههي علههى طههب، المشمههوعتيع اللتههيع درسههتا والبصههرية والمنطزيههة فههي اوتبههار م ههارات البرههه

 بواسطة الذ،اءات الل ظية والبصرية والمنطزية والطريزة العادية.

  ،ت ههوق طههب، المشموعههة التهههي درسههت بواسههطة الههذ،اءات الل ظيهههة والبصههرية والمنطزيههة علههى طهههب

 المشموعة التي درست بواسطة الطريزة العادية.

 زتهرت بزهدر مباهم مهع ال اعليهة فهي تنميهة م هارات البرهها  ال ندسهي اتصاث البررهامج الحاسهوبي الم

 لدط طب، الص  المالث المتوس .

 

 في  وء ما سس رت عني رتااج البحث يوصي الباحث بما يلي:       

 . استخدا  البررامج الحاسوبي المزترت في تدريس الريا يات بالص  المالث المتوس 

 



 شطة الذ،اءات المحدد  في البحث في تدريس البرها  ال ندسي.استخدا  سر 

 . تعميم تدريس الريا يات بواسطة الحاسو، المدعم بأرشطة الذ،اءات المتعدد 

  ت يئههة حشههر  الدراسههة بمههواد ووسههاا  ومصههادر تعليميههة مختل ههة تتههي  للطههب، اسههتخدا  م،ههاءات م

 المتعدد  في تعلم الريا يات.

   االسهتخدا  امممه  وال عهال مج هز  الحاسهو، الموجهود  فهي المهدارس بشهك  سفضه  ممها  رور

 هو عليي اإ .

  رقامهههة دورات التدريبيهههة للمعلمهههيع بشهههأ  اسهههتخدا  الحاسهههو،ر وسرشهههطة الهههذ،اءات المتعهههدد  فهههي

 التدريس.

 . رعاد  صياغة محتوط مناهج الريا يات في  وء سرشطة الذ،اءات المتعدد 

 يزترت الباحث ما يلي:       

 .رجراء دراسة مماهلة على عينة س،بر مع عينة البحث الحالير وفي مناط  تعليمية سورط 

  الزيا  بدراسة مماهلة باستخدا  بررامج حاسوبي مماه ر وطام  لشميع وحدات ال ندسة في مزهرر

 الص  المالث المتوس .

 ت  الريا ياتر لتعرث مدط مراعات ا مرشطة الذ،اءات المتعدد .  عم  دراسة تحلي  محتوط، 

  دراسة العوامه  المهؤهر  علهى التعلهيم بمسهاعد  الحاسهو، والهذ،اءات المتعهدد ر والتهي تسه م فهي

 فعاليتي.

   بررهههامج مزتهههرت لتهههدري  المعلمهههيع رلهههى اسهههتخدا  وتصهههميم البهههرامج التعليميهههة المعهههد  بمسهههاعد

 ات المتعدد .الحاسو، في  وء الذ،اء

  دراسههة فعاليههة اسههتخدا  الحاسههو، فههي  ههوء الههذ،اءات المتعههدد  فههي تنميههة الم ههارات الريا ههية

 عمومًا.

 



   دراسههة فعاليههة اسههتخدا  الحاسههو، فههي  ههوء الههذ،اءات المتعههدد  فههي عههب  صههعوبات تعلههم مههاد

 الريا يات.

  تنميههة الت كيههر لههدط دراسههة فعاليههة تطههوير منههاهج الريا ههيات فههي  ههوء الههذ،اءات المتعههدد  علههى

 الطب،.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
، القررراهرة، مكتبرررة عرررا  فاعليّهههات تهههدريس الريا هههيات فهههي عصهههر المعلوماتيهههة(. 2002إبرررراهيجم،  رررد  ع يررر  ) .1

 الكتب.

ترردريو وحرردة م ااموعررات لطرر ب املرحلررة االبتدائيررة م  ررو  (. أثررر 2002أبررو احلديررد، ةاطمررة عبررد ال رر م ) .2
المههؤتمر العلمههي السههادس للشمعيههة نظريررة الرراكا ات املتعررددة علررل التيصرريل وامليررل ،ررو الريا رريات، 

ناد  أعضا  هيئة ، المصرية لتربويات الريا يات "مداو  معاصر  لتطوير تعليم وتعلم الريا يات"
 .251-221يوليو، ص ص  20-11التدريو ببنها، 

(، 112، العردد)مشلهة التربيهة(. الكمبيروتر ودور  م تعلريجم وتعلرجم الريا ريات، 1115أبرو ارير ، مردحل ال ريد ) .3
 .225-181اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقاةة والعلوم، ص ص 

، األردن ، دار الفرقررران للنشررررر 4، طناهش هههها وسصهههول تدريسهههه االريا هههيات م(. 1111أبرررو ةينرررة، ةريررررد كامرررل ) .4
 والتوةيع، عمان.

(. ةعالية استخدام اسررتاتيجية الرتعلجم التعراوين م تنميرة مهرارة حرل امل رائل ا ندسرية 2005أبو سته، ةريال عبد  ) .5
ويههات المههؤتمر العلمههي الخههامس للشمعيههة المصههرية لتربغرر  النمطيررة لرردا طرر ب املرحلررة ا عداديررة، 

-20، ناد  أعضا  هيئة التدريو ببنها، الريا يات "التغيرات العالمية والتربوية وتعليم الريا يات"
 .244-511يوليو، ص ص 21

مشلهة (. أثر تقرد  در  وةرق الراكا ات املتعرددة علرل التيصريل الدراسري للطر ب، 2008أبو ال ميد، سهيلة ) .2
 .115-11(، مايو، ص ص 18، ع)الزراء  والمعرفة

 . القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب.تعليم الريا يات بيع النظرية والتطبي (. 2000أبو عم ة، حمبات)  .1

(. ةعالية برنامج حاسويب م تنمية مهارات حرل املشرك ت الريا رية لردا طر ب 2005آل مطهر، حممد أمحد ) .8
 كلية الرتبية، جامعة امللك خالد.  الصف الثالث الثانو  م منطقة جاةان، رسالة ماج ت  غ  منشورة،

(. ةعالية برنامج للعلوم باملرحلة االبتدائيرة م  رو  نظريرة الراكا ات املتعرددة م تنميرة 2002الباة ،خالد ص ح ) .1
المهؤتمر العلمهي العاطهر للشمعيهة المصهرية للتربيهة التيصيل والاكا  الطبيعي وتعرديل أاراط الرتعلجم ، 

، 2002/ 1/8-30/1، ا مساعليرة، ة تحديات الحا هر ورؤط المسهتزب "العلميةر  "التربية العلمي
 .33-1ص ص

ةعالية وحدة مقرتحة م الرسجم البياين م  و  نظرية الاكا ات املتعرددة وأثرهرا علرل (. 2003بدر، حممود إبراهيجم) .10
المهههؤتمر العلمهههي الخهههامس عشهههر للشمعيهههة المصهههرية للمنهههاهج اجتاهرررات الطررر ب ،رررو الريا ررريات ، 

يوليرو، ص 22-21(، القراهرة، 2، م) رق التدريس "منهاهج التعلهيم واإلعهداد للحيها  المعاصهر "وط
 .242-212ص

  K.W.L(. أثر التدريو باستخدام اسرتاتيجيات الاكا ات املتعددة والقبعات ال ل و2008الربكايت، نيقني مح ة ) .11

توسررر  ةدينرررة مكرررة املكرمرررة، م التيصررريل والتواصرررل والررررتاب  الريا ررري لررردا طالبرررات الصرررف الثالرررث امل
 رسالة دكتوراة غ  منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرا.

 



، علرررررررررررررررررررل الرررررررررررررررررررراب : اإلطهههههههههههههههههههراث التربهههههههههههههههههههوي واالرتررهههههههههههههههههههت(. 1423البطررررررررررررررررررراطي، عررررررررررررررررررراطف حممرررررررررررررررررررد ) .12
www.moe.gov.sa/ishraf/MOE/Jeddah   11/10/2008مت االسرتجاع م. 

رمجة: حممد أمني املفيت، وممدوح حممد سليمان، مراجعة: ، تطرق تدريس الريا يات(: 1114بل، ةريدريك، هر ) .13
 وليجم عبيد، اجل   األول، الطبعة الثالثة، القاهرة، الدار العربية للنشر والتوةيع.

التيصريل م مرادة (.أثرر اسرتخدام بعرس اسررتاتيجيات الراكا ات املتعرددة م تنميرة 2004البنا، مكة عبد املرنعجم ) .14
المؤتمر العلمي الرابع للشمعية المصرية لتربويات الريا يات ا ندسة لدا ت ميا املرحلة ا عدادية،

يوليرو،ص ص  8-1،ناد  أعضا  هيئرة التردريو ببنهرا، "ريا يات التعليم العا  في مشتمع المعرفة"
151-113. 

 اهرة، دار النهضة.، القالذ،اء ومزاييسي (. 1111جابر، جابر عبد احلميد ) .15

 ، القاهرة دار الفكر العريب. التعلم وتكنولوجيا التعليم(. 1118ررر ) .12
 القاهرة، دار النهضة  العربية.الذ،اءات المتعدد  وال  م تنمية وتعمي  ر (. 2003ررر ) .11
 .21/5/2003-20، الرياض، ردو  بناء المناهج: امسس والتطبيزات(. 2003جامعة امللك سعود ) .18

 ، عمان، دار الفكر العريب.سسالي  الكش  عع الموهوبيع ورعايت م(. 2002ةتيي عبد الرمحن ) جروان، .11
سسهههالي  الكشههه  عهههع المبهههدعيع والمت هههوقيع وتنميهههة الت كيهههر (. 2003مجرررل، حممرررد جهررراد؛ ا ويرررد ، ةيرررد ) .20

 ، العني، دار الكتاب اجلامعي.واإلبداع

المههؤتمر العلمههي ولوجيررا التعلرريجم م متس ررات الريررف احلضررر، (. تكن1113اجلمعيررة املصرررية لتكنولوجيررا التعلرريجم ) .21
 ، القاهرة، ةربارير.السنوي الماري

(. اسررتخدام احلاسررب ا ت م ترردريو الريا رريات: الع قررة بررني الرب ررة والتيصرريل 1115احلرراةمي، مطلررق طلررق ) .22
(، ص ص 32(، ع)1الكويررل، م)جامعررة  المشلههة التربويههةالدراسرري م الريا رريات للطلبررة املوهرروبني، 

113-215. 

 ، عمان، دار الفكر العريب.تريويات المخ البشري(. 2003ح ني، حممد عبد ا اد  ) .23

 ، عمان، دار الفكر العريب.قياس وتزييم قدرات الذ،اءات المتعدد (. 2003ررر ) .24

 الفكر العريب.، عمان، دار مدولي العملي رلى قو  تطبي  رظرية الذ،اءات المتعدد (. 2002ررر ) .25

 ، عمان، دار امل  ة.تكنولوجيا التعليم بيع النظرية والتطبي (. 2003احليلة، حممد حممود ) .22

(. اسرررتخدام برنرررامج تعليمررري برررالكمبيوتر م تررردريو ا ندسرررة لتنميرررة التفكررر   2002خالرررد، ةينرررب عبرررد ال ررر  )  .21
وتر لرررردا طرررر ب الصررررف األول االبتكررررار  والناقررررد والتيصرررريل وتكرررروين االجتررررا  ،ررررو اسررررتخدام الكمبيرررر

(، 81، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريو ع)دراسات في المناهج وطرق التدريساالعداد ، 
 .80 - 11ص ص 

(. أثرررر اسرررتخدام ل رررة لوغرررو لتررردريو بعرررس املفررراهيجم ا ندسرررية 1118خصررراونة، أمرررل عبرررد اي؛ ال امرررد ، مررر  ) .28
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-400( ص ص 2(، ع)25، العلرروم الرتبويررة، عمررادة البيررث العلمرري، اجلامعررة األردنيررة، م)دراسههات
415. 

 



دراسهات (. نظرام التعلريجم ة راعدة احلاسروب وأثرر  م تعلريجم الريا ريات براألردن، 1112خصاونة، أمل عبد اي ) .21
 .313-213، ص ص 5(، 1ج)تربويةر 
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 ، القاهرة، دار الفجر للنشر.طرق تدريس الريا يات بيع النظرية والتطبي (. 1115س مة، ح ن علي ) .34
مشلة يا يات حديثي التخرج، (. تنمية مهارات الربهان الريا ي لدا معلمي الر 2000س مة، عبد اي ال يد ) .35

 .211-225(، ص ص10، م)،لية الترببة ببن ا

، األردن ، دار اليررراةور  العلميرررة للنشرررر سسهههالي  تهههدريس العلهههو  والريا هههيات(. 2001سررر مة، عبرررد احلررراة  ) .32
 والتوةيع، عمان.
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