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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  مقدمة
  التكنولوجيا وظهر الكثير من المستحدثات العلميـة       بهتطورت   ات و زدحم هذا العصر بالمعلوم   ي

 أولويات الدول الباحثة عن التميز والتطور ، والتتبـع للمتغيـرات            من ، لذا كان التعليم      والتقنية
 التي يمر بها عالمنا في حاضره، وسيمر بها في مستقبله ، سيصل إلى أن التعليم ونظمه                 العميقة

 التعليميـة،   ت مما حدا بالعديد من الدول إلى تبني الكثير من االصطالحا          أمثل صور االستثمار،  
  ." التعليمية  وممارساتهاوانتهاج سبل منوعة لتطوير نظمها، 

لذلك أجمع علماء التربية على أن أساسيات المعرفة هي إحدى الحلول التي قد تكون فعالة جـداً                 
أن فهم أساسيات العلم يعتمد أساسـاً علـى         لمواجهة تحديات العصر، والبعد عن الجزئيات، كما        

المفاهيم، فالتأكيد على أساسيات المعرفة يعني في الواقع التأكيد على المفاهيم والمبـادƏ التـي               
تشكل هذه المعرفة والتي في ضوئها يمكن فهم العديد من الحقائق الجزئية لمجال معرفي معـين                

   ).2 : 2006البلبيسي، (
لعلمية في أنها تقلل من تعقد البيئة فهي لغة العلم ومفتاح المعرفة العلميـة              وتبرز أهمية المفاهيم ا   

حيƚ أنها تنظم وتصنف عدداً كبيراً من األحداƚ واألشياء والظواهر التي تـشكل بمجموعهـا               
 المفاهيمية التي تمثل نتاج العلم كما تساعد المفاهيم العلميـة فـي          ىالمبادƏ العلمية الرئيسة والبن   

 : 2001خطابة و الخليـل،     ( مشكالت التي تعترƯ الفرد في مواقف حياته اليومية         حل وفهم ال  
197. (   

وقد ازداد االهتمام العالمي والغربي والمحلي بالتكنولوجيـا والتربيـة التكنولوجيـة فـي ظـل                
المتغيرات الحادثة على جميع األصعدة، خاصة على صعيد وسائل التكنولوجيـا واالتـصاالت             

نية والتقنية وما واكب هذا التطور من وجود مفاهيم ومصطلحات تكنولوجية في            والختراع والمه 
   ).15 : 2004عبد الهادي ، .( جميع التخصصات
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ودعت غالبية األمم والدول إلدخال التربية التكنولوجية في مناهجها، فقد دعت منظمـة األمـم               
عام مبادƏ التكنولوجيـا، وكـذلك      المتحدة للتربية والعلوم الثقافية إلى ضرورة تضمين التعليم ال        

لـضرورة تـضمين    ) 1989(أشارت الدول العربية المجتمعية في القاهرة في المؤتمر التربوي          
المقررات التعليمية بشكل عام المفاهيم التكنولوجية الحديثة، وقد وضعت وزارة التربية والتعلـيم       

عملها، ومن جهة أخرى تحدƚ     منذ نشأتها موضوع تطور المناهƝ كأحد األهداف اإلستراتيجية ل        
   ).1 :2002سياعرة، ( نقلة في المناهƝ من حيƚ محتواها مراعاة التقدم التكنولوجي والعلمي 

وعليه قامت وزارة التربية والتعليم، بتشكيل فرق وطنية للمناهƝ الدراسية وتولت وضع الخطوط             
   ).3 :2005الديب، ( العريضة للمواد 

جيل يتفاعل مع التكنولوجيـا فكـراً       على إعداد    التربية التكنولوجية     أهداف حيƚ اعتمدت في تحديد   
  . لهوقيماً وأداءŅ وسلوكاً بشكل موفق

)              ƚالقدرة على التفكير العلمي ويستخدم التفكير الناقد ويتبع األسلوب العلمي في المشاهدة والبحـ
 خطة  –تعليم العالي   وزارة التربية وال  . ( والستكشاف والستقصاء وحل المشكالت واتخاذ القرار     

  ).1998المنهاج الفلسطيني األول، 
في ظل متطلبات العصر التكنولوجي كان ال بد من وسيط ما بين الطالب والمنهƝ التكنولوجي،               و

فكانت الوسائل التعليمية التي يستخدمها المعلم في تدريسه لجعل الخبرة التربوية التي يمر بهـا               
  . ومباشرة معاً وهادفةهؤالء المتعلمين خبرة حية،

   ) .163 :2001إسماعيل،(
 تسهيل عملية التعلم ومساعدة المتعلمين وكـذلك        تعمل على المتعددة  التعليمية  لوسائل  وحيƚ أن ا  

تقديم المعلومات للمتعلمين بطريقة فاعلة وكذلك انخراط المتعلمين في تعلم أكثر واقعية ومراعاة             
ريقة قوية جداً وزيادة قدرة المتعلمين على       الفروق الفردية وعرƯ محتوى بعƯ المقررات بط      

  .استرجاع المعلومات
  ƚاسات أن الطلبة ال يأتون إلى الدراسة وعقولهم صـفحات بيـضاء            أظهرت كثير من الدر   حي

ينقƫ عليها المعلمون ما يريدون بل يحملون الكثير من المفاهيم من واقـع حيـاتهم وخبـراتهم                 
 في حياتهم اليوميـة يتعـاملون مـع موجـودات البيئـة             اليومية، وهذا أمر طبيعي ألن األفراد     

وظواهرها ومتغيراتها فيكونون مفاهيم خاصة بهم عن تلك البيئة تتفق مع خبراتهم المباشرة في              
  .)179-180 : 2001خطابة والخطيب، . ( هذا المجال

يكونهـا  إن التصورات البدليلة أو المدركات الخاطئة لها سابق ، بمعنى أن بعƯ األفكار التـي                
الطالب اليوم هي انعكاس لǖفكار التي اعتنقها الرواد األوائل فـي مجـال مـا ، وال تتكـون                   
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التصورات البديلة للمفاهيم العلمية فجأة حيƚ أنها تحتاج لوقت في بنائها كما أنهـا تنمـو لـدى                  
   ) .61:900صبري وتاج الدين ، ( المتعلم 

لى تعلم المعرفة والمفاهيم العلمية الجديدة وتؤثر فـي     وتؤثر التصورات البديلة للمفاهيم العلمية ع     
  .تفسيراتهم للظواهر العلمية 

متماسكة ومقاومة للتغير   وتمثل التصورات البديلة عناصر ثابتة في البيئة المفاهيم للفرد ، وتكون            
( حيƚ يتثبت بها الفرد ويدافع عنها قناعة منه أنها سليمة وقد هدفت العديد مـن مثـل دراسـة                    

وأي معرفة امتالك الطلبة الحادي عشر بديلة للمفـاهيم الفيزيائيـة وعالقتهـا             ) 2007غليظ ،   ال
  .باالتجاه نحو المادة 

هدفت للتعرف على أثر استخدام إستراتيجية المتناقضات في         ) 2006البلبيسي ،   ( كذلك دراسة   
  .تعديل التصورات البديلة لبعƯ المفاهيم العلمية 

هدفت لتشخيص المفاهيم البديلة لمفهوم الطاقة الميكانيكية        ) 2004اونة ،   بعارة والطر ( ودارسة  
  .لدى طالب الصف التاسع األساسي قبل تدريسهم المادة 

   ) 2003بيومي ، ( ودراسة 
هدفت للتعرف على األخطاء الشائعة التي تقع بها عينة من معلمي العلوم وطالب العلوم وطالب               

  .بة المعادلة الكيميائية الصف الثالƚ اإلعدادي في كتا
هدفت للتعرف على المفاهيم البديلة التي عملها طلية الصف الرابع           ) 2003المؤمني ،   ( دراسة  

  .حول الظواهر الكونية 
  

  .لتصورات البديلة على فاعلية التعلم فقد اهتمت الكثير من الدراسات بالكشف عنهاألن اونظراً 
لتصورات البديلة فمنها ما يرجع إلى المعلم ذاتـه بمـا           وقد تعددت مصادر اإلسهام في تكوين ا      

يملك من تصورات حول الظواهر العلمية التي يقدمها لطالبه، وأيضاً ما يرجع على المتعلم ذاته               
                 ƚتتكون لديه نتيجة خبراته الشخصية من تفاعله  مع البيئة المحيطة وأيضاً قد يسهم ما يح ƚحي

رفي بطريقة معتادة قد تسهم  بشكل واحد في تكوين هذه           في غرف الدراسة من تقديم محتوى مع      
  ).138-137 :2001العطار، ( التصورات البديلة

  مثـل  للمفـاهيم العلميـة   وقد كانـت معظـم الدراسـات فـي مجـال التـصورات البديلـة           
حيƚ هدفت الدراسة إلى الكشف عن أهم األخطاء المفاهيميـة           ) 2004أمبوسعيدي،  (  دراسة  

ئعة ونسبة شيوعها لدى الطالبات في األول الثانوي واستخدم لها الباحـƚ شـبكة              اإلحيائية الشا 
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أسئلة لكل شبكة وقد أسفرت النتائƝ عـن        ) 8(التواصل البنائية المكونة من ثالƚ شبكات بواقع        
  .شيوع عدد من األخطاء المفاهمية لدى الطالبات

  .يل التصورات البديلة كدراسة البلبيسي حيƚ استخدمت استراتيجية المتناقضات في تعد
استراتيجيات التغير المفاهيمي فـي مـساعدة        ) 2004طراونة وعبارة ،    ( واستخدمت دراسة   

  .الطلبة على اكتساب مفاهيم علمية بصورة صحية 
استراتيجيات التغير المفاهيمي فـي مـساعدة        ) 2004الطروانة وعبارة ،    ( واستخدمت دراسة   

  . بصورة صحيحة الطلبة على اكتساب مفاهيم عليمة
  .أدوات مثل استمارة للفحص واالختبار التشخيصي ) 2003بيومي ، ( واستخدم 
بوسـنر  ( نموذج دورة التعلم المعتمد بشكل رئيس على نمـاذج          ) 2003المؤمني ،   ( واستخدم  

  )  وودز –وزمالئه ويتلي 
ودراسـة  ،  ) 2006،البلبيـسي ( الدراسات واألجنبية بالكشف عنها ، كدراسة       بعƯ   اهتمت   كما

، )2003،ولبيـومي   ( ودراسـة  ،)2003، وبعارة والطراونة    (ودراسة  ، )2004 ،أمبوسعيدي(
 وجود تصورات بديلة لـدى  وهذه الدراسات)   (Taber 2003وكذلك دراسة  ،)2003،والفرا (

التالميذ في كافة مراحل التعليم العام والجامعي وأكدت على انتشارها بطرق ووسـائل متعـددة               
 صعوبة في تعديلها، واستخدم المعلمون خاللها العديد من االستراتيجيات كعـالج يـساعد              وكان

  .بصفة خاصة على تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية الموجودة داخل أبنيتهم المعرفية
للمفاهيم  تفسير المؤدي للفهم الصحيح      ونظر للحاجة لطرق تدريسية ووسائل تعليمية تساعد على       

 في عملية الـتعلم وبنـاءŅ       فعالية التي أثبتت    األساليب الجيدة استخدام الوسائل المتعددة من      يعتبر
 في تعديل التـصورات البديلـة لـدى         ةالوسائل المتعدد  استخدام   توظفعلى ذلك فƎن الدراسة     

  .التالميذ من المرحلة األساسية للصف السادس في تعديل المفاهيم التكنولوجية لديهم
احثة من خالل عملها ومن خالل مالحظات المعلمين العاملين فـي المجـال أن              وقد الحظت الب  

 فاعلة فـي جـذب انتبـاه        أساليبالتكنولوجيا وهذا يتطلب    التصورات البديلة للكثير من مفاهيم      
التالميذ وإثارة دافعيهم للتعلم ويتسنى لهم الفهم اليسير وهذا يتيسر من خـالل عمـل متكامـل                 

  .تعددة للوسائل المختلفة الم
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  -:وبناƅ علǍ ما سبƼ تتحدد مƪكلة الدراسة بالسƊال الرƏيسي التالي
  :مƪكلة الدراسة

ما أثر استخدام الوسائل المتعددة في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية لطلبة              
Þالصف السادس األساسي بغزة  

  -:وينبثƼ من هƤا السƊال اǓسƏلة التالية
   الصف السادس األساسي بغزةÞطالباتديلة للمفاهيم التكنولوجية لدى ما التصورات الب -1
 في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية       مساهمتها  المتوقع ما الوسائل المتعددة   -2

  الصف السادس األساسي بغزةÞاتلبالط

3- Þ إلى أي مدى ساهمت الوسائل المتعددة في تعديل التصورات البديلة 

 لطالباتقبل وبعد التجريب    دالة إحصائياً في مستوى التصورات البديلة       هل توجد فروق     -4
 الوسائل المتعددة Þالصف السادس تعزى الستخدام 

  لدى الطالبـات مرتفعـات      هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى التصورات البديلة         -5
  تعزى الستخدام الوسائل المتعددةÞالتحصيل قبل وبعد التجريب 

 منخفـضات  الطالباتدالة إحصائيا في مستوى التصورات البديلة لدى        هل توجد فروق     -6
 Þ تعزى الستخدام الوسائل المتعددةالتحصيل للصف السادس األساسي قبل وبعد التجريب

  

  :أهداƹ الدراسة
  :تǊدƹ الدراسة لما يلي

  .تحديد التصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة -1
ديد الوسائل المتعددة التي يمكن استخدامها في تعديل التـصورات البديلـة للمفـاهيم              تح -2

 .التكنولوجية لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة

معرفة أثر استخدام الوسائل المتعددة في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجيـة             -3
 .لدى طلبة الصف السادس 

تكنولوجيـة  متعددة في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم ال      معرفة أثر استخدام الوسائل ال     -4
 . متدني التحصيل قبل وبعد التجريبلدى طلبة الصف السادس ومرتفعي و

  

ƭالدراسةفرو :  
بين مـستوى    ) 0.05 ∝≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         ال   -1

س األساسي قبل وبعد     الصف الساد  لطالباتالتصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية     
 .التجريب تعزى الستخدام الوسائل المتعددة
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قبـل اسـتخدام الوسـائل       ) 0.05 ∝≤(توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى       ال   -2
 التحصيل في   ات مرتفع ت الطالبا  في تعديل التصورات البديلة لدى     هاالمتعددة وبعد 

 .الصف السادس األساسي بغزة

قبـل اسـتخدام الوسـائل       ) 0.05 ∝≤(د مستوى   توجد فروق دالة إحصائياً عن    ال   -3
 التحـصيل   ات منخفـض  ات في تعديل التصورات البديلة لدى الطلب      هاالمتعددة وبعد 

 .للصف السادس بغزة
 
 

  :مصƯلحاƖ الدراسة
  .تم تعريƹ المصƯلحاƖ إƜراƏياŷ بما يتناسب مƲ الدراسة

  .فظيةهو عبارة عن تصور ذهني عن شيء معين، له اسم وداللة ل: المفهوم -1
وتعني التصورات الخطأ أو التفـسيرات غيـر        : التصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية    -2

المقبولة للمفاهيم التكنولوجية وقد تكونت نتيجة مشاهدات وخبرات غير سليمة أو تفكيـر     
 لطالبات الصف السادس وتقاس بالدرجة التي تحص      غير منطقي وتعد مفاهيم قبلية لدى       

 .ختبار المعد خصيصاً لذلك عليها الطالبة باال

 وهي عبـارة عـن      متنوعةالتكنولوجية  الوسائل  ال مجموعة من   هي  : الوسائل المتعددة  -3
،  محوسـبة  وبرمجيات خاصة ) LCD(شفافيات وأجهزة العرƯ وتقنيات الكمبيوتر من       

 .للحاسوبوصور وملونة وغيرها من األجزاء المادية 

 وزارة التربيـة والتعلـيم للـصف        ي تم إقرارها  المادة العلمية الت  هو  :  التكنولوجيا مقرر -4
 ).2001-2000(السادس األساسي لدولة فلسطين للعام 

هو المرحلة السادسة من التعليم األساسي في فلسطين وتتراوح أعمـار           : الصف السادس  -5
 .سنة) 12-11(الطلبة ما بين 

 
  :أهمية الدراسة

  -:تتبƲ أهمية هǇƤ الدراسة من الƜوانب التالية
لدراسة اختباراً للتصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية قد يستفيد منه الباحثين في           توفر ا  -1

  .مجال تدريس التكنولوجيا في تعديل هذه المفاهيم لطلبة المرحلة األساسية العليا
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قد يستفيد مشرفو التكنولوجيا في هذه الدراسة في إعادة النظر في استراتيجيات تـدريس               -2
خطاء المفاهيمية التي ستظهر في أدلة المعلمين لمساعدتهم فـي          التكنولوجيا وتضمين األ  

 . فاعلة في تدريسهاوسائل تعليميةالتعرف عليها والعمل على تغييرها باستخدام 

توفر الدراسة رؤية تربوية عن استخدام الوسائل المتعدد لمعالجة التـصورات البديلـة              -3
 .أثناء الخدمة لمفاهيم تفيد معدي دورات إعداد معلمي التكنولوجيا 

  :حدود الدراسة
 الصف السادس األساسي فـي غـزة للعـام          شعبة من طالبات  اقتصرت الدراسة على     •

  .  بمدرسة الزيتون األساسية )2006-2007(
 الوسائل المتعددة التاليـة      ، وثم استخدام    الجزء الثاني  اقتصرت وحدة الحاسوب من   كما   •

 ، شـفافيات ،     PowerPoint برنامƝ   األجزاء المادية للحاسوب، برمجية مصممة على     (
CD Ưأجهزة العر ، H.P ، LCDصور ملونة ، (. 
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  الفصل الثاني
ǎرưار النƯǕا  

  التعليمية والتصوراƖ البديلة للمفاهيم التكنولوƜيةالوساƏل 
  

  

         هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر اسـتخدام الوسـائل المتعـددة فـي تعـديل                 
               Ưالتصورات البديلة لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة، لهذا كان من الـضروري عـر

ـ       صيل وسـيتم عـرƯ تلـك    وشرح بعƯ المصطلحات الواردة في العنوان بـشيء مـن التف
  :المصطلحات على  شكل محورين

التصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية مـن حيـƚ تعريفهـا، خصائـصها،            : المحور اǓول * 
  . تغييرهاتأساليبها، واستراتيجيا

الوسائل المتعددة من حيƚ تعريفها، أسسها الفلـسفية، مراحلهـا، أنواعهـا،            : المحور الثاني * 
  .وخصائصها

  .يلي عرƯ لهذه المحاوروفيما 
         لقد تميز هذا العصر بالتطور المعلوماتي السريع ولقد كان للتطور التكنولـوجي الحـظ              
األوفر بهذا التقدم، فالكم المعرفي متزايد و متراكم ، فالتربية كغيرها من  أقسام العلوم تسارعت                

ت العلم مـن مهـده، ليكـون        لمواكبة التطور التكنولوجي والحضاري واهتمت بالمجال واستمد      
االرتباط والتناغم بين علم التربية وعلم التكنولوجيا وتوظيفها بصورة فاعلة فـي أحـضان األم               
                 Əيعتبر العلم بناء منظم من المعرفة العلمية التي ترتكز علـى المفـاهيم والمبـاد ƚالتربية، حي

حـƚ والتفكيـر العلمـي      والحقائق والقوانين والقواعد والنظريات العلمية ودعمـت بطـرق الب         
  .واالكتشاف للظواهر العلمية والكونية والمضبوط بضوابط أخالقية وثقافية

         وإذا كانت قواعد العلم ترتكز على عدة جوانب فيها مادية وحسية، هكـذا التـضمينات               
ة في  االجتماعية للعلم ترتكز على الجانب المادي الحسي العقلي فقط، الذي يشمل الماديات المبثوث            

الكون والتي تتضمن العلوم الطبيعية كالكيمياء واألحياء والفلك والطب والهندسة وغيرهـا ممـا              
يقوم على المالحظة والتجربة، فƎن نظرة اإلسالم للعلم تتسع لتشمل إضافة إلى علم الشهادة علم               

 2002حلـيم، عبد ال ) (73:األنعام). (وله الملك يوم ينفƣ في الصور عالم الغيب والشهادة        (الغيب  
وقد حƚ ديننا الحنيف على العلم والبحƚ واالستقصاء واهللا سبحانه وتعالى أمـر النبـي               ). 26:

وقـل رب   (صلى اهللا عليه وسلم بداية والمسلمين كامتداد لمتابعة ومواكبة العلم قائالً عز وجـل               
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ة، كمـا   ، ولقد وردت كلمة العلم في القرآن الكريم إحدى وسبعين مـر           )122: طه) (زدني علماً 
ذكرت مشتقات لكلمة العلم مثل عليم، يعلمون، يعلم، وعلَمه في أكثر مـن ثالثمائـة وخمـسين                 

  ).19-18: 1999المحيسن، . (موضعاً
  

  المفاهيم العلمية 
  

لقد تعـددت التعريفـات   .          لقد أصبح تعلم المفهوم هدفاً تربوياً في جميع مستويات التعليم 
 مجموعة الخصائص أو السمات المشتركة التي تميز مجموعة مـن           التي تعرف المفهوم على أنه    

، )2003اللقاني والجمـل ،     ( األشياء أو الصفات والحوادƚ عن غيرها من المجموعات دراسة          
تجريد "ومن هذه التعريفات أيضاً تعريف اللقاني والجمل اللذان أشارا أن المفهوم هو عبارة عن               

جموعة من األشياء أو األنواع التي تتميز بسمات وخصائص         يعبر عنه بكلمة أو رمز يشير إلى م       
اللقـاني والجمـل،    " (مشتركة أو هي مجموعة من األشياء أو األنواع التي تجمعها فئات معينـة            

المفهوم بأنه مجموعة مـن األشـياء أو الرمـوز أو الحـوادƚ             "كما تم تعريف      ) 230: 1999
ركة والتي يمكن اإلشارة إليها برمز أو اسم معين         الخاصة التي تم تجميعها معاً أو الصفات المشت       

أنـه تجريـد عقلـي للعناصـر        ) "48: 1999النجدي وآخرون، (وعرفه  ). 47: 2003علي،  (
بأنه فكرة مجردة تشير    "فعرفه  ) 43: 2005الهويدي،  (، أما   "المشتركة بين عدة مواقف أو حقائق     

أنه عبارة عن تصور عقلي     ) (2006:14البلبيسي،  ( ، وقد عرفته    "إلى شيء له صورة في الذهن     
أو تجريد للصفات المشتركة بين مجموعة من األشياء أو المواد أو الظواهر ويتكون من جزأين               

  ).االسم والداللة اللفظية(
عرف أنه مجموعة من المعلومات التي توجد بينها عالقـات          ) 2001:40نشوان ،   ( أما دراسة   

  .ات المشتركة ما يميزه لهاذ الشيء حول شيء معين يتكون في الذهن على الصف
  

  :مما سبق فƎن الباحثة تعرف المفهوم إجرائياً بأنه
، ولما وجدنا تلك    " عبارة عن الصورة الذهنية للمدرك الحسي ويتكون من اسم وله داللة لفظية           " 

األهمية للمفهوم أصبح من الضرورة والواجب العمل على تعلـم المفـاهيم بالـصورة الواحـدة        
ة حسب التعريف الذي تبنته الدراسة، حيƚ أن األطفـال والطلبـة والمتعلمـين عامـة                الصحيح

يحملون على الدوام تصورات قبلية عن ظواهر أو مفاهيم أو مسميات ولهـم فـي خـواطرهم                 
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وأذهانهم تصورات تتسم غالبيتها بالخاطئة ولهذا كان يصعب على المعلمين في كافـة مراحـل               
  .عليمة ألن هذه التصورات تؤثر في العملية التعليمية والتحصيلالتعليم، تيسير العملية الت

  
  التصوراƖ البديلة للمفاهيم العلمية

ترتكز البنية المعرفية للعلم على المفاهيم العلمية حيƚ تعتبر المفاهيم  وحدات بنائية لكل                
ن األفـراد   مجال من مجاالت العلم يتفق عليها العلماء ، وعن طريق المفاهيم يمكن التواصل بـي              

سواء في المجتمعات العلمية أو خارجها،ولكن قد تتشكل لدى المتعلم تصورات عن المفهوم بعينه              
إما صحيحة وغالباً ما كانت خاطئة ألنها تمثل معرفة تلقائية أو ذاتية أو انتقالية وذلك من خالل                 

ـ             ف هـذه المعرفـة     تفاعله مع البيئة وهنا تتشكل المشكلة في تفسير المفاهيم بصورة خاطئة وتق
كحاجز لمرور المعرفة الجديدة وتشتت ترابطها إلى عقل المتعلم وتصبح ذات مسمى الفهم البديل              

 ) Misconception(وأطلق العلماء عليها بعد ذلك عدة مسميات منها ، التـصورات الخطـأ              
الل والستد)  Erroneous Ideas(واألفكار الخاطئة  ) Preconceptions( والتصورات القبلية

 Alternative( والتــصورات البديلــة   ) spontaneous Reasoning(  العفــوي  

conceptions (            وكان االختيار واالتفاق لمصطلح التصورات البديلة ، وقد استخدم  مـصطلح
التصور البديل لوصف التفسير غير المقبول  والخطأ لمفهوم ما بواسطة المتعلم بعـد مـروره                

تلك التصورات قبل المرور بخبرات التعلم فƎنها تكون مفاهيم قبليـة           بنشاط معين ، وعند وجود      
( لدى المتعلم وسيتم اعتماد مصطلح التصورات البديلة في هذه الدراسة على أساس مـا سـبق                 

وقد يتمسك المتعلم بهذه التصورات البديلة لمفاهيم العلمية ألنهـا          ) .228-227: 2002زيتون ، 
لنسبة له ، ذلك ألنها تعطيه توافقاً مع تـصوره المعرفـي الـذي              تعطيه تفسيرات تبدو منطقية با    

تشكل لديه عن العالم حوله ، على الرغم من تعارƯ هذه التصورات البديلة فـي الكثيـر مـن                   
األحيان مع التصور العلمي الذي يقرره العلماء لتفسير الظواهر لتفسير الظواهر وتزداد المشكلة             

عميقة الجذور فتشكل عوامل مقاومة للتعلم ومعيقة الكتـساب         تعقيداً حين تصبح تلك التصورات      
  )2002:151:152السيد،.( المفاهيم العلمية الصحيحة 

عرفاً الفهم الخطـأ بأنـه المعلومـات والمعـارف          ) 1999:40العطار ومحمد ،  (  أما  
مـع  الموجودة لدى الطالب في بنيته المعرفية بعد تلقيه تعليماſ مقصوداً وال تتـسق أو تختلـف                 

المعرفة العلمية المقبولة وتجعله غير قادر على شرح واستقصاء الظاهرة العلمية بطريقة مقبولة             
.  
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الفهم غير الصحيح للمفاهيم العلمية المتكونة لـدى        " الفهم الخطأ بأنه    ) 93:2000شبر،( وعرف  
يرات تبـدو   الفرد وتتمثل في مجموعة األفكار التي يعتمدها ويدافع عنها، وذلك ألنها تعطيه تفس            

  .منطقية بالنسبة له ألنها ال تأتي متفقة مع تصوره المعرفي الذي تشكل لديه
تصورات ومعارف في البنيـة المعرفيـة       " التصورات البديلة بأنها    ) 132:2000عبد،( وعرف  

للتالميذ ال تتفق مع المعرفة المقبول علمياً، وال تمكنهم من شرح واستقصاء الظـواهر العلميـة                
هي أفكار ومعلومـات    : أن التصورات البديلة  ) 95 :2001عبد المسيح، ( وذكر" بولة  بطريقة مق 

العلماء مـن تفـسيرات علميـة       وتفسيرات لظواهر توجد في ذهن الفرد تخالف ما توصل إليه           
  "مقبولة

بأنها األطر البديلة للمفاهيم العلمية التي تتشكل       ) : 1998(وتعريف الخليلي ، خليل وبلة وفيكتور     
متعلم وال تكون متفقة مع المعاني السليمة التي يتفق عليها العلماء، ويتشبƚ بهـا المـتعلم                لدى ال 

ألنها تعطيه تفسيرات تبدو منطقية بالنسبة له، ألنها تأتي متفقة مع تصوره المعرفي الذي تـشكل              
  .لديه عن العالم من حوله

تصورات تؤثر في استقبال    على أن هذه ال   )  5 :1994حمدي عطيفة وعايدة عبد الحميد،      ( وأكد  
المتعلم للمعلومات الجديدة، لذا ينبغي أن تصبح هذه التصورات محل تقدير واهتمـام إذا أردنـا                

  .إحالل التصورات العلمية المقبولة محلها
أنها تصورات ومعارف عن مفاهيم المادة في البنية المعرفية للدراسات          ) 2002السيد،( وعرفها  

تفق مع المعرفة الصحيحة علمياً، وتعوقهن عن شرح واستقصاء ظواهر          تتشبثن بها مع أنها ال ت     
  ).133 : 2002مجلة التربية العلمية، .( بطريقة مقبولة) المادة(

  -:وبعد استعراƭ التعريفاƖ السابقة يتƞƮ أن التصوراƖ البديلة
ة الفرد  من حيƚ المفهوم ، تم تعريفها بتشابه كبير أنها األفكار والتصورات التي تالئم بني              -1

المعرفية وتعطيه تفسيرات مقبولة لديه عن الظواهر واألحداƚ من حوله مع أنها مختلفة             
  .مع التفسير العلمي الصحيح 

من حيƚ مصادر تكونها ، يتفق معظم الباحثون أن هذه التفسيرات واألفكار الخاطئة أو               -2
محيطة أو من خـالل     غير المقبولة وتتكون من خالل احتكاك المتعلم أو األفراد بالبيئة ال          

 .تعرضه لتعليم مباشر مقصود 

من حيƚ فترة نشؤها ، تنشأ هذه المعتقدات واألفكار قبل تلقي الفرد للخبرات الصحيحة               -3
 .وتسمى بالمعرفة القبلية 

 من حيƚ الخصائص ، واتفقت معظم التعريفات أن هذه األفكار والمعتقدات  -4
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  .ال تتفق مع التفسيرات العلمية المقبولة   - أ
 .وق التالميذ عن فهم الظواهر بصورة واضحة تع - ب

 تعوق ترابط الخبرات والمعارف،لظواهر وأحداƚ تابعة - ت

ƚ -   لهذه األفكار والمعتقدات بالمنطقية بالنسبة لمعتنقيها مـن         تتتسم معظم التفسيرا 
 .التالميذ، لذا فهم يدافعون عنها لشعورهم بمصداقيتها ومنطقيتها في التفسير

  .لة للمفاهيم العلمية هو المدخل الطبيعي لهاتشخيص التصورات البدي -5
وتعني التفسيرات غيـر    : وبناءŅ على ما سبق توصلت الباحثة لتعريف إجرائي للتصورات البديلة         

المقبولة وغير المنطقية للمفاهيم التكنولوجية وتتكون لدى المتعلم قبل المرور بالخبرة الـصحيحة             
الدرجة التي تحصل عليها الطالبة باسـتخدام االختبـار         للمفهوم العلمي ويتم قياسها في الدراسة ب      

  .المعد لذلك
  

  المنƯلقاƖ الفكرية لدراسة التصوراƖ العلمية البديلة
  

         لقد القت مسميات التصورات البديلة أجواءŅ للتفاعل في السنوات األخيـرة وقـد قـام               
ذا المجال وقد كـان العمـل       الباحثون للعمل في هذا المجال وأجريت المئات من الدراسات في ه          

دءوبا في مجال العلوم أكثر من غيره من المجاالت ولطالما افتقرت التكنولوجيا لهذه الدراسـات                
ثمانية ادعاءات يمكن أن تكون منطلقات لمن يبحـwandrasee and others,1994 (  ƚ(وحدد 

ل التـصورات   دراسة في مجـا   ) 400(في مجال التصورات البديلة وذلك من خالل تحليلهم ل          
  :البديلة للمفاهيم العلمية كان أبرزها

يأتي الطالب إلى حجرة تعلم العلوم حامالً مجموعة من التصورات البديلة عن الظواهر              -1
  ). أحياء- كيمياء-فيزياء(واألشياء خاصة بالعلوم 

 .التصورات البديلة المكتسبة تتجاوز حواجز العمر والجنس والثقافة -2

 .سكة تقاوم التعديل خاصة بالطرق التقليديةالتصورات البديلة متما -3

 .التصورات البديلة في الغالب تتوافق بما نادى به األوائل من الباحثين والعلماء -4

 .التصورات البديلة تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع البيئة والمواد التعليمية المتاحة -5

 .صوراتغالباً ما يشترك المعلمون مع التالميذ في اعتناق هذه الت -6

 .تختلط هذه التصورات بالمعارف داخل المدرسة فينتƝ عنها تعلماً غير مرغوب -7
 .يمكن استخدام استراتيجيات تعليمية جديدة في تعديل التصورات البديلة -8

)Wandresee and others, 1994: 181-191(  
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وجيـة هـي    وتأخذ الدراسة هذه المنطلقات كأساس إلجراء الدراسة، وذلك ألن المفـاهيم التكنول           
تطبيق للمفاهيم العلمية كما أوضحت هذه المنطلقات أهمية التعرف على التصورات البديلة التـي              
يحملها الطلبة والعمل على تعديلها وذلك لما لها من خطورة في التأثير السلبي على مخرجـات                

  .التعليمية لديهم
  

  مصادر التصوراƖ البديلة وأسباب تكونǊا
قصير الماضي مصطلح التصورات البديلة وقد أخـذ بعـين االعتبـار                 شاع في الزمن ال   

والدراسة  في مجال العلوم التي هي على عالقة وطيدة جداً بالتكنولوجيا، وقامـت العديـد مـن     
الدراسات بالبحƚ والدراسة لمعرفة أسباب ومصادر التصورات البديلة لدى الطالب ومن خالل            

 ه األسباب في تكون التصورات البديلة لدى الطالبات       تصفح وتفحص هذه الدراسات تم رصد هذ      
  :وكانت كما يلي

حيƚ يحمل المتعلمين تفسيرات وتصورات تبدو لهم منطقيـة وهـي           / المتعلمين أنفسهم  -1
  .بالواقع بديلة ويتم نقلها لǔخرين من خالل تفاعلهم معهم

لها بصورة سلبية   حيƚ يحمل المعلم ذاته تصورات بديلة لمفاهيم محددة وينق        / المعلم ذاته  -2
وذلك ألن بعƯ المعلمين غير مؤهلين وغير مدربين على أداء العملية التدريسية وغير             

 .ملمين بالمواد التي يدرسونها

قد تتكون التصورات البديلة لدى بعƯ المواد لما تحتويه من سطحية           / الكتب المدرسية  -3
معلومات والمفاهيم فـي    في طرح المعلومات وافتقارها للشرح الكامل للمفهوم وتراكم ال        

 الوحدات الدراسية دون إيضاح لها 

حيƚ أثبتت الدراسات أن األساليب التقليدية تسهم فـي تكـوين           / أساليب تدريس المفهوم   -4
التصورات البديلة لدى الطلبة لما فيها من عقم في إيضاح المفهوم وافتقارها للخبـرات              

 المفاهيم وتفسير الظواهر واألحداƚ     المباشرة والمواقف التطبيقية والتجريبية في توضيح     
 ) 2001:54عبد السالم، ( 

ما يحمله الطالب من معارف وتفسيرات لمفاهيم معينـة عـن طريـق             / الثقافة السائدة  -5
عبـد  .(األسرة وتقـديمها ألفكـار ومعلومـات للبـالغين والـصغار غيـر صـحيحة              

 )96:2001المسيح،

سمح لهم باسـتخدام المفـاهيم فـي    عدم تعرƯ الطلبة لخبرات ومواقف تعليمية كافية ت    -6
 ) 65:2001أبو عطايا،( التمييز والتصنيف والتعميم 
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عدم الربط بين المعلومات والمفاهيم التي تعلمها التلميذ وتطبيقاتها في حـل المـشكالت           -7
 ) 266:2002العطار،( المرتبطة بها 

هـم ،   استخدام الخبراء والعاملين في ميادين البحـƚ لمفـاهيم مرتبطـة بمجـال علم              -8
( واستخدامهم لنماذج دقيقـة يـسبب الكثيـر مـن التـداخل فـي بعـƯ األوقـات                   

 ) 2001:151العطار،

المبالغة في استخدام تصويرات وتجسيدات لنماذج متمثلة للمفـاهيم         / الرسوم التوضيحية  -9
( المجردة تؤدي إلى ألفة التالميذ بالنمـاذج الملموسـة دون إدراك للمفهـوم األصـلي              

 )152:2000عبده،

اعتمدت االختبارات واألساليب التقويمية على مـدى       / االختبارات واألساليب التقويمية،    -10
احتفاظ التالميذ بالمعلومات وابتعدت عن مناقشة األخطاء مما أفقد االختبارات وأساليب           

 )237:2003بيومي،( التقويم هدفها ومعناها

لمغلوطـة واألخطـاء المفاهيميـة               ونالحظ مما سبق أن التصورات البديلة أو المفاهيم ا        
ضعف المعلم في أداء مهمته،وعدم استخدام      ( نتجت عن أسباب متعددة منها المتعلم نفسه ومنها         

طرق التقويم المناسبة وزخم التغبير بالوسائل المجسدة للمفهوم مما أدى لتصور مشابه للمفهوم ال              
فاهيم خاصة لم تفسر وتوضح للتالميـذ  ذاته، وأيضاً استخدام الخبراء في مجال البحƚ والعلوم لم 

كما هو مطلوب وكذلك اللغة المستخدمة وطرائق العرƯ والتدريس وحيƚ أن األهم في العملية              
والمعلوم والمتعلم والكتاب   ( التعليمية االهتمام بالمدخالت يتم تحسين المخرجات وحب االهتمام           

 هذه المدخالت تحمل مفـاهيم خاطئـة        كمدخالت هامة ودقيقة، فƎذا كانت    ) واألساليب واألنشطة 
  .وبديلة يكون التوقع أن المخرجات تحمل جانب سلبي كبير

  خصاƫƏ التصوراƖ البديلة 
ـ                -1  ايعتنق األطفال مفاهيم ساذجة غالباً ما تكون بعيدة عن وجهة النظـر العلميـة ولكنه

  )Benson and Others,1993;387( معقولة بالنسبة لتفكير األطفال الذين يحملونها 
لها أصول لرواد أوائل في المجال ، بمعنى أن بعƯ الطـالب بتكـون              بعƯ المفاهيم    -2

(  انعكاس لǖفكار والمفاهيم التي اعتنقها الرواد األوائل في مجال مـا مـن العلـوم                 لديهم
 )97:1994السعدني،

تتكون المفاهيم لدى المتعلم قبل مروره بأية خبرات أي قبل تلقيـه فـي دراسـته أيـة                   -3
ت ولدى مروره بخبرات ومعلومات غير صحيحة يكتسب هذه التصورات الخاطئة أو            معلوما
 )61:2000صبري وتاج الدين ( البديلة 
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تحتاج التصورات البديلة لوقت لبنائها وال تتكون فجأة لدى المتعلم كما أنها تنمو لـدى                 -4
 )61:2000صبري وتاج الدين،( المتعلم 

طالب حتى بعد فترة من التـدريس،وتؤثر فـي         قد تؤثر التصورات البديلة في تفكير ال       -5
 )159:2001عبد السالم،(تفسيراتهم للظواهر واألحداƚ العلمية 

األساليب التقليدية غير فاعلة في تعديل التصورات البديلة ، وقد تساعد االسـتراتيجيات              -6
 الخاصة القائمة على أساليب التغير المفهومي في تعديل تصوراتهم البديلة حيƚ تتـيح هـذه            

)      2000شـبر، ( االستراتيجيات للمتعلم فرصة القيام بدور نشط في بناء معرفـة الخاصـة             
 ) Clement,1993) (2003السيد،( 

         مما سبق من المعلومات يتأكد لنا خصائص المفاهيم البديلة حيƚ تتوحد في االنتقال من              
لفهم والتفسير الـصحيح للظـواهر      طالب Ǔخر والثبات لهم ومقاومتها للتغير وهذا يعيق عملية ا         

والمفاهيم العملية الصحيحة الرتباط التصورات البديلة مع التالميذ، وعليه وجب على البـاحثين             
في المجال تقديم العون للمعلم والمتعلم والكتاب المدرسي في توضيح وتفسير المفاهيم بـصورة              

ة في مواجهة االنتشار للتصورات     صحيحة مثل استخدام الوسائط المتعددة كƎحدى الحلول المقترح       
  .والتفسيرات البديلة خاصة للمفاهيم العلمية التكنولوجية 

  
  اǓساليب المستخدمة في تƪخيƫ التصوراƖ البديلة للمفاهيم العلمية

  

         اجتهد الخبراء والباحثون بالكشف والتشخيص عن التصورات البديلة للمفاهيم العلميـة           
وبعـد  .  الـصحيحة  مذه التصورات والتخلص منها باستبدالها بالمفـاهي      وأيضاً بطرق العالج له   

االطالع على الدراسات السابقة خلصت الباحثة لـذكر األسـاليب المـستخدمة فـي تـشخيص                
  ) : 181-180: 2001خطابية والخليل،(التصورات البديلة حسب ورودها في دراسة 

داً من المفاهيم ويطلب منه وفيها يعطي الطالب عد) Free Sort Task(التصنيف الحر  -1
  .تصنيفها بأكثر من طريقة دون تحديد الوقت

وفيها يعطي الطالب مجموعـة مـن المفـاهيم    ) Concept Maps(الخرائط المفاهيمية  -2
Ưويطلب منه عمل شبكة مفاهيمية تبين العالقات التي تربط المفاهيم مع بعضها البع. 

لب مفهوماً معيناً ويطلب منه كتابـة  ويعطي الطا) Free Association(التداعي الحر  -3
 .أكبر عدد معين من التداعيات الحرة التي تخطر بباله حول هذا المفهوم في وقت محدد
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ويكلـف  ) Concept Structuring Analysis Technique(تحليل بنـاء المفهـوم    -4
ـ              ا الطالب تحديد بناء المفاهيم التي يعرفها والمسجلة على بطاقات صغيرة ومن ثم ترتيبه

 .مع تفسير سبب ترتيبها بهذا الشكل

حيƚ يكلف الطلبة بالتعبير عن المفاهيم الموجـودة عنـدهم حـول         ) Drawing(الرسم   -5
 .موضوع معين بالرسم

وفيها يتاح للطالب أن يعبر عن أفكـاره  ) Classroom Discussion(المناقشة الصفية  -6
 .فكار التي يطرحهاحول مفهوم ما في غرفة الصف، وأن يتلقى آراء زمالئه في األ

ويتم خاللها مقابلة كل طالب على حدة وسؤاله ) Clinical Interview(المقابلة العيادية  -7
 \.عن مفهوم معين وتفسير اختياره لǘجابة

 الذي يتكون من جانبين وهما الجانب       Vويتم استخدام الشكل    ): Gowin(طريقة جوين    -8
      ƚواألشياء التي تكون في بؤرة الشكل       المفاهيمي والجانب اإلجرائي ويربطهما األحداV 

 ويـتم   Vويتم التفاعل بين الجانبين من خالل السؤال الرئيس الذي يقع أعلـى الـشكل               
 . الذي أعده الطالب مع الذي أعده المتخصصVمقارنة الشكل 

ومنها ): DOE: Demonstrate, Observe, Explain) (اعرƯ، الحظ، فكر(طريقة  -9
يسأل أن يقوم بتنبؤ معين عن نتيجة، ثم يجري أمامـه           يتم وصف عرƯ عملي لطالب و     

العرƯ العملي ومالحظة ما إذا كان هناك اختالف بين ما تنبأ به وبـين مـا الحظـه                  
  . وتفسير ذلك االختالف

  

  :وهناƿ أيƮاŷ أساليب مƮافة للكƹƪ عن التصوراƖ البديلة مثل
   )142:2001العطار،) (Venn Diagrams(ن ڤأشكال  .1

ــوم التخط .2 ــوم  الرس ــة للمفه ــة الدائري ) Concept circle diagrams(يطي
  )631:1998زيتون،(

  )155:2002السيد،) (Computer Simulations(المحاكاة بالكومبيوتر .3
) Sorting & Word Association Tasks(مهـام تـرابط الكلمـات وفرزهـا      .4

  )238:2002زيتون،(
ول سؤاالً حول التصور    اختبارات الورقة والقلم ذات الشقين بحيƚ يتضمن الشق األ         .5

  )141:2001العطار،. (البديل والشق الثاني، تبرير وتفسير اإلجابة التي اختارها
         واختبارات الورقة والقلم ذات الشقين كانت أداة الباحثة لقياس درجة التصورات البديلة            

وسائط المتعددة فـي    في المفاهيم التكنولوجية لهذه الدراسة ، هذا وتقوم الدراسة على استخدام ال           
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تعديل هذه التصورات كأحد الحلول الفاعلة لعالج التصورات الخاطئة أو البديلة فـي المفـاهيم               
  .التكنولوجية

:          هذا وقد قامـت الدراسـات برصـد التـصورات البديلـة المقترحـة مـن خـالل                   
  ):239:2002زيتون،(، ) 631:1998زيتون،(

النموذج العلمـي  Nomethodetic سسة على العرف وهي الدراسات المؤ: الفئة األولى  - أ
السائد وفيها تقوم المعرفة على ضوء مطابقتها أو حيادها عن األساس المعرفي الثابت أو              
المعرفة العلمية التجريبية وغالباً ما تأخذ الصفة الكمية واإلحـصاء االسـتداللي التـي              

  .تستخدم غالباً اختبارات الورقة والقلم
 ويتم فيهـا عـن      Ideographicوهي الدراسات المختصة بالتقرير الذاتي      : الفئة الثانية  - ب

تصورات التلميذ عن الظواهر الطبيعية واألحداƚ من خـالل كتاباتـه وتكـشف تلـك               
الدراسات عن المالمح المبطنة عن التلميذ وتحƚ تواصل معه يعبر من خالله عن التغير              

يانات المستقاة من تلك الفئـة بـصورة        المفاهيمي ويتم دراسة عدد من التالميذ وتحلل الب       
 )وصف كيفي(كيفية 

) الكمي و الكيفـي   (ويجدر اإلشارة بوجود دراسات جمعت بين الفئتين من خالل التحليل           
أي وجود دراسات جمعت بين الدراسات المؤسسة والمشتقة مـن العـرف والدراسـات     

  .المختصة بالتقرير الذاتي كما سبق شرحها الموجز
ؤل لǖذهان ما األهمية التربوية لمعرفة التصورات لدى التالميـذ عـن المفـاهيم              ويتوارد التسا 

  :العلمية
         اهتمت التربية بالمتعلم اهتماماً ملحوظاً وكرست العديد من الدراسات لـتفهم شخـصية             
ا المتعلم وكان دورها فاعالً في كل المؤثرات المحيطة بالمتعلم لكي تتحسن النواتƝ التعليمية لهـذ              

  .المتعلم، فكان من الضروري العمل في حقل التصورات البديلة
         وكان واضحاً من خالل استخدام عدة أساليب في عالج التصورات البديلة لدى الطالب             

  :أن
تفهم المعلمين لصعوبات ومعيقات التعلم لدى الطلبة يحل إشكالية كبيـرة فـي عمليـة                -1

  .وباتتحسين التعليم والعمل على تذليل الصع
يعمل المعلمون بصورة جدية للحد من استخدام المفاهيم والتـصورات الخاطئـة لـدى               -2

 .التالميذ إذا تعرف المعلم األسباب المؤدية لها
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إدراك المعلمون للتصورات البديلة يجعلهم أكثر عمالً لتخطيط بناء مفاهيمي صحيح لدى             -3
 .الطلبة

املون في تخطيط وتطوير المناهƝ     تشخيص التصورات البديلة لدى المعلمون يساعد الع       -4
 .في تعديل المناهƝ والكتب الدراسية

هناك قصوراً واضحاً في الطريقة التقليدي لعالج وتعديل التصورات البديلـة وأثبتـت              -5
الدراسات نجاح استخدام األساليب المتنوعة والحديثة وذلك ألن الطريقة التقليدية تـشمل            

 .وتفتقد التجديد اإلثارة) السبورة، الطباشير(وسائل تعليمية أصبحت شبه عقيمة مثل 

الطريقة التقليدية تعتبر المعلم محور العملية التعليمية والمـتعلم عبـارة عـن متلقـي                -6
 .للمعلومات التي يبادر بها المعلم وأيضاً ترتكز المصداقية على المعلم في المعلومات

لمعلومات، وأكدت بعـƯ    الطريقة التقليدية اعتبرت الكتاب المدرسي المصدر الوحيد ل        -7
 .الدراسات أن الكتاب المدرسي قد يكون أحد التصورات البديلة

القياس والتقويم في الطريقة التقليدية يعتمد على قياس كم االحتفـاظ بالمعلومـات عـن                -8
 .    طريق االختبارات فقط وإهمال الجوانب الجسيمة والنفسية

الطريقة التقليدية وأسـلوب الـشرح      إهمال الفروق الفردية بين الطالب سمة من سمات          -9
 .الطريقة الوحيدة إليصال المعلومات للجميع

ومما ورد ذكره من قصور في الطريقة التقليدية أصبح هناك ضرورة ملحة الستخدام بدائل تعمل            
على عالج وتعديل التصورات البديلة وضرورة استخدام أساليب واستراتيجيات حديثة لتعـديلها            

ثة إلى استخدام الوسائل المتعددة في التدريس لعالج تصورات بديلة لدى طلبة            وهذا ما دعا الباح   
  ).وحدة الحاسوب(الصف السادس األساسي في مادة التكنولوجيا خاصة 

  

  :استراتيƜياƖ تعديل التصوراƖ البديلة
         قد بدا واضحاً في عالم التربية تبنيها لدراسات عديدة قامت على التعـرف وتـشخيص               

يد وعالج التصورات البديلة التي نبعت أساساً من أسباب مختلفة تعلقت بالطالـب والمعلـم               وتحد
والكتاب المدرسي والبيئة المحيطة ووسائل اإلعالم المختلفة وعالم الكومبيوتر واالنترنت، فالكل           

وقد اقتـرح بوسـنر وزمـالؤه       . مما سبق له تأثره الواضح في البناء المفاهيمي الخاص لجهته         
)Posener,et al,1982 (   التغيـر المفـاهيمي وهـي ƚأربعة شروط تعتبر ضرورة قبل حدو :
)Smith &,others,1993:112(  

فال يمكـن للفـرد   : يجب أن يكون هناك حالة من عدم الرضا عن التصورات الموجودة     -1
  .تغيير تصوراته الجذرية ما لم يستقر في ذهنه أن التغيرات األقل جذرية لن تعمل
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فلدمƝ تصور جديد بشكل منطقي في      ): مفهوماً ومدركاً (التصور الجديد   يجب أن يكون     -2
التصورات الموجودة يجب إضفاء المعنوية عليه وهذا يتطلب فهماً للمصطلحات المكونة           

 . له وللرموز المستخدمة وحيثية التركيب

ن يجـب أ  : من الناحية المبدئية  ) مقبوالً(يجب أن يكون التصور الجديد جديراً بالتصديق         -3
 .يكون لديه القدرة على حل المشكالت التي توارثها من التصورات

وذلك بتقديم استبصارات واكتشافات جديـدة لـم        : يجب أن يكون التصور الجديد خصباً      -4
 .يستطع تقديمها التصور القديم

في استبدال فهم عملي سليم بالفهم الخاطPosener,et al,1982 ( Ɛ(وقد اقترح بوسنر وزمالئه 
  :د ضمن مرحلتين متتاليتينلدى الفر

  .مرحلة استكشاف ألنماط الفهم الخاطئة  - أ
 .مرحلة استخدام أسلوب المعالجة واإلستراتيجية المناسبة لتعديل الفهم الخاطƐ - ب

  : وذلك يتم عبر
التمثـل  (تنمية قدرة الفرد علـى تجديـد وتمييـز المفهـوم الجديـد وتـسمى بمرحلـة                  : أوالً

Assimilation.(  
قبل المفهوم الجديد مقارنة بمضامين المفهوم القديم ومعرفة مميزات المفهوم الجديد           مرحلة ت : ثانياً

  .  بتمعن
ولذا كان األثر الفعال في استخدام إستراتيجية التغيير المفاهيمي لـدى المـربين وجمهـور               

حة المعلمين في تعديل وانتزاع التصورات الخاطئة واستبدالها بالمفاهيم والتفسيرات العلمية الـصحي           
بوجود ثالƚ مراحل يمر بها     ) 55:2002عبد الرحمن، (للظواهر بصورة علمية واضحة، وقد أشار       

  :الطالب لتغيير التصور الخاطƐ لديه
ŷǗدراك الطالب باعتناقه ألفكار ومفاهيم خاطئة(مرحلة اإلدراك : أوƎوتمثل ب(  
ŷمسبقة وهي الخاطئة بالمفهوم    وهي مرحلة المقارنة ما بين المفاهيم ال      (مرحلة عدم االتزان    : ثانيا

  )الجديد ومميزاته الصادقة
ŷوهي المرحلة النهائية التي تقرر فيها الطالب تشكيل البنيـة العلميـة            (مرحلة إعادة الصياغة    : ثالثا

  )الصحيحة وتبنيها
         ويتضح لنا أن جميع العاملين والمربين في المجال التربوي طبقوا بصورة مقـصودة أو       

 مية المراحل السابقة حي توافقت هذه المراحل بالدراسة الحالية من خـالل اسـتخدا             بصورة عفو 
الوسائل المتعددة كاألجزاء المادية للحاسوب والصور الملونة والشفافيات والبرمجيات أن الطالب           

وأثناء العـرƯ والتنويـع فـي توضـيح المفـاهيم           . أدركوا الخطاء المفاهيمية التي يعتنقونها    
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توصل الطالب إلى مرحلة عدم االتزان بين تضارب المفاهيم المعتنقة لديهم وما بين             التكنولوجية  
المفاهيم الموضحة أمامهم وعليه توصل الطالب لمرحلة القرار والفصل في تبني المفاهيم العلمية             
الصادقة وتشكل لديه إعادة صياغة للمفاهيم والتصورات البديلة عن المفاهيم العلمية الـصحيحة،             

ــن خـــ  ــƚ   ومـ ــائƝ حيـ ــدت النتـ ــوي تأكـ ــǖدب التربـ ــصفحي لـ   الل تـ
  :إستراتيجية تقوم على الخطوات التالية) 87:2001أبو عطايا،( قدم 
  .إثارة االنتباه للموضوع واألفكار المنبثقة منه  - أ
 . تحديد المفاهيم الخاطئة والتصورات البديلة الشائعة لدى الطلبة  - ب

 - التمييـز  -التكامـل (مراحل التالية    إعادة تركيب أفكار الطالب من خالل المرور بال         - ت
 ) تعزيز المفهوم وتثبيته-تبديل المفهوم

  :إستراتيجية لتعديل التصورات البديلة من خمس خطوات) 206-208 :2002زيتون،(كما قدم 
  .رصد التصور الخاطƐ في الجزء األيسر العلوي من السبورة والتركيز عليه  - أ
 ارب والعروƯ للتناقƯيتم تشكيك الطالب في المفهوم وإجراء التج - ب

 .يعرƯ المعلم المفهوم الصحيح مقابل الخاطƐ على السبورة - ت

ƚ - تقديم األدلة والبراهين على صدق المفهوم المقصود. 

 .يسمح للطالب استخدام المفهوم الصحيح في مواقف متعددة لتثبيت الفكرة - ج

  :من كل ذلك يتضح لنا أن التغير المفهومي قائم على أساسين هما
   التصورات البديلة الخاطئة لدى التالميذالتعرف على -1
 .إعادة بناء المفاهيم بصورة صحيحة لدى التالميذ -2

ويتم إعادة البناء المفاهيمي بƎستراتيجيات متعددة مثلما سبق أو من خالل اتبـاع الـسابقين مـن     
موناً المربين لتطبيق تجاربهم، وسيتم في هذه الدراسة اتباع إستراتيجية متبعة شكالً ومختلفة مض            

  : من خالل
التعرف على التصورات البديلة لدى الطالب عن المفاهيم التكنولوجية العلمية الـواردة             -1

في وحدة الحاسوب للصف السادس األساسي من الفصل الثاني، ويتم رصد النتائƝ لهذه             
  .التصورات

 تقديم وعرƯ وسائل متعددة ضمن تكنولوجيا التعليم في إثارة التناقƯ لدى الطالب عن          -2
 .المفاهيم الخاطئة وبين ما هو حقيقي وواضح

 العلمية التكنولوجية من حيƚ صحتها لدى التالميذ وتقديم األدلـة           متدعيم وتثبيت المفاهي   -3
 .والبراهين التي تؤكد صدق المعاني لديهم
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تثبيت المفاهيم التكنولوجية العلمية الصحيحة من خالل توظيف الطـالب واسـتخدامهم             -4
يه بصورة صحيحة في عدة مواقف لتباعد بين المفهوم الخـاطƐ           للحاسوب والتدرب عل  

 .والتمسك بالمفاهيم الصحيحة كبنية علمية صحيحة

ونهايةً، التعرف على النتائƝ بصورتها النهائية من خالل عملية القياس مقارنة بالبداية والحساب             
تـصورات البديلـة    الكمي لمقدار التصورات الخاطئة ونهاية بالمقدار الكمي بنـسبة التغيـر لل           

واستبدالها بالمفاهيم الصحيحة لدى الطلبة، كمؤشر يدل على مدى فاعلية اإلستراتيجية في تغيير             
  .وتعديل التصورات البديلة الخاطئة

  

  :التصوراƖ البديلة في المنưور اǕسǘمي 

 ")4(أَْو َيذَّكَُّر فََتنفََعُه الذِّكَْرى ) 3(َعلَُّه َيزَّكَّى ُيْدِريَك لَ َوَما) 2(أَن َجاَءُه الْأَْعَمى ) 1(َوَتَولَّى  َعَبَسَ : "قال تعالى
  صدق اهللا العظيم

  ).1-4عبس،( 
لقد علم اهللا عز وجل بطبيعة خلقه وألنه هو الخالق المبدع الفاطر للنفوس وهو الذي يعلم بخفايا  

هامـة كـالتروي   األمور وظواهرها، ولقد حملت اǓيات الكريمة تفسيرات عديدة ومـضامين تربويـة     
والصبر والتعلم وتأثير اإليماءات اإليجابية، فƎذا قرأ طالب في عمر صغير اǓية األولى يحمل لها عدد                

  :من التفسيرات منها، فهل يكون تفسيره أن األفكار هي
  . في وجه األعمىصلǍ اهللا علية وسلمعبوس الرسول   - أ
 .لشخص األعمىصلǍ اهللا علية وسلم  رفƯ الرسول  - ب

 .بين السوي وغير السوي صلǍ اهللا علية وسلملرسول  تمييز ا - ت

ƚ - الرسول Ưاهللا علية وسلم  رف Ǎتعليم األعمىصل . 

هذه جميعاً تصورات بديلة للمفهوم الصحيح التي يحملها طالب لم يتعرƯ لتوضيح ولشرح وفهم              
وعملية الشرح والعرƯ الصحيح للفكرة والحدƚ بصورة مدللـة         . الظاهرة بظروفها الصحيحة  

ƚ التناقƯ الفكري لدى الطفل أو الطالب وتعرƯ المفاهيم الصحيحة في هذه القـصة مـع                يحد
استخدام البراهين واإلثباتات ليتم تعديل التصورات الخاطئة واستبدالها بمفاهيم وحوادƚ صحيحة           
وسليمة لها أدلتها وبراهينها المثبتة حيƚ أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم له أحاديثـه الـصادقة                 

  .يفةالشر
ما تعـدون الـǊƪداƅ   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال      

. !إن Ǌƪداƅ أمتي إƤاƽ ŷليـل     : ƽال. يا رسول اهللا من ƽتل في سبيل اهللاÛ فǊو Ǌƪيد         : فيكمƽ Ýالوا 
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هللا من ƽتل في سبيل اهللا فǊو ǊƪيدÛ ومن ماƖ في سـبيل ا            : فمن هم يا رسول اهللاƽ Ýال     : ƽالوا
                  ƼريـƸوال ÛيدǊـƪ ـوǊن فƯفي الب Ɩومن ما ÛيدǊƪ وǊاعون فƯفي ال Ɩومن ما ÛيدǊƪ وǊف

وهنا أجل الناس وأعمقهم في تزود الـدين وتفـسيره          ) 379:1986الدمشقي،. (رواه مسلم " Ǌƪيد
الصحيح لديهم في بداية األمر وعرƯ السؤال أفكار وتصورات محدودة ومقننة وأيضاً خاطئة،             

 توضيح وتصحيح هذه المفاهيم لـديهم، حيـƚ وظـف            األول الرسول    وكان دور المعلم  
الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه إستراتيجيات تربوية هامة وفاعلـة مثـل اسـتخدام أسـلوب                
المناقشة وتفعيل الحوار وكذلك ضرب األمثلة لتوضيح دالالت المفهـوم بـصورته الـصحيحة              

فعل إستراتجية االستقراء واالستنتاج وإستراتيجية     واستخدام أيضاً أسلوب الشرح والتمثيل وكذلك       
العصف الذهني في عملية توليد األفكار وهذا قليل من كثير من القيم التربوية السامية التي دلـت                 

  .عليها أحاديƚ الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه وستبقى نبراس ينهل منه أهل العلم والتابعين
مر رƜل علƽ : Ǎالن أبي حازم عن أبيه عن سهل،          وعن إبراهيم بن حمزة عن اب

حرǎ إن خƯب أن ينكÛƞ وإن ƪفƲ أن : ما تقولون في هƤاƽ Ýالوا:  فقالرسول اهللا 
ما تقولون في : ثم سكÛƖ فمر رƜل من فقراƅ المسلمينÛ فقال: يƪفÛƲ وإن ƽال أن يستمƽ ÛƲال

فقال رسول اهللا .  أن Ǘ يستمƲحرǎ إن خƯب Ǘ ينكÛƞ وأن ƪفǗ Ʋ يƪفÛƲ وإن ƽال: هƤاƽ Ýالوا

 : اƤمثل ه ƭرǓا ƅا خير من ملƤ9:2001البخاري،" (ه  (  
  

ويتأكد لنا أن الرسول الكريم صلوات اهللا وسالمه عليه كان يعقـل جيـداً أن مـدارك النـاس                   
وتفسيراتهم مختلفة وعلى األحرى في غالبها مغلوطة وغير صحيحة، فكان من الصحابة والناس             

وكيفية قياسها، فتواردت علـى أذهـان الرسـول         ) قيمة الناس ( فسر الحديƚ عن     من حوله من  
بالحـسب والنـسب    (المفاهيم البديلة للمفهوم الصحيح حيƚ فسر الجمهور أن قيمة الناس تتحدد            

 تربوياً في تـصحيح وتعـديل       وكان دور رسول اهللا     ) والثراء والمكانة والهيبة االجتماعية   
له ولمن اتبع هديه وسنته إلى يوم الدين، وبين بوضوح أن قيمة النـاس              المفاهيم الخاطئة لمن حو   

تقاس بالتقوى واإليمان ومعرفة حدود اهللا وصالح األعمال ال بالثراء وال بالحسب والنـسب وال               

 هو معلمنا األول إلى ما يـشاء اهللا         ونالحظ أيضاً أن الرسول األمي      . بالمنزلة االجتماعية 
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في معالجة األخطاء والمفاهيم المغلوطة ونذكر فيها على سبيل القصر ال           تعددت أساليبه وتنوعت    
  :الحصر

 بƎصالح الخطأ فور وقوعه وذلك حتى ال يترتب عليه نتائƝ تزيد في كم التعمق               أسلوبه   •
في الخطأ ويتعقد األمر في تركيبة البنية المعرفية للمفاهيم من خطأ محدود إلـى خطـأ غيـر                  

  .محصور

ي إثارة دافعية الفرد في الحوار والمشاركة وتقبل النقد ورفƯ الباطل            ف كذلك أسلوبه    •
 .والثبات على الحق

يستثير عقول الصحابة ومن حولهم بأسئلة تستنطقهم بما في أذهانهم والتعبير عنـه لفظيـاً                •
 .سواء كان أو عملياً وكان يركز في حواره ومناقشته على المنطقية واإلقناع

 معالجة الخطأ واعتناق التفـسيرات المرفوضـة بالترهيـب           أسلوب استخدام الرسول    •
 بنسبة كبيـرة جـداً      بوالترغيب ولقد كان األنبياء صفوان اهللا عليهم يرتكزون على هذا األسلو          

ومثال على ذلك، عن أبي مسعود البدري كنت أضرب غالماً لي بالسوط، فسمعت صوتاً مـن                
ب، قال فلما دنا مني فƎذا هو رسول اهللا صلى          اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغض       : خلفي

: فألقيت السوط من يدي فقال    : اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال      : اهللا عليه وسلم فƎذا هو يقول     
إذن ". ال أضرب مملوكاً بعده أبـداً     : اعلم أبا مسعود أن اهللا أقدر منك على هذا الغالم، قال فقلت           

 النهي وال مانع من ذلك طالما كان ذلك شرطاً هاماً للحفاظ            كان ال بد للنبي من استخدام أسلوب      
Ưعلى إنسانية وكرامة هذا المخلوق المستخلف في األر. 

لقد وقع العديد من الصحابة في أخطاء وكـان ذلـك           . أسلوب تقديم البدائل والحلول الصحيحة     •

 وأحكمه ألنه   ال يعقد شأناً إال    لحكمة وهي تعديل وتصحيح سلوكيات اإلنسان فكان الرسول         
 .التزم بمعايير سماوية وعالمية وهي شريعة اإلسالم ودستورها القرآن

 جاء بالل إلى النبـي      :          فقد روى البخاري أن أبا سعيد الخدري رضي اهللا عنه قال          
كان عندنا تمر رديء فبعت منه صـاعين  :  من أين هذاÞ قال بالل     بتمر برني فقال له النبي      

أوه أوه عين الربا عين الربا، ال تفعل ولكـن          : عند ذلك  فقال النبي    نبي  بصاع لنطعم ال  
  ".إذا أردت أن تشتري منع التمر ببيع آخر ثم اشتره
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 باستخدامه للعروƯ العلمية مثل كيفيـة الوضـوء             هذا وتنوعت أساليب الرسول 
مع ما احتواه القرآن الكريم     والصالة ومهما تعلمنا من أساليب وإستراتيجيات نكون قد قصرنا بج         

وهنـا  .  إستراتيجية فاعلة في تعميق وتوضيح المفاهيم      ةوالسنة النبوية ولقد كانت الوسيلة التعليمي     
ال بد من االنتقال للمحور الثاني في الدراسة وهو الوسائط التعليمية المتعـددة وسـيتم تناولهـا                 

  .واالرتكاز عليها
  

  :وǎ اǕسǘميالوسيلة التعليمية في الفكر الترب
  

         احتلت الوسيلة التعليمية مكاناً بارزاً في الفكر التربوي اإلسالمي ولقد عرƯ القـرآن             
  .الكريم العديد من الوسائل التعليمية ومثال ك بعƯ النماذج التي سيتم عرضها ولو بشكل موجز

أَفَلَـا  "  عـز وعـال      ما ترك القرآن من شيء إال وذكره فقد قال        : الخبراƖ الواƽعية المباƪرة   *
) 19(َوِإلَى الِْجَباِل كَْيَف ُنـِصَبْت  ) 18(كَْيَف ُرِفَعْت  َوِإلَى السََّماِء) 17(َينظُُرونَ ِإلَى الِْإِبِل كَْيَف ُخِلقَْت 

فسبحان اهللا عز وجل خلق الخلـق بـصورة   ) 20-17الغاشية،"( )20(كَْيَف ُسِطَحْت  َوِإلَى الْأَْرِض
 اإلنسان في تعلمه حيƚ ضرب لهم األمثلة للتأمل والتفكر والدراسة وقـد             مبهمة ولكن ساعد اهللا   

أثبتت الدراسات العلمية األخيرة نجاعة عالج لمرƯ السرطان من مصل يستمد من اإلبـل وإن               
دل ذلك على شيء يدل على عظمة القرآن الكريم ومناسبته لكل زمان ومكان، والحكم على مدى                

البقرة ، (،  ")259(أَْعلَُم أَنَّ اللَّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر " كدت من قوله تعالى فاعلية الخبرة الواقعية تأ
واهللا سبحانه وتعالى وجه المتعلم لوسائط متعددة تساعد المتعلم فـي الفهـم والتوضـيح                ) 259

ائل وكانت الوس ) اإلبل، السماء، الجبال، واألرƯ   (ليتسنى له التحليل والتركيب، والوسائط كانت       
  . متاحة للجميع للتأمل والدراسة دون تأليف وإعداد والتأكد من الصالحية أو عدمها

 عن عائشة رضي اهللا عنها قالت واعد رسـول اهللا           : الخبراƖ الواƽعية من السنة النبوية     *
جبريل عليه السالم في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته وكان بيده عصا فطرحها من                 

ما يخلف اهللا وعده وال رسله ثم التفت فƎذا بجرو كلب تحت سـريره،              : ل الرسول   يده، وقا 
فقال متى دخل هذا الكلب فقالت عائشة واهللا ما دريت فأمر به فأخرجه، فجـاءه جبريـل عليـه                   

منعني ذلك الكلب الـذي فـي       :  وعدتني فجلست لك ولم تأتني، قال      السالم فقال رسول اهللا     
) 416، 1988:النــووي. (رواه مــسلم" اً فيــه كلــب وصــورةبيتــك، إنــا ال نــدخل بيتــ

  ).49،2003:عسقول(
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         ولقد كان أيضاً لرجاالت الفكر التربوي اإلسالمي مساهمات جلية فقـد كـان الغزالـي           
إن المعرفـة   "ويقول  " التعليم المحسوس يعين على الفهم ويسهل إدراك المعلومات للمجرد        : "يقول

وكـذلك  ). 51:2003عسقول،) (325:1992مرسي،" (لة المألوفة الملموسة  نسبية تستند إلى األمث   
يشرح نظرية االنكسار في البيئة الواقعية للفرد من خالل وضع عصا في بركة             "الحسن بن الهيثم    

  ).52:2003عسقول،)(30:1983السيد،" (ماء الوضوء
          

 مشابهة لظروف الموقف في    توفير ظروف "وتعرف المحاكاة   : المحاكاة والعروƭ التوƮيحية  * 
  ". واقع الحياة ويعرق أيضاً بالتقليد بهدف إكساب مهارة ما

وعلى هذه الوسائل   .          العروƯ التوضيحية وهي البيان العلمي مصحوباً بالشرح النظري       
ْتلَ أَِخيـِه   فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَ   "يوجد دليالً من القرآن الكريم يوطد هذه اإلستراتيجية قوله عز وجل            

قَالَ  ۚ كَْيَف ُيَواِري َسْوَءةَ أَِخيِه فََبَعثَ اللُّه غَُراباً َيْبَحثُ ِفي اَألْرِض ِلُيِرَيُه) 30(الَْخاِسِريَن  فَقََتلَُه فَأَْصَبَح ِمَن
ـ  ۖ ِمثْلَ َهـذَا الُْغَراِب فَأَُواِرَي َسـْوَءةَ أَِخـي   َيا َوْيلََتا أََعَجْزُت أَنْ أَكُونَ  ")31(َبَح ِمـَن النَّـاِدِمَني   فَأَْص

ولقد  عرƯ اهللا عز وجل لǘنسان هذا العرƯ التوضيحي وعلمـه كيفيـة              ). 31-30المائدة،(
  .الدفن وما كان على اإلنسان إال المحاكاة وتقليد هذا العرƯ لصون كرامة اإلنسان الميت

صلوا كما  "و  ) 650:1983سابق،" (خذوا عني مناسككم  "         ودليل السنة قول الرسول     

 مكة فطـاف    قدم الرسول   "ويقول بن عمر رضي اهللا عنه       . رواه البخاري " رأيتموني أصلي 
لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسوِل اللَِّه أُْسَوةٌ       " في البيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تال             

   ).21األحزاب ، " ( )21(َحَسَنةٌ 
  

في كل مجال يؤكد القرآن الكريم تناوله لكافة الـسبل          : حاƖ والنماƚƤ الرسوم التعليمية واللو  * 
واإلستراتيجيات وبƎذن اهللا نحذو في هدى القرآن لالستفادة واإلفادة، ولقد تناولت هـذه الدراسـة               
الرسوم التعليمية والصور الملونة والنماذج المادية كƎستراتيجية فاعلة في العملية التعليمية وفـي             

يم وكان دليل القرآن إعجازاً لجميع البشر الذين يدعوا السبق في استخدام الوسائل             توضيح المفاه 
ِبكُْم َعـن   َوالَ َتتَِّبُعواْ السُُّبلَ فََتفَرََّق ۖ َوأَنَّ َهـذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه"التعليمية في قوله تعالى 

تفـسير  قد وضح الرسول  ) 153األنعام ، ( ")153(تَّقُونَ ذَِلكُْم َوصَّاكُم ِبِه لََعلَّكُْم َت ۚ َسِبيِلِه

 خط خطين عن شماله وخطين عن يمينه وقـال هـذه            فقد روي أن النبي     "هذه اǓية بالرسم    
َوالَ َتتَِّبُعواْ السُُّبلَ  ۖ َوأَنَّ َهـذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه"سبل الشيطان وخط أمامه وتال قوله تعالى 
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 ) 153األنعـام ،  ( ")153(ذَِلكُـْم َوصَّـاكُم ِبـِه لََعلَّكُـْم َتتَّقُـونَ       ۚ ِبكُْم َعن َسـِبيِلهِ  َتفَرََّقفَ
  ).65:2003عسقول،(

         أيضاً الفكر اإلسالمي كان عميق التصور على عكس الحضارة الحديثة حيـƚ يقـول              
رƯ على عكـس مـسيحيو      كان العرب يستعينون في تدريسهم لǖرƯ بكرات تمثل األ        "منرو  

  ).128:1987كمبر،" (أوروبا كانوا يعتقدون أنها مسطحة
  

وبعرƯ المثل الحسي لوحة فنية تعمل على اإلشارة وشد االنتباه وتعمل على            : اǓمثلة الحسية * 
  .نقل المتعلم من المستوى التجريدي للمستوى الحسي فيسهل اإلدراك

 ۖ َمثَلُ ُنوِرِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح ۚ وُر السََّماَواِت َوالْأَْرِضاللَُّه ُن"وجل قوله عز : دليالً من القرآن
َشْرِقيٍَّة َولَا  كَأَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ ُيوقَُد ِمن َشَجَرٍة مَُّباَركٍَة َزْيُتوِنٍة لَّا الزَُّجاَجةُ ۖ ُزَجاَجٍة الِْمْصَباُح ِفي

َوَيْضِرُب اللَُّه  ۚ ِلُنوِرِه َمن َيَشاُء َيْهِدي اللَُّه ۗ نُّوٌر َعلَى ُنوٍر ۚ َناٌر  َولَْو لَْم َتْمَسْسُهغَْرِبيٍَّة َيكَاُد َزْيُتَها ُيِضيُء
ولم يتسنى الرسول إال وكان حرصه ). 35النور،( )"35(َواللَُّه ِبكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم  ۗ الْأَْمثَالَ ِللنَّاِس

أنا وكافل اليتيم في  "قال رسول اهللا .  لمن أرادواضحاً على المتابعة والتبسيط والتوضيح
المؤمن للمؤمن كالبنيان "وقال . رواه البخاري" الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى

  ).71:2003عسقول،. (رواه البخاري" المرصوص يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه
لقرآن والـسنة، وأكـد أهميـة                حذا ابن خلدون كأحد علماء المسلمين باالرتكاز على ا        

استخدام األمثلة الحسية وتوضيح المفاهيم لتسهيل المفاهيم والعلوم وقد قال ابن خلدون في هـذا               
اخترنا بعد الكالم على أنساب األمة وشعوبها أن نضع ذلك على شكل شجرة، فترسـم               : "المجال

ويؤكد قول  ). 534:533:ابن خلدون " (في الخيال ويكون ذلك أعون على تصور النساب وتشعبها        
ابن خلدون وانتهاجه للقرآن والسنة األولوية في االكتشاف لما العلمـاء العـصريين بمدارسـهم               

، فلقد كان المسلمين األوائل     )الخريطة المفاهيمية (وهول ما اكتشفوا بالمصطلح الحديƚ أال وهي        
وتفسيراتهم المرتبطة بالقرآن   في المجال ورواد العلوم عامة بما كانوا معتنقينه من القرآن والسنة            

مباشرة، ونتمنى من اهللا أن نكون ولو مقلدين على هذا النهƝ العظـيم فـي توضـيح الحقـائق                   
والمفاهيم وفي استخدامنا لهذه الوسائط المتعددة أدوات واضحة وجاهزة في معالجة األخطـاء أو              

هيم التكنولوجيـة لطلبـة     التصورات البديلة التي يحملها الطالب في موضوع الدراسة وهو المفا         
الصف السادس بوحدة الحاسوب الجزء الثاني وأشارت نتائƝ الدراسة أهمية الوسـائط المتعـددة              
وتأثيرها اإليجابي في تعديل التصورات وحمل الطالب للمفاهيم الصحيحة وبيان أهمية الوسـائط   

  .  لما حملته من دور نفسي وتعليمي
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 ŷل التعليمية: ثانياƏالوسا  
  

     أصبحت الوسائل التعليمية من األمور الملحة التي ال غنى عنها في العملية التعليمية وال                  
هـذا  . غنى عنها للمعلم خاصة ألنها عنصر مساعد وميسر ومدعم للعملية التربوية بشكل عـام             

وأكد علماء النفس أن التعلم المبني على خبرات حسية واقعية هو التعلم المثمـر، وقـد يتطلـب                  
صول إلى الخبرات الحسية احتكاكاً مباشراً بالخبرة، والوسائل التعليمية أقـرب مـا يكـون               الو

  .للخبرات المباشرة كما تسهل عملية التعليم وتثبيتها
  

  :الوساƏل التعليمية
 تناول العلماء والباحثين عدة تعريفات للوسائل التعليمية منها ما عرف من خـالل تكنولوجيـا                -

بات اǓلية والبرمجيات واالتصاالت واألجهزة  التكنولوجية األخـرى، التـي           الحاس(التعليم أنها   
  ).53:2005الهادي،) (تتالحم معاً، وتستخدم في المواقف التعليمية المختلفة

مجموعة أجهزة ومواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم والتعلم، بهـدف           ( وتعرف بأنها    -
والدراسة تتبنى هـذا التعريـف للوسـائل        ). 21:2004،محمد) (توضيح المعاني وشرح األفكار   

  .التعليمية لما يخدم من مرادفات الوسائل التعليمية في مجال تكنولوجيا التعليم وكيفية توظيفها
أجهزة وأدوات يستخدمها المعلم في تدريسه لجعل الخبرة التربوية التي          ( ويعرفها البعƯ أنها     -

  ).15:2002سليمان،) (ة ومباشرة معاًيمر بها المتعلمون خبرة حية، وهادف
أجهزة ومواد لتوضيح المعاني، وشرح األفكار وتدريب المتعلمـين علـى           ( وتعرف على أنها     -

المهارات، وغرس العادات الحسنة في نفوسهم، وتنمية االتجاهات، وغرس القيم دون أن يعـتم              
إلى الحقائق العلمية الصحيحة،    المعلم على األلفاظ والرموز واألرقام، وذلك للوصول بالمتعلمين         

  )25:2001عبيد،) (والتربية القويمة بسرعة وقوة وبتكلفة أقل
األدوات والمواد والمواقع التي يدخلها المعلم داخـل المدرسـة، أو           ( وقد عرفها عسقول بأنها      -

خارجها في إطار خطة لتفعيل دور المعلم، وتحويل المجرد من المعلومات إلى محسوس، وتؤدي              
  ).6:2003عسقول،) ( تحقيق األهداف التعليميةإلى
األدوات التي يستخدمها المعلم ويتفاعل معها المتعلم وفق شروط تربوية داخل           ( وتعرف بأنها    -

  ).144:2005زقوت،) (المدرسة والتي تساعد على تحقيق أهداف تربوية معينة
أجهزة ومـواد   (يمية عبارة عن     هذا ويتبين لنا إجماع التعريفات السابقة على أن الوسائل التعل          -

وأن  استخدام الوسائل    ). تستخدم في المواقف التعليمية لتحقيق األهداف وتحسين العملية التعليمية        
التعليمية في كافة المواقف التعليمية يراعي الفروق الفردية بين الطلبة داخل غرفة الصف، هـذا               
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لمين وال غنى عنها في المواقف التعليميـة        وقد أصبحت الوسائل التعليمية من األشياء الهامة للمع       
  .المختلفة لما فيها من تيسير وتدعيم للعملية التربوية بشكل عام

  

  :ماهية الوساƯƏ المتعددة
استخدام اثنتين أو أكثر من     (عرف زيتون الوسائط المتعددة أنها      :  لقد تعددت التعريفات ومنها    -

  )242:2002زيتون،) (الوسائل السمعية البصرية معاً
التكافل بين أكثر من وسيلة تكمل كل واحدة منها األخـرى عنـد العـروƯ أو التـدريس،                   (-

  ).266:2000الصوفي،) (وبواسطة الوحدات التدريسية
برنامƝ كومبيوتر يتكون من المزج بين النصوص المكتوبة والرسومات والصور ولقطـات             (-

لم التفاعـل والـتحكم فـي المعلومـات         الفيديو والمؤثرات الصوتية والحركية، مما يتيح للمـتع       
) 163:2001إسماعيل،) (والبرنامƝ، مما يتيح عمليات تفكير جديدة لمساعدة المتعلم على التفكير         

وبين ما تحملـه    ) إسماعيل(، وتتبنى الدراسة هذا التعريف وذلك لالنسجام بين ما حوا التعريف            
تفكير واستقرار المنطق الصحيح فـي      الدراسة من وسائط تحذو نحو تفاعل إيجابي في عمليات ال         

تعديل المفاهيم المغلوطة لدى الطلبة بطريقة ممنهجة وسليمة تعمل على تحقيق أهداف الدراسـة              
  .الحالية

عبارة عن دمƝ ما بين الحاسوب والوسائط إلنتاج بيئة تـشعبية تفاعليـة،             ( وتعرف أيضاً أنها     -
والصورة والرسومات والصوت والفيديو والتي     وهذه البيئة التفاعلية تحتوي على النص المكتوب        
  ).208:2004عيادات،) (ترتبط فيما بينها بشكل تشعبي من خالل الرسومات

 بأنها شكل من أشكال اإليصال مع الكومبيوتر يجمع المادة التعليمية بأشكال            Grand ويعرفها   -
  )30:2001قنديل،. (متنوعة، مكتوبة ومرئية ومنطوقة ومرسومة ومصورة ومتحركة

أنها استخدام الكومبيوتر في عرƯ ودمƝ النصوص والرسومات والـصور          :  ويعرفها زيتون  -
) 242:2002زيتون،. (بروابط وأدوات تسمح للمستخدم باالقتصاد والتفاعل واالبتكار واالتصال       

 - صوت، فيديو، صورة، نـص، حركـة       –أنها تكامل بين عناصر الوسائل المتعددة       (ويعرفها  
  . واحد، بحيƚ تكون النتائƝ مفيدة مما هو في حالة تم استخدام وسيط لوحدة بتناغم وتوافق

 ويعرف خمايسة وعرمان برمجيات الوسائط المتعددة بأنها مجموعة تقنيات عرƯ الـصورة             -
والصوت والنص واألفالم والرسوم وغيرها حيƚ يتم التحكم بها باستخدام أجهـزة الحواسـيب              

. ية محددة بحيƚ يستخدم كل وسيط تتبعاً لقدرته في تحقيق الهدف          وبرمجياته لتحقيق أهداف تعليم   
وأوافق الرأي لهذا التعريف ألنه جمع مجموعة الوسـائط المتعـددة           ). 2003خمايسة وعرمان، (

  .التي وظفت جميعاً من أجل خدمة التعليم وتحقيق أهداف تعليمية رصدت
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-     ƫالوسائط المتعددة هي ب     ( وهنا تعريف جلبريت Ɲتمزج بين الكتابات والـصور      أن برام Ɲرام
الثابتة والمتحركة والتسجيالت الصوتية والرسومات الخطية لعرƯ الرسالة التي يستطيع المتعلم           

وهنا جيد إيضاح برامƝ الوسائط المتعـددة       ). Galbreach,1994) (أن يتفاعل معها بالحاسوب   
طريق الحاسوب، فهناك وسائل    لكن الدراسة ال تتوافق الرأي حيƚ أن التفاعل ال يكون فقط عن             

الفيـديو  (أخرى يدمƝ داخل الوسائل المتعددة يمكن تفعيلها ضمن مجموعة الوسائل المتعددة مثل             
التعليمي، شاشات العرƯ وأجهزتها وغير األجهزة ممكن تفعيلها أيضاً كالرسـومات والنمـاذج          

ة نـصل إلـى طـرح       والمجسمات من خالل تصفح الدراسات والعمل في مجال الوسائل المتعدد         
  .السؤال التالي وعلينا اإلجابة أيضاً

  

  :أهمية الوساƏل التعليمية المتعددة في العملية التعليمية
     عملية استخدام وتفعيل الوسائل المتعددة يحول المؤسسات التعليميـة إلـى مراكـز تعلـم               

 وتجعل الطالب أكثـر     معلوماتية ويجعل المتعلمين باحثين عن الجديد باستخدام التقنيات الحديثة        
  ). 164:2001إسماعيل،(وعياً باالستخدامات الواسعة للتكنولوجيا وألهميتها للتعليم 

         ومن خالل التجربة باستخدام الوسائل المتعددة في تعديل التـصورات البديلـة للطلبـة              
  :لوحظ ما يلي

نوعـة مـن    تساعد الطالب على الربط بين المعلومات من حيƚ عرضها في أشكال مت            -1
  .بينها النص الكتابي والرسومات وبرمجية الحاسوب واألجزاء المادية والنماذج وغيرها

 .تنمي التعليم التعاوني بين الطالب والمعلمين -2

 .تساعد الطالب في التفكير وإقرار التفكير السليم وتثبيته -3

 .يؤدي لشعور المتعة والجاذبية والتشويق للتعلم لدى الطالب -4

لمعلومات بأن تقدم نفسها للطالب في أشكال مدمجة ومنظمـة وبنـاء            إعطاء الفرصة ل   -5
 .تفاعلي متالزم

 .تحل مشكلة المفاهيم المجردة وطرق تعلمها فتقدمها كمعلومات واقعية -6

الوسائل المتعددة تقدم أساليب تعلم ذاتـي متنوعـة األشـكال للطـالب كمـا يـذكر                  -7
  :    دة ومنها بعضاً من فوائد الوسائل المتعد) 149:2000إبراهيم،(

  .تساعد المدرس على تنظيم عمله في الدرس  - أ
 . تساعد في اختصار الوقت للمدرس - ب

 . تنمي عنصر المثابرة والنشاط عند التالميذ - ت

ƚ - إمكانية الحصول على معلومات بأزمنة مختلفة وأماكن مختلفة. 
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 على ذلـك    ولكن هل يجب تضمين الوسائل المتعددة جميعاً في أي عمل تعليمي تربويÞ لǘجابة            
التساؤل هناك بعƯ االعتبارات تؤخذ بعين االعتبار عند التعليم المـساند باسـتخدام الوسـائل               

  :المتعددة منها
توفير مئات الوسائل ال يعني وجوب تضمينها جميعاً بالبرنامƝ التعليمي، فعليه االختبار             -1

  .الدقيق من بينها ما يناسب محتوى المادة التعليمية فقط
المتوفرة بالبرنامƝ يجب أن تعضد المحتوى التعليمي ويكون الهدف منها          جميع الوسائل    -2

 .هو توصيل المعلومات إلى الطالب بسهولة وسرعة ودقة

االبتعاد عن كل ما يشتت انتباه الطالب أثناء دراسته للبرنامƝ حتـى وإن كانـت تلـك                  -3
 .الوسيلة أو السمة جذابة ومقبولة شكالً

 . للطالب أثناء عرƯ البرنامƝاالبتعاد عن كل ما يسبب الضيق -4

5-                ƚمنسجمة وليست متكررة مع بعـضها مـن حيـ Ɲشاشات البرنام Ɲأن يجعل المبرم
الحركة واالنتقال من شاشة ألخرى وأحجام العناوين والنصوص واأللوان ونوع الخـط            
وغيرها من الوسائل التي يجب تضمينها بالبرنامƝ وذلك عبر العمل ضـمن الوسـائل              

 .المتعددة

 . يستخدم المبرمƝ أكثر من ثالثة خطوط داخل البرنامƝ التعليميأن ال -6

 .أن يركز المبرمƝ على جزئية واحدة بكل شاشة لكي يتمكن الطالب من استيعابها -7

 .أن يحدد المبرمƝ توقيت العرƯ بدقة مع تزامن الحركة مع الصوت -8

 .أن يجعل المبرمƝ أماكن األزرار على الشاشة ثابتة ومحددة -9

الب قادراً على عرƯ تعليمات البرنامƝ والرجوع للـشاشات الـسابقة           أن يكون الط   -10
 )179:2001إسماعيل،. (والخروج من البرنامƝ في أي وقت يريد

  

وقد أخذت الدراسة هذه االعتبارات خاصة وأن الوسائل المتعددة كثيرة وتـم اختيـار الوسـائل                
 Power Point PointرنـامƝ  المناسبة ألهداف الدراسة وتم استخدام الشرائح المصممة على ب

راعت جوانب عديدة من حيƚ دقة وصحة كل المعلومات التي تم برمجتها على نظام الـشرائح                
 شـريحة   37مراعية تجانس كل من الخط واختبار األلوان والصوت والحركة وتم تصميم عدد             

  .تضمنت كافة المفاهيم التكنولوجية الواردة في وحدة الحاسوب للصف السادس
   وأيضاً تم توظيف الصور الملونة كƎحدى الوسائل المقترحة  فـي تعـديل وتـصويب                     

التصورات الخاطئة التي يعتقدها الطالب وكذلك تم استخدام األجزاء المادية للحاسوب وتوظيفها            
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بصورة مباشرة كأهم نماذج مادية يمكن للطالب التعامل معها والتأمل واالستفسار لتعديل المفهوم             
 داخل  O.H.Pهذا وتم إعداد شفافيات لجزء معين من المفاهيم وأسئلة وتفعيل جهاز            . لديهالبديل  

اإلطار المدرسي كنوع من األجهزة المعاصرة وبطاقات عمل للطالبات للمـساعدة فـي تعـديل               
  .المفاهيم لديهن 

           

   :ةمعوƽاƖ استخدام الوساƏل المتعدد
 Əفي استخدام الوسا Ɩاƽالمعو ƭد بعƜالمتعددة في العملية التعليميةيو Ư:  

ŷǗالتكلفة المادية، وتعتبر التكلفة المادية لتوفير برمجة المقـررات التعليميـة مـع الخبـراء               / أو
  .والحواسيب بمواصفات معينة عائقاً كبيراً في عملية إقرارها داخل الوزارات والمدارس

ŷال       / ثانيا Ưالمتعلمين بع Ưمشاكل الفنيـة فـي عمليـة اسـتخدام         المشاكل الفنية، قد تواجه بع
  االسطوانات المحوسبة في تشغيلها وأيضاً اإلعاقات الجسدية وذلك يدفع للعودة للطرق التقليدية

ŷأن العنصر البشري له دور كبير فـي عـدم                / ثالثا ƚاتجاهات المعلمين نحو استخدام التقنية، حي
 أعضاء الهيئة التدريسية ويعزو ذلك إلـى        استخدام الوسائط المتعددة في العملية التعليمية من قبل       

. عدم الوعي بأهمية هذه الوسائل وعدم القدرة على اسـتخدامها وجهلهـم بالثقافـة الحاسـوبية               
  ).255:2003عسقول،(
  

         وبرغم العوائق السابقة إال أن العالم بأسره يحلم بالعالم التقني، وهناك الساعين في هـذا               
وائد في المجال التعليمي تشمل كل من المعلم والمـتعلم فـي ظـل              المجال كثرة خاصة وأن الف    

  .االنفجار المعرفي المتالحق والمتراكم، وتستعرƯ الدراسة أهم هذه الفوائد
  :فواƏد الوساƏل التعليمية بكل من المعلم والمتعلم

  .تنمي في المتعلم حب االستطالع وترغبه في التعلم -1
 . تشوق المتعلم وتذكي نشاطه -2

 .جال الحواس وإمكانات االستفادة منهاتوسيع م -3

 .تقوي العالقة بين المعلم والمتعلم -4

 .تساعد على معالجة بعƯ المشاكل عند بعƯ المتعلمين -5

 .تؤكد شخصية المتعلم وتقضي على خجله -6

 . تساعد على ربط األجزاء ببعضها واألجزاء بالكل ومعرفة نسبة األشياء -7

ات الغامضة والمجردة بأقل األخطاء وأقـصر       تعلم المعاني الصحيحة للعبارات والمفرد     -8
 .األوقات وتنمي قاموس مفردات المتعلم
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تتيح الفرص الجيدة إلدراك الحقائق العلمية من خالل ربطها بالخبرات الجديدة بالسابقة             -9
 .للقيام بتجارب ذاتية جديدة، وبالتالي كلها في ذهن المتعلم لمدة أطول

 .وترغبه فيهتدفع المتعلم للتعلم بواسطة العمل  -10

تقوي روح التأمل في المتعلم واستنباط المعارف الجديدة لتساعده فـي حـل مـشاكله                -11
 .بواسطة تعميم الخبرات السابقة

تساعد على نقل المهارات من صاحب المهارة إلى أكبر عدد ممكـن مـن المتعلمـين                 -12
ـ               ا بƎدراك حسي متقارب بغƯ النظر عن المستوى الثقافي والفروق الفردية إلى حـد م

 ).2000: سالمة ، عبد الحافظ (
 

 -):210:2004عياداÛƖ(دور الوساƏل المتعددة في تحسين عملية التعليم والتعلم 

توسيع خبرات المتعلم وتيسير بناء المفاهيم وتخطـي الحـدود الطبيعيـة            / إثراء التعليم  -
يئة والجغرافية حيƚ أن هذه الحدود تتضاعف بسبب التطورات التقنية التي جعلت من الب            

المحيطة بالمدرسة يشكل تحدياً ألساليب التعليم والتعلم لما تزخر به هذه البيئة من وسائل              
  .اتصال متنوعة تعرƯ المادة التعليمية بأساليب مفيدة وجذابة

فقد وفرت الوسائل المتعددة الوقت والجهـد المـصادر فـي العمليـة             / اقتصادية التعليم  -
 .التعليمية

ويدل على اهتمام المتعلم وذلك من خـالل        / وإشباع حاجته للتعلم  استثارة اهتمام المتعلم     -
الخبرات الواقعية التي يصبح لها معنى ملموساً وتوثق الصلة باألهداف التي يسعى إلـى              

 .تحقيقها والرغبات التي يتوق إلشباعها

 .مما تجعله أكثر استعداداً للتعلم/ تساعد على زيادة خبرة المتعلم -

 .مما يؤدي إلى ترسيƣ وتعميق التعلم/ ع حواس المتعلمتساعد على إشراك جمي -

أي استخدام المعلم لمفاهيم أو كلمات ليس لهـا         / تساعد على تحاشي الوقوع في اللفظية      -
مدلوالت لدى الطالب وال يحاول توضيحها بوسائل مادية محسوسة تساعد على تكـوين             

          Ǝن اللفظ أو المفهوم يكتسب     صور مرئية لها في ذهن المتعلم، ولكن إذا تنوعت الوسائل ف
أبعاداً من المعنى تقترب من الحقيقة األمر الذي يعمل على زيادة التقارب والتطابق بين              

 .معاني األلفاظ في ذهن كل من المدرس والمتعلم

 .يؤدي التنوع في استخدام الوسائل إلى تكوين مفاهيم سليمة -

 حيƚ أنها تنمي لـدى المـتعلم        /تساعد في إيجابية ومشاركة المتعلم في اكتساب الخبرة        -
 .القدرة على التأمل ودقة المالحظة وإتباع التفكير العلمي
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 .تنويع أساليب التعزيز -

 .تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين -

 .تؤدي إلى ترتيب األفكار -

 .تؤدي إلى تعديل السلوك وتكوين اتجاهات جديدة -

لكمي حيƚ تتبنى مداخل عميقة للتعلم وتتبنى طرائق جديـدة          تحقق التعلم النوعي وليس ا     -
 ).197:2003خميس،. (أكثر فاعلية وتتمركز حول المتعلم

  

  :مبادƍ أساسية Ǘستخدام الوساƏل التعليمية المتعددة
في تحديد الوسائل وكيفية عملها لتحقيق األهداف المحددة مـن الوحـدة   / التخƯيƯ الƜيد  -1

  .الوسائلالدراسية المراد تدريها ب
إن استخدام المدرس لوسائل متعددة في الموقف التعليمي        / عدم اƦدحام الدرƧ بالوساƏل    -2

دون تخطيط ووعي منه بما يمكن أن تسهم به، قد يؤدي إلى نتائƝ غير مرضية، ولـذا                 
 .ينبغي أن يختر الوسائل بدقة وعناية لتحقيق األهداف بتخصص

تفقد الوسـائل التعليميـة     / Ɩ التǘميƤ العقلية  مƏǘمة الوساƏل المتعددة المعنية لمستويا     -3
فائدتها إذا اتسمت بالصعوبة والتعقيد، أو السهولة المتناهية، لذا ينبغي اختيار الوسـائل             

Þًتتحدى تفكير التالميذ بما يناسب قدراتهم العقلية أو بما يزيد قليال ƚبدقة بحي 

 معرفة المعلم ألهداف المنهƝ     إن/ تحديد اƷǓراƭ التعليمية واختيار الوساƏل المناسبة      -4
الذي يقوم بتدريسه يساعده على اختيار خبرات التعلم ووسائله وأدواته التـي يجـب أن               
تتوافر لتحقيق هذه األهداف وعلى الرغم أن الوسائل تختلف وتتفاوت من حيƚ الميزات             

 .والعيوب إال أنها تستخدم في المواقف المختلفة للتدريس والتعليم

ويعني التكامل هنا عمليات انتقاء وتنظيم      / م الوساƏل المتعددة مƲ المنƛǊ    تكامل استخدا  -5
طرق استخدام على نحو يناسب طبيعة األهداف وكيفية تحقيقها، وبما يتالءم ومستويات            

 .التالميذ واهتماماتهم المختلفة

وذلك بالضرورة ينبغي علـى     / تƜربة الوساƏل المتعددة وǗستعداد السابǗ ƼستخدامǊا      -6
درس تجريب الوسائل التعليمية قبل استخدامها لمعرفة مدى صالحيتها مـن حيـƚ             الم

خدمة أغراƯ المعلم واالطمئنان من عدم وجود أعطال ومحاولة تالفيها، وحتى يكـون          
للوسائل دورها الوظيفي في الموقف التعليمي لالستعداد المسبق السـتخدامها واختيـار            

عـسقول ،   ( لمالئم لعرضـها واسـتخدامها      الوضع المناسب لها في الدرس، والوقت ا      
ويذهب مما سبق أن هناك أهمية قصوى الستخدام البدائل في توضيح المفاهيم ،             ) 2003
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والمعلم باستخدامه لǖجهزة والوسائل التعليمية يتحمل مسئولية أخالقية بالغـة األهميـة            
يل المفـاهيم   يجب أال يغفل عنها أو يهملها أمام مبرر توصيل المعرفة للمـتعلم وتعـد             

الخاطئة التي يعتنقها الطالب بصورة إيجابية وحقيقية تعمـل علـى امتالكـه لمفـاهيم               
صحيحة غير مغلوطة يستطيع من خاللها استيعاب المفاهيم الجديدة بـصورة مترابطـة       

  .ومتسلسلة 
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ƚالفصل الثال  
  

  الدراسات السابقة
  
  
  

  لةدارساƖ تتعلƼ بالتصوراƖ البدي: المحور اǓول 
  دراساƖ تتعلƼ باستخدام الوساƏل المتعددة: المحور الثاني 
  تعليƼ علǍ الدراساƖ السابقة 
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Ƙالفصل الثال  
  

  الدراساƖ السابقة
  

         يتضمن  هذا الفصل عرضاً للدراسات السابقة التي تناولـت المفـاهيم األساسـية              
 التصورات البديلة للمفـاهيم  للدراسة ، وتهتم بمعرفة أثر استخدام الوسائل المتعددة في تعديل   

  .يالعلمية في التكنولوجيا لدى طلبة الصف السادس األساس
  

         وستقوم الباحثة باستعراƯ بعƯ الدراسات التي لها عالقـة مباشـرة بموضـوع             
  :الدراسة الحالية، وتم تصنيف الدراسات في محورين

  
للمفـاهيم العلميـة    الدراسات التـي تناولـت التـصورات البديلـة          : المحور اǓول 

  .واستراتيجيات تعديلها
الدراسات التي تناولت أثر استخدام الوسائل المتعـددة فـي تعـديل            : المحور الثاني 
 .المفاهيم العلمية

  
  :المحور اǓول

  
  . تعديلǊاƖالدراساƖ التي تناولƖ التصوراƖ البديلة للمفاهيم العلمية واستراتيƜيا

  )2006البلبيسيÛ(  دراسة -1
 التصورات البديلة ذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية المتناقضات في تعديل           هدفت ه 

لبعƯ المفاهيم العلمية لدى طلبات الصف العاشر األساسي، وقد اتبعت الباحثة المنهƝ التجريبي             
طالبة تم تقسيمها إلى مجمـوعتين تجريبيـة وضـابطة وتـم اسـتخدام              ) 72(لعينة بلƸ عددها    

 المتناقضات وأسفرت النتائƝ عن وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـط               استراتيجية
 ولكن هناك فـروق  التصورات البديلةدرجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار     

ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والـضابطة لـصالح التجريبيـة فـي اختبـار                
  .يجية المتناقضات على مرتفعي التحصيل في المجموعتين بعد استخدام استراتالتصورات
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كما أسفرت النتائƝ أيضاً عن عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية بعد تطبيق االستراتيجية بـين                
المجموعتين الضابطة والتجريبية تعزى لصالح التجريبيـة لـدى الطالبـات ذوات التحـصيل              

  . البعديالتصورات البديلةالمنخفƯ في 
  
  )2004أمبوسعيدÛǎ (ة  دراس-2

         هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن التصورات البديلة للمفاهيم اإلحيائيـة فـي وحـدة               
تصنيف الكائنات الحية، لدى طالبات الصف األول الثانوي، وقد استخدم الباحƚ شبكة التواصـل              

 عينـة الدراسـة   أسئلة لكل شبكة، وقد طبقت علـى     ) 8(البنائية المكونة من ثالƚ شبكات بواقع       
طالبة من الصف األول الثانوي، بمحافظة مسقط، وقد أسفرت النتائƝ          ) 98(الوصفية المكونة من    

عن شيوع عدد من األخطاء المفاهيمية لدى الطالبات عن تصنيف األسماك، المخلوقـات ذوات              
  . الدم البارد، الجهاز الدوري المغلق لبعƯ الكائنات

  
  )2004 الƯراونة وبعارةÛ( دراسة -3

         هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص المفاهيم البديلة لمفهوم الطاقة الميكانيكية لدى طـالب             
 التغيـر   تالصف التاسع األساسي قبل تدريسهم المادة التعليمية واختبار مدى فاعلية اسـتراتيجيا           
ـ            د اسـتخدم   المفاهيمي في مساعدة الطلبة على اكتساب المفاهيم العلمية بالصورة الصحيحة، وق

) اختيار من متعـدد   (فقرة من نوع    ) 36(الباحثان اختباراً للكشف عن المفاهيم البديلة تكون من         
طالب من الصف التاسع األساسـي      ) 38(بثالƚ بدائل وقد طبق على عينة الدراسة المكونة من          

هيم البديلة   للذكور باألردن وقد أكدت النتائƝ شيوع العديد من المفا         ةفي مدرسة الحسينية األساسي   
  .  ةلمفهوم الطاقة الميكانيكي

  
  )2003بيوميÛ (   دراسة -4

         هدفت دراسة بيومي إلى التعرف على األخطاء الشائعة التي تقع بها عينة من معلمـي               
 الباحـƚ عـدة     مالعلوم وطالب الصف الثالƚ اإلعدادي في كتابة المعادلة الكيميائية، وقد استخد          

سؤاالً موزعة على ثالƚ محاور وقـد طبقـت         ) 32(لفحص تحتوي على    أدوات وهي استمارة ل   
طالباً ) 30(معلم علوم وذلك لفحص دفاتر تحضيرهم ودفاتر الواجب المنزلي لحوالي           ) 25(على  

لتحليل المعادالت الكيميائية في دفاترهم وكذلك تم فحص وتحليـل إجابـاتهم فـي االختبـارات                
أسـئلة  ) 10(الكيميائية، وتم تطبيق اختبار تشخيـصي مـن         الشهرية أيضاً في كتابة المعادالت      

طالب من مدرسـة المنيـا التعليميـة،        ) 300(وطبق على   ) إكمال، رسم أشكال، كتابة   (متنوعة  
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) 8(معلـم أول    ) 20(معلم في الخدمة و     ) 50(طبق على   ) 13(وكذلك تم استطالع للرأي بعدد      
خطاء في كتابة المعادالت من الطالب خاصة       موجهين في محافظة المنيا، أكدت النتائƝ شيوع األ       

خطأ في كتابة المعادالت والمعلمين بواقـع       ) 27(وبعƯ المعلمين وحسبت نتيجة الطالب بواقع       
  .وأن هناك أخطاء مشتركة بين الطرفين) 9(
  
  )2003المƊمني وƆخرونÛ ( دراسة -5

ملهـا طلبـة الـصف الرابـع              هدفت هذه الدراسة للتعرف على المفاهيم البديلة التي يح    
األساسي حول الظواهر الكونية قبل التدريس وأثر استخدام نموذج دورة التعلم المعتمـد بـشكل               

في معالجة هـذه المفـاهيم البديلـة، وأعـد          )  وودز -تيلي-بوسنر وزمالئه (رئيس على نماذج    
 نمدارس األرد طالب في مدرسة من     ) 83(فقرة على عينة    ) 20(الباحثون اختباراً تشخيصياً من     

وقد دلت النتائƝ على أن الطالب يمتلكون تصورات بديلة عديدة ومختلفة وأيـضاً خاطئـة فـي                 
تفسير الظواهر الكونية وأكدت الدراسة أيضا أن الطالب قدموا تفسيرات علميـة مقبولـة بعـد                

  .تطبيق إستراتيجية التغير المفهومي القائمة على دورة التعلم
  
  )2003السليمÛ ( دراسة -6

         وهدفت الدراسة إلى دراسة الممارسات التدريسية البنائية على تعديل التصورات البديلة           
لمفاهيم التغيرات الكيميائية لدى طالبات الصف األول اإلعدادي، وقد طبقت التجربة على عينـة              

ـ              اهيم تجريبية وعينة ضابطة ودلت النتائƝ أن معظم الطالبات لديهن تصورات بديلة وحول المف
 - المـادة  - الهـضم  - تخثـر الـدم    -التغير الكيميائي (الواردة في االختبار المحدد للدراسة مثل       

ودلت النتائƝ أيضا فاعلية الممارسات التدريسية البنائية في تعديل التصورات البديلـة            ) الحرارة
  . حول مفاهيم التغيرات الكيميائية والجيوكيميائية عند الطالبات

  
  )Taber,2003( دراسة -7

         هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص التصورات البديلة لدى الطلبة حول مفـاهيم  الطاقـة               
) 30(األيونية، قانون كولوم ومبدأ حفظ الطاقة وقد تم استخدام اختباراً تشخيـصيا مكـون مـن                 

سؤال من نوع الصواب والخطأ وهدف االختبار مناقشة تأين ذرة الصوديوم، وقد طبقت الدراسة              
وأكدت النتـائƝ علـى     ) تخصص كيمياء  (18-16وأعمارهم ما بين    ) 334(على عينة تتراوح    

  .من العينة% 67وجود مفاهيم بديلة لدى الطالب منها 
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  )2002الفراÛ( دراسة -8
         هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أخطاء المفاهيم الشائعة لدى طالب الصف التاسع             

استخدام الخرائط المعرفية في تصويب الفهم الخاطƐ لـبعƯ المفـاهيم           في وحدة الكيمياء، واثر     
وقد تم إعـداد اختبـاراً تشخيـصياً        ) الجدول الدوري والمحاليل الكيميائية   (الكيميائية في وحدة    

فقرة، وطبقه على عينة الدراسة الوصفية المكونة       ) 40(تحصيلياً من نوع االختيار من متعدد من        
 التاسع من عدة مدارس مختلفة في خانيونس، وقد أسفرت نتائƝ هذا            من طلبة الصف  ) 319(من  

التطبيق عن انتشار الفهم الخاطƐ للمفاهيم العلمية في وحدة الدراسة وأكدت النتائƝ على تعـديل               
  .المفاهيم الخاطئة بعد استخدام أسلوب الخرائط المعرفية 

  
  )2002العƯارÛ( دراسة -9

تحديد التصورات البديلة لدى المعلمين حول مفـاهيم األرƯ                  هدفت هذه الدراسة على     
معلماً للعلوم  في    ) 50(والفضاء وطبق الباحƚ اختباراً تشخيصياً على عينة الدراسة المكونة من           

فقـرة  ) 52( مصر العربية محافظة القليوبية وقد كون االختبار من          ةالمرحلة االبتدائية بجمهوري  
ات بديلة لدى معلمي العلوم للمرحلة االبتدائية حـول المفـاهيم           وأكدت النتائƝ على وجود تصور    

وقدم ) النجوم، الكواكب، وظاهرتي الخسوف والكسوف    (العلمية المرتبطة باألرƯ والفضاء مثل      
  .     الباحƚ تصوراً مقترحاً لتعديل هذه التصورات مرتكزاً على المدخل البنائي

  
  )2002عبد الرحمنÛ ( دراسة -10

        هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر استخدام نموذج التعليم البنائي في تعـديل                  
التصورات البديلة حول بعƯ المفاهيم والمبادƏ الخاصـة بالوراثـة البيولوجيـة واالتجاهـات              
نحوها،وقد استخدم الباحƚ اختباراً لتحديد التصورات البديلة لدى الطالبات المعلمات، وقد احتوى            

فقرة من نوع االختيار من متعدد والـصواب والخطـأ واإلكمـال وطبـق              ) 40(ار على   االختب
 –طالبة كلية التربيـة     ) 37( كيمياء ،    –طالبة من كلية التربية     ) 34(االختبار على عينة قصدية     

فيزياء  من جامعة أبها بالمملكة العربية السعودية وطبق االختبار مرتين قبلي وبعدي وقد أكدت               
ن ارتفاع النسبة المئوية في قياس التصورات البديلة لدى الطالبـات حـول موضـوع               النتائƝ ع 

الوراثة وبعد تطبيق النموذج البنائي أعيد االختبار، لتثبت النتائƝ فاعلية النمـوذج البنـائي فـي                
  .تصحيح التصورات البديلة بصورة ايجابية نحو الوراثة والنمو االيجابي
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  )2002السيدÛ( دراسة -11
      هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص التصورات البديلة لمفاهيم وحدة المادة والتعرف على               

أثر التعلم الموديولي باسطوانات الليزر المدمجة في تصويب التصورات البديلة لمفـاهيم وحـدة              
سؤال من نوع االختيـار مـن       ) 20(المادة، وطبق الباحƚ اختباراً للتصورات البديلة مكوناً من         

طالبة من مركز االنتساب الموجـه بـدبي        ) 18(د ثنائي الشق وطبقه على عينة مكونة من         متعد
، هذا  %75مساق علوم طبيعية، وأسفرت النتائƝ عن وجود تصورات بديلة لدى الطالبات بنسبة             

وأثبت تطبيق التعلم الموديولي في تصويب وتعديل التصورات البديلة في المفاهيم العلمية الواردة             
  . المادةفي وحدة

  
  )2002أحمدÛ( دراسة -12

         هدفت هذه الدراسة للتعرف على التصورات البديلة لبعƯ مفاهيم الميكانيكا التي يمتلكها            
 بكلية التربية بتعز وأثر استخدام تدريس الميكانيكا في تعديل بعƯ           ءالطلبة المعلمون بقسم الفيزيا   

      ƚطالب وطالبة من المـستوى     ) 40( عينة مكونة من     مفاهيم خاطئة في الميكانيكا وقد اتخذ الباح
الثاني فيزياء وطبق الباحƚ اختباراً مقالياً للكشف عن التصورات البديلة للمفاهيم التي تناولتهـا              
الدراسة وقد دلت النتائƝ على شيوع الفهوم الخاطئة في المفاهيم التي تناولتها الدراسـة وكانـت                

  .يكا على تعديل المفاهيم بصورة صحيحةالنتائƝ إيجابية بعد تدريس الميكان
  

  )2001العƯارÛ( دراسة -13
         هدفت هذه الدراسة إلى تحديد التصورات لدى الطالب المعلمين حول بعƯ المفـاهيم             
الكهربية ودراسة أثر تطبيق التجارب العلمية في تعديل التصورات البديلة، وقـد كانـت عينـة                

لبة مستوى رابع قسم طبيعة وكيمياء بكلية التربية بتعز، وقد          طالب وطا ) 36(الدراسة مكونة من    
فقرة مكونة من شقين، وأسفرت نتائƝ االختبـار        ) 16(طبق الباحƚ اختباراً تشخيصياً مكوناً من       

عن شيوع التصورات الخاطئة لدى الطلبة المعلمين وتعديلها بعد تطبيق إسـتراتيجية التجـارب              
  .العلمية

  
  )Ûƞ2001عبد المسي( دراسة -14

         هدفت هذه الدراسة للتعرف على أهم التصورات البديلة الخاطئة للمفاهيم البيئيـة لـدى              
أفراد في المجتمع ودراسة فعالية نموذج وفق دائرة التعلم في تـصويب التـصورات الخاطئـة                

ؤلفـة مـن   فقرة على عين الدراسة الم) 30(للمفاهيم البيئية، وقد طبق الباحƚ اختباراً مكوناً من        
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مؤهالت متوسـطة،   ) 250(حاصلين على التعليم األساسي،     ) 200(طالب ثانوية عامة و   ) 100(
مؤهالت عليا، وأكدت النتائƝ على وجود تصورات خاطئة في المجموعـات األربـع،             ) 250(و

طالب وطالبة من المرحلـة     ) 42(وأعيد تطبيق االختبار بعد التعديل على عينة تجريبية تتراوح          
ة وطبق عليهم النموذج التدريسي المقترح وأثبتت النتائƝ فعالية النمـوذج فـي تـصويب               الثانوي

  .التصورات الخاطئة للمفاهيم البيئية
  

  )م2001خƯابية وخليلÛ( دراسة -15
         هدفت هذه الدراسة للتعرف على نسبة شيوع األنماط الخاطئة للمفاهيم الكيميائية لـدى             

ي وحدة المحاليل وتأثر شيوعها بالجنس ومعدل التحصيل في مبحƚ          طلبة الصف األول الثانوي ف    
فقرة اختيار من متعدد علـى      ) 42(الكيمياء،وطبق الباحثان اختباراً تشخيصياً للمفاهيم تكون من        

طالب وطالبة من الصف األول الثاني فـي محافظـة إربـد،            ) 401(عينة الدراسة المكونة من     
ء المفاهيمية لدى الذكور أكثر من اإلناƚ ولـدى الطلبـة ذوي            وأثبتت النتائƝ عن انتشار األخطا    

  .التحصيل المنخفƯ بنسبة أكبر من مرتفعي التحصيل
  

  )م2000عبدÛǇ( دراسة -16
         هدفت هذه الدراسة للتعرف على أنماط التصورات والمفاهيم البديلة لدى طالب الصف            

دام نموذجي ميرل المعدل ودائرة التعلـيم       الخامس األساسي حول مفاهيم وحدة المادة وأثر استخ       
طالب من  ) 200(الخماسي في تعديل هذه التصورات الخاطئة، وقد كانت عينة الدراسة الوصفية            

الصف الخامس بمحافظتي القاهرة والقليوبي وأثبتت النتائƝ وجود العديد من التصورات البديلة،            
 تم تدريها وفقاً لنموذج ميرل ودائـرة        طالب بمجموعة تجريبية  ) 40(واستخدم الباحƚ عينة من     

  .التعلم الخماسي وكان تأثير النموذجين فعال جداً في تصويب التصورات البديلة بصورة ايجابية
  

  )م1999العƯار وفودةÛ( دراسة -17
         هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أخطاء الفهم الموجود لدى الطالب المعلمين في الكيميـاء              

وقد ) الرسوم المتحركة والمماثلة  (يب هذه األخطاء من خالل استخدام الكومبيوتر        الكهربية وتصو 
استخدم الباحƚ اختبار لتحديد أخطاء الفهم وكون االختبار من أربع أسئلة رئيسة طبقـت علـى                

طالب وطالبة في شعبة الطبيعة والكيمياء مستوى رابـع بكليـة           ) 16(عينة من المعلمين حوالي     
أسفرت النتائƝ عن وجود أخطاء فهم لدى الطالب المعلمين وأكدت النتائƝ عـن             التربية ببنها، و  
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فعالية اإلستراتيجية في تحسين مستوى فهم الطالب وعالج أخطاء الفهـم المتـصلة بالكيميـاء               
  . الكهربية والعمليات المتصلة بها

  
  )Yeo &others,1999( دراسة -18

رنامƝ محوسب في تغيير مفاهيم لـدى الطـالب                  هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر ب      
فقـرة طبقـت    ) 45(عن القوة والحركة، وقد أعد الباحثون اختباراً تشخيصياً من متعدد يتراوح            

فصول مختلفة وقد أسفرت النتـائƝ      ) 5(طالب وطالبة من    ) 58(على عينة الدراسة المكونة من      
الحركة وأكدت النتـائƝ بعـد تطبيـق        أن التالميذ لديهم مفاهيم متعارضة وخاطئة حول القوة و        

  .على تحسين بعƯ المفاهيم لدى التالميذ بصورة صحيحة) Free Body(البرنامƝ المحوسب 
  

  )Tahsin,1999( دراسة -19
         هدفت هذه الدراسة للتعرف على مفاهيم قبلية لدى الطالب في جامعة غرب المتوسـط              

عـن الـدفيئات    ) قبل الخدمة (ية التي يحملها الطالب     بأمريكا خاصة بوصف المفاهيم البيئية القبل     
بنـد  ) 29( طبقة األوزون والمطر الحامضي، وقد استخدم الباحƚ اختباراً مسحياً من            فواستنزا

من جزأين كمي وكيفي وترك تفسير اإلجابات للطالب وطبق االختبار على عينة الدراسة المؤلفة              
كونة من خمس تالميذ ومقابلتهم للكشف عـن        وأضاف عينة م  )  طالبة 22 طالب، 91) (113(من  

مستوى معرفتهم لهذه المفاهيم القبلية وبعد تحليل النتائƝ اتضح أن معظـم الطـالب المعلمـين                
  .يمتلكون عدداً كبيراً من المفاهيم الخاطئة وأوصى بالعمل على تعديلها بصورة صحيحة

  

  :تعليƼ علǍ دراساƖ المحور اǓول
ƹهداǔبالنسبة ل:  

المفـاهيم  ) (المفـاهيم الخاطئـة    (التصورات البديلـة  عƯ الدراسات إلى تشخيص     هدفت ب 
، 2003، بيـومي  2004 ، الطراونة وبعارة     2004أبو سعيدي   ( مثل دراسة   ) المغلوطة

Taber 2003 1999 ، تحسين 2001، خطابية وخليل.(  
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ديلها مثل دراسة  واستراتيجيات تعالتصورات البديلةهدفت بعƯ الدراسات إلى التعرف إلى 
، عبد الرحمن 2002، الفرا 2003، السليم 2003، المؤمني وآخرون 2006البلبيسي (

، 2000، عبده 2001، عبد المسيح 2001، العطار 2002، أحمد 2002، السيد 2002
  ).1999العطار وفورة 

 للتعرف على استخدام استراتيجية المتناقضات في تعديل) 2006البلبيسي ( هدفت دراسة 
 .  لبعƯ المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف العاشرالتصورات البديلة

التصورات وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الوسائل المتعددة في تعديل 
 للمفاهيم التكنولوجية لدى طلبة الصف السادس األساسي وقد اتفقت هذه الدراسة مع البديلة

  .العنصر الثاني من الدراسات
  -:بالنسبة للعينة المختارة

اختارت مجموعة من الدراسات عينة الدراسة من معلمي العلوم والطلبة والمعلمين مثل             -1
، 2002 عبـد الـرحمن ،       2002، احمد   2002، العطار   2003بيومي،  (دراسة كل من    

  )Tahsin,1999، 1999 العطار وفودة 1999،  العطار،2002السيد، 
لدراسة من طالب المدارس بعـضهم اختـار المـدارس          دراسات أخرى اختارت عينة ا     -2

 )2003، المؤمني 2000عبده ( االبتدائية مثل 

، 2004الطراونة وبعـارة    ( وبعضهم اختار عينة الدراسة لطالب المرحلة اإلعدادية ومنهم         
  )Yeo and others-1999، 2002، الفرا  2003، السليم 2003بيومي 

، 2006البلبيسي  ( من طلبة المرحلة الثانوية مثل      دراسات أخرى اختارت عينة الدراسة       -3
  )2001، خطابية وخليل Taber,2003، 2004أبو سعيدي 

من مرحلة ثانوية   (دراسات أخرى اختارت عينة الدراسة من كافة شرائح المجتمع العليا            -4
 وتعليم متوسط ، تعليم جماعي، مؤهالت عليا

ة الدراسة من طالبات الصف السادس األساسي       أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عين       
وقد تم اختيـار    ) 2003المؤمني،(و  ) 2000عبده،( وهذا يتفق مع عينة الدراسات لكل من        

العينة على أساس أن الصف السادس سلم التعليم الفلسطيني وهو نهاية المرحلـة االبتدائيـة               
  .يم األساسيوبمقتضاه يتم الترفيع للمرحلة اإلعدادية المتوسطة في التعل

هذا واتفقت الدراسة الحالية مع الغالبية العظمى مع هذه الدراسات حيƚ أن الطلبـة لـديهم                
تصورات بديلة وخاطئة في المفاهيم التكنولوجية الواردة في وحـدة الحاسـوب فـي مـادة                

  .التكنولوجيا للصف السادس األساسي
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التـصورات  ة والمتعددة في تعـديل      الدراسات التجريبية أثبتت فعالية االستراتيجيات المختلف     
  .  لدى عينات الدراسة مقارنة بالطرق التقليديةالبديلة

وعليه فƎن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في استخدام إسـتراتيجية اسـتخدام              
 ودراسة تـأثير اإلسـتراتيجية علـى تعـديل          التصورات البديلة الوسائل المتعددة في تعديل     

 لدى الطالبات المرتفعات التحصيل والمنخفضات التحصيل في المجموعة         يلةالتصورات البد 
  .الواحدة طبقت عليها الدراسة

 التـصورات البديلـة   ة من الدراسات السابقة في صياغة بنود اختبار         ياستفادت الدراسة الحال  
وغيرها من  ). 1998زيتون،) (2002الفرا،) (2006البلبيسي،( حيƚ تم االستفادة من دراسة      

الدراسات السابقة واالطالع على نوعية األسئلة الموضوعة وكيفيـة صـياغتها، كمـا تـم               
االستفادة من الدراسات السابقة في بناء اإلطـار النظـري الخـاص بالتـصورات البديلـة                

  .وخصائصها وكيفية توظيف االستراتيجيات المتعددة لتعديلها
  يب اإلحصائية المناسبةتم االستفادة من الدراسات السابقة في اختيار األسال

  أدواƖ الدراسة 
  -: تƜريبية Ɩبالنسبة ǓدواƖ الدراساƖ فقد كانƷ Ɩالبية الدراسا

( وقد استخدمت االختبارات التشخيصية بدرجة كبيرة في تحديد التصورات البديلة ومنها دراسة             
يم ،  الـسل  ) ( 2003المـؤمني وآخـرون ،      (و ) 2004الطرانة وبعارة   ( )  2006البلبيسي ،   

2003 ) ( Taber  ،2003 ) (  ،2002الفرا) (   ، 2002العطار )(    ، 2002عبد الرحمن) ( السيد
 ) 2001خطابية وخليل ،    ) ( 2001المسيح ،    )( 2001العطار  ) ( 2002أحمد ،    ) ( 2002،  
  ) .Tahsin  ،1999(ودراسة ) Yeo & others,1999) ( 1999العطار وفودة ، ( 
  

 مع الدراسات السابقة في اسـتخدام االختبـار التشخيـصي فـي تحديـد               وتتفق الدراسة الحالية  
  .التصورات البديلة لدى الطلبة 

أدوات مختلفـة فـي تـصويب هـذه         (تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في توظيف         .
كمـي ،   ( التصورات وكان هناك بعƯ الدراسات القائمة على دراسات مسحية وتعمل بمجالين            

  ) .Tahsin  ،1999(اسة كدر) كيفي 
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 ƛƏأهم النتا :-  

لقد كانت غالبية النتائƝ تشير إلى أن معظم الطالب يمتلكون عدد من المفـاهيم الخاطئـة مثـل                  
خطـاء المفاهيميـة لـدى      التي أسفرت عن شيوع عدد مـن األ        ) 2004أبو سعيدي ،    ( دراسة  

الطروانة وبعارة ،   ( كذلك دراسة    مخلوقات ذوات الدم البارد و     – تصنيف األسماك    الطالبات عن 
بيـومي ،   ( أكدت شيوع العديد من المفاهيم البديلة لمفهوم الطاقة الميكانيكية ودراسـة             ) 2004
أكدت على أن الطالب يمتلكون الكثير من التصورات البديلة في مجال التغير الكيميائي              ) 2003

 أكدت أن لدى التالميذ فهم خاطƐ  )2002الفرا ، ( وكذلك دراسة )  Tahsin  ،1999(ودراسة 
يحمـل الطلبـة العـدد مـن         ) 2002عبد الرحمن ،    ( لبعƯ المفاهيم الكيميائية وكذلك دراسة      

أكـدت   ) 2002الـسيد ،    ( اطئة بالوراثة البيولوجية واالتجاهات وتحوها ودراسـة        خالمفاهيم ال 
عبد المسيح  ( ودراية  ) 2001 العطار ، ( النتائƝ على شيوع مفاهيم خاطئة في الميكانيكا ودراسة         

خطابية وخليـل ،    ( أسفرت على وجود تصورات بديلة بنسب مرتفعة وكذلك دراسة          ) 2001،  
ع أخطاء مفاهيمية في وحدة المحاليل وتأثير شـيوعها بـالجنس           وأسفرت النتائƝ عن شي   ) 2001

العطار  ( أسفرت عن وجود تصورات بديلة في وحدة المفاهيم ودراسة        ) 2000عبده ،   (ودراسة  
ود أخطاء مفاهيمية في وحدة الكيمياء الكهربية وكذلك دراسـة          جأسفرت على و  ) 1999وفودة ،   

)Tahsin  ،1999  ( Ɲتوجد نتائ.  
  

  :المحور الثاني
  دراساƖ تتعلƼ استخدام الوساƏل المتعددة

  
  )2005أبو ƪتاÛƖ( دراسة -20

حاسوب في تدريس النحـو علـى                هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر توظيف ال        
تحصيل طلبة الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحو االحتفاظ بها، وقد اتبع الباحƚ في دراسـته               

طالبة من مدرسة الخنساء الثانوية للبنـات       ) 32(المنهƝ التجريبي على عينة تجريبية تمثلت من        
حƚ االختبار التحصيلي   طالبة مثلت العينة الضابطة، وقد اعتمد البا      ) 32(وعدة مدارس أخرى و   

 للدراسة، وقد أشارت النتائƝ إلى فاعليـة البرنـامƝ فـي    نومقياس االتجاه نحو الحاسوب كأداتي    
تحقيق األهداف التي وضع من أجلها والقدرة على رفع مستوى التحصيل وتعديل االتجاه نحـو               
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بات ذوي التحـصيل    المادة لمدة أطول كما أكدت النتائƝ أن البرنامƝ ساهم في رفع مستوى الطال            
  . المنخفƯ مقارنة بأقرانهم في المجموعة الضابطة

  
  )2004الǊرƩ وأبو ƜاموÛƧ( دراسة -21

         هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام برمجية تعليمية في تحـصيل طلبـة               
ـ              ى عينـة   الصف السابع األساسي في مادة اللغة العربية، واستخدم الباحƚ  المنهƝ التجريبي عل

طالباً وكذلك  ) 273(كمجموعة ضابطة من أصل المجتمع      ) 18(طالبا Ąكمجموعة تجريبية و   ) 20(
للمجموعة الـضابطة   ) 16(لǖولى و   ) 18(طالبة كمجموعة تجريبية وضابطة قسمت إلى       ) 34(

وأسفرت النتائƝ عن وجود فروق ذات داللة لصالح تأثير البرمجية االيجابي تجاه التحصيل لدى              
  .لبةالط
  

  )2004مƯرÛ( دراسة -22
         هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر استخدام برنامƝ بالوسائل المتعددة في تنمية مهارة             

طالباً ) 60(التجويد لدى طالب الجامعة اإلسالمية بغزة، وقد طبق الباحƚ المنهƝ التجريبي على             
لمتعددة إلكـساب المهـارة علـى       قسموا لثالƚ مجموعات وقد طبق الباحƚ استخدام الوسائل ا        

وكانت أهـم   ) 3(والطريقة التقليدية على مجموعة     ) 2(والفيديو على مجموعة رقم     ) 1(مجموعة  
النتائƝ للبحƚ وجود فروق تعزى للتعليم والوسائل المتعددة بمساعدة المعلم مقارنـة بالطريقـة              

  .قة التقليديةالتقليدية وعدم وجود فروق تعزى الستخدام الفيديو مقارنة بالطري
  

  )2003فارÛƧ( دراسة -23
 وسيلة تعليمية مبرمجة فـي تحـصيل طلبـة          أثر         هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على       

 في مادة اللغة العربية وفروعها مقارنة بالطريقة التقليدية ، وطبق الباحƚ            يالصف السابع األساس  
عمان وقد قسم العينة علـى      -منطقة اربد طالباً وطالبة في    ) 120(تجربته على عينة تتراوح من      

وقد كانت البرمجية مصممة لوحـدة      ) مجموعتان تجريبية ومجموعتان ضابطة   (أربع مجموعات   
دراسية واحدة فقط من الفصل الثاني من كتاب لغتنا العربية، وقد أظهرت النتائƝ وجود فـروق                

ولصالح اإلناƚ وأيضاً وجود    ذات داللة إحصائية في التحصيل الكلي لصالح البرمجية المحوسبة          
  .فروق ذات داللة إحصائية لصالح مستوى التحصيل لذوي التحصيل المرتفع
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  )2002البيرمÛ( دراسة -24
 المتناقـضات مقارنـة بالطريقـة       ةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام إستراتيجي        

بع األساسـي بغـرة، واسـتخدم       العادية على تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف السا         
فقرة طبقه علـى عينـة الدراسـة        ) 30(الباحƚ اختباراً لقياس مهارات التفكير الناقد تكون من         

طالب وطالبة من الصف السابع وأسفرت النتـائƝ علـى التـأثير الكبيـر              ) 196(المكونة من   
ـ            ة ولـدى مرتفعـي     إلستراتيجية المتناقضات في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى أفـراد العين

  .التحصيل ومنخفضي التحصيل لصالح المجموعة التجريبية
  

  )1999سعيدÛ( دراسة -25
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام إستراتيجية المتناقضات على تنميـة التفكيـر               
العلمي وبعƯ عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس األساسي مـن خـالل مـادة العلـوم                 

سؤاالً من نوع اختيار    )25(الباحƚ اختباراً لقياس القدرة على التفكير العلمي مكون من          واستخدام  
درست وفقاً إلستراتيجية المتناقـضات وحـوالي       ) 120(من متعدد وطبق على عينة مكونة من        

 في تنمية مهارات    ةدرست وفقاً للطريقة التقليدية وأسفرت النتائƝ عن فعالية اإلستراتيجي        ) 117(
  .العلم وقدرات التفكير العلمي لدى الطالبعمليات 

     
  )2003حبيبÛ( دراسة -26

القائمة (         هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الوسائط المتعددة في بيئة التعلم              
على تنمية مهارات التفكير والتعلم مستخدماً لǘجابـة عـن أسـئلة الدراسـة              ) على الكومبيوتر 
 Ɲلية تسهم في زيادة كـل مـن               وتحقيقها المنهǓالدراسة أن الحاسبات ا Ɲالتجريبي، وأكدت نتائ 

مهارات التفاعل االجتماعي، والمهارات اإلدراكية والمعرفية، ومهارات اللغة والتحدƚ وتغييـر           
تفكير الطالب والتفاعالت بينهم، كما يسهم الكومبيوتر في تنمية الجانب االجتماعي أكثر منه في              

  .نيةالجوانب الف
  

  )2001عبد الكريمÛ( دراسة -27
         هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام الوسائط التعليمية المتعـددة والمتطـورة             
المرتبطة بالكمبيوتر والحقائب التعليمية في زيادة التحصيل وتنمية التفكير االبتكاري وقـد تـم              

ني، شعبة الحياء بوالية صحار بسلطنة عمان       طالباً مستوى ثا  ) 60(اختيار عينة عشوائية حوالي     



 51

وقد استخدم الباحƚ االختبـار التحـصيلي       ) ضابطة وتجريبية (وقد قسمت العينة إلى مجموعتين      
كأداة للدراسة وتم تنفيذ التجربة باتباع التعلم الفردي من جانب الطـالب، واسـتمرت العمليـة                

 التي استخدمت الوسائط المتعددة حققـت       شهرين وقد أشارت النتائƝ إلى أن المجموعة التجريبية       
  .درجات مرتفعة جدا مقارنة بالمجموعة الضابطة بدرجة عالية

  
  )م2000الحيلةÛ( دراسة -28

         هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الوسائل التعليمية المتعددة في التحصيل لطلبة             
طالباً وطالبـة   ) 312(حƚ عينة تتراوح    الصف السادس األساسي في مادة العلوم، وقد اختار البا        

مجموعات األولى استخدمت الوسائل المتعددة الملونـة والثانيـة وسـائل           ) 3(تم توزيعها على    
متعددة غير ملونة والمجموعة الثالثة وسائل تقليدية وقد أظهرت النتائƝ أنه يوجـد فـروق ذات                

حصيلي لمادة العلوم، تعـزى علـى       داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة على االختبار الت        
استخدام الوسائل التعليمية ولصالح الطلبة الذين تعلموا بالوسائل التعليمية الملونة أوالً ثم الطلبـة              
الذين تعلموا بالوسائل التعليمية غير الملونة، مباشراً كان التحصيل أم مؤجالً ولم تكشف الدراسة              

  ).  طالبة-طالب(عن فروقات خاصة بالجنس 
     

  :التعليƼ علǍ المحور الثاني
ƹهداǔبالنسبة ل:-  

تعددت أهداف الدراسات في مجال استخدام الوسـائل المتعـددة فقـد هـدفت دراسـة                 -1
للتعرف على أثر الوسائل المتعددة في تنمية مهارات التعبير الكتابي          ) 2006المصري،(

  .واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي
للتعرف على أثر برنامƝ بالوسائل المتعددة في تنميـة         ) 2004مطر،(بينما هدفت دراسة     -2

 .مهارة التجويد لدى طالب الجامعة اإلسالمية بغزة

للكشف عن أثر استخدام الوسائط المتعددة في بيئة التعلم         ) 2003حبيب،(وهدفت دراسة    -3
 .القائمة على الكمبيوتر في تنمية مهارات التفكير والتعلم

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام الوسائط        ) 2001لكريم،عبد ا (كذلك دراسة    -4
التعليمية المتعددة والمتطورة المرتبطة بالكمبيوتر والحقائب التعليمية في زيادة التحصيل          

 .وتنمية التفكير االبتكاري
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هدفت دراسته إلى التعرف على أثر الوسائل التعليمية الملونة في          ) 2000الحيلة،(دراسة   -5
 .حصيل لطلبة الصف السادس األساسي في مادة العلومالت

هدفت للتعرف على أثر توظيف الحاسوب في تدريس النمـور  ) 2005أبو شتات، (دراسة -6
 .على طلبة الصف الحادي عشر

في تلك الدراسات تم اإلشارة إلى مدى فاعلية وإيجابية الوسائل المتعددة فـي تحقيـق أهـداف                 
 الدراسة مع الدراسات السابقة في تفعيل الوسائل المتعددة فـي           الدراسات المذكورة وتتوافق هذه   

تعديل التصورات البديلة لدى طالبات الصف السادس  وهناك نوع آخر مـن الدراسـات هـو                 
أبـو  (استخدام االستراتيجيات المختلفة في تحقيق األهداف المنشودة للدراسـة ومنهـا دراسـة              

ف الحاسوب في تدريس النمو علـى تحـصيل         التي هدفت للتعرف على أثر توظي     ) 2005شتات،
  .طلبة الصف الحادي عشر واتجاهاتهم 

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برمجية تعليمية مصممة فـي            ) 2003فارس،(دراسة  
  .تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة اللغة العربية وفروعها مقارنة بالطريقة التقليدية

هدفت للتعرف على أثر استخدام إستراتيجية المتناقضات فـي تعـديل           ) 2006البلبيسي،(دراسة  
  .التصورات البديلة لبعƯ المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف العاشر

  
  -:بالنسبة للعينة المختارة

األطفال مـا   ) 2005أبو شتات، (تنوعت العينة المختارة في الدراسات السابقة فقد اختار          -1
وكـذلك دراسـة    ) 2004أبو جـاموس والهـرƫ،    (ة  سنة وكذلك دراس  ) 13-12(بين  

جميعها تناولت عينة الدراسة تتراوح مـا بـين   ) 2002البيرم،(ودراسة  ) 2003فارس،(
  .سنة) 12-13(

تراوحت أعمار الطالب في المرحلة     ) 2001عبد الكريم، (ودراسة  ) 2004مطر،(دراسة   -2
 .سنة)20-18(الجامعية ما بين 

) 12-11(تناولت أعمار العينة ما بـين       ) 1999يد،سع(ودراسة  ) 2000الحيلة،(دراسة   -3
سنة وتتوافق هذه العينة من حيƚ العمر مع الفئة العمرية التي تناولتها الدراسـة وهـي                
طالبات الصف السادس األساسي وتمثل العينة نهاية المرحلة األساسـية فـي المرحلـة              

في سـلم التعلـيم     ) انوي ث – اعدادي   -ابتدائي(االبتدائية حسب التقسيم األساسي للتعليم      
 .الفلسطيني
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  :بالنسبة ǓدواƖ الدراسة
 تحـصيلية، ومقـاييس لالتجـاه       تتنوعت أدوات الدراسة بتنوع أهدافها ما بـين اختبـارا         

  .واختبارات لقياس مهارات التفكير الناقد واإلبداعي وبرامƝ تدريسية مقابالت فردية
داة تحليل المحتـوى ، ومقـابالت       أ(أدوات متعددة     ) 2006البلبيسي،(استخدمت دراسة    -1

الكلينيكية، اختباراً للتصورات البديلة لمفاهيم الكميات الفيزيائية وقوانين الحركة، اختبار          
 ).مفتوح

االختبـار التحـصيلي، ومقيـاس      ( أداتان للدراسة   ) 2005أبو شتات،   (تناولت دراسة    -2
 .لالتجاه نحو الحاسوب

 .قياس مهارات التفكير الناقد واإلبداعيتناولت اختباراً ل) 2002البيرم،(دراسة  -3

استخدم الباحƚ اختبارŅ لقياس القدرة على التفكير العلمي لـدى          ) 1999سعيد،(أما دراسة    -4
 .الطالب

استخدمتا اختباراً تحصيلياً كأداة    ) 2000الحيلة،(ودراسة  ) 2001عبد الكريم، (أما دراسة    -5
 .للدراسة كالً على حده

أداة تحليل المحتوى، واختبـاراً لقيـاس التـصورات         /الية فهي   بالنسبة ألدوات الدراسة الح   
  .البديلة

  -:بالنسبة  لمنهƝ الدراسة
 المنهƝ التجريبي، حيƚ تم تقسيم عينـة الدراسـة إلـى            الدراسات السابقة أثبتت معظم    -1

  ).تجريبية وضابطة(مجموعتين 
جريبـي وتـصميم     في إتباع المنهƝ الت    الدراسات السابقة وقد اتفقت الدراسة الحالية مع       -2

 .المجموعة الواحدة، التي تم إجراء االختبار عليها قبلياً وبعدياً

ƛƏبالنسبة للنتا:-  
 إسـتراتيجية فـي     – وسائط متعددة    -وسائل متعددة ( فعالية األثر    الدراسات السابقة أثبتت جميع   

ي تنمية  ة، فقد أثبتت في زيادة التحصيل المعرفي العلمي من ناحية وف          الموضوعتحقيق األهداف   
مهارات التفكير العلمي والتفكير الناقد واإلبداعي وفي تنمية االتجاه نحو المـادة وفـي تحـسين                

وأثبتت أيضاً أثرها في تعـديل      )  متدني تحصيل  –مرتفعي تحصيل   ( على الصعيد الطالبي     ءاألدا
  . وإحداƚ التغير المفاهيمي لدى الطلبة والمعلمينالتصورات البديلة
 حيƚ استخدمت أداة تحليـل المحتـوى        الدراسات السابقة الحالية مع غيرها من     اختلفت الدراسة   

  .واالختبار التشخيصي للتصورات البديلة
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 أنها اهتمت بدراسة أثر استخدام الوسائل المتعـددة فـي           الدراسات السابقة كما أنها اختلفت عن     
لتحصيل والمتـدنيات    لدى طالبات الصف السادس األساسي المرتفعات ا       التصورات البديلة تعديل  

  .التحصيل في التحصيل في المجموعة الواحدة
 في بناء اإلطار النظري الخـاص بالتـصورات البديلـة        الدراسات السابقة واستفادت الباحثة من    

والخاطئة وإستراتيجية الوسائل المتعددة، ماهيتها ومعاييرها ومزاياها وصـعوبات اسـتخداماتها           
 بهذه الدراسات في بنـاء دليـل المعلـم خاصـة فـي دراسـة                بالمدارس، وتم أيضاً االستعانة   

حيƚ تم االطالع على كيفية ترتيب الهيكلية العامة للدليل وصياغة األهـداف            ) 2006البلبيسي،(
واألنشطة والوسائل المستخدمة وتصميم االختبار الخاص بالتصورات البديلة، هذا وساهمت هذه           

  .ألساليب اإلحصائية المناسبةالدراسات في مساعدة الباحثة في اختيار ا
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 Ǎالعام عل Ƽالسابقةالتعلي Ɩالدراسا:  
 إلى وجود تصورات بديلة للمفاهيم العلمية لدى الطالب         الدراسات السابقة أشارت غالبية    -1

في جميع مراحلهم التعليمية وكذلك أشارت بعƯ الدراسات بوجود تصورات بديلة لدى            
  .المعلمين أيضاً

 فعالية االستراتيجيات التي وظفت ألهداف كل دراسة في تعديل          قةالدراسات الساب أثبتت   -2
 . مقارنة بالطريقة التقليديةالتصورات البديلة

 التي تناولت استخدام الوسـائل المتعـددة والوسـائط المتعـددة     الدراسات السابقةأثبتت   -3
 فعاليتها في عالج الضعف التحصيلي لدى الطلبة في كافة المراحل التعليمية وسـاهمت            

في تحقيق األهداف المرصودة للدراسة وكذلك ساهمت في إثارة الدافعية لدى الطـالب             
 .للتعلم وجذب انتباههم

 االختبارات كأدوات للدراسة وتتفق الباحثة مع هـذه         الدراسات السابقة استخدمت غالبية    -4
 من نوع االختيار من متعـدد ذو الـشقين   التصورات البديلة في استخدام االختبار لقياس     

أداة للدراسة، وكان هناك بعƯ الدراسات التي اسـتخدمت أدوات بديلـة ومتنوعـة،              ك
كالمقابالت واستمارات البحƚ والمالحظة واختبارات مسحية من جزأين كمـي وكيفـي            

ومقاييس لالتجاه، فلقد كانت هناك دراسات عديدة استخدمت عدة أدوات للدراسـة مثـل               
ة للمالحظة واختباراً تشخيصياً واسـتطالعاً      الذي استخدم استمار  ) 2003بيومي،(دراسة  

 .التصورات البديلةللرأي واستمارة للكشف عن 

اتبعت معظم الدراسات المنهƝ التجريبي لمقارنة اإلستراتيجية المستخدمة مـع الطريقـة       -5
التقليدية، وتتفق الدراسة الحالية مع هذا التوجه حيƚ استخدمت الباحثة المنهƝ التجريبي            

التـصورات  ينة الواجدة ومقارنة أثر استخدام الوسائل المتعددة في تعديل          على نظام الع  
 . قبل وبعد التطبيقالبديلة

استخدمت بعƯ الدراسات دليالً للمعلم للتدريس وفق استراتيجيات محددة وقد اسـتفادت             -6
في إعداد دليالً للمعلم لتوضيح     ) 2006المصري،(و) 2006البلبيسي،(الباحثة من دراسة    

تخدام الوسائل المتعددة في تدريس وحدة الحاسوب في مـنهƝ التكنولوجيـا            خطوات اس 
 .للصف السادس

 العديد من األسـاليب اإلحـصائية مثـل النـسب المئويـة             الدراسات السابقة استخدمت   -7
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واختبـار لحـساب داللـة الفـروق بـين              

ف عن فعالية المعالجة التجريبية ومربـع ايتـا         المتوسطات للقياس القبلي والبعدي للكش    
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لحساب حجم األثر ، ومعادلة بالك للكسب المعدل لحساب الفعالية الناتجة عن المعالجـة              
 .للمقارنة بين النتائƝ القبلية والبعدية) مان وتني(التجريبية واختبار 

 
  -: فيالدراساƖ السابقةوƽد استفادƖ الدراسة الحالية من 

  لنظريبناء اإلطار ا -
 ) دليل المعلم– التصورات البديلةاختبار (بناء أدوات الدراسة  -

 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة -
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 Ʋالفصل الراب  
  

  إƜراƅاƖ الدراسة 
  

  منƛǊ الدراسة  −

 مƜتمƲ الدراسة  −

 عينة الدراسة  −

 أدواƖ الدراسة  −

 خƯواƖ الدراسة  −

  اǓساليب اǕحصاƏية  -
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Ʋالفصل الراب  

  قة واإلجراءاتالطري
  

يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة وتحديد مجتمعها واختيار العينة كما يتضمن وصـفاً             
ألداة الدراسة والوسائل المتعددة التي تم اسـتخدامها أثنـاء التطبيـق واألسـاليب اإلحـصائية                

  .المستخدمة للوصول إلى نتائƝ الدراسة
  :منƛǊ الدراسة

ي الوصفي حيƚ تم تحليل منهاج التكنولوجيا للـصف         اعتمدت الباحثة المنهƝ التحليل    −
  .السادس وتم اختيار وتحليل وحدة الحاسوب 

اعتمدت الباحثة المنهƝ  التجريبي الذي يتم التحكم فيه بـالمتغيرات المـؤثرة علـى                −
الظاهرة باستثناء متغير واحد يقوم الباحƚ بتطويعه وتغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره            

  ).168: 2004: زيتون(  الدراسة على الظاهرة موضع
حيƚ تم استخدام المنهƝ التجريبي للمجموعة الواحدة حيƚ تم تطبيق االختبار القبلي للتـصورات    
البديلة للمفاهيم التكنولوجية لوحدة الحاسوب وتم تحديد المفاهيم ذات التصورات البديلة ونـسب             

حاسوب من خالل توظيـف الوسـائل       شيوعها لدى الطلبة ثم تم تطبيق التجربة بتدريس وحدة ال         
المتعددة التي تم إعدادها لهذا الغرƯ وبعد انتهاء الوحدة تم تطبيق نفس االختبار على الطـالب                

  .كتطبيق بعدي وتم تحليل النتائƝ وتحديد مدى التعديل الحادƚ في المفاهيم لدى الطالبات
  

  :التصميم التƜريبي للدراسة 
التƜريبي الحقيقي الǎƤ يعتمـد علـǍ التوƦيـƲ العـƪواƏي           استخدم في هǇƤ الدراسة التصميم      

لمƜموعة الƯالباƦǕ Ɩالة أثر الفروƼ بين أفراد المƜموعة Û ويمكن رصد التصميم علǍ النحو              
  :التالي 

  اǗختبار البعدǎ   المعالƜة  اǗختبار القبلي   المƜموعة     التعيين 
Ʊ       أ        Ƨ1    م         Ƨ2  

  Ƨ1          Ƨ2        أ    
                                        مرور الƦمن   

 )                                                                     Û مǘ252: 2001أبو ع(
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  :عينة الدراسة
بصورة عشوائية ويبلƸ   "  ب"من مدرسة الزيتون االبتدائية     " أ"تم اختيار الصف السادس     

لبة جميعهن من سكان منطقة الزيتون ويوجد تقارب واضح في المـستوى    طا" 43"عدد الطالبات   
  .االقتصادي واالجتماعي وذلك من خالل الرجوع لسجالت أحوال الطالبات المعتمدة في المدرسة

  
  :أدواƖ الدراسة

لتحقق أهداف الدراسة التي تتمثل في معرفة أثر الوسائل المتعددة في تعـديل التـصورات               
  : التكنولوجية لوحدة الحاسوب تم إعداد األدوات التاليةالبديلة للمفاهيم

  .أداة تحليل المحتوى -
 ).وحدة الحاسوب ( اختبار التصورات البديلة للمفاهيم  -

ŷǗأداة تحليل المحتوى: أو:-  
تهدف أداة تحليل المحتوى إلى تحديد المفاهيم التكنولوجية في وحدة الحاسـوب للـصف      

ظية لكل مفهوم وقامت الباحثة بتحليل المحتوى بناءŅ على الخطوات           السادس األساسي والداللة اللف   
  -:التالية

  -:الǊدƹ من التحليل
تحديد قائمة المفاهيم التكنولوجية المتضمنة في وحدة الحاسوب من كتـاب التكنولوجيـا             

  .م2007-2006للصف السادس للعام الدراسي 
  -:عينة التحليل

  .لصف السادس الفصل الثانيوحدة الحاسوب من كتاب التكنولوجيا ل
  -:وحدة التحليل

  .تم اعتماد الفقرة كوحدة للتحليل لتحديد المفاهيم التي تتضمنها
  -:فƏاƖ التحليل

هو عبارة عن تصور عقلي أو تجريد للـصفات المـشتركة بـين             : المفهوم التكنولوجي 
  .لة اللفظية مجموعة من األشياء أو المواد أو الظواهر ويتكون من جزأين المصطلح والدال

  -:ƮوابƯ عملية التحليل
يتم التحليل في إطار المحتوى العلمي والتعريف اإلجرائـي للمفهـوم ويـشمل وحـدة               

  .الحاسوب من كتاب التكنولوجيا واستبعاد األسئلة التقويمية في نهاية الوحدة
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  -:إƜراƅاƖ عملية التحليل
يداً وتقسيم كل صفحة لعدد     تم تحديد الصفحات التي تتضمنها وحدة الحاسوب وقراءتها ج        

  .من الفقرات بحيƚ تشمل كل فقرة فكرة واحدة ثم تحديد المفاهيم الموجودة في كل فقرة
  -:صدƼ التحليل

تم عرƯ تحليل المفاهيم التكنولوجية على مشرفتين للتكنولوجيا وثالƚ مدرسـين مـن             
ت اللفظية التي تتضمنها ثم     ذوي الخبرة في تدريس التكنولوجيا إلبداء الرأي في المفاهيم والدالال         

تم عرƯ األداة التي تتضمن الهدف ووحدة التحليل وفئات التحليل والقائمة التي تم التوصل إليها               
على مجموعة من المحكمين المختصين في مجال المناهƝ وطرق التدريس في تكنولوجيا التعليم             

   )2ملحق رقم  ( 
  -:ثباƖ التحليل

 ثبات االتساق عبر الزمن لحساب نسبة الثبـات للتحليـل           قامت الباحثة باستخدام طريقة   
م ثم قامت بƎعادة التحليل بعد      2007حيƚ قامت بتحليل الوحدة للمرة األولى في بداية شهر يناير           

مرور ثالƚ أسابيع وأظهرت نتائƝ التحليل الوصول إلى نفس المفاهيم مع االختالف في تحديـد               
  .ساب نسبة االتفاق مفهوم، وبعد ح25ثالƚ مفاهيم من أصل 

    )1(  نتاƛƏ تحليل المحتوى والƜدول رƽم 
 نقاƯ اǗختƹǘ نقاƯ اǗتفاƼ التحليل الثاني التحليل اǓول المفاهيم

  28  25  25  3  
  )134 : 1999عفانة،(وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة هولستى 

    ƼتفاǗا Ưنقا  
  100×________________ =معامل الثبات 

  نقاƯ اǗختƹǘ+ اƯ اǗتفاƼنق    
وهذا معامل ثبات علي يطمئن الباحثة للمفاهيم       % 89= وبعد حساب معامل الثبات كانت النتيجة       

  .التي تم التوصل إليها
يوضح قائمة المفاهيم التي تم التوصل إليها خالل التحليل والدالالت اللفظية لهذه            ) 3(ملحق رقم   

  .المفاهيم
  :ثانياً

Ɩالبديلةاختبار التصورا :  
  -:ƽامƖ الباحثة بƌعداد بنود اǗختبار وفقاŷ للخƯواƖ التالية

  :تحديد الǊدƹ من اǗختبار -
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يهدف االختبار إلى تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم التي تتضمنها وحدة الحاسوب لكتاب            
  .التكنولوجيا للصف السادس

  -:إعداد البنود اǗختبارية -
 بنداً اختبارياً من نوع االختيار من متعدد        25 المفاهيم ووضع    قامت الباحثة باالستعانة بقائمة   

حيƚ يتكون الشق األول من أسئلة من نوع االختيار من متعدد ألربع بدائل واحد              ) ثنائي الشق ( 
  .منها فقط صحيح تضمين أحد المفاهيم

  عـدد أما الشق الثاني يتكون من أربع تفسيرات محتملة للشق األول من نوع االختيار من مت              
  ).ثالثة تفسيرات بديلة واǓخر هو التفسير العلمي الصحيح(  أيضاً 

وقد اعتمدت الباحثة في تحديد البدائل للشق األول من السؤال والتفسير له في الشق الثـاني                
من خالل مقابالتها مع مدرسات التكنولوجيا للصف السادس ومقابلة بعƯ الطالبات ومناقـشتهم             

    ſط ƚبحرية عن المفاهيم وتم التسجيل من خاللهـا             في هذه المفاهيم حي ƚلبت من كل طالبة التحد
  .للتصورات الخطأ والمفاهيم

االطالع على األدبيات التربوية والدراسات البحوƚ السابقة التي تناولت تشخيص للتصورات           
  ).1998زيتون،) (2006:البلبيسي(كدراسة ) وحدة الحاسوب ( البديلة للمفاهيم التكنولوجية 

د راعت الباحثة عند صياغة البنود االختيارية أن تكون البنود سليمة من الناحية اللغويـة               وق
والعلمية وشاملة للمحتوى العلمي لوحدة الحاسوب وخالية من الغمـوƯ بـأن تكـون محـددة                

  .وواضحة ومناسبة للمستوى العقلي للطالبات
لطالبات وتـم  تحديـد تعليمـات        كتابة البند الواحد في صفحة واحدة حتى ال يتسبب في إرباك ا           

االختبار بحيƚ تكتب كل طالبة اسمها على الورقة وضرورة إجابة كل طالبة على كل األسـئلة                
  .وعدم ترك أي سؤال بدون إجابة

  
  :تصحيƞ اǗختبار -

بحيƚ تحـصل   ) 50صفر ،   ( تم تصحيح االختبار بحيƚ تتراوح درجة الطالبة النهائية بين          
ال الواحد إذا أجابت إجابة صحيحة للشق األول والـشق الثـاني، وإذا             الطالبة على درجتين للسؤ   

أجابت الطالبة الشق األول بصورة صحيحة، والشق الثاني بصورة خاطئة تحصل على درجـة              
واحدة، أما إذا أجاب إجابة خاطئة على الشق األول وإجابة صحيحة على الشق الثاني فال تحصل                

 خاطئة على كال الشقين حيـƚ يحـدد الـشق األول مـن          على أي درجة وذلك إذا أجابت إجابة      
االختبار المفهوم العلمي المراد إكسابه للطالب بصورة صحيحة، لذا يكتسب هذا الـشق أهميـة               
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يوضـح  ) 4(كبيرة، أما الشق الثاني فيعطي تفسيراً الختيار الطالب المفهوم العلمي والملحق رقم             
  .اإلجابات الصحيحة لبنود االختبار

  
Ǘا Ƽختبار صد:-  

تم عرƯ االختبار على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص في المناهƝ وتكنولوجيـا              
  التعليم وطرق التدريس ومشرفي ومشرفات التكنولوجيا في وكالـة الغـوƚ الدوليـة وملحـق               

يوضح أسماء المحكمين، وذلك إلبداء رأيهم ومالحظاتهم حول صحة بنود االختبـار             ) 6( رقم  
ية لمفاهيم وحدة الحاسوب وإمكانية الحذف واإلضافة، وقد أبدى الـسادة المحكمـين             ومدى شمول 

  . عدة مالحظات وتم التعديل على فقرات االختبار في ضوئها
  .يوضح الصورة األولية لالختبار)  4(والملحق رقم 
  .يوضح الصورة النهائية لالختبار)  5(والملحق رقم 

  .التƯبيƼ اǗستǘƯعي لǘختبار
طالبة من الـصف    ) 30(تطبيق على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة تتكون من          تم    

الحكومية وذلك بهدف تحديد زمن االختبـار والتأكـد مـن           ) ب    (  السادس بمدرسة الزيتون    
  .وضوح أسئلة االختبار والتعليمات وحساب معامالت االتساق الداخلي والثبات لالختبار

 زمن االختبار بحساب متوسط الزمن الذي انتهت فيه أول طالبـة            تم تحديد : تحديد زمن االختبار  
  .دقيقة) 40(والزمن الذي انتهت فيه آخر طالبة لǘجابة على أسئلة االختبار وكان الزمن 

  :معامƖǘ اǗتساƼ الداخلي لǘختبار
 تم حساب معامالت االتساق الداخلي لالختبار وذلك بحساب معامل ارتباط درجة كل بنـد مـن                

يبـين معـامالت    ) 2(ود االختبار مع الدرجة الكلية باستخدام معادلة بيرسون والجدول رقـم            بن
  .االرتباط لكل بند من بنود االختبار

  

   )Ɯ )2دول رƽم 
  معامƖǘ ارتباƯ بنود اǗختبار بالدرƜة الكلية لǘختبار

  رتباطمعامل اال  رقم السؤال  معامل االرتباط  رقم السؤال  معامل االرتباط  رقم السؤال
1.   0.68  9  0.91  17.0.73  
2.   0.52  10  0.81  18.0.73  
3.   0.83  11  0.91  19.0.89  
4.   0.73  12  0.74  20.0.78  
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5.   0.64  13  0.92  21.0.91  
6.   0.91  14  0.85  22.0.82  
7.   0.92  15  0.88  23.0.91  
8.   0.82  16  0.85  24.0.52  

  25.0.68  
وتـساوي  )0,01(  ومـستوى داللـة      24حيƚ قيمة ر الجدولية عن درجة الحرية مـن اسـم            

)0,0040(  
أن قيمة معامل االرتباط لفقرات االختبار جمعيها دالة إحصائية ممـا  ) 7(يتضح من الجدول رقم   

  .يطمئن الباحثة لصدق االختبار 
  )Ɯ)3دول رƽم 

 ǎختبار البعدǗختبار القبلي مقارنة باǗلبنود ا Ʀالصعوبة والتميي Ɩǘمعام:  
  معامل التمييƦ  معامل الصعوبة   لسƊال رƽم ا  معامل التمييƦ   معاملة الصعوبة  رƽم السƊال

1.   0,30  0,64 14. 0,47 0,38 

2.   0،39 0,45 15. 0,37 0,45 

3.   0،39 0,55 16. 0,84 0,39 

4.   0,83 0,27 17. 0,37 0,62 

5.   0،86 0,37 18. 0,26 0,27 

6.   0,32 0,36 19. 0,23 0,64 

7.   0,27 0,38 20. 0,72 0,36 

8.   0,65 0,73 21. 0,70 0,55 

9.   0,15 0,39 22. 0,40 0,55 

10. 0,81 0,27 23. 0,70 0,36 

11. 0,37 0,36 24. 0,91 0,35 

12. 0,37 0,36 25. 0,70 0,39 

13. 0,21 0,55      
  )0.01(عند مستوى داللة ) 24(الجدولية عند درجات حرية ) ر (  حيƚ قيمة 

وهـي قـيم    ) 0,90 -0,15(يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الصعوبة تتراوح بـين            
  ) القياس والتقويم جامعة القدس المفتوحة ،( مقبولة تربوياً 
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  :ثباƖ اǗختبار
تم حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية حيƚ تم تقسيم االختبار على نـصفين                

نصف يحتوي على البنود ذات األرقام الفردية، ونصف يحتوى على البنود ذات األرقام الزوجية              
والنصف الزوجي حيـƚ    وتم حساب معامل ارتباط بيرسون للدرجات الخام بين النصف الفردي           

ثم تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة جتمان للتجزئـة          ) 0.88(بلغت قيمة معامل االرتباط     
وهي قيمة عالية تطمئن الباحثـة باسـتخدام        %) 0.93(النصفية حيƚ وبلغت قيمة معامل الثبات       

  .االختبار في تطبيق التجربة
  .وهي قيمة ثبات عالية ) 0.964( وكانت قيمة كما تم حساب الثبات بحساب معامل كرونباƢ ألفا

  :متƸيراƖ الدراسة وƮبǊƯا
  :المتƸير المستقل

 -O.H.P جهاز   –الشفافيات  (  الوسائل المتعددة التي تم استخدامها في الدراسة وهي عبارة عن           
  PowerPoint، صور ملونة، شرائح مبرمجة على جهـاز الكمبيـوتر برنـامLCD    Ɲ جهاز

 للعروƯ الصوتية والحركية لǘثارة والتنبيـه   PowerPointثمار برنامƝوتتضمن عروƯ است
، roomالشاشة، الطابعـة، المؤشـر،      ( شريحة، األجزاء المادية لجهاز الحاسوب    ) 58(تتراوح  

CD-المرنة  -األقراص المدمجة Floppy disk.(  
Ʋير التابƸالمت  

 لوحدة الحاسوب وقد تم إعداد اختيار           وهو عبارة عن التصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية      
  .لتشخيص هذه التصورات سبق الحديƚ عنها

وضبط عملية التجريب قامت مدرسة الفصل بتحييد الوسائل التقليدية التي تستخدمها مثل السبورة             
  .والكتاب المدرسي أثناء شرح الدروس

المفاهيم الخطأ مثل التجريب    وقد تم تطبيق االختبار القبلي على عينة الدراسة وتحديد نسبة شيوع            
حيƚ استمر تـدريس    ) 2007(وبعد االنتهاء من تدريس الوحدة  والذي تم في شهر فبراير عام             

  .أسابع بعدها تم تطبيق االختبار البعدي لحساب مدى التعديل لمفاهيم الطالب) 4(الوحدة 
  :نتاƛƏ التƯبيƼ القبلي لǘختبار

  ينة الدراسة ثم تم تحليل النتائƝ وكانت كما هي موضحة          تم تطبيق االختبار قبل التجريب على ع      
  ) .3( في جدول رقم 
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  )Ɯ )4دول رƽم 
  نتاƛƏ التƯبيƼ القبلي لǘختبار

  االنحراف المعياري  المتوسط  الدرجة النهائية  عدد الطالبات
43  50  28.34  15.48  

  خƯواƖ الدراسة
لبديلة للمفاهيم والمتعلقـة    االطالع على األدبيات التربوية المتعلقة بالتصورات ا       -

  .بالوسائل التعليمية المتعددة
 .تحليل المحتوى العلمي لوحدة الحاسوب وتحديد المفاهيم وداللتها اللفظية -

إعداد اختبار التصورات البديلة لمفاهيم وحدة الحاسوب والتأكـد مـن صـدقه              -
 .وثباته

تبر مرشد لهـا فـي      إعداد دليل للمعلمة وفقاً الستخدام الوسائل المتعددة حيƚ يع         -
األهداف التعليميـة،   ( تدريس الوحدة التعليمية وقد تم بناء الدليل بحيƚ يتضمن          

اإلجراءات واألنشطة، والوسائل التعليمية لكل درس حسب ما تم إعداده لتنفيـذ            
أهداف الدراسة، وخطوات السير في الدرس باإلضافة للبنود التقويميـة إلعـداد      

 ).التغذية الراجعة

ي أن يحتوي كل درس على الوسائل التعليمية المتنوعة والمتعددة لكل           حيƚ روع  -
مفهوم تقوم المعلمة بتدريسه، كما تم مراعاة استخدام التقويم التكويني لكل مفهوم            
من المفاهيم والتقويم الختامي لكل حصة، وبعد االنتهاء من إعـداد الـدليل تـم               

ا لمعرفة آرائهم حـول     عرضه على مجموعة من المشرفين ومدرسي التكنولوجي      
 .دروس الوحدة وطرق تدريسها ومدى مالئمة الوسائل التعليمية

اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية، بحيƚ تم اختيار صـف مـن مدرسـة               -
 الحكومية ليكون عينة الدراسة) ب(الزيتون 

الحصول على تصريح من وزارة التربية والتعليم بغزة لتنفيذ الدراسة بمدرسـة             -
   )).1(  ملحق رقم ( الحكومية ) ب(الزيتون 

-        ƣ1/2/2007(تم البدء في تنفيذ الدراسة بتاري (   ƣحتى تاري)وقـد  ) 1/3/2007
الحظت الباحثة أثناء عملية التجريب المشاركة الفاعلة من الطالبات واإليجابيـة           
في تحديد المفهوم وتفسيره بطريقة علمية مقبولة وساهمت في بناء تطوير بنيـة             

 .لدى غالبية الطالباتالمفهوم 
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بعد انتهاء التجربة ثم تصحيح األوراق ورصد النتائƝ        ( تطبيق االختبار البعدي     -
 ).Spss(وتفسيرها من خالل التحليل اإلحصائي باستخدام الرزمة اإلحصائية 

- ƚكتابة تقرير البح.  
 

  المعالƜاƖ اǕحصاƏية
  تم استخدام المعالƜاƖ اǕحصاƏية التالية

  .لحساب معدالت شيوع المفاهيمالنسب المئوية  •
لعينتين مرتبطتين للمقارنة بين التطبيق القبلي، البعدي لالختبار، كما         ) T(اختيار   •

 .تم استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية

  .للمقارنة بين الطلبة والتحصيل ومنخفضي التحصيل) ويل كالسون(اختبار  •
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Ƨالفصل الخام  
Ǌتƪƽالدراسة ومنا ƛƏانتا  

  
  

  .إƜابة السƊال اǓول للدراسة ومناƪƽتǊا  -

  .إƜابة السƊال الثاني للدراسة ومناƪƽتǊا  -

  .إƜابة السƊال الثالƘ للدراسة ومناƪƽتǊا  -

  .إƜابة السƊال الرابƲ للدراسة ومناƪƽتǊا  -

  .إƜابة السƊال الخامƧ للدراسة ومناƪƽتǊا  -
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Ƨالفصل الخام  

  نتاƛƏ الدراسة ومناƪƽتǊا
  

ل من أسـئلة الدراسـة      اصل عرضاً لنتائƝ الدراسة من خالل اإلجابة على كل سؤ         يتناول هذا الف  
ومناقشة مدى صحة الفرضيات التي تم وضعها للدراسة كما يتضمن التوصـيات والمقترحـات              

  .للدراسة 
  -: نتائƝ اإلجابة على السؤال األول للدراسة : أوال

  -:ينƫ السƊال اǓول للدراسة علǍ ما يلي 
 الصف األساسي   طالباتالبديلة للمفاهيم التكنولوجية بوحدة الحاسب لدى       ما التصورات    .1

Þ بغزة  
اختبار للتصورات البديلة للمفـاهيم التكنولوجيـة التـي    تطبيق  ولǘجابة على هذا السؤال تم      

 وتطبيقه على عينة الدراسة حيƚ أظهرت النتائƝ شـيوع أخطـاء            بتتضمنها وحدة الحاسو  
  : يوضحها الجدول التالي  كماالطالبات لدى يةمفاهيم

  )Ɯ)5دول رƽم 
 

Ʊيوƪنسبة ال  
  التصور البديل  المفǊوم الرƽم

  ƽبل التƜريب
الماســـــح   .1

  الضوئي
أخطأ البعƯ في تفسير المفهوم ما بين الطابعة والشاشة ،          

 الـضوئي   الماسـح ولوحة المفاتيح واعتقد الـبعƯ أن       
  .يستخدم إلخراج النتائƝ النصية أو الصورية 

30%  

وحــدة قيــاس   .2
  الذاكرة 

أخطأ البعƯ في تفسير المفهوم على أنه ميجـا بايـت ،            
جيجا بايت ، بات ، وتعتقد بعƯ الطالبات أن وحدة قياس           

وما بين  )  كيلو بايت    1024( الذاكرة تعادل سعة ما بين      
   جيجا بايت 1000

9.3%  

من أداة  ( هناك خطأ في تحديد المفهوم والتفسير على أنه           الشاشة   .3
 طالبـة أن    13تعتقـد   ) المعالجة  _  التخزين   –دخال  اإل

الشاشة تستخدم للتخزين في الذاكرة وللمعالجة المنطقيـة        
  ) للبيانات 

30%  
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-Ramذاكـرة   ( هناك خطأ في تحديد المفهوم على أنـه           المؤشر الفأرة   .4

Rom-       طالبات علـى    7 وأصغر وحدات القياس ، تعتقد 
س وتقوم بتخـزين    أن الجيجابايت من أصغر وحدات القيا     
  البيانات المدخلة للحاسوب مؤقتاً وثابتاً 

30%  

أقـرص  ( هناك خطأ واضح في تحديد المفهوم على أنه           الجيجابايت   .5
 طالبـة أن الملفـات      14تعتقد  )  صلبة   – مدمجة   –مرنة  

عبارة عن أقراص الليزر المدمجة ومنها للقـراءة فقـط          
ت وأقراص صلبة ذات سعة عاليـة فـي حفـظ البيانـا           

  واسترجاعها 

32.5%  

(  طالبة أخطأت في تحديد المفهوم علـى أنـه           11هناك    الملف   .6
 طالبة فسرت الملفات    14)  مرنة مدمجة صلبة     –أقراص  

 معلومات مخزنة   –أنه عبارة عن أداة من أدوات التخزين        
  داخل الجهاز عن بيانات الشركة المنتجة والصنعة 

32.5%  

7.   Ɲبرنـــــام
  المستكشف 

(  علـى أنـه      ملبة أخطأت في تحديد المفهو     طا 28هناك  
)  يحدد المساحة للـذاكرة      – األعطال   –يكتشف األخطاء   

 جهـاز   –المدقق اإلمالئي   (  طالبة على أنه     28وفسرت  
 وبرنامƝ يحـدد سـعة      –لكشف أعطال جهاز الحاسوب     

  )الذاكرة 

65%  

لوحـة  (  طالبات في تحديد المفهوم معلى أنـه         4أخطأت    الذاكرة   .8
 طالبات في   4وأخطأت  )  ماسح ضوئي    – فأرة   – مفاتيح

تستخدم إلدخـال البيانـات ومؤشـر       ( التفسير على أنه    
  للبيانات وإدخال الصور 

11.6%  

9. Rom            أخطأ عدد كبير من الطالبات في تحديد المفهوم على أنه )
 تفقـد البيانـات فـي       –يتحفظ البيانات في جميع األحول      

الـذاكرة  ( ت ذلك بأن     طالبة فسر  36انقطاع الكهرباء ، و   
 أن  –هامة في حفظ البيانات ولكن ليس في كل األحـول           

تفقد البيانات بانقطاع التيار الكهربائي وأنها  Romذاكرة 
Ram (  

83.7%  
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10.Ram              أخطأ عدد كبير في تحديد المفهوم وتفسيره علـى أنـه )
Ram- Rom ذاكرة واحدة أو هي ذاكرة تسمى CPU  أو

CU  بدون فوارق .  

87.3%   

أخطأ عدد بتحدد أصغر وحـدة لقيـاس سـعة  الـذاكرة        Bitالبت .11
تعـادل مـا بـين      ( وفسرت بعƯ الطالبات أن البـت       

 أجزاء من البايت جزء مـن أصـل مـن           8الجيجابايت و 
  )الكيلوبايت والميجابايت 

75.3%  

أخطأ عدد بتحديد المفهوم بأنه يقوم بقياس سعة الـذاكرة           Cpuوحدة .12
 عن الحاسوب وذلك على أساس أن       وما بين جهاز منفصل   

هناك وحدات تستخدم لقيـاس سـعة الـذاكرة والماسـح           
  .الضوئي يستخدم بجهاز منفصل عن الحاسوب 

83.2%  

وحدة المعالجة  .13
  المركزية 

هناك خطأ في تحديد المفهوم على أنه يتكون من ذاكرتين          
 وأنهما جزء مـن أجـزاء ومكونـات         Ram-Romهما  

 لوحة المفاتيح والمساح الضوئي     من ) G.B( الجيجابايت  
والتفسير الشائع لدى الطالبات على أنها الوحدة التي تجمع         

   سوياً Ram-Romذاكرة 

46.5%  

هناك خطأ في تحديد المفهوم على أنه من أدوات اإلدخال            الشاشة .14
كأحد أدوات اإلدخال من الفأرة ولوحة المفاتيح والمـساح         

  الضوئي 

37.2%  

15. Ɲبرنـــــام
windows   

        Ɲكان الخطأ في تحيد مناطق برنـامwindows   وذلـك 
     Ɲتفسير أهم أن برنامwindows      6-3 يتراوح ما بـين 

   .قمناطق دون التعريف ألسماء هذه المناط

86%  

كان الخطأ في المفهوم على أنه يخـزن الـصور قـوائم              حفظ البيانات .16
خاصة وملفات برامƝ ومجلدات وفسرت إجابات الطالبات       

مƝ هي التي تنتƝ الملفات وأن البرامƝ هـي         على أن البرا  
  وخلط ما بين الملف والمجلد) مصدر الحفظ 

37.2%  

 حرف  80كان الخطأ والتفسير متفقان على أن يتكون من          Dosملف .17
   . أحرف8 رقم 18وأرقام ما بين 

25.6%  
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كان الخطأ في المفهوم مختلف ما بين تنفيذي أو نصي أو            EXEاالمتداد .18
يذي نصي وتم اختيار التفسيرات الخاطئة على       دفعي أو تنف  

   الملف النصي والدفعي دأنها تفيد االمتدا

23.3%  

 control ،shift – enterتم تحيـد المفهـوم علـى أن      shiftمفتاح .19

backspace    ت تستخدم لتحديد مجموعـة مـن الملفـا 
المتتابعة وفسرت الطالبات بصورهم على أنـه يـستخدم         

والنسƣ والنقل للملفـات واإلدخـال      ألجزاء عملية الحذف    
  .ومسح البيانات الخاطئة 

72.1%  

مفتاح الحـذف   .20
backspace 

وتم تحديد المفهوم والتفسير على أنها للحـذف والمـسافة          
والمسح واإلدخال ، والحذف والمسح والنـسƣ  وللنقـل          

  والتحوير 

70%  

هناك خطأ واضح في تحديد خانات اسـم الملـف كحـد              Dosملف .21
 خانة واحـدة  – خانة 255(  ما بين  dosي بيئة أقصى ف

  وتم انتقاء )  خانة 256 –

39.5%  

22. ƣالرسام وكان هناك خلط المفهوم والتفسير على           النس Ɲفي برنام
أن وضع الجزء المحدد من الرسم يوضع في الحافظة عند          

وكـان  )) نسƣ ولصق  ( (– قص   – لصق   –نسƣ  ( عمل  
النسƣ واللصق  (  القص و  تتراوح اإلجابات الخاطئة لصالح   

على أنها تسهيالت لوضع الجزء المحدد من الرسم من         ) 
قائمة تحرير واختيار قص أو وضعها في ملف خاص أو          

  على أي مكان في الشاشة 

90.7%  

23.   Ɲقائمة البـرام
 Ɲــام فــي برن

  ويندوز 

 –البـرامƝ   ( هناك خطأ في تحديـد المفهـوم علـى أن           
لتـشغيل برنـامƝ    تـستخدم   )  أدوات   – ملف   –التحرير  

مستكشف ويندوز كبرنامƝ أساسي من ملحقات الحاسوب       
وما بين استخدامه لعملية النسƣ واللـصق وتغييـر اسـم           
المجلدات والملفات وفي األدوات التي تـستخدم لتـسريع         

 ƚعملية البح ) ƚفي بند بح (  

72.1%  
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  )6(يوƜ ƞƮدول رƽم 
  تصنيƹ نسب الƪيوƽ Ʊبل وبعد التƜريب

  بعد التجريب  . قبل التجريب  نسبة الشيوع  وعتصنيف الشي
  %8.5  %44  %50أعلى من   شيوع عال

  %5.2  %38   %50 -25  شيوع متوسط
Ư2  %14   %25 -10  شيوع منخف%  

  %0.4  %4   %10أقل من   شيوع منخفƯ جداً
  )2ملحق رقم .( تم تصنيف نسب الشيوع باالستفادة بƉراء المحكمين ألدوات الدراسة 

  -:كما يلي  نسبة الشيوع قبل التجريب وبعد التجريب) 6(رقم ول يتضح من الجد
  : نسبة الشيوع العالية للتصورات البديلة كانت في المفاهيم التكنولوجية التالية 

  
  .% 65وكانت نسبة شيوع الخطأ )  windows(برنامƝ المستكشف  -1
 .% 84كانت نسبة شيوع الخطأ ) (Rom-ذاكرة -2

 .% 87ع الخطأ كانت نسبة شيو) (Ram-ذاكرة -3

 %75البت كانت نسبة الشيوع الخطأ  -4

  %.83ونسبة الخطأ كانت ) cpu( وحدة المعالجة المركزية  -5

 .% 86 كانت نسبة شيوع الخطأ windows نامƝبر -6

  .% 72 كانت نسبة شيوع الخطأ  shiftمفتاح  -7
8-  ƚمفتاحا الحدbackspace delete 70 كانت نسبة شيوع الخطأ %.  
  % .70 نسبة شيوع الخطأ برنامƝ الرسام كانت -9

  % .91النسƣ في برنامƝ الرسام كانت نسبة شيوع الخطأ  -10
 %.72لبرامƝ كانت نسبة شيوع الخطأ قائمة ا -11

 
وأظهرت النتائƝ أن نسب الشيوع المتوسطة للتصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية التاليـة            

  :كما يلي
   %30المساح الضوئي نسبة الشيوع الخطأ  −
 %30 عرƯ نسبة شيوع الخطأ الشاشة كأداة −

 %33الجيجا بايت نسبة شيوع الخطأ  −

  %33الملف نسبة شيوع الخطأ  −
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  %47وحدة المعالجة المركزية نسبة شيوع الخطأ  −
  %30تعريف الشاشة نسبة شيوع الخطأ  −
  %37كيفية حفظ البيانات نسبة شيوع الخطأ  −
  %26 نسبة شيوع الخطأ DOSملف  −

  
  نسب الƪيوƱ القليلة 

  %9,5 الذاكرة نسبة شيوع الخطأ وحدة قياس −
  %16,3المؤشر الفأرة نسبة شيوع الخطأ  −
  %12الذاكرة نسبة شيوع الخطأ  −

ŷداƜ القليلة Ʊيوƪنسب ال  
  %9الذاكرة نسبة شيوع الخطأ  -
  %8الرسام نسبة شيوع الخطأ  -
  

  -: النتاƛƏ بما يليالباحثة هǇƤوتفسر 
 
جيا في المدارس حيƚ تـم تطبيـق   عدم توافر أجهزة الحاسوب الالزمة لتدريس التكنولو     •

منهƝ التكنولوجيا دون إعداد سابق للمختبرات الحاسوبية وورƫ العمل الالزمـة لتنفيـذ          
Ɲالمنه.  

قيام المعلمين غير المختصين بتدريس المساق مما ساهم في وجود التـصورات البديلـة               •
 .لدى الطلبة

 .نولوجيا للصف السادسعدم توفر الوسائل التعليمية لتيسير عملية تدريس مادة التك •

 .الخبرات السابقة التي يحملها الطلبة من البيئة المحيطة واالقتناع بها  •

قصور المنهاج في توضيح الفهاهيم العلمية في صورة تالءم التفكيـر لـدى المرحلـة                •
 .األساسية 

•                  ƚالمعلمين في تنمية مهارات التفكير لـدى الطلبـة مـن خـالل البحـ Ưضعف بع
 .واالستقصاء

 .تقبل الطالب لمنهاج التكنولوجيا كمنهاج جديد أضيف للمناهƝ المقررة عليهم عدم  •
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  :السƊال الثاني 
  -:ولǘجابة عن السؤال الثاني للدراسة والذي ينص عل

ما الوسائل المتعدد المتوقع مساهمتها في تعديل التـصورات البديلـة للمفـاهيم              -
  .التكنولوجية لطلبة الصف السادس األساسي بغزة 

عدت الباحثة مجموعة من الوسائل المتعدد التي تتوقع مساهمتها فـي تعـديل             أ -
األجـزاء الماديـة للحاسـوب ،       ( التصورات البديلة لمفاهيم التكنولوجية مثـل       
 ، , Hardwar &software , cdالمكونة من شاشة ، فأرة ، لوحة مفـاتيح ،  

ة ، صـور     شـريح  53برمجية تم تصميمها على شرائح بور بوينت مكونة من          
 Ưملونة ، شفافيات ، جهاز عرO.H.P  ,  

 Ưجهاز عرLCD  باإلضافة إلى الكتاب المدرسي واللوحات المرفقة له  .(  
ŷثالثا:  

  -: للدراسة والǎƤ ينƫ علǍ الثالƘولƜǖابة عن السƊال 
 طالبـات وجد فروق دالة إحصائيا في مستوى التصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية  لدى             تهل  
  لصف السادس األساسي قبل التجريب وبعد التجريب تعزى الستخدام الوسائل المتعددةÞا

  . التاليةالصفريةولǘجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية 
في مستوى التصورات البديلـة     ) 0.05 ∝≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ال   -

عد التجريـب تعـزى السـتخدام الوسـائل         لدى طلبة الصف السادس األساسي قبل التجريب وب       
Þالمتعددة  

والختبار صحة الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري لالختبـار القبلـي          
يوضح نتائƝ    ) 7(  لعينتين مرتبطتين والجدول رقم     ) T.Test(واالختبار البعدي ثم استخدمت     

  .اختبار الفرضية
  

   )Ɯ)7دول رƽم 
  .Ǘختبار دǗلة الفروƽ Ƽبل وبعد التƜريب في اختبار التصوراƖ البديلة) T(نتاƛƏ اختبار 

 الدǗلة اǕحصاƏية  )ƽ)tيمة   اǗنحراƹ المعيارǎ المتوسƯ  الدرƜة الكلية  العدد  المƜموعة
  دالة إحصاƏية  ƽ 43  50  28.34  15.84  8.327بل التƜريب
      11.82  41.06  50  43  بعد التƜريب
  )t   )=(0.01(وقيمة ) 0.01(مستوى داللة ) 42(د درجات حرية الجدولية عن) t(حيƚ قيمة 
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الجدولية عند درجات حريـة     ) t(المحسوبة أكبر من قيمة     ) t(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
مما يؤكد وجود فروق لصالح االختبار البعدي وبناءŅ على ذلك تم رفƯ الفرضية الصفرية              ) 42(

 وجود فروق لصالح استخدام الوسائل المتعددة في التـصورات          وقبول الفرضية البديلة التي تؤكد    
  .البديلة للمفاهيم التكنولوجية  

  ):ايتا( نتاƛƏ حساب معامل 
تم حساب معامل ايتا لقياس حجم األثر باستخدام الوسائل المتعدد على تعديل التصورات البديلـة               

  :كما يلي ) ايتا(وتم تطبيق معامل 
(2n)=     2T  

  2T + 200:42عفانة ، (       الحرية درجات(  
  0،622تساوي ) ايتا(وقد كانت قيمة معامل 

  :كما يلي ) مربع إيتا( حيƚ معيار حجم التأثير 
  .حد أدنى  تأثير قليل ) 0,2(
  .تأثير متوسط) 0,4(
  .تأثير كبير) 0,8(

   .ويتضح من ذلك أن التاثير كان أعلى من المتوسط مما يدلل على فعالية الوسائل المتعدد
  

  -:وتفسر النتيƜة بما يلي
استخدام الوسائل المتعددة أثار الطالبات للتعلم والمشاركة الفاعلة فـي تنفيـذ األنـشطة               -

وطرح التساؤالت حول المفاهيم الغامضة، كما ساعدت الوسائل المتعددة علـى زيـادة             
  .فترات الممارسة للمفاهيم

 .متعددة أبدت الطالبات دافعية أثناء استخدامهن للوسائل ال -

اهتمام الطالبات بتعديل األخطاء لديهن لنشر المفاهيم الجديدة لدى أفراد عائالتهن ومـن              -
 .حولهن في المدرسة 

اقتناع الطالبات بأن ما بني على خطأ نتائجه خطأ وتصويب الخطأ هـو الحـل األمثـل       -
 .للنجاح 

عدل الطالبات فـي    اهتمام الطالبات أن نسبة التعديل في تلك المفاهيم ستعمل على رفع م            -
 .االمتحانات 
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 تطبيق الدروس باستخدام الوسائل المتعددة ساعدت الطالبات على تغييـر           ءالمناقشة الثنا  -
 .مفاهيمهن وتبني المفاهيم الصحيحة 

خمايسة وعرمان  (ودراسة  ) 2004امبو سعيدي ،  (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      
ة أثر الوسـائل فـي      ، في فاعلي  )2002زغلول ومحروس ،    (ودراسة   )2003،

  .تعديل التصورات البديلة بنسب مرضية للباحثة 
  

ŷرابعا:  
  : للدراسة والǎƤ ينƫ علǍ الرابƲولƜǖابة علǍ السƊال 

هل توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى التصورات البديلة للمفاهيم التكنولوجية  لدى الطالبات              
  الوسائل المتعددةÞ تعزى الستخدام ب التحصيل قبل وبعد التجرياتمرتفع

  
  :ولǘجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية الصفرية التالية

في مستوى التـصورات البديلـة      ) 0.05 ∝≤(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         
للمفاهيم التكنولوجية  لدى الطلبة مرتفعي التحصيل قبل وبعد التجريب تعزى الستخدام الوسـائل             

  .المتعددة
للعينات الصغيرة حيـƚ تـم ترتيـب        ) مان وتيني (يار صحة الفرضية تم استخدام اختبار       والخت

من المجموعـة   % 25أوراق الطالبات في االختبار القبلي والبعدي ترتيباً تنازلياً وتم أخذ  أعلى             
طالبـة والجـدول    ) 11(وقد بلƸ عددهن،    . لتشكل الطالبات مرتفعات التحصيل في عينة الدراسة      

   )8( الالبارامتري الختبار جدول رقم ) مان وتيني(يوضح نتائƝ اختبار )   8(  رقم 
  

  )Ɯ)8دول رƽم 
  .Ǘختبار دǗلة الفروƼ بين الƯالباƖ مرتفعاƖ التحصيل ) ويل ككسون (نتاƛƏ اختبار 

 متوسط  العدد  المجموعة
  الرتب

مجموع 
  الرتب

  مستوى الداللة  Zقيمة 

  65  33  11  الرتب الموجبة
      11  الرتب السالبة

  حصائيادالة إ  2.84

 )2001:172عفانة ، (
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بين ) 0.05(  دالة إحصائياً عند مستوى داللة       ت وجود فروقا  )8( رقم   يتضح من الجدول   -
 .متوسطي درجات الطالبات مرتفعات التحصيل قبل وبتعد التجريب 

أنه توجد فروق داالً إحـصائياً بـين الطالبـات مرتفعـات            ) 8(يتضح من جدول رقم      -
وبذلك يتم رفƯ الفـرƯ     %. 98 تساوي   zلتحصيل قبل وبعد التجريب حيƚ أن قيمة        ا

  .الصفري وقبول الفرƯ البديل 
  

  : وتفسر النتاƛƏ بما يلي 
تعتمد إستراتيجية الوسائل المتعدد على التنويع المثير للتفكير وتتيح الفرصـة للطالبـات              •

 دافعيـة الطالبـات مرتفعـات       للمناقشة وإبداء المالحظات وتقديم التفسيرات مما أثـار       
 .التحصيل وتفاعلهن 

تتمتع هذه الفئة من الطالبات بالقدرة على إدراك المفاهيم والعالقـات بينهـا ومقارنـة                •
المفاهيم الجديدة بالمفاهيم السابقة لديهن واستخدامها في المواقف الجديد وكانت المفـاهيم            

 الجديدة هي الصحصحة وذات معنى لدهن 

بـين  ) 0.05(  دالة إحصائياً عنـد مـستوى داللـة          تل وجود فروقا  يتضح من الجدو   •
 متوسطي درجات الطالبات مرتفعات التحصيل قبل وبتعد التجريب 

وعليه يرفƯ الفرƯ الصفري ويقبل الفرƯ البديل بوجود فروق دالة إحـصائياً بـين               •
 .الطالبات مرتفعات التحصيل قبل وبعد التجريب 

ات مرتفعات التحصيل على استدعاء الخبرات السابقة ممـا         تدل النتائƝ على قدرة الطالب     •
ساعدهن على تقديم تفسيرات واضحة ومحددة ومقبولة علميا وساعدهن في إعادة تشغيل            

 . ) 2006البلبيسي ، ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بنيتهن المعرفية 

 
( ودراسـة   ) 2003المؤمني ،   ( ودراسة   )2006البلبيسي ،   (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      

( ودراسـة    ) 2002عبد الرحمن ،    ( ودراسة   ) 2002الفرا،  ( ودراسة   ) 2003السليم ،   
عبده ،  ( ودراسة  ) 2001عبد المسيح ،    ( ودراسة  ) 2001ودراسة العطار،  ) 2002السيد ،   
2000(  
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ŷخامسا :  
  :ولǘجابة على السؤال الخامس للدراسة والذي ينص على 

إحصائياً في مستوى التصورات البديلة لدى الطالبات منخفضات التحصيل         هل توجد فروق دالة     
Þ في الصف السادس األساسي قبل وبعد التجريب  

  -:ولǘجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية الصفرية التالية 
 قبل استخدام الوسائل المتعددة في تعـديل  )0.05 ∝≤(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى      

  .رات البديلة لدى الطالبات منخفضات التحصيل في الصف السادس بغزة التصو
للتعرف على نتائƝ الفروق بين متوسـطي درجـات الطالبـات           ) مان وتني (وتم تطبيق اختبار    

  -:يبين النتائƝ ) 9(منخفضات التحصيل قبل وبعد التجريب الجدول رقم 
  

    )9(  جدول رقم 
سة الفروƼ بين متوسƯي درƜاƖ الƯالباƖ منخفƮاƖ نتاƛƏ درا) ويل ككسون (يبين اختبار

   )12= ن ( التحصيل ƽبل وبعد التƜريب لدى أفراد المƜموعة التƜريبية 

مجموع    الرتبمتوسط  العدد  المجموعة
  الرتب

  مستوى الداللة    Zقيمة 

  42  33  11  الرتب الموجبة 
      11  الرتب السالبة

  غير دالة إحصائياً  0.80

  م ت_ + ي= ز
  ع ت  
  .مجموع فرق الرتب الموجبة + حيƚ ي

   ) 1+ ن ( ن =  م ت متوسط الرتب 
        4  

  )1+ ن 2 ) (1+ ن ( ن =   ع ت التباين 
           1  

بـين   ) 0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة      ) 9( يتضح من جدول    
 0.68 = (z) حيƚ أن قيمة     تجريب  متوسطي درجات الطالبات منخفضات التحصيل قبل وبعد ال       

  .وتلك نتيجة غير دالة إحصائياً وبذلك يتم قبول الفرƯ الصفري 
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  وتفسر النتاƛƏ بـ
 
عدم امتالك هذه الفئة من الطالبات للمفاهيم العلمية الصحيحة وامتالكهن لتفسيرات غير             •

  . في المدرسة وذلك لعدم تفاعلهن مع الوسائل التعليمية وذلك لحداثة استخدامهاواضحة 

قدرة الطالبات منخفضات التحصيل على التعلم وزيادة التحصيل من خالل التنويـع            عدم   •
  .وذلك ألنهن لم يمتلكن الحد األدنى من تحديد بعƯ المفاهيم في الوسائل المتعدد 

 علـى الطالبـات منخفـضات       لـم تـؤثر    الوسائل المتعدد    توظيفتشير النتائƝ إلى أن      •
 .التحصيل

 
السليم ،  ( ودراسة  ) 2003المؤمني ،   ( ودراسة   ) 2006البلبيسي ،   ( فق مع دراسة    وهذا يت 
حيƚ أظهرت أن تعديل المفاهيم حدƚ للطالبـات         )2002عبد الرحمن ،    ( ودراسة   ) 2003

  .مرتفعات التحصيل ولم تتعدل المفاهيم لدى الطالبات منخفضات التحصيل 
  

  :تعقيب الباحثة علǍ نتاƛƏ الدراسة 
الباحثة أنه بالرغم من النتائƝ أسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـط                ترى  

درجات الطالبات في االختبار القبلي وبين متوسط الدرجات في االختبار البعدي لدى الطالبـات              
مرتفعات التحصيل إال أن كان هناك قصور ببعƯ النقاط لدى الطالبات منخفضات التحصيل إال              

 يدلل على تحقيق بعƯ أهدافها ونجاها في أثـارة فـضول            ف الوسائل بشكل عام   توظيأن نجاح   
  .ودافعية هذه الفئة من الطالبات وتحقيق المناƢ الصفي المالئم لهن لتطوير مفاهيمهن وتعديلها 

ويتضح من النتائƝ أن التصورات البديلة للمفاهيم العلمية الذي يكتسبها التالميذ خالل تفاعلهم مع              
ƚالبيئية والمعرفة القبلية أو بعد تلقيهم تعليما مقصودا ، تكون ثابتة ومتماسكة ومقاومـة               األحدا 

للتغير ، لذا يجب أخذ هذه التصورات بعين االعتبار في تصميم التدريس واستراتيجياته لمساعدة              
ورة التالميذ على التخلص منها وتقديم وجهات النظر العلمية الدقيقة لهم ، كما وترى الباحثة ضر              

االهتمام بالفئة الضعيفة من الطلبة وذلك بتطوير استراتيجيات خاصة بهم ، حيـƚ أن الدافعيـة                
للتعلم ضعيفة جداً بالطرق التقليدية لدى هذه الفئة مما يجعلهم يقاومون التغيير في بنيتهم المعرفية               

أيـضا  ويتمسكون بما لديهم بمعرفة سابقة ليس لها أصول علمية صـحيحة ، وتـرى الباحثـة                 
للمعلمين دور فاعل في تعزيز  مستوى الدافعية لدى طلبتهم من خالل التنويـع فـي الوسـائل                  

  .إعداد طلبتهم الستقبال معارف جديدة |واالستراتيجيات التعليمية و
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) 2004المـصري ،    ( ودراسـة   ) 2006البلبيـسي ،  ( هذا وتوافقت الدراسة التالية مع دراسة       
ودراسـة  ) 2003الـسليم ،    (ودراسـة    )2003بيومي ، (اسة  ودر )2004الطراونة ،   (ودراسة  

  )2002المؤمني ،(
  

  :توصياƖ الدراسة 
  :بناƅ علǍ النتاƛƏ التي توصلƖ إليǊا الدراسة Ûتم وƲƮ عدد من التوصياƖ و هي 

  

الوسائل المتعددة في تدريس مساق التكنولوجيا للطلبة و التحـصيل و ذلـك             أثر  توظيف   -1
 . الطلبة لمفاهيميجابي  االالتعديل على لفاعليتها

االهتمام بƎعداد اختبارات تشخيصية تماثل اختبارات التصورات البديلـة للكـشف عـن              -2
أنماط التصورات البديلة للمفاهيم العلمية في المساقات األساسية ومـن ضـمنها مـساق              

 .تكنولوجيا التعليم

يفية الكـشف   العمل على عقد دورات تدريبية و ورشات عمل للمعلمين لتدريبهم على ك            -3
 لـدى   التكنولوجية أو غيرها من المفاهيم ذات الـصلة         عن التصورات البديلة للمفاهيم     

 .الطلبة 

من خالل توظيـف الوسـائل التعليميـة        االهتمام بالطلبة المرتفعي التحصيل لمساعدتهم       -4
  .المثيرة للتفكير واإلبداع  

مهـارات االتـصال و      التحصيل و العمل علـى إكـسابهم         ياالهتمام بالطلبة المنخفض   -5
 .المشاركة الصفية و وضع الخطط الخاصة لتطويرهم 

االهتمام بالطلبة متوسطين التحصيل والعمل على رفع مستواهم العلمي كفئـة تكتـسب              -6
 .المهارات بصورة إيجابية 

7-              Ưتنمية كفايات معلمي التكنولوجيا في استخدام البرمجيات التعليمية وأجهـزة العـر )
LCD ) ( O H P( عمل على إكساب الطلبة مهارات التفكير العلمي مـن المراحـل   ال

 .التعليمية األولى و ترابطها و تكاملها مع المراحل التعليمية كافة 
 

  :مقترحاƖ الدراسة
  :و في ضوء أهداف الدراسة الحالية و نتائجها ،يمكن اقتراح الدراسات و البحوƚ التالية 

اهيم العلمية لـدى دارسـي التكنولوجيـا فـي          دراسة و تشخيص التصورات البديلة للمف     -1
  .موضوعات مختلفة و مراحل تعليمية متدرجة 
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التكنولوجيا في كافة المراحل التعليميـة       دراسات تحليلية تقويمية في طرق تدريس        إجراء-2
   .المختلفة

 الوسائل المتعددة مقارنة مع استراتيجيات مختلفة في تعديل التصورات          اثردراسة فعالية   -3
  .بديلة لدى الطلبة في مراحل تعليمية مختلفة ال
 في  التكنولوجية   الوسائل المتعددة في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم         أثردراسة فعالية   -4

  .مراحل دراسية أخرى 
 دراسة عن أثر استخدام استراتيجيات التغير المفاهيمي في تعديل التـصورات البديلـة              -5

  .حل دراسية مختلفة للمفاهيم التكنولوجية في مرا
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ƲƜالمرا  
  

دور استخدام العروƯ الضوئية في اكتساب مهارات الخريطـة          ): 2000( نهلة محمود   , أبو زهري    .1
غيـر  ( رسـالة ماجـستير     , لدى طلبة الصف الحادى عشر آداب واتجاهاتهم نحو مبحƚ الجغرافيـا          

 .غزة, الجامعة االسالمية, كلية التربية, )منشورة 

برنامƝ مقترح لتصويب التصورات الخطƐ وفقاً للمدخل البنائي الـواقعي           ): 2003( اء  لمي, أبو زيد    .2
دراسـات فـي المنـاهƝ      , وتعديل اتجاهات طالبات شعبة التعليم االبتدائي بكلية التربية بسوهاج نحوه         

   ).90( العدد , وطرق التدريس
حو على تحصيل طلبة الصف     أثر توظيف الحاسوب في تدريس الن     ): 2005(أبو شتات، سمير محمود        .3

الحادي عشر واتجاهاتهم نحوها واالحتفاظ بها، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعـة اإلسـالمية،              
 .كلية التربية

تنمية بعƯ الكفاءات في مجال تكنولوجيا التعليم لدى الطلبة المعلمين في            ). 2000( محمد  , أبو شقير    .4
 .غزة, )غير منشورة ( توراه رسالة دك, كليات التربية لمحافظات غزة

دار النـشر   : ، مـصر  2مناهƝ البحƚ في العلوم النفسية والتربويـة، ط         ): 2001(أبو عالء، رجاء       .5
 .للجامعات

أثر استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في اكتـساب مهـارة البرمجـة             ) 2006( إيهاب  , أبو ورد    .6
 .غزة, ات الصف العاشراألساسية واالتجاه نحو مادة التكنولجيا لدى طالب

 الخاطƐ لبعƯ مفاهيمهـا     مأثر تدريس الميكانيكا على تصحيح المفهو      ). 2002( عبد الحكيم     , أحمد   .7
دراسات في  , جامعة األزهر , وتنمية االتجاهات نحوها لدى الطلبة المعلمين بقسم الفيزياء بكلية التربية         

 . جامعة عين شمس,كلية التربية,  )82( العدد , المناهƝ وطرق التدريس

 .عالم الكتب, القاهرة, تكنولوجيا المعلومات وتحديƚ التعليم ): 2001( الغريب زاهر , إسماعيل   .8

 .غزة, الطبعة الرابعة, تصميم البحƚ التربوي ): 2002( محمود , إحسان واألستاذ, األغا   .9

 .لجامعة االسالميةا, غزة ,  1ط, تدريس العلوم ): 2005( فتحية  , إحسان واللولو, األغا   .10

, 1ط, صحيح البخاري  ): 2001( أبي عبد اهللا بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بردزيه الجعفي           , البخاري   .11
ƚمصر, الجزء الثال :ƚدار التقوى للترا.  

, 1ط, صحيح البخاري  ): 2001( أبي عبد اهللا بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بردزيه الجعفي           , البخاري   .12
 .دار التقوى للتراƚ: رمص, الجزء الثاني



 83

صـحيح   ): 2001( أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابـن بردزيـه الجعفـي                 , البخاري   .13
 .دار التقوى للتراƚ: ، الجزء األول، مصر1ط, البخاري

أثر استخدام إستراتيجية المتناقضات في تعديل التصورات البديلة لبعƯ          ): 2006( اعتماد  , البلبيسي   .14
 .غزة, هيم العلمية لدى طالبات الصف العاشر األساسيالمفا

معجم المصطلحات التربوية المعرفة فـي المنـاهƝ وطـرق        ): 2003( أحمد  , علي واللقاني , الجمل.15
  .عالم  الكتب: القاهرة, 3التدريس، ط

سـع  برنامƝ مقترح لعالج صعوبات تعلم التكنولجيا لدى طلبة الصف التا          ). 2006( هاني  , الحناوي.16
 .األساسي لمدارس شمال غزة

أثر الوسائل التعليمية الملونة في التحصيل المباشر والمؤجل لطلبـة           ): 2002( محمود محمد   , الحيلة.17
الجزء , العدد الثاني , المجلد الثامن , مجلة الجامعة االسالمية  , الصف السادس األساسي في مادة العلوم     

 .األول

 الوسائل التعليمية التعلمية الملونة في التحصيل المباشر والمؤجـل      أثر): 2000(الحيلة، محمود محمد    .18
لطلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم، مجلة الجامعة االسالمية، المجلد الثامن، العدد الثاني،              

 .الجزء األول

رؤى , حها  أسباب نشوئها وتصحي    –المفاهيم البديلة التي يحملها  الطلبة        ):  2001( الخالدي، موسى      .19
 .رام اهللا, مركز القطان للبحƚ والتطوير التربوي,  )4( العدد , تربوية

ملخص دراسة الحالة المعرفية لمعلمي العلـوم فـي المرحلـة           ): 1998(الخليلي، خليل وبلة، فكتور     .20
 الطالـب، معهـد   / االعدادية في األردن فيما يتعلق بالمفاهيم الفيزيائية التي يدرسونها، مجلة المعلـم           

 .، عمان)1(التربية التابع لǖنروا، العدد 

, كتاب التكنولوجيا للصف الخـامس األساسـي       ). 2002( أكرم وآخرون   , عبد القادر وهالل  , الزرو.21
Ɲغزة, مركز المناه. 

مكتبة آفاق  , غزة, 1ط, المواقف التعليمية المحوسبة   ): 2006( حسن ربحي   , جمال ومهدي , الزعانين.22
 .للطباعة والنشر

مدى معالجة مقررات العلوم للظواهر الطبيعية وتصورات الطـالب         ): 1994(السعدني، عبد الرحمن    .23
 ).26(عنها، دراسات في المناهƝ وطرق التدريس، الجمعية المصرية للمناهƝ وطرق التدريس، العدد 

ـ 1424(السليم، مالك   .24 ريس البنـائي   فعالية نموذج مقترح لتعليم البنائية في تعليم ممارسات التد        ):  ه
لدى معلمات العلوم وأثرها في تعديل التصورات البديلة لمفاهيم التغيرات الكيميائية والجيو كيميائيـة              

Ưلدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة الريا. 
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في إطار الـتعلم   )  CD – Roams( توظيف اسطوانات الليزر المدمجة  ): 2002( يسري , السيد   .25
تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية والرضا عن الدراسة بمراكز االنتـساب           الموديولي وأثره في    

كليـة  ,  )4( العـدد   ,  )5( المجلـد   , الجمعية المصرية للتربية العلمية   , مجلة التربية العلمية  , الموجه
 .جامعة عين شمس, التربية

 . دار المسيرة للنشر والتوزيعمعجم التقنيات التربوية، عمان،) 2000(الصوفي، عبد اهللا إسماعيل .26

مكتبـة  : القـاهرة , أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوƚ التربوية       ): 2002( عفت  , الطناوي.27
 .األنجلو المصرية

   net.tlt.www:  الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم ). 2000( إبراهيم , العبيد   .28

فعالية التجارب العملية في تصويت التصورات البديلة حول بعƯ المفاهيم           ): 2001( محمد  , العطار.29
,  )4( المجلـد   , الجمعية المصرية للتربية العلمية   , مجلة التربية العلمية  , الكهربية لدى الطلبة المعلمين   

 .القاهرة, جامعة عين شمس, كلية التربية,  )3( العدد 

استخدام الكمبيوتر لعالج أخطاء فهم بعƯ مفاهيم الكيميـاء         ): 1999(ودة، ابراهيم   العطار، محمد وف  .30
الكهربية والعمليات المتصلة بها لدى طالب شعبة الطبيعة والكيمياء بكلية التربية ببنها، مجلة التربيـة               

 .هرة، جامعة عين شمس، القا)1(، العدد )2(العملية، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد 

التصورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية لدى طلبة الصف الحادي عشر وعالقتهـا           ): 2007(الغليظ، هبة   .31
 .، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة)غير منشورة(باالنجاه نحو الفيزياء، رسالة ماجستير 

األخطاء المفاهيمية وخفƯ   أثر تدريس الكيمياء بالخرائط المعرفية على تقويم        ): 2002(الفرا، معمر   .32
، برنامƝ الدراسات المشترك    )غير منشورة (قلق االختبار لدى تالميذ الصف التاسع، رسالة ماجسيتير         

 .بين كلية التربية، جامعة األقصى

أثر برنامƝ مقترح في ضوء الكفايات على النمو المهني لطلبة العلوم لكليات             ). 2001( فتحية  , اللولو.33
 .جامعة األقصى, جامعة عين شمس, )غير منشورة (  دكتوراه رسالة, التربية

تدريس العلوم من خالل األفكار البديلة التـي يحملهـا طلبـة             ): 2003( إبراهيم وآخرون   , المؤمني.34
  .الجامعة األردنية,  )2( العدد ,  )30( المجلد , العلوم التربوية, دراسات, المرحلة األساسية

الرحيق المختوم، بحƚ في السيرة النبوية علـى صـاحبها           ). 2003( من  صفي الرح , المباركفوري   .35
 .دار الوفاء للنشر:  أفضل الصالة والسالم

فاعلية برنامƝ بالوسائل المتعددة في تنمية مهارات التعبير الكتابي          ). 2006( يوسف سعيد   , المصري.36
, الجامعة االسـالمية  , ر منشورة رسالة ماجستير غي  , واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثامن األساسي      

 .كلية التربية
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 على تحصيل الطالبات المعلمات فـي مـساق   ( Web CT )أثر برنامƝ  ). 2005( النباهين، همام .37
 .غزة, تكنولوجبا التعليم بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية واتجاهاتهن نحو ه واالحتفاظ به

 .، دار األرقم3ن، ط رياƯ الصالحي): 1988(النووي، محيي الدين .38

الدار المصرية  , القاهرة, 1ط, التعليم االلكتروني عبر شبكة االنترنت     ). 2005( محمد محمد   , الهادي   .39
 .اللبنانية

40.ƫأثر استخدام برمجية تعليمية في تحـصيل        ). 2004( عبد الكريم   , عايد حمدان وأبو جاموس   , الهر
العـدد  ( دراسات في المناهƝ وطرق التدريس      , عربيةطالب الصف السابع األساسي في مادة اللغة ال       

 .الجمعية المصرية للمناهƝ وطرق التدريس,  )2004يوليو :  الخامس والتسعون

التعرف على األخطاء المفاهيمية لدى طالبات الصف األول الثـانوي          ): 2004(أمبو سعيدي، عبد اهللا     .41
ل البنائية، مجلة مركـز البحـوƚ التربويـة،         بمحافظة مسقط في مادة األحياء باستخدام شبكة التواص       

 ).25(جامعة قطر، العدد 

أثر استرتيجيات التغيير المفاهيمي في تغييـر المفـاهيم         ): 2004(بعارة، حسين والطراونة، مححمد     .42
البديلة المتعلقة بمفهوم الطاقة الميكانيكية لدى طالب الصف التاسع األساسي، العلوم التربوية، المجلـد          

 .، الجامعة األردنية)1(لعدد ، ا)31(

أثر استخدام استراتيجية المتناقضات على تنمية مهارات التفكير الناقد في العلوم           ): 2002(بيرم، أحمد   .43
، برنامƝ الدراسـات العليـا      )غير منشورة (لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة، رسالة ماجستير         

 .تربية، جامعة األقصىالمشترك، كلية التربية، جامعة عين شمس وكلية ال

األخطاء الشائعة في كتابة المعادلة الكيميائية لدى معلمي العلوم وطالب           ): 2003( مصطفى  , بيومي.44
  ).89( دراسات في المناهƝ وطرق التدريس , الصف الثالƚ اإلعدادي

لوم وطـالب   األخطاء الشائعة في كتابة المعادلة الكيميائية لدى معلمي الع        ): 2003(بيومي، مصطفى   .45
 ).89(الف الثالƚ االعدادي، دراسات في المناهƝ وطرق التدريس، العدد 

اتجاهات حديثة في تعليم التفكيـر، الطبعـة األوى، دار الفكـر            ): 2003(حبيب، مجدي عبد الكريم     .46
 .العربي، القاهرة

ـ        ): 2003(حبيب، مجدي عبد الكريم     .47 ى، دار الفكـر    اتجاهات حديثة في تعليم التفكير، الطبعـة األول
 .العربي، القاهرة

برنامƝ تقني لتنمية مهارة العروƯ العملية في تـدريس التكنولوجيـا لـدى              ). 2005( منير  , حسن.48
  .غزة, الطالبة المعلمة
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خريطـة  ( فاعلية استخدام بعƯ الوسائط التعليمية في تدريس وحدة          ). 2000( حسام الدين   , حسين.49
مجلة , إلعدادي على التحصيل واكتساب بعƯ مهارات عمليات العلم       للصف األول ا  ) مصر الطبيعية   

 .26 – 3ص  , 2000, 63العدد , دراسات في المناهƝ وطرق التدريس

مكتبة الطالـب   , الجامعة االسالمية , غزة, 1ط, دراسات في المناهƝ   ). 2005( محمد شحادة   , زقوت.50
 .الجامعي

, القـاهرة , جيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت     تكنولو ). 2002( كمال عبد الحميد    , زيتون.51
 .عالم الكتب للتوزيع والنشر

تحليل التصورات البديلة وأسباب تكونها لدى تالميـذ المرحلـة االعداديـة،            ): 1998(زيتون، كمال   .52
 .لية، االسماعي)2(أغسطس، المجلد ) 5 – 2(الجمعية المصرية للتربية العلمية، المؤتمر العلمي الثاني 

 .، دار الكتاب العربي، بيروت)1(، فقه السنة، المجلد )1983(سابق، سيد .53

أثر استخدام استراتيجية المتناقضات على تنمية التفكير العلمي وبعƯ عمليـات           ) 1999(سعيد، أيمن   .54
، العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي من خالل مادة العلوم، الجمعية المصرية للتربية العلميـة              

 ƚ1(يوليو، المجلد ) 28 – 25(المؤتمر الثال.( 

 .عمان, دار اليازوري العلمية, االتصال وتكنولوجيا التعليم ): 2002( عبد الحافظ , سالمة.55

 .عملن, دار الفكر, الوسائل التعليمية والمنهƝ ): 2002( عبد الحافظ , سالمة.56

 .نهƝ، دار الفكر، عمانالوسائل التعليمية والم): 2000(سالمة، عبد الحافظ .57

, القـاهرة , تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت      ). 2000( عبد التواب   , شرف الدين .58
 .عالم الكتب للتوزيع والنشر

فعالية استرتيجية مقترحة قائمة على بعƯ نماذج التعلم        ): 2000(صبري، ماهر وتاج الدين، ابراهيم      .59
علم في تعديل األفكار البديلة حول مفاهيم ميكانيكا الكم وأثرها على أساليب            البنائي وخرائط أساليب الت   

، )77(التعلم لدى معلمات العولم قبل الخدمة بالمملكة العربية السعودية، رسالة الخليƝ العربي، العـدد             
 ).21(السنة 

مي لـدى طلبـة     أثر توظيف تقنيات التعليم في تنمية مهارات التفكير العل         ). 2001( محسن  , صيدم.60
, الجامعـة االسـالمية   , كلية التربية , )غير منشورة   ( رسالة ماجستير   , الصف السابع في مادة العلوم    

 .غزة

فاعلية نموذج التعلم البنائي في تعديل التصورات البديلـة حـول       ): 2002( عبد الملك   , عبد الرحمن .61
, العلوم التربوية , ى الطالبات المعلمات  بعƯ مفاهيم ومبادƏ الوراثة البيولوجية واالتجاهات نحوها لد       

  ).3( العدد 
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أثر التعلم الفردي الذاتي باستخدام الوسـائط المتعـددة المتطـورة           ): 2001(عبد الكريم، سعد خليفة     .62
والحقائب التعليمية في زيادة التحصيل والتفكير االبتكاري لدى طالب األحياء بالفرقة الثانيـة بكليـة               

 .197 – 152ص : 1،  العدد 17، مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط، المجلد التربية بسلطنة عمان

تصويب التصورات البديلة لبعƯ المفاهيم العلميـة لـدى تالميـذ المرحلـة              ): 2000( فايز  , عبده.63
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  )1(ملحƼ رƽم 
   الدراسة لتطبيقكتاب الموافقة 
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  )2(ملحƼ رƽم 
  

  ƽاƏمة المحكمين 
  مكان العمل             ƫالتخص            الدرƜة العلمية    اǗسم    الرƽم
  جامعة األقصى    مناهƝ وطرق تدريس    أستاذ مشارك   جمال الزعانين. د .1

 الجامعة اإلسالمية    مناهƝ وطرق تدريس    أستاذ مشارك  عبد المعطي األغا . د .2

 الجامعة اإلسالمية      أصول تربية    أستاذ مشارك    سناء أبو دقة . د .3

 الجامعة اإلسالمية    رق تدريسمناهƝ وط    أستاذ مشارك    فتحية اللولو . د .4

 الجامعة اإلسالمية    مناهƝ وطرق تدريس    أستاذ مساعد    رحمة عودة . د  .5

 ناظرة مدرسة    مناهƝ وطرق تدريس    ماجستير  اعتماد البلبيسي . أ .6

 موجه بوكالة الغوƚ    موجه تعلم اساسي    بكالوريوس  رحمة أبو صايمة . أ .7

 )ب(مدرسة الزيتون       عليم تاتكنولوجي    بكالوريوس    ليلى بن سعيد. أ .8

 )ب(مدرسة الشجاعية      تكنولوجيا تعليم     بكالوريوس    نيفين مشتهى .9

 مدرسة جمال عبد الناصر      هندسة حاسوب    سبكالوريو    غسان مشتهى .10
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   )3(ملحق رقم 

 لوحدة الحاسوباختبار التصورات البديلة 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  وحدة الحاسوب اختبار المفاهيم البديلة ل
  _________:الزمن ____________________    : اسم الطالب 

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي وحدد التفسير المناسب
  
  : يتم إدخال الصور للحاسوب باستخدام-1
  لوحة المفاتيح. أ
  الشاشة. ب
  الطابعة. ج
  الماسح الضوئي. د
  

  :تفسر اإلجابة ألن
  )F1 - مفاتيح وظائف- مفاتيح- أرقام-حروف(اتيح تحتوي على عدة مناطق لوحة المف. أ
  .الشاشة تعرƯ النتائƝ مباشرة. ب
  .الطابعة تستخدم إلخراج نتائƝ نصية أو صورية. ج
  ) رمزية وإدخال األوراق- رقمية-حرفية(الماسح الضوئي يساعد إدخال بيانات . د
  
  : وحدة قياس الذاكرة-2
  الميجابايت. أ
  لجيجابايتا. ب
  البت. ج
  البايت . د
  

  :وذلك ألن
  )k.BYT 1024(سعة الميجابايت تعادل . أ
  )G.B(سعة الجيجابايت تعادل ألف ميجا ويرمز لها . ب
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   أجزاء للبايت8البت تمثل جزء من أصل . ج
  .البايت أساس هذه األجزاء ولها مضاعفات. د
  
  :تعتبر من أدوات) Screen( الشاشة -3
  اإلدخال. أ
  التخزين. ب
  المعالجة. ج
  اإلخراج. د
  

  :تفسر اإلجابة بأن
 الشاشة من أهم أجزاء الحاسوب. أ

  تخزين المعلومات يتم في ذاكرة الحاسوب. ب
  .المعالجة المنطقية تتم للبيانات التي يتم إدخالها. ج
  عملية اإلخراج إلظهار البيانات التي تم إدخالها للحاسوب بصرياً وسمعياً. د
  
  :المستخدم في جهاز الحاسوب هو المؤشر -4
  الماسح الضوئي. أ
  الشاشة. ب
  )الفأرة(الماوس . ج
  مشغل األقراص. د
  

  :وتفسر اإلجابة بأن
  الماسح الضوئي يستخدم إلدخال الصور. أ
  الشاشة أكثر أدوات اإلخراج شيوعاً. ب
  الفأرة تعتمد على توجيه المؤشر على الشاشة. ج
  .لحاسوب لتشغيل األقراص المرنة والمدمجةمشغل األقراص جهاز متصل با. د
  
  : تعتبر الجيجابايت من-5
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  أكبر وحدات قياس سعة الذاكرة. أ
  أصغر وحدات قياس الذاكرة. ب
  )Ram(ذاكرة . ج
  )Rom(ذاكرة ل. د
  

  :وتفسر اإلجابة بأن
  الجيجابايت تعادل ألف ميجابايت. أ
  .البت أصغر وحدة لقياس سعة الذاكرة. ب
  تخزين البيانات المدخلة للحاسوب مؤقتاً تقوم بRam. ج
  . وتقوم بتخزين البيانات المدخلة للحاسوب بصورة ثابتةRom. د
  
  : جميع ما يلي يستخدم كوحدات للتخزين ما عدا-6
  )Floppy Disks(األقراص المرنة . أ
  )Compact Disks(األقراص المدمجة . ب
  )Hard Disks(األقراص الصلبة . ج
  )Files(الملفات . د
  

  :وتفسر اإلجابة بأن
  وحدات التخزين لها أشكال وسعات مختلفة. أ
  األقراص المدمجة بالليزر تستخدم للقراءة فقط وهو الشائع. ب
األقراص الصلبة تثبت داخل الجهاز ولها سعات عالية جداً وسـرعة فـي حفـظ البيانـات                 . ج

  .واسترجاعها
  . جهاز الحاسوبمجموعة البيانات المستخدمة والمخزنة في داخل. د
  
  : الملف عبارة عن مجموعة من-7
  األقراص المرنة. أ
  البيانات الواضحة عن شيء معين. ب
  األقراص الصلبة. ج
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  البرامƝ األساسية في الجهاز. د
  

  :وتفسر اإلجابة بأن
  األقراص المرنة من أدوات التخزين الخاصة. أ
  .المعلومات تخزن داخل جهاز الحاسوب ضمن ملفات. ب
  ألقراص الصلبة تثبت في الجهاز لتخزين ملفات معينةا. ج
  .البرامƝ األساسية معدة من الشركة وكيفية التصنيع وغيرها. د
  
  :يعمل على) Windows( برنامƝ المستكشف -8
  اكتشاف األخطاء أثناء الكتابة. أ
  إظهار برنامƝ األقراص ومحتوياتها من ملفات ومجلدات. ب
  رƯ لها الجهازاكتشاف األعطال التي يتع. ج
  تحديد مساحة الذاكرة. د
  

  :وتفسر اإلجابة بأن
  المدقق اإلمالئي يكتشف األخطاء ويصححها. أ
   تظهر األقراص ومحتوياتهاWindows, DosبرامƝ . ب
  يتم إدخاله للجهاز للكشف عن األعطال.............. برنامƝ . ج
  .البايت أصغر وحدات لقياس سعة الذاكرة. د
  
  : أجزاء الحاسوب الرئيسية وتستخدم لحفظ البيانات تعتبر من-9
  لوحة المفاتيح. أ
  الفأرة. ب
  الذاكرة. ج
  الماسح الضوئي. د
  

  :وذلك ألن
  لوحة المفاتيح تستخدم إلدخال البيانات إلى الجهاز. أ
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  تستخدم الفأرة كمؤشر للبيانات. ب
  الذاكرة أساسية لجهاز الحاسوب لحفظ البيانات ولها عدة سعات. ج
  الماسح الضوئي يستخدم إلدخال الصور على جهاز الحاسوب. د
  

  : بـRom تقوم ذاكرة -10
  االحتفاظ بالبيانات في جميع األحوال. أ
  فقد البيانات بانقطاع التيار الكهربائي. ب
  االحتفاظ بالبيانات ثابتة بوجود الكهرباء. ج
  ع بانقطاع التياراختزان البيانات المدخلة إلى الحاسوب من المستخدم وتنقط. د
  

  :وذلك ألن
  الذاكرة هامة ألن وظيفتها حفظ البيانات ولكن ليس في كل األحوال. أ
   تفقد بياناتها بانقطاع التيارRamذاكرة . ب
  هي ذاكرة القراءة فقط التي تحتفظ بالبيانات ثابتة بوجود الكهرباء. ج
 Ramتفسر بأنها . د

  
  :Ram ذاكرة -11
  ذاكرة للقراءة فقط. أ
  اختصارات لذاكرة االتصال العشوائي. ب
  وحدة المعالجة المركزية. ج
  وحدة التحكم. د
  

  :ذلك ألنها
  Romذاكرة . أ
  Ramذاكرة . ب
 CPUوحدة . ج

  CUوحدة . د
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  : أصغر وحدة لقياس سعة الذاكرة-12
  (GB)الجيجابايت . أ
  (MB)الميجابايت . ب
  (Byte)البايت . ج
  (Bit)البت . د
  

  :وذلك ألن
  جيجابايت تعادل حوالي ألف ميجابايتال. أ
  1024Kbytesالميجابايت تعادل حوالي . ب
   أجزاء من البت8كونها تعادل . ج
  البت يعادل جزء واحد من أجزاء البايت . د
  

  :تقوم بـ) CPU( وحدة المعالجة المركزية -13
  قياس سعة الذاكرة. أ
  حفظ البيانات في الذاكرتين فقط. ب
  لحاسوبجهاز منفصل عن ا. ج
  بƎجراءات عمليات المعالجة المطلوبة على البيانات. د
  

  :وذلك ألن
  وحدات البايت تستخدم لقياس سعة الذاكرة. أ
  Rom و ذاكرة Ramذاكرة . ب
  الماسح الضوئي جهاز منفصل عن الحاسوب. ج
  )إجراء عمليات منطقية(أهم عمليات وحدة المعالجة المركزية . د
  

  ):CPU( المركزية  تتكون وحدة المعالجة-14
  )Ram-Rom(من ذاكرتين هامتين وهما . أ
  )GB(من أجزاء ومكونات الجيجابايت . ب
  كم وحدة الحساب والمنطق ووحدة التحكم. ج
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   الماسح الضوئيScannerمن لوحة المفاتيح . د
  

  :وتفسر اإلجابة بأن
  )Ram-Rom(الذاكرة تتكون من هاتين الذاكرتين . أ
  عة الذاكرةهذه مكونات قياس س. ب
  أهم وحدات المعالجة المركزية الحساب والمنطق ووحدة التحكم. ج
  أجزاء مهمة لعمل جهاز الحاسوب. د
  

  : جميع ما يلي من أدوات اإلدخال ما عدا-15
  الفأرة. أ
  لوحة المفاتيح. ب
  الشاشة. ج
  الماسح الضوئي. د
  

  :وذلك ألن
  الشاشةالفأرة المؤشر الذي يظهر للتحكم باألشياء على . أ
  لوحة المفاتيح من أهم أدوات اإلدخال. ب
  يظهر على الشاشة كل ما تم إدخاله إليها. ج
  الماسح الضوئي يستخدم إلدخال الصورة للحاسوب. د
  

  Windows يقسم برنامƝ مستكشف ويندوز -16
   مناطق3. أ
   مناطق4. ب
   مناطق6. ج
   مناطق5. د
  

  :لويندوز لهوتفسر اإلجابة بأن الشكل العالم لمستكشف ا
   مناطق رئيسية3. أ
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   مناطق رئيسية4. ب
   مناطق رئيسية6. ج
   مناطق رئيسية5. د
  

  : تحفظ البيانات في الحاسوب على شكل-17
  قوائم خاصة. أ
  ملفات. ب
  برامƝ. ج
  مجلدات. د
  

  :وتفسر اإلجابة بـ 
  عند عملية الحفظ يختار قائمة ملف. أ
  ألن عملية الحفظ تتم ضمن ملفات. ب
  البرامƝ هي التي تنتƝ الملفات. ج
  ال يوجد فرق بين الملف والمجلد. د
  

  : أن ال يتجاوز اسمهDos من شروط تسمية الملف في بيئة -18
   حرف أو رقم80. أ
   رقم18. ب
   حرف18. ج
   أرقام8 أحرف و8. د
  

  : يفيد بأن اوع الملفEXE االمتداد -19
  تنفيذي. أ
  نصي. ب
  دفعي. ج
  تنفيذي نصي. د
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  :ر اإلجابةوتفس
   يعرف بأن امتداد الملف تنفيذيEXE. أ
   يفيد بأن امتداد الملف نصيTXTاالمتداد . ب
   يفيد بأن الملف دفعيBATاالمتداد . ج
  ) دفعي– نصي –تنفيذي (يجب تحديد نوع الملف الواحد فقط . د
  

  : لتحديد مجموعة متتابعة من الملفات نستخدم مفتاح-20
  CTLR. أ
  Shift. ب
  Enter. ج
  Backspace  .د
  

  :وتفسر اإلجابة بما يلي
   إلجراء عملية الحذف أو النسƣ أو النقل لمجموعة من الملفاتCTRLيستخدم المفتاح . أ
   إذا كانت الملفات متتابعةShiftنستخدم المفتاح . ب
   إلدخال البيانات أو األمر الموجه للحاسوبEnterنستخدم المفتاح . ج
  .سح لبيانات ومعلومات خاطئة يراد التخلص منها للمBackspaceيستخدم . د
  

  : مفتاحا الحذف في لوحة المفاتيح هما-21
  Backspace & Spacebar. أ
  Delete & Enter. ب
  Backspace & Delete. ج
  Shift & CTRL. د
  

  :وتفسر اإلجابة بـ
   للمسافة Spacebar للحذف وBackspaceيستخدم . أ
   لǘدخالEnter للمسح و Deleteيستخدم . ب
   أيضاً للمسحDelete للحذف ويستخدم Backspaceيستخدم  . ج
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  . للتحويلShift للحذف أو النسƣ أو النقل و Ctrlيستخدم . د
  

  : يتكون اسم الملف كحد أقصى منDOS  في بيئة -22
   خانة255. أ
   خانات8. ب
  خانة واحدة. ج
   خانة256. د
  

  :وتفسر اإلجابة بـ
  . خانة أرقام وحروف أو كليهما255تكون الملف من  يWindowsفي بيئة . أ
   خانات أرقام أو حروف أو كالهما8يتكون الملف كحد أقصى من . ب
   خانات3أقل امتداد ألي ملف يتكون في العادة من . ج
  خانة على األكثر255الحد األقصى لتكون اسم الملف . د
  

  : يتمون برنامƝ الرسام من-23
  منطقتين. أ
  قثالƚ مناط. ب
  أربعة مناطق. ج
  خمس مناطق. د
  

  :وتفسر اإلجابة بأن
  منطقة الرسم ومنطقة األلوان. أ
  منطقة الرسم ومنطقة األلوان ومنطقة القوائم. ب
  منطقة الرسم ومنطقة األلوان منطقة القوائم ومنطقة أدوات الرسم. ج
  منطقة الرسم واأللوان والقوائم وأدوات الرسم ومنطقة المؤثرات. د
  

  :تم الجزء المحدد من الرسم في الحافظة عند عمل ي-24
  نسƣ. أ
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  لصق. ب
  قص. ج
  صحيحان) أ،ب. (د
  

  :وتفسر اإلجابة بما يلي
  يمكن وضع الجزء المحدد من الرسم في قائمة تحرير واختيار نسƣ. أ
  يمكن يتم لصق الجزء المحدد من الرسم في أي مكان على الشاشة أو في ملف خاص. ب
  ضع الجزء المحدد من الرسم من قائمة تحرير واختيار قص ويمكن أيضاً و. ج
  من التسهيالت لوضع الجزء المحدد من الرسم اختيار النسƣ والقص في أي مكان. د
  

  Windowsلتشغيل برنامƝ مستكشف .................  نستخدم قائمة -25
  البرامƝ. أ
  التحرير. ب
  ملف. ج
  أدوات. د
  

  :وتفسر اإلجابة بـ
   قائمة البرامƝ الختيار أي برنامƝ أساسي من ملحقات الحاسوبنستخدم. أ
  نستخدم قائمة تحرير لعملية النسƣ واللصق. ب
  نستخدم قائمة ملف لتغيير اسم المجلد أو الملف. ج
  ).بحƚ(نستخدم أدوات في تسريع عملية البحƚ عن ملفات أو مجلدات بند . د
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   )4( ملحƼ رƽم 
  دمة في التƜريببعƭ الوساƏل المستخ

  
  
  
  
  
  

  



 

 ١

1

وحدة الحاسوبوحدة الحاسوب
وحدات التخزينوحدات التخزين

  
  
  
  
  
  

2

عرفي وحدات التخزين الثانوية؟

هي األدوات التي تستخدم لتخزين 
المعلومات بشكل دائم بحيث يمكن 

.استرجاعها

  
  
  



 

 ٢

  
  

3

:من وحدات التخزين الثانوية 
القرص المرن1.
القرص الصلب2.
)قرص الليزر(القرص المدمج 3.

  
  
  
  
  
  

4

:اآتبي المصطلح العلمي 

:من وحدات التخزين الثانوية •
.1------------
.2------------
.3------------

أدوات تستخدم لتخزين             ) ( 
. المعلومات بشكل دائم بحيث يمكن استرجاعها

وحدات التخزين الثانوية

القرص الصلب
القرص المدمج
القرص المرن

  



 

 ٣

  
  
  
  
  

5

Floppy Disk)( القرص المرن -1

:يوجد منه أنواع 

 ميجابايت)1.2(  بوصة تكون سعته)5.25(قرص مرن قطره •

 ميجابايت)1.44( بوصة تكون سعته )3.25(قرص مرن قطره •

  
  
  

6

 ؟(Floppy Disk)ما قطر و سعة  القرص المرن 

2

1 

سعة القرص المرنقطر القرص المرن

 (MB) ميجابايت1.2 بوصة5.25

(MB) ميجا بايت 1.44 بوصة3.25

آرم

  



 

 ٤

  
  

7

(Hard Disk) القرص الصلب-2

من وحدات التخزين الثانوية التي •
توجد داخل الجهاز

تقاس سعته بوحدة الجيجابايت •
(GB) 

وهو أسرع من القرص المرن في •
حفظ البيانات واسترجاعها  وأآثر 

أمانًا على البيانات

  
  
  
  
  
  

8

يعتبر القرص الصلب من وحدات التخزين الثانوية الداخلية•
--------------------------------------:  السبب 

القرص الصلب أآثر أمانًا على البيانات من القرص المرن•
----------------------------------------: السبب 

 :علليعللي

 :أآملي   

--------------تقاس سعة القرص الصلب بوحدة 
  



 

 ٥

  
  

9

يعتبر القرص الصلب من وحدات التخزين الثانوية الداخلية•
:السبب 

القرص الصلب أآثر أمانًا على البيانات من القرص المرن•
:السبب 

 :علليعللي

 :أآملي   

تقاس سعة القرص الصلب بوحدة

ألن القرص الصلب موجود داخل جهاز الحاسوب

ال يتعرض للرطوبة أو الغبار ألن القرص الصلب
.أو تالمس األيدي بسبب وجوده داخل الجهاز

(GB)الجيجابايت 
  

  
  
  
  
  

10

(Compact Disk) القرص المدمج -3
(CD)     أو 

يسمى بقرص الليزر•
 )(MB 650تصل سعته إلى •
 :من أنواع األقراص المدمجة•

أقراص مدمجة للقراءة فقط1.

أقراص مدمجة للقراءة والكتابة2.

  



 

 ٦

11

قارني بين األقراص المدمج للقراءة فقط 
واألقراص المدمجة للقراءة والكتابة ؟

األقراص المدمجة للقراءة والكتابةاألقراص المدمجة للقراءة فقط

يتم التخزين عليها مرة واحد فقط 
وبعدها ال يمكن التخزين عليها

ال يمكن حذف أو تعديل محتوياتها

يمكن التخزين عليها ألآثر من مرة

يمكن حذف أو تعديل محتوياتها

  آرم
  
  
  
  
  

12

مشغالت األقراص 
:مشغل القرص 

.لكل نوع من األقراص المدمجة مشغل أقراص خاص بها•

عبارة عن جهاز يوصل بالحاسوب 
ويستخدم لتشغيل القرص

  
  
  



 

 ٧

13

:اآتبي المصطلح العلمي

جهاز يستخدم لتشغيل األقراص                     ) (•
.المرنة والمدمجة ويكون متصًال بالحاسوب

لكل نوع من األقراص المدمجة مشغل أقراص خاص •
.بها

:ضعي عالمة الصواب أو الخطأ 
يمكن تشغيل أقراص مدمجة للقراءة فقط من ) (

خالل مشغل أقراص مدمجة للقراءة والكتابة والعكس
×

مشغل األقراص 

  
  
  
  
  
  

14

:النشاط البيتي 

درجة األمان

في (السرعة 
حفظ البيانات 
)واسترجاعها

السعة
القرص الصلبالقرص المدمجالقرص المرنوجه المقارنة

 ميجابايت1.2
تقاس بالجيجابايت ميجابايت650 ميجابايت1.4

)3GB،40GB،80GB

درجة أمان 
قليلة على 
البيانات

بطيء في حفظ 
البيانات 

واسترجاعها
أسرع من 

القرص المرن
أسرع من القرص 
المرن والمدمج

أآثر أمانًا من 
القرص المرن

أآثر أمانًا من القرص 
المرن والصلب

  آرم
  
  



 

 ٨

  
  

15

اختبار قصير
:اآتبي المصطلح العلمي

جزء من أجزاء الحاسوب يستخدم لحفظ ) (•
.البيانات داخل الحاسوب

أهم جزء في الحاسوب ويقوم بمعالجة ) (•
.البيانات داخل الحاسوب

األدوات التي تستخدم لتخزين البيانات ) (          
.بشكل دائم بحيث يمكن استرجاعها

  
  
  
  
  
  

16

الدرس السابعالدرس السابع
وحدات اإلخراجوحدات اإلخراج

  



 

 ٩

17

عرفي وحدات اإلخراج ؟
هي األدوات التي تستخدم إلخراج المعلومات والنتائج من الحاسوب

: من أدوات اإلخراج في الحاسوب 

الطابعة_ 1
السماعات_ 2

الشاشة_ 3
الرسامات_ 4

  
  
  
  
  
  

18

:اآتبي المصطلح العلمي 

.أدوات تستخدم إلخراج المعلومات من الحاسوب(                        ) •

:من أدوات اإلخراج في الحاسوب 

وحدات اإلخراج

3-----------------

1-----------------

2----------------

4-----------------

الشاشة
الطابعة
السماعات
الرسامات

  
  
  



 

 ١٠

  

19

 الشـاشـة-1
وهي من أهم أدوات اإلخراج وتستخدم لعرض المعلومات 
.والنتائج عليها مباشرة بحيث يمكن قراءتها وتعديلها

  
  
  
  
  
  

20

 الطـابـعـة-2
تستخدم الطابعة إلظهار المعلومات و النتائج على ورق

  
  



 

 ١١

  
  

21

ما هي أنواع الطابعات ؟
 (laser)طابعات الليزر•
 (InkJet)الطابعات النفاثة•
 (Dot Matrix)الطابعات النقطية•

وأفضل أنواع الطابعات هي طابعات الليزر

  
  
  
  
  
  

22

:أآملي 

 لعرض المعلومات والنتائج بشكل مباشر -------تستخدم 1.

.بحيث يمكن رؤيتها وتعديلها قبل طباعتها

. إلظهار المعلومات على ورق--------تستخدم  2.

:من أنواع الطابعات 3.
.1-----------
.2-----------
.3-----------

------------- أفضل أنواع الطابعات هي طابعة 4.

الطابعة

الشاشة

الليزر طابعات
طابعات النفاثة

طابعات النقطية 

الليزر

  



 

 ١٢

  

23

طابعات الليزر أفضل أنواع الطابعات

-------------------------------:السبب

هي طابعات آبيرة تناسب ----------الطابعات 

A3.حجم ورق 

ألنها سريعة

وال تصدر صوت أثناء الطباعة

ومخرجها ذات جودة عالية

العريضة

-:عللي

  
  
  
  
  
  

24

 السماعـات-3
هي أدوات تستخدم إلخراج الصوت من الحاسوب

  
  



 

 ١٣

25

الرسامات
تستخدم لطباعة الرسومات المعقدة على أحجام 

.آبيرة من الورق

  
  
  
  
  
  

26

       

:اآتبي المصطلح العلمي 

.أداة تستخدم إلخراج الصوت من الحاسوب     ) (

أداة تستخدم لطباعة الرسومات المعقدة على )(
.أحجام آبيرة من الورق

السماعات

الرسامات

  
  
  



 

 ١٤

  
  

27

 :آتابي نشاط
 بينما  ------------تعتبرا لفأرة من أدوات •

.-------------تعتبرا الرسامات من أدوات  

:قارني بين
الميكرفون و السماعات

الشاشة و الطابعة

اإلدخال
اإلخراج

من أدوات اإلخراجمن أدوات اإلدخال

  من أدوات اإلخراجمن أدوات اإلخراج
  
  
  
  
  

28

 :آتابي نشاط
بينما  تعتبرا ______  تعتبرا لفأرة من أدوات•

.           ________الرسامات من أدوات

السماعاتالميكروفون

اإلدخال
اإلخراج

يعتبر من أدوات اإلدخال

يستخدم إلدخال الصوت للحاسوب

تعتبر من أدوات اإلخراج

تستخدم إلخراج الصوت من الحاسوب

: قارني بين الميكرفون والسماعات

  



 

 ١٥

29

الطابعةالشاشة
تستخدم إلخراج 
النتائج مباشرة 

بحيث يمكن قراءتها 
وتعديلها

: يوجد منها أحجام مثل
 15 بوصة و 14

بوصة

تستخدم إلخراج 
النتائج على ورق

يوجد منها طابعات 
آبيرة وطابعات 

صغيرة

: الطابعةو الشاشة قارني بين

  
  
  
  
  
  

30

:نشاط بيتي
68أسئلة الكتاب صفحة •
4، 3، 2 ، 1السؤال •

  
  
  



 

 ١٦

  
  

31

الوحدة الثالثة
الدرس األول 

)ويندوز(إدارة نظام التشغيل النوافذ

  
  
  
  
  
  

32

عرفي نظام التشغيل؟

  مجموعة من البرامج التي تمكنا من الوصول 

إلى المعلومات داخل الجهاز والتحكم فيها، 
.وهو حلقة الوصل بين المستخدم والحاسوب

  



 

 ١٧

  
  

33

اذآري أمثلة على أنظمة التشغيل؟

)DOS(نظام التشغيل دوس   •

)Windows( نظام التشغيل ويندوز •

  
  
  
  
  
  

34

؟)ويندوز(ما هي مميزات نظام التشغيل النوافذ 

 سهل االستخدام•

 يزود المستخدم بواجهة رسومية •

 إمكانية فتح أآثر من برنامج في نفس الوقت •

جميع التطبيقات تستخدم واجهة تطبيق واحدة•

  



 

 ١٨

35

خطوات بدء العمل على نظام التشغيل ويندوز ؟خطوات بدء العمل على نظام التشغيل ويندوز ؟

..تأآدي من اتصال الحاسوب بمصدر التيار الكهربائيتأآدي من اتصال الحاسوب بمصدر التيار الكهربائي1.1.

 .شغلي جهاز الحاسوب بالضغط على مفتاح التشغيلشغلي جهاز الحاسوب بالضغط على مفتاح التشغيل2.2.

انتظري لحظات حتى يبدأ نظام التشغيل ويندوز انتظري لحظات حتى يبدأ نظام التشغيل ويندوز 3.3.

بالعملبالعمل

يظهر بعد ذلك الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل يظهر بعد ذلك الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل 4.4.

..بسطح المكتببسطح المكتبويندوز والتي تسمى ويندوز والتي تسمى 
  

  
  
  
  
  

36

 ؟ ؟(Desktop)(Desktop) عرفي سطح المكتب عرفي سطح المكتب

الشاشة الرئيسية لنظام
 . التشغيل ويندوز

اا

  
  
  



 

 ١٩

  

37

األيقونات

شريط المهام
زر ابدأ

:مكونات سطح المكتب

  
  
  
  
  
  
  

38

ما هي مكونات سطح المكتب ؟ما هي مكونات سطح المكتب ؟
 زر ابدأ زر ابدأ--11

.يتم من خالله تشغيل معظم البرامج في الحاسوب

 شريط المهام شريط المهام--22
.ويوجد أسفل شاشة سطح المكتب ويظهر به الوقت والتاريخ وأزرار أخرى

 األيقونات-3
وهي صور بأشكال مختلفة يرمز آل منها إلى برنامج  

جهاز الكمبيوتر : معين مثل الرسام أو أداة معينة مثل
.وسلة المحذوفات

ك
ر
م

  



 

 ٢٠

  
  

39

انهاء العمل و ايقاف تشغيل اجلهاز انهاء العمل و ايقاف تشغيل اجلهاز 

ضعي مؤشر الفأرة على قائمة ابدأ 

  
  
  
  
  
  

40

ثم اضغطي بزر الفأرة األيسر لتظهر لك هذه القائمة 

  



 

 ٢١

41

ثم اضغطي بزر الفأرة األيسر  على ايقاف تشغل الكمبيوتر 

  
  
  
  
  
  

42

تظهر لك مربع احلوار التايل 

ثم بعد ذلك اختاري ايقاف التشغيل من مربع احلوار 

  
  
  



 

 ٢٢

43

عرفي مستكشف ويندوز؟ 

  هو برنامج نستطيع من خالله استكشاف محتويات 
األقراص الموجودة داخل جهاز الحاسوب من 

.ملفات ومجلدات

آرم
  

  
  
  
  
  

44

آيف يمكن تشغيل برنامج مستكشف 
ويندوز؟

البرامجزر ابدأ

ويندوز مستكشف 

البرامج الملحقة

آرم

  
  
  



 

 ٢٣

45

آيف يمكن تشغيل برنامج مستكشف ويندوز؟

  
  
  
  
  
  
  

46

شاشة مستكشف ويندوز

منطقة األقراص 
والمجلدات

منطقة القوائم

منطقة محتويات األقراص 
ك)ملفات ومجلدات(

ك

  
  



 

 ٢٤

47

إلى آم منطقة يقسم برنامج مستكشف 
ويندوز؟

منطقة محتويات األقراص 
)ملفات ومجلدات(

منطقة األقراص
 والمجلدات

ك

آرم
آرم
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قومي باستعراض
؟C محتويات القرص 

آيف تستعرضين محتويات 
قرص؟

  نقوم بالنقر على رمز هذا القرص فتظهر 
.محتوياته في منطقة محتويات األقراص

  
  
  



 

 ٢٥
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:نشاط آتابي
:اآتبي المصطلح العلمي

نظام تشغيل يزود المستخدم بواجهة رسومية ) (•
الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز) (•
برنامج يتم من خالله استكشاف محتويات ) (•

.األقراص الموجودة في جهاز الحاسوب
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:نشاط بيتي
75   صفحة  4 ،3، 2، 1سؤال أسئلة الكتاب •
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   )5( ملحƼ رƽم 
  دليل المعلم  لتدريƧ وحدة الحاسوب 
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  بسم اهلل الرمحن الرحيم
  

  .دليل المعلم لتدريƧ وحدة الحاسوب من كتاب التكنولوƜيا للصƹ السادÛƧ الفصل الدراسي الثاني
  

Ǘمقدمة المعلم: أو:  
دربي مادته وفـق إسـتراتيجية معينـة،                 عزيزي المعلم، دليل المعلم هو األداة المساعدة لكل معلم لت         

فيساعده في تحديد األهداف التعليمية وتجهيز الوسائل الالزمة لتنفيذ األنشطة وتحقيق األهداف التي يرجوهـا               
وهذا الدليل الذي بين يديك سوف يساعدك على تدريس وحدة الحاسـوب مـن كتـاب                . من الدروس المقررة  

  : ويشتمل هذا الدليل على. ية استخدام الوسائل المتعددالتكنولوجيا للصف السادس وفق إستراتيج
  .أهداف الدليل -
 .  للصف السادس" الحاسوب"األهداف العامة لتدريس الوحدة  -

 .الدروس التي تم إعدادها باستخدام الوسائل المتعددة -

 .أهداف الدرس -

 . السابقة وقياسهاتالمتطلبا -

 .الوسائل والمواد الالزمة -

 .اإلجراءات التدريسية -

 .التقويم -

  
ŷدليل المعلم:ثانيا ƹأهدا:  

  :         يمكن أن يسهم هذا الدليل في إفادة المعلم على
  .تحديد األهداف السلوكية وصياغتها سلوكياً بطريقة سليمة -
 .تحديد المادة العلمية المراد تعليمها للطلبة -

 .تحديد الطرق واألساليب الواجب استخدامها في عملية التدريس لهذه الوحدة -

 .تحديد وتجهيز األدوات والوسائل المعينة الواجب توافرها واستخدامها لتدريس هذه الوحدة التعليمية -

 .وضع الخطة الزمنية لتدريس هذه الوحدة تناغماً مع الخطة السنوية للمنهاج -

  
ŷل التعليمية: ثالثاƏللوسا ƹوص:  
المبهمة أو التي تحمل عدة احتمـاالت فـي         يقوم المعلم باستخدام وسائل معينة لتوضيح بعƯ المفاهيم         / أوالً
  .الفهم
الوسائل المعينة هي أدوات يقوم المعلم بتجهيزها لتيسير عملية التعليم ومنها يتوفر كاألعضاء األساسية              / ثانياً

  .لجهاز الحاسوب، ومنها ما يقوم به المعلم من إعداد وتحضير
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في تثبيتها أكثر من حاسة قابلة للحفظ أكثر، ومن هـذه           المعلومات التي تشترك    . صور الوسائل المتعددة  / ثالثاً
  )الصور، الشفافيات، الرسومات، البرمجيات، واألجزاء المادية للحاسوب(الوسائل 

  
ŷالعامة للوحدة: رابعا ƹهداǓا:  

  :         يتوقع من الطالب بعد عرƯ األدوات والوسائل المعينة في تدريس الوحدة أن يكون قادراً على
عريفاً صحيحاً للمفاهيم التكنولوجية الواردة في الوحدة مثل الماسح الضوئي، الذاكرة، وحـدة             يعطي ت  -1

، الملف البـرامƝ،    )وحدات التخزين (، الميجابيت   تقياس الذاكرة، الشاشة، المؤشر، البايت، الجيجاباي     
ـ      )CPU(، وحدة المعالجة المركزية     Ram-Romذاكرة   امƝ ، أدوات اإلدخال، أدوات اإلخراج، برن
Dos   Ɲوبرنام ،Windows          Ɲحفظ البيانات، االمتداد للملفات، لوحـة المفـاتيح بالتحديـد، برنـام ،

  .Widowsالرسام، ومستكشف 
 .Soft ware& Hardwareيصنف أجزاء الحاسوب  -2

 .يتعرف أجزاء الحاسوب واستخداماتها من أجزاء مادية وبرمجيات -3

بين المجلد والملف، يقـارن بـين الملفـات         ، وبين وحدات التخزين و    Rom-Ramيقارن بين ذاكرة     -4
 .النصية والدفعية

 .يحسب سعة الذاكرة للملفات والبيانات المدرجة بالبايت، والميجابيت، والجيجابايت -5

6-  Ɲيفرق بين برنامDos المستكشف Ɲوبرنام  widows. 

 .يستنتƝ معلومات مترابطة في وحدة الحاسوب -7

يذكر أنواع الملفات، يذكر وحدات التخزين، يذكر وظائف        يذكر أجزاء الحاسوب المادية والبرمجيات،       -8
 ).CPU(وحدة المعالجة المركزية 

 .يجيب عن أسئلة الكتاب المدرسي والتدريبات المرافقة من المعلم على هذه الوحدة -9

 .يوضح أهمية استخدام الحاسوب في الحياة العصرية -10

 .يوضح وظائف الحاسوب في العملية التعليمية -11

 .ب استخدام الحاسويطبق عملنا في -12

 .يوضح أهمية استخدام الوسائل المتعددة في شرح الوحدة -13

  
ŷخامسا :Ƨالفصل الثاني) لوحدة الحاسوب( إعداد الدرو:  
  .األهداف السلوكية -
 .المتطلبات األساسية -

 .البنود االختيارية -

 .األدوات المستخدمة -

 .اإلجراءات التدريسية -
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  المكونات المادية للحاسوب: الوحدة
ƱوƮموƧوحدات اإلدخال                                          : الدر ƫ2: عدد الحص  

Ƨالعام للدر ƹدǊيعدد أنواع وحدات اإلدخال ووظيفة كل منها: ال  
  

  :اǓهداƹ السلوكية التعليمية
  يذكر أنواع البيانات المدخلة للحاسوب -1
 يعدد وحدات اإلدخال -2

 يعدد أنواع وحدات اإلدخال -3

 يانات التي تدخلها كل أداةيفرق بين الب -4

 يوضح دور المعالƝ في الحاسوب -5

6- Ɲيعدد أقسام المعال 

 يوضح دور كل من وحدة الحساب والمنطق ووحدة التحكم -7
  

  :التعلم القبلي
  يذكر مبدأ عمل الحاسوب -1
 يعدد مكونات الكيان المادي -2

  

  :الوساƏل التعليمية
  أقالم ملونة لللوح السحري -1
2-  Ɲتقديمي مبرم ƯعرLCD 

 حاسوبجهاز  -3

4- Ɲقطعة للمعال 

 صور ملونة -5
  

  استراتيƜياƖ وƯراƼƏ التعليم والتعلم
  كتابة البند االختباري على السبورة ومناقشة الطلبة -
 .البيانات التي يستقبلها الحاسوب تنقم إلى بيانات نصية، بيانات صورية، وبيانات صوتية -

 وحدات اإلدخال تستخدم إلدخال البيانات إلى الحاسوب -

 دات اإلدخال ومناقشتهايعدد بعƯ وح -

 مناقشة الطلبة في البيانات التي تدخلها كل أداة والتمييز فيما بينها -

 طرح األسئلة من قبل المعلم ومناقشة الطلبة من خالل اإلجابة عن األسئلة -

 عرƯ معالƝ ومناقشة أهميته في جهاز الحاسوب -

 التحكمتنقسم وحدة المعالجة المركزية إلى وحدة الحساب والمنطق ووحدة  -
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 مناقشة الدور الذي يقوم به كل من وحدة الحساب والنطق ووحدة التحكم -

  :وساƏل التقويم
 إعطـاء النتـائƝ     -3 معالجـة البيانـات      -2 استقبال البيانـات     -1:مفهوم الحاسوب بعمليات منها    -

  .والمعلومات
 ...............، .................، .............. البيانات التي يستقبلها الحاسوب  -

 تتم بواسـطتها    -2(           )  من أنواع البيانات الحروف والرموز واألرقام        -1: أكتب المصطلح  -
 (           )إدخال البيانات إلى الحاسوب لمعالجة 

 ..............، ............ ، ............ ، ........... من وحدات اإلدخال  -

 إلدخـال الـصور     -2............... ب تستخدم أداة إدخال      إلدخال بيانات نصية للحاسو    -1: أكمل -
 إلدخال بيانات صوتية للحاسوب تستخدم أداة اإلدخال        -3............ للحاسوب تستخدم أداة اإلدخال     

 ................ أداة إدخال تعتمد على -4........... 

 مالحظة مدى مشاركة الطلبة -

ير البيانات القادمة من وحدات اإلدخال ومت ثم معالجتهـا          تقوم بتحليل وتفس  : أكتب المصطلح : 1س -
 (            )وفقاً ألوامر خاصة 

 تقاس سرعة أداة    -2القلب النابƯ لجهاز الحاسوب     ..........  تعتبر وحدة    -1: أكمل الفراƷ : 2س -
 همـا    تنقسم وحدة المعالجة المركزية إلى قـسمين       -3............... وحدة المعالجة المركزية بـ     

 ........ ، ......... 

 تقوم بتحليل وتفسير البيانات القادمـة مـن وحـدات           -1: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة    : 3س -
 جزء مسئول عن القيام     -2)  وحدة المعالجة المركزية   - وحدة التحكم ج   - وحدة النظام ب   -أ(اإلدخال  

)  وحدة الحساب والمنطق   -النظام ج  وحدة   - وحدة التحكم ب   -أ(بجميع العمليات الحسابية والمنطقية     
 وحدة الحساب والمنطـق     - وحدة النظام ب   -أ( جزء مسئول عن التحكم بكتابة الوحدات األخرى         -3
 ) وحدة التحكم-ج

  

  المكونات المادية للحاسوب: الوحدة
Ƨالدر ƱوƮوحدات اإلدخال                                          : موƫ2: عدد الحص  

  يذكر أنواع الذاكرة الرئيسة: م للدرƧالǊدƹ العا
  

Ƨالسلوكية للدر ƹهداǓا:  
  يوضح وظيفة وحدة الذاكرة -1
 يذكر أنواع الذاكرة الرئيسة -2
 RAM, ROMيفرق بين أنواع الذاكرة  -3
 يذكر وحدة قياس سعة الذاكرة -4
 يذكر خصائص الذاكرة الرئيسية -5
 يعرف مفهوم وحدات التخزين الثانوية -6
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 لتخزين الثانويةيذكر أمثلته على وحدات ا -7

  :التعليم القبلي
  عدد المكونات المادية لجهاز الحاسوب -1
 يذكر أنواع الذاكرة الرئيسية في الحاسوب -2

  

  :الوساƏل التعليمية
1-  Ɲتقديمي مبرم ƯعرLCD   
 حاسوب -2
3- RAM 
 عرƯ تقديمي للدرس -4

5- H.Dقرص مرن، أقراص مدمجة  

 مشغالت أقراص -6
  

  :استراتيƜياƖ وƯراƼƏ التعليم والتعلم
  .ل إجابة الطالب مناقشة الطلبة في وحدة الذاكرة للحاسوبمن خال -
 )ROM، وذاكرة القراءة فقطRAMذاكرة الوصول العشوائي(عرƯ قطع من أنواع الذاكرة  -

- RAM :ذاكرة تخزن فيها البيانات ولكنها تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي. 

- ROM :ر الكهربائيتحتفظ ببيانات ثابتة ال تفقد عند انقطاع التيا. 

 .، شرح مضاعفات وأجزاء هذه الوحدة)Bite(وحدة قياس سعة الذاكرة هي البايت  -

 :طرح األسئلة من قبل المعلم حول الذاكرة الرئيسية -

1-   Þهل تحتفظ الذاكرة الرئيسية بالبيانات بعد انقطاع التيار الكهربي  
 .أدوات تخزن فيها البيانات وال تتأثر بانقطاع التيار الكهربي -2

  )قرص مرن، قص مدمƝ، قرص صلب(شرح وحدات التخزين الثانوية  -
 / علل: واجب بيتي -

  السبب. تعتبر األقراص الصلبة أفضل وحدات التخزين -1
 السبب. تعتبر األقراص المرنة أقل أماناً من األقراص الصلبة -2

  

  :وساƏل التقويم
  يانـات المدخلـة    هـي مـن أجـزاء الحاسـوب الرئيـسية تـستخدم لحفـظ الب              : أكتب المصطلح : 1 س -

  (           )للحاسوب 
  ............، .............  تنقسم الذاكرة الرئيسية إلى نوعين هما -1:    أكمل: 2 س-

  ................. يرمز لذاكرة الوصول العشوائي بـ -2                   
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  ................... بينما يرمز لذاكرة القراءة فقط بـ -3                   
  )ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة القراءة فقط(قارن بين كل من : 3 س-
  ............. تقاس سعة الذاكرة بوحدة -1:  أكمل: 4 س-

  .بايت..........  بت تعادل 8 -2                 
  .بايت........  بت تعادل 32 -3                 
  .بت ........  بايت تعادل10 -4                 

  . مالحظة إجابات الطلبة ومدى المشاركة-
-Ʒو ......... و .........  من أدوات التخزين الثانوية -1:  أكمل الفرا..........  
  ...........و أقراص ...........  تنقسم األقراص المدمجة إلى عدة أنواع منها أقراص -2  
  ...........مجة إال من خالل جهاز يسمى  ال يمكن استخدام األقراص المرنة والمد-3  
   قارن بين األقراص المرنة والليزر والصلبة من حيƚ السعة والسرعة ودرجة األمان-
  

ƫمان  السرعة  السعة  القرǓة اƜدر  
        المرن
ƛالمدم        
        الصلب

  
   المكونات المادية للحاسوب:الوحدة

Ƨالدر ƱوƮ2:                        عدد الحصص وحدات اإلخراج                  :مو  
Ƨالعام للدر ƹدǊأن يعدد أدوات اإلخراج:ال   

  

  :اǓهداƹ السلوكية التعليمية
  يذكر وظيفة وحدات اإلدخال في الحاسوب -1
 يذكر وظيفة وحدات اإلخراج في الحاسوب -2

 يعدد أنواع أدوات اإلخراج في الحاسوب -3

 يعرف مفهوم الملف -4

 يوضح شروط تسمية الملفات -5

 ذكر أنواع الملفات في الحاسوبي -6

 يبين خصائص كل نوع -7

 يميز بين أنواع الملفات من خالل االمتداد -8
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  :التعليم القبلي
  يذكر أنواع أدوات اإلدخال -1
 يذكر مبدأ عمل الحاسوب -2

 

  :الوساƏل التعليمية
  عرƯ تقديمي -1
 صور ملونة -2

 الكتاب المدرسي -3

 جهاز الحاسوب -4

 H.Dشفافيات و  -5
 

  :اƼƏ التعليم والتعلماستراتيƜياƖ وƯر
  طرح األسئلة من قبل المعلم ومناقشة الطلبة من خالل اإلجابة عن األسئلة -
شرح مفهوم وحدات اإلدخال وهي جميع المعدات المستخدمة في إخراج المعلومات مـن الحاسـوب                -

 .وإظهارها بشكل يمكن قراءته أو سماعه

ت، وشرح نوع البيانات التي تخرجهـا       عرƯ بعƯ أدوات اإلخراج مثل الشاشة، الطابعة، السماعا        -
 كل أداة

- Þولماذا Þأيهما أفضل الطابعة النقطية أم الطابعة الليزر 

 طرح األسئلة من قبل المعلم ومناقشة الطلبة من خالل إجاباتهم -

يتم تخزين البيانات في الحاسوب على شـكل ملـف حيـƚ يقـوم              (مناقشة الطلبة في تعريف الملف       -
 )ملف ويقوم الحاسوب بƎعطائه امتداده وتاريƣ تخزينه في الحاسوبالمستخدم بƎعطاء اسم ال

 مناقشة الشروط مع الطلبة -

 )ملفات نصية، ملفات قواعد البيانات، ملفات تنفيذية، ملفات دفعية( -

  تحتوي على بيانات منسقة مثل الرسالة: الملفات النصية •
 تحتوي على البيانات منظمة في سجالت: ملفات قواعد البيانات •

تحتوي على أوامر ينفذها الحاسوب وهي غير قابلة للقراءة من قبل المستخدم            : فات تنفيذية مل •
Ɲوتسمى برام 

 توضح امتداد كل نوع من أنواع الملفات -
  

  :وساƏل التقويم
  . مالحظة مدى مشاركة الطلبة-
  ...........,...........,........... من أدوات اإلخراج -1: أكمل الفراƷ: 1 س-

  أكثر أدوات اإلخراج شيوعاً ويتم إخراج المعلومات النصية ........... -2        
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               والصورية عليها مباشرة
  .إلخراج المعلومات النصية والصورية على ورق.........  تستخدم -3        
  إلخراج الصوت من الحاسوب.........  تستخدم -4        
  . لطباعة الرسوم المعقدة على أحجام كبيرة من الورقتستخدم ........... -5        

  :أذكر أنواع الطابعات: 2 س-
1- .......................... 2- ...........................3-..........................  
  .هي مجموعة من البيانات عن شيء معين: (             ) أكتب المصطلح: 3 س-
  :أكمل: 4 س-

  ...................... تخزن البيانات في جهاز الحاسوب على هيئة -1        
  حروف........... دوس أن ال يتجاوزا اسمه ) DOS( الملف ة من شروط تسمي-2        

  حروف وأرقام    ................             وأرقام بينما في بيئة ويندوز ال يتجاوز اسمه 
  سوبأذكر أنواع الملفات في الحا -3

  
  

  االمتداد  الملف
 TXT  نصي

 COM, EXE  تنفيذي

 BAT  دفعي

 mdb  قواعد بيانات

 هل يمكن تخزين الملف دون اسم أو امتدادÞ: 5س -

   إدارة الملفات والمجلدات في نظام التشغيل:الوحدة
Ƨالدر ƱوƮالمجلدات في الحاسوب                                   :مو ƫ2: عدد الحص  

  ينشƐ مجلد جديد: ام للدرƧالǊدƹ الع
  

  :اǓهداƹ السلوكية التعليمية
  يميز بين األقراص المجلدات والملفات -1
 يفتح الطالب المجلد -2

 أن ينشƐ مجلد جديد -3
 

  :التعليم القبلي
 يكون الطالب قادراً على فتح مستكشف ويندوز -
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  :الوساƏل التعليمية
  C.Dأقراص  -1
 جهاز الحاسوب -2

 L.C.DعرƯ تقديمي  -3

 ƖياƜالتعليم والتعلماستراتي ƼƏراƯو:  
  تظهر المجلدات على شكل بطاقات صفراء -
 المجلد يفتح عن طريق النقر المزدوج على اسم المجلد المطلوب -

  C  صناعة مجلد على القرص : مثالً: إنشاء مجلد -

   Cأنقر بالفأرة على القرص  -1
 من قائمة ملف اختر البند الجديد -2

 نختار األمر مجلد -3

 Enterاضغط على المفتاح  -4
 

  :وساƏل التقويم
  :أكمل الفراƷ: 1س -

  أصفرتظهر المجلدات في الحاسوب على شكل بطاقات لونها  -1
  بالفأرة على المجلد المطلوبالمزدوجيتم فتح المجلد عن طريق النقر  -2

  )المجلد يحتوي مجلدات وملفات(ما هي محتويات المجلدÞ : 2س -
 )ول إلى الملفاتسهولة وسرعة الوص(ما أهمية المجلدات في الحاسوبÞ : 3س -

 : نشاط بيتي -

  .............، ............. ملف ، : أكمل خطوات إنشاء مجلد -1
2- Þما عدد المجلدات التي يمكن إنشاءها في الحاسوب 

3-   Þالمحتويات ƚما الفرق بين المجلد والملف من حي  
   إدارة المجلدات والملفات في نظام التشغيل:الوحدة

Ƨالدر ƱوƮلدات والملفات                             التعامل مع المج:موƫ2 :عدد الحص  
  Ƨالعام للدر ƹدǊيتعامل الطالب مع المجلدات والملفات بشكل جيد مثل          :ال )      ƣتغيير االسـم، النقـل، النـس ,

  )الحذف
  

  :اǓهداƹ السلوكية التعليمية
  يغير الطالب اسم المجلد -1
 ينقل المجلد من مكان إلى آخر -2

 إلى آخرينسƣ المجلد من مكان  -3
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 يحذف مجلد -4

 يحدد مجموعة ملفات متتابعة -5

 يحدد مجموعة ملفات متفرقة -6

7- ƚيفتح مربع الحوار بح 

 يكتب اسم الملف وامتداده بطريقة سليمة -8

 يبحƚ عن ملفات بمعرفة حرف واحد من اسمه وامتداده -9
 

  :التعليم القبلي
 يجب أن يكون الطالب قادراً على إنشاء مجلد -1

 )االسم واالمتداد( أن اسم الملف يتكون من جزأين ينبغي على الطالب أن يعرف -2
  

  :الوساƏل التعليمية
  جهاز حاسوب -1
 الكتاب المدرسي -2
 

  :استراتيƜياƖ وƯراƼƏ التعليم والتعلم
   تحديد المجلد المراد تغيير اسمه-1 -

   من قائمة ملف نختار إعادة تسمية-2   
   ثم يقوم بكتابة االسم الجديد-3   
  Enterاح  الضغط على مفت-4   
   تحديد ملف-1 -

   من قائمة تحرير نختار قص-2   
   النقر بالماوس في المكان الذي نريد النقل إليه-3   
   من قائمة تحرير نختار البند لصق-4   
   تحديد المجلد-1 -

   2-ƣمن قائمة تحرير نختار نس   
   النقر بالماوس في المكان الذي نريد النسƣ إليه-3   
   تحرير نختار البند لصق من قائمة-4   
   تحديد المجلد-1 -

   من قائمة ملف نختار حذف-2   
   ثم تحديد آخر مجلدShift نحدد أول ملف ثم الضغط على -
   ثم تحديد باقي الملفات األخرىCtrl نحدد أول مجلد ثم االستمرار بالضغط على -
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   طرح األسئلة من قبل المعلم واإلجابة من قبل الطلبة   -
  خطوات فتح مربع الحوار بحƚ ومن ثم قيام الطلبة بهذه العملية بشكل جيد شرح -
   كتابة اسم الملف ، ثم كتابة االمتداد-
   شرح كيفية البحƚ عن الملفات بمعرفة جزء من اسم الملف وامتداده-
  
  

  :وساƏل التقويم
  .................من قائمة ............. لتغيير اسم مجلد نختار البند : 1س -
 : أكتب المصطلح: 2س -

  (             ) عمل نسخة من مجلد ونقله لمكان آخر مع اختفاء األصل               -1
 (             ). عمل نسخة طبق األصل للمجلد ونقله لمكان آخر مع االحتفاظ باألصل -2

 ................من قائمة ..............  لحذف مجل نختار البند -1: 3س -

  مع الفأرة............  لتحديد مجموعة ملفات متتابعة يستخدم مفتاح -2          
  مع الفأرة..........  لتحديد مجموعة ملفات متفرقة نستخدم مفتاح -3          

   مالحظة إجابات الطلبة-
   مالحظة عمل الطلبة-
   وامتداده نصي G ابحƚ عن ملف يبدأ اسمه بحرف -
  :صيƸ البحƚ التاليةما تعني :  نشاط بيتي-

)   *.exe: ………….. , N*.*: ……………, *ED.TXT: ……………(  
  

   برنامƝ معالجة النصوص                                   :الوحدة
Ƨالدر ƱوƮالنصوص:مو Ɲمعال Ɲوورد" تشغيل برنام                    "ƫ2 :عدد الحص  

Ƨالعام للدر ƹدǊحة يشغل برمجية وورد بطريقة صحي:ال  
  

Ƨالسلوكية للدر ƹهداǓا :  
  يشغل برمجية وورد -1
2- Ɲيذكر مكونات الشاشة الرئيسة للبرنام 

 يغلق برنامƝ وورد بطريقة صحيحة -3

 يعدد أسماء القوائم في برنامƝ وورد -4

 ينتقل بين القوائم باستخدام الفأرة  -5
 

  :التعليم القبلي
  بذكر أمثلة على برامƝ معالجة النصوص -1
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2- Ɲالرساميذكر مكونات شاشة برنام  

  
  :الوساƏل التعليمية

  جهاز الحاسوب -1
2-  Ɲتقديمي مبرم Ưعر ƯيعرL.C.D 

 H.Dشفافيات، جهاز  -3

  :استراتيƜياƖ وƯراƼƏ التعليم والتعلم
  طرح أسئلة من قبل المعلم واإلجابة من قبل التالميذ -
- Ɲالتقديمي ثم تكليف الطلبة بتشغيل البرام Ưشرح خطوات تشغيل برمجية وورد باستخدام العر 

 رح مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامƝش -

 غلق البرنامƝ عن طريق النقر على زر اإلغالق -

- Ɲشرح المربع الحواري الذي يظهر بعد إنهاء البرنام 

 طرح األسئلة من قبل المعلم ومناقشة إجابات الطلبة -

 توضيح القوائم الموجودة في برمجة وورد -

 شرح كيفية التنقل بين القوائم باستخدام الفأرة -
 

  :وساƏل التعليم
  مالحظة دقة عمل الطلبة -
 أكتب خطوات تشغيل برنامƝ ميكروسوفت وورد : 1س -

 ابحƚ عن طريقة أخرى لتشغيل برمجية وورد: نشاط عملي -

 : أكمل الفراƷ: 2س -

  ........و ........ و ........ من مكونات الشاشة الرئيسة لبرنامƝ وورد  -1
 ............. وزر ............ وزر ........... ر يحتوي شريط العنوان على ثالƚ أزرار وهي ز -2

  ....................-1يمكن الخروج من برمجية معالƝ النصوص وورد بأكثر من طريقة ومنها  -3

  2-....................  

  ما الفرق بين األمر إغالق و األمر إنهاء الموجودة في قائمة ملفÞ: نشاط بيتي -
 مالحظة إجابات الطلبة -

 ذكر أسماء القوائم التي تظهر في برمجية ووردأ -

، وهناك طريقة أخرى للتنقل بين القوائم       ............. يتم التنقل بين القوائم والتعامل معها باستخدام         -
  .والتعامل معها، أذكرها

   برنامƝ معالجة النصوص:الوحدة
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Ƨالدر ƱوƮأشرطة األدوات                                     :مو      ƫ2 :عدد الحص  
Ƨالعام للدر ƹدǊال:Ɲيظهر ويخفي أشرطة األدوات في البرنام   

  

  :اǓهداƹ السلوكية التعليمية
1- Ɲأشرطة األدوات الموجودة في البرنام Ưيذكر بع  
 أشرطة األدوات) يخفي(يظهر  -2
 

  :التعليم القبلي
 يتعامل مع القوائم بشكل سليم -
  

  :الوساƏل التعليمية
 جهاز الحاسوب -
  

  : وƯراƼƏ التعليم والتعلمƖاستراتيƜيا
  تكليف الطلبة بالتنقل بين القوائم بالفأرة وبلوحة المفاتيح -
 عرƯ أشرطة األدوات الموجودة في برنامƝ وورد -

 أشرطة األدوات) إخفاء(شرح طريقة إظهار  -
 

  :وساƏل التقويم
  مالحظة دقة عمل الطالب -
 .تر أشرطة األدواتانتقل بالفأرة إلى قائمة عرƯ ثم اخ: 1نشاط عملي -

ــابي - ــشاط كت ــريط أدوات  : 1ن ــامƝ وورد ش ــي برن ــرطة األدوات ف ــن أش و ............. م
 ..................و.................. 

 .قم بƎخفاء شريط  األدوات تنسيق ثم قم بƎظهاره: 2نشاط عملي -

 أكتب خطوات إظهار شريط األدوات تنسيق: 2نشاط كتابي -

  
  ة النصوص برنامƝ معالج:الوحدة

Ƨالدر ƱوƮإدخال وتعديل النص                                      :مو ƫ2 :عدد الحص  
Ƨالعام للدر ƹدǊدخال نص ويجري تعديالت عليه:الƎيقوم الطالب ب   

  
  

Ƨالسلوكية للدر ƹهداǓا :  
  يكتب نصاً بسيطاً قي برمجية وورد -1
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 ينتقل داخل النص -2
 

  :التعليم القبلي
 لمفاتيح في طباعة الكلماتاستخدام لوحة ا -
 

  :الوساƏل التعليمية
  جهاز الحاسوب -1
 أوراق عمل -2
 

  :استراتيƜياƖ وƯراƼƏ التعليم والتعلم
  طرح أسئلة حول مكونات لوحة المفاتيح ومناقشتها مع الطلبة -
 Backspace, Delete ومفتاح Enterتوضيح عمل مفتاح  -

 يتم التنقل داخل النص باستخدام األسهم -
 

  :يموساƏل التعل
  في ورقة العمل" 1"تطبيق نشاط رقم : 1نشاط عملي -
 في ورقة العمل" 2"تطبيق النشاط رقم : 2نشاط عملي -

 :أكتب وظيفة المفاتيح التالية: نشاط كتابي -
 

  الوưيفة  المفتاح
    مسطرة المسافة

Enter   
Backspace   

Delete   
    

  
   برنامƝ معالƝ النصوص:الوحدة

Ƨالدر ƱوƮص وحفظها                                 تحرير النصو:موƫ2 :عدد الحص  
Ƨالعام للدر ƹدǊيكتب باللغة العربية واالنجليزية ويحفظ المستند:ال   

  
  :اǓهداƹ السلوكية التعليمية

  يكتب نص باللغة العربية أو اللغة االنجليزية -1
 يحفظ المستند باسم معين -2
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  :التعليم القبلي
  )Enter, Backspace, & Delete(ثل معرفة وظائف بعƯ المفاتيح م

  

  :الوساƏل التعليمية
  جهاز حاسوب -1
 H.Pشفافيات ، جهاز  -2

 ورقة عمل -3
 

  :استراتيƜياƖ وƯراƼƏ التعليم والتعلم
  طرح األسئلة حول استخدام بعƯ المفاتيح ومناقشة اإلجابات مع الطلبة -
 شرح طريقة تحويل الكتابة إما باللغة العربية أو االنجليزية -

 :قة حفظ المستند وذلكشرح طري -

  من قائمة ملف نختار األمر حفظ أو النقر بالفأرة على أداة الحفظ من شريط األدوات -1
 تحديد مكان حفظ الملف ثم كتابة اسم الملف -2

 انقر بالفأرة على زر حفظ -3

  :وساƏل التقويم
  تنفيذ بعƯ اإلجراءات من إضافة وحذف وتعديل على النص): تحرير النصوص: (أكتب المصطلح -
  اليسارShift مع Alt اليمين، Shift مع Altما وظيفة المفاتيح التالية  -

 تطبيق النشاط في ورقة العمل: نشاط عملي -

 بعد حفظ الملف والتغييرات التي حدثت في شريط العنوان -

  
   برنامƝ معالƝ:الوحدة

Ƨالدر ƱوƮتنسيق النصوص                                         :مو ƫ3: عدد الحص  
Ƨالعام للدر ƹدǊيتعامل مع شريط األدوات تنسيق في عملية تنسيق النص:ال   

  
  :اǓهداƹ السلوكية التعليمية

  يغير حجم الخط ونمطه -1
 يغير سمات الحروف -2

 يغير محاذاة النص -3
 

  :التعليم القبلي
  ينبغي على الطالب أن يكون قادراً على تظليل نص معين
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  :الوساƏل التعليمية
  جهاز حاسوب -1
  عملأوراق -2
 

  :استراتيƜياƖ وƯراƼƏ التعليم والتعلم
  طرح األسئلة من قبل المعلم حول تظليل النصوص والتطبيق على األجهزة من قبل الطالب -
شرح كيفية تغييرهم الخط ونوعه بعد تظليل النص يتم تغيير حجم الخط نوعه مـن شـريط األدوات                   -

 وتنسيق

غامق مرة ومائل في المرة الثانية ومسطرة فـي         من النشاط السابق يغير الطالب سمات اسمه ليصبح          -
 المرة الثالثة

من خالل النشاط السابق يغير الطالب محاذاة النص إلى اليمين مرة ومرة أخرى يجعله فـي وسـط                   -
 الصفحة ومرة محاذاة لليسار

 

  :وساƏل التقويم
  .لوحة المفاتيحأكتب النص التالي وظلله، يتم تظليل النص بواسطة الفأرة أو بواسطة : نشاط بيتي -
 : نشاط كتابي -

  كيف يتم تظليل النص بواسطة لوحة المفاتيح -1
  أحد مفاتيح األسهمShiftالضغط على المفتاح  -2

  ":1"نشاط عملي  -
  أكتب اسمك ثالƚ مرات -1
 أظهره بحجم مختلف كل مرة -2

 أظهره بنوع مختلف في كل مرة -3

  :أكمل الفراƷ: نشاط كتابي -
  ..............لتغميق النص نختار األداة  -1
 ...............إلمالة النص نختار األداة  -2

 .............لتسطير النص نختار األداة  -3

قم بمحاذاة اسمك على الجهة اليمنى مرة ووسطه مرة أخرى وفي الجهة اليسرى مرة             ":2"نشاط عملي    -
 أخيرة

 :ما وظيفة األدوات التالية -
 

       
  

 



 150

   برنامƝ معالƝ النصوص:الوحدة
Ƨالدر ƱوƮحفظ المستند واسترجاعه                                 :مو ƫ2 :عدد الحص  

Ƨالعام للدر ƹدǊتعرف على طرقة حفظ واسترجاع المستند:ال   
  

  :اǓهداƹ السلوكية التعليمية
  يحفظ المستند باسم معين -1
 يحفظ تعديالت ملف محفوظ باسم آخر -2

 يقارن بين األمر حفظ واألمر حفظ باسم -3

  المستنديوضح أهمية حفظ -4

 يسترجع ملف محفوظ -5
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  :التعليم القبلي
 Ɲيفتح مستند جديد في برنامword  

  

  :الوساƏل التعليمية
 جهاز حاسوب -1

  

  :استراتيƜياƖ وƯراƼƏ التعليم والتعلم
  طرح األسئلة من قبل المعلم ومناقشة اإلجابات مع الطالب -
 شرح خطوات حفظ الملف -

 أو في مستند باسم آخرشرح خطوات حفظ التعديالت على نفس المستند  -

 يحفظ التعديالت على نفس المستند األصلي: حفظ -

 يحفظ التعديالت في مستند باسم آخر مع بقاء المستند األصلي دون تعديل: حفظ باسم -
 

  :وساƏل التقويم
  أذكر خطوات حفظ المستند: 1س -
 ما الفرق بين األمر حفظ واألمر حفظ باسم: 2س -

 :تاليالسترجاع ملف محفوظ نتبع ال: 3س -

  ...............نختار األمر ............. من قائمة  -1
 تحديد الملف المراد فتحه -2

 ................الضغط على الزر  -3

  
   شبكة المعلومات العالمية :الوحدة

Ƨالدر ƱوƮمفهوم شبكة االنترنت                                     :مو ƫ2 :عدد الحص  
Ƨالعام للدر ƹدǊى شبكة االنترنت وأنواع شبكات الحاسوب يتعرف عل:ال  

  

  :اǓهداƹ السلوكية التعليمية
  يذكر مفهوم شبكة الحاسوب -1
 يوضح فائدة شبكة الحاسوب -2

 يعدد أنواع شبكة الحاسوب -3

 يذكر مفهوم شبكة االنترنت -4

 يذكر الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت -5

 يقارن بين البريد االلكتروني والبريد العادي -6

 االنترنت في الحياة اليوميةيوضح أهمية  -7
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  :التعليم القبلي
  ينبغي على الطالب أن يذكر بعƯ وسائل االتصال -1
 يوضح أهمية الحاسوب في حياتنا اليومية -2
 

  :الوساƏل التعليمية
 جهاز حاسوب -1
2- L.C.D  
 ورقة عمل -3

4- Ɲتقديمي مبرم Ưعر 
 

  :استراتيƜياƖ وƯراƼƏ التعليم والتعلم
  بة من قبل الطالب ومناقشة إجاباتهم من قبل المعلم واإلجاةطرح األسئل -
تكليف المجموعات بالبحƚ عن مفهوم شبكة الحاسوب من خالل العرƯ التقديمي وحل نشاط رقـم                -

 في ورقة العمل على جهاز الحاسوب، ثم عرƯ إجابات بعƯ المجموعات لجميع الطالب" 2"

 من خالل العرƯ التقديمي يتم التعرف على أنواع الشبكات -

  السابق يتم التعرف على مفهوم شبكة االنترنت وبعƯ المصطلحات الخاصة بهاتكرار النشاط -

 طرح األسئلة من قبل المعلم ومناقشة إجابات الطلبة -

 أوضح خدمات االنترنت من خالل العرƯ التقديمي  -

 شرح مزايا البريد االلكتروني -

 مناقشة أهمية االنترنت في انجاز بعƯ المهام -
 

  :وساƏل التقويم
  : أذكر بعƯ وسائل االتصال: نشاط قبلي -

1-  ...............2- ................ 3-..............   
  في ورقة العمل" 1"حل نشاط رقم  -
 من ورقة العمل" 2"حل نشاط رقم  -

 من ورقة العمل" 3"حل نشاط رقم  -

 ":×"أو " √"ضع إشارة : نشاط ختامي -

   (     )   يمكن إنشاء شبكة حاسوب مكونة من جهاز واحد-1
   (      )   من مزايا شبكة الحاسوب إمكانية مشاركة الطابعة-2
  (      )   عبر الدول LAN تتصل أجهزة الحاسوب وشبكة -3
   (      )   تسمى شبكة االنترنت بشبكة المعلومات العالمية-4
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  أنواع الشبكات:  أكمل المخطط التالي-
   

  
 
  نترنتاذكر بعƯ الخدمات التي تقدمها شبكة اال -
 الجهد/ التكلفة/ قارن بين البريد االلكتروني والبريد العادي من حيƚ السرعة -

إذا أردت جمع معلومات لعمل بحƚ عن طريق االنترنت، قارن ذلك مع فترة مـا قبـل                 : نشاط بيتي  -
 االنترنت

  
   الملفات والمجلدات في الحاسوب:الوحدة

Ƨالدر ƱوƮمراجعة                             :مو                      ƫ2 :عدد الحص  
Ƨالعام للدر ƹدǊالتعامل مع المجلدات والملفات:ال   

  

  :اǓهداƹ السلوكية التعليمية
  يذكر أنواع الملفات داخل جهاز الحاسوب -1
  وويندوزDosيحدد شروط تسمية الملف في بيئة  -2

 يوضح كيفية تحديد مجموعة من المجلدات أو الملفات -3

 طرق اسمه وامتدادهيبحƚ عن الملفات عن  -4

 إنشاء مجلد جديد -5
 

  :التعليم القبلي
 ينبغي على الطالب أن يذكر أنواع الملفات في الحاسوب -
  

  :الوساƏل التعليمية
  كراسة المراجعة  -1
 الكتاب المدرسي -2
 

  :استراتيƜياƖ وƯراƼƏ التعليم والتعلم
  توضيح المواضيع المختارة للمراجعة -
 مناقشة حلول الطالب -
 

  :وساƏل التقويم
  حل السؤال األول من الكراسة -
  حل السؤال الثاني من الكراسة -
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  جدول المفاهيم
  
  

  الدǗلة اللفظية  المفǊوم  الرقم

  وحدات االدخال   .1

  
هي المعدات المستخدمة فـي ادخـال البيانـات مـن           

  .المستخدم الى الحاسوب
  

2.   Ơلوحة المفاتي :Keyboard  

  
, ة المفاتيƠ هي من اشهر وحدات االدخال وأقـدمها        لوح

تستخدم الدخال البيانات النصية سواء حروف أو أرقام        
 منطقة األرقام   0أو رموز وتتكون من عدة مناطق هي        

  ) F1, E2 الوظائف – األسهم - الحروف–
  

  ) Mouse: ( الفƋرة   .3
  

  
أهم أداة ادخال تعتمد على توجيǊ مؤشر متحرǁ علـى          

جهاز بحجم قبضة اليد في اسفلǊ كـرة        , لفƋرةالشاشة وا 
والـزر  , صغيرة أو أشعة وفي أعالǉ زران أو عجلـة        

  .األيسر هو األكثر استخداماً
  

 (Scanner )الماسƠ الضوئي    .4

  
هو جهاز يستخدم الدخال الصور الثابتة الى الحاسـوب         

  .والصور قد تكون صور نصية أو عادية
  

5.   
) الالقط الصوت ( الميكروفون 

Microphones 

  
  .أداة تستخدم الدخال الصوت الى الحاسوب

  

 ( Camera )الكاميرا    .6
 

  
منها الكاميرا الرقمية   , وهي أداة تستخدم الدخال الصور    

ومنها  كاميرا الويب وتستخدم     , وتستخدم اللتقاط الصور  
  .للتواصل المرئي عبر االنترنت

  

7.   Ɯوحدات االخرا  

  
معلومـات مـن    هي المعدات التي تستخدم الخـراƜ ال      
  .الحاسوب الى المستخدم بƋشكالها المختلفة

  
  

 ( Monitor )الشاشة    .8
هي من أهم أجـزاء الحاسـوب حيـث يـتم عـرض             
المعلومات والنتائج والرسومات عليها بـشكل مباشـر        

  .وتختلف في شكلها ونوعها وحجمها

   ( Printer )الطابعة    .9
 تستخدم الطابعة الظهار النتائج على الـورق بƋحجـام        
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مختلفةÜ سواء كانت تلǁ النتائج صورية أو نصية ومنها         
  .الملون والغير ملون

  

  الƦاكرة الرئيسة.10

  
هي مساحة تخزينية داخل الحاسوب تقـوم باالحتفـاظ         

  )الƦاكرة الداخلية ( بالبيانات لحين الحاجة اليها وسمى 
  

  الƦاكرة الثانوية.11

  
 ثابت  هي أدوات لتخزين البيانات بشكل دائم منها ما هو        

 ).الƦاكرة الخارجية( ومنها ما هو متنقل وتسمى  
  

12.
 القرص المرن 

( FD ) Floppy Disk 

  
هو وحدة تخزين متنقلةÜ مربع الشكلÜ لǊ سعة تخزينية         
  .صغيرة وسرعة متدنية في تخزين البيات واسترجاعها

  

 Compact Disk )القرص المدمج .13
) CD 

  
ـ         صل سـعتǊ   وحدة تخزينية متنقلة Ʀات شكل دائـري ت

 ميجا بايت ويعتبر أكثر أمانـاً مـن         700التخزينية الى   
  .القرص المرن

  

 ( Hard Disk )القرص الصلب .14
HD 

  
وحدة تخزينية ثابتة داخل وحدة النظـام ويوجـد نـوع           
متنقل ويتميز بسعة تخزينية تصل الى مئـات الجيجـا          
بايت ولǊ سرعة عالية جداً فـي تخـزين المعلومـات           

ر أكثر أمانـاً مـن بـاقي وحـدات          واسترجاعها ويعتب 
  .التخزين

  

 ( Byte )البايت .15

  
هي وحدة قياس سعة الƦاكرة وهو خير من الƦاكرة يكفي          

 8لتخزين رمز أو حرف أو رقم فقط ويتكون من البايت     
  Bit) بت ( 

  

وحدة المعالجة  : CPUوحدة .16
 المركزية

  
هي أهم أجزاء الحاسوب حيث تقوم بـاجراء عمليـات          

المطلوبة على البيانات وفقاً لتعليمات المستخدم      المعالجة  
وتعتبـر  ) المعـالج   ( أو البرنامج المنفƦ ويطلق عليها      

  .دماƷ الحاسوب, وحدة المعالجة المركزية
  

  نظام التشغيل.17

  
عبارة عن مجموعـة    , وهو أهم أجزاء الكيان البرمجي    

برامج يعمل كوسيط بين المستخدم والحاسوب وبدونǊ ال        
  .تفيد من الحاسوبيمكن أن نس
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 File: الملف.18

  
هو عبارة عن مجموعة من البيانات الواضحة عن شيء         
معين ومنها الملفات النصية وقواعد البيانـات وملفـات         

  .تنفيƦية
  

  االمتداد.19
  

هو عبارة عن مجموعة من الرموز ثالثة فƋكثر وتمـدد          
  .نوع الملفÜ تكتب بعد اسم الملف بعد النقطة

 Shiftمفتاح .20
  
تخدم اƦا كانت الملفات متتابعة وللتحويل فـي حالـة          يس

  ALTتغيير لغة الكتابة بالضغط مع 

 – Backspace )مفتاحا الحƦف .21
Delte ) 

  
 للمسافة والتباعد وأيضاً للحƦف     Backspaceويستخدم  

  deleteوالمسƠ كما هو الحال في المفتاح 

  DOSملف .22

  
 )الصـدار  وهو في نظام التشغيل القديم ونظام النوافƦ ا

Win3, X ) ويجب أال يتعدى اسم الملف ثمانية رموز 
ويجب على المستخدم أن    )  ثنائهما   – حروف   –أرقام  ( 

  .يحدد االمتداد وأال يتعدى ثالثة رموز

  برنامج الرسام.23

  
وهو برنامج مصمم في أربعة منـاطق وهـي منطقـة           
الرسم ومنطقة األلوان ومنطقة القةائم ومنطقـة أدوات        

  .الرسم

  قائمة البرامج.24

  
وهي القائمة األساسية المصممة على جهاز الحاسـوب        
وتستخدم الختيار أي برنامج أساسـي مـن ملحقـات          

  .الحاسوب والسير من خاللǊ في البرامج المعدة
  

 Windowsبرنامج المستكشف .25

  
وهو برنامج يظهر األقراص ومحتوياتها مـن ملفـات         

     ǉمن قائمـة    ومجلدات من ملفات ومجلدات ويتم اختيار 
البرامج فالبرامج الملحقة  ومـن ثـم الـضغط علـى            

  ( windows )مستكشف 

 ƦROMاكرة .26

  
وهي Ʀاكرة للقراءة فقط وتحتفظ بالبيانات ثابتة بوجـود         
الكهرباء وال تفقد بياناتها عند انقطاع التيار الكهربـائي         

  .وال يمكن التعديل على محتوياتها
  

 ƦRAMاكرة .27

  
 االتـصال العـشوائي وتقـوم       وهي اختصارات لƦاكرة  

بتخزين البيانات المدخلة الى الحاسوب مـن المـستخدم         
بشكل مؤقت حتى يم معالجتها وتفقد معلوماتها بانقطاع        

  .التيار الكهربائي عنها وتسمى بالƦاكرة المتطايرة
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- There is no statistical differences among the level () before and after the use  of  
multimedia, especially in adjusting the alternative visions among the six-grade 
students of high learning level. 
 
-There is no statistical differences of level () before the use of multimedia,   in terms 
of adjusting the alternative visions among the six-grade students  of low learning 
level.  
 
-There is no statistical differences among the level () in terms of alternative visions of 
six-grade students, before and after the test. Such dispraise is attributed to the use of 
multimedia. 
 
A group of students has been selected as an experimental category, after having been 
subjected to an independent factor, with the help of multimedia. The experiment 
meant to measure the effect of the sub-factor   
(Modification of alternative scientific conceptions).  
 
The study has been implemented in the second term of the school year 2006-2007. 
 
To achieve its required results, a personal test has been set to measure the alternative 
visions and the teacher's guide. The test selected, has been the Man Wenty one; used 
to identify the significance of female students' individual differences in terms of their 
learning level.   
  
The results were as follows:  
 

• Spread of wrong conceptions among students as shown in table 10  
• Those who used multimedia for alternative visions  have been distinguished 
• There have been differences of the level of alternative technological concepts,  

among female students whose learning level has been high  
• Female students whose learning level is low have had differences among them. 

This is because their positive use of multimedia.  
 
In light of above-mentioned results, the researcher has recommended the following:  

• The necessity to conduct personal diagnostic exams to figure out alternative 
visions for alternative scientific technological concepts. 

• The necessity to conduct a special training for teachers on how to  use a 
computer incidentally 

• Holding workshops for teachers to train them on how to identify and deal with 
alternative scientific visions among students. 

• The necessity to use modern strategies to modify the alternative visions of 
scientific conceptions. 

• The necessity to ensure laboratories at schools, with installing a positive 
atmosphere to bridge the gab between theory and practice. 
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Abstract 
 

 A human being is varied from other creatures on earth for his/her variety of 
thoughts, ideas, information and conceptions. Some humans hold the same 
conceptions; others hold separate or wrong thoughts as some others bear completely 
different knowledge.  
 
Current and previous studies have undertaken a thorough understanding of such 
phenomenon for the best of tackling rise of traditional scientific conceptions among 
students at the expense of modern ones.  
 
These studies have highlighted inability of traditional teaching methodologies to 
modify such old-fashioned conceptions. Based on the fact that scientific conceptions 
play an important role in the learning process, especially modeling individuals' lives 
in the right way, the said studies have meant to figure out the impact of multimedia in 
ad justifying the alternative technological conceptions among students of the six-
grade level at Gaza's schools. 
 
 The studies have been based on one main question; what's the impact of multimedia 
in modifying alternative technological conceptions among the sixth-grade school 
children in Gaza. 
 
The question has been divided into the following sub-questions: 
 

1. What are the alternative technological concept of the six-grade students in 
Gaza? 

 
2. Are there statistical differences in terms of the alternative visions, just before 

and after testing of the six-grade students and are such differences attributed to 
the use multimedia? 

 
3. Are there statistical differences between the alternative visions among those 

with high level of performance, even after being tested? and are such 
differences attributed to the use of multimedia?. 

 
4. Are there statistical differences in terms of the alternative visions among 

students of low learning level, before or after the test?, and are such disparities 
attributed to use of multimedia.  

 
To answer such a question, the following study theses have been used:  
 
- There are statistical disparities among students with low learning level, particularly 
those of the six-grade level. 
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