




 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 ( ®PhETدليل استخدام برمجيات )

 للمرحلة الثانوية الفيزياءفي تدريس 
 

 إعداد:

 الّلـي الجـلـن عــمد بـحـمد.   دـيـد الرشـمـد بن حـــالـــخد.  

 يــسعيد بن حسين آل محد.  إبراهيم بن محمد األسمريد. 
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 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
 أفكر -مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات
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هذا الدليل صادر عن مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات )أفكر(، 

 بكلية الرتبية عرب جلنة متخصصة من املعدين يف املركز.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدليل بدعم من: تم إنجاز هذا

 مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات،

 جامعة الملك سعود -كلية التربية





 

 و

 

 مقدمة
( أحد املشروعات الرائدة يف جمال تقنيات تعليم العلوم ®PhET -ميثل املوقع اإللكرتوني املعروف اختصارًا )ِفت

 Carlاحلائز على جائزة نوبل: كارل وامين )م(؛ على يد العامل الفيزيائي  2002والرياضيات، وقد ُأسس هذا املشروع يف العام )

Wieman.ويقدم هذا املوقع عددًا من برجميات احملاكاة التفاعلية بشكل جماني، باإلضافة إىل مصادر أخرى داعمة للمعلمني .) 

يز البحثي ُهيئت الربجميات، واملوقع اإللكرتوني اخلاص بها باللغة العربية، عن طريق مشروع تعاون مشرتك بني مركز التم 

( جبامعة كولورادو، وقام على هذا املشروع أساتذة ®PhETيف تطوير تعليم العلوم والرياضيات )أفكر( جبامعة امللك سعود، ومشروع )

 متخصصون يف الرتبية العلمية، جنبًا إىل جنب مع أساتذة متخصصني يف العلوم والرياضيات.

للمرحلة الثانوية" استمرارًا  وعلم البيئة الفيزياء، والكيمياء، واألحياء ( يف تدريس®PhETوتأتي "أدلة استخدام برجميات ) 

جلهود املركز يف تطوير تعليم العلوم. وحتقيقًا هلذا الغرض دعم املركز إعداد هذه األدلة، وأسند تنفيذها إىل معلمني متخصصني يف 

 مح التطوير املهين.تعليم الفيزياء، والكيمياء، واألحياء؛ إميانًا بأهمية دور املمارسني يف رسم مال

حرص فريق العمل على استخالص اإلطار املناسب لتوظيف الربجمية يف الدرس، من خالل بناء صورة أولية، وعرضها على  

جمموعة متنوعة من املعلمني؛ للوصول إىل الصورة النهائية. ثم قام كل خمتص باستعراض الربجميات والدروس، واملزاوجة بني املناسب 

 عت األدلة من قبل الفريق، وروجعت مرة أخرى من قبل جلنة خارجية. منها، ثم روج

( برجمية يف التدريس، إىل جانب الربجميات األخرى الداعمة للدروس، واليت ُاقرتحت يف حقل 95وخلص العمل إىل توظيف )

( برجمية، 21ء فقد ناسبت موضوعاته )( برجمية، أما الكيميا56املالحظات. مثلت دروس الفيزياء العدد األكرب من الربجميات بواقع )

( مل تغطِّ مجيع الدروس الواردة يف الكتب املدرسية املقررة عند إعداد ®PhET( برجمية. علمًا بأن برجميات )18) وعلم البيئة واألحياء

 األدلة، كما أن الربجميات آخذة يف التطور والزيادة.

(، واإلصدار ActionScript(، وآكشن سكربت )Javaُكتبت برجميات احملاكاة بثالث لغات برجمة حاسوبية هي: جافا )

(. وهذه اللغات تتطلب وجود برجميات اجلافا أو الفالش على أجهزة احلاسب. HTML5اخلامس من لغة ترميز النصوص التشعبية )

، أو حفظها ( تشغيل الربجمية على األجهزة اللوحية. كما ميكن استعراض الربجميات بشكل مباشر على املوقعHTML5وتدعم لغة )

 على األجهزة، وتشغيلها بدون اتصال بشبكة اإلنرتنت.

استهدفت األدلة تقديم إرشادات داعمة ملعلمي العلوم الستخدام الربجميات داخل الفصول الدراسية، وتغيري األمناط التدريسية 

خدام الربجميات بالطريقة األكثر مالءمة لواقعهم؛ اليت ال تناسب تعليم العلوم. ومع ذلك يبقى الدور األكرب مناطًا باملعلمني لتطوير است

 من خالل مالحظة انعكاس التدريس باستخدام هذه األدلة على طالبهم، والتأمل يف فعاليتها، والبحث عن األسلوب األمثل الستخدامها.

وإجراء القياسات. إىل جانب وميكن هلذه الربجميات أن تدعم تقديم خربة تعلم تفاعلية، قائمة على البحث العلمي واالستقصاء، 

إمكانية التحكم ببعض العوامل والظروف اليت ال ميكن التحكم بها بنفس السهولة يف الواقع، واحلصول على تعليقات، وتغذية راجعة 

عن  حول التغريات اليت يتم إجراؤها بشكل فوري من خالل الربجمية. وبالتالي، استكشاف العالقة بني السبب والنتيجة، واإلجابة

 األسئلة العلمية من خالل الربجمية.

ومع أن مثل هذه اجلوانب متثل عناصر هامة يف الرتبية العلمية، وميكن أن تدعم فهم الطالب للمفاهيم العلمية إذا ما خطط 

دياًل عن املعامل املعلم الستخدام الربجميات بطريقة مالئمة؛ إاّل أن على معلمي العلوم مراعاة أن هذه الربجميات ال ميكن أن حتل ب

 احلقيقية.

وختامًا، نتقدم بالشكر والتقدير ملركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات )أفكر( جبامعة امللك سعود، على 

قيق دعمه ملشروع هذا الدليل. كما نتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم يف جتويد هذا العمل، ونسأل اهلل أن نكون قد وفقنا يف حت

 الغرض املنشود منه.

 فريق العمل
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 إرشادات استخدام الدليل

م وصوهلاستخدام املعلمني للدليل، وتراعي سهولة  حتوي تسعة حقول؛ أجزاء الدليل يف جداول نصوصُصممت 

حقالن أضيف لكل جدول كما ميكن الوصول مباشرة للدرس املستهدف.  "الدرس"و "الفصل" حقليفمن خالل  .سوللدر

( يف أي وقت، أو الضغط ®PhETيف موقع ) املقرتحة" الربجمية"وميكن البحث باستخدام اسم  .للوصول للربجمية آخران

أو  ،مباشرة إذا كنت تستخدم نسخة إلكرتونية من هذا الدليل، على حاسوب متصل باإلنرتنت "رابط الربجمية"على 

 (Quick Response: QR Codeاستخدام رمز االستجابة السريعة )

كما أن بعض الربجميات  املقررة يف الكتب املدرسية. سيالحظ املعلمون أن الدليل مل يشتمل على مجيع الدروس

. "املالحظات"وقد متت اإلشارة إىل مثل هذه القيود يف حقل  ،ه، ومل تتناوله يف أجزاء أخرىئتناولت الدرس يف بعض أجزا

ها من خالل وميكن التعرف على أهداف التعلم اليت تستهدفها الربجمية، واملفاهيم اليت ميكن استخدام الربجمية لتوضيح

 ."مفاهيم الدرس ذات العالقة بالربجمية"، و"أهداف التعلم اليت ختدمها الربجمية"خانيت: 

مبثابة الوصف العام الذي يتطلبه تشغيل الربجمية، وتهيئتها؛ لتحقيق  "معلومات تشغيل الربجمية"حقل  دويع

على  "توظيف الربجمية يف التدريس"تمل احلقل األهداف التعليمية، قبل االنطالق يف إجراءات توظيفها يف الدرس. واش

الفصول الدراسية. وحنن نقرتح أن جيري املعلم هذه يف  جمموعة مرتابطة من اخلطوات اإلجرائية املوجهة للمعلمني

للتعرف على القيود املتوقعة، واملتصلة  ؛مسبقًا "املالحظات"يف مرحلة إعداد الدرس، وسيكون من اجليد قراءة  اتاخلطو

 وظيف الربجمية يف الدرس.بت

يف تعليم العلوم؛ إاّل أن لكل معلم نظريته اخلاصة يف التدريس، وهو  متخصصنيومع أن هذا الدليل مت إعداده من قبل 

 الدراسي الذي يعمل بداخله. الصفالتدريسية مبا يتوافق مع الظروف احمليطة به، وظروف  ارساتهاألقدر على تطوير مم

 الستخدام:االدليل، ويقدم وصفًا عامًا لكل حقل؛ ليكون مرجعًا سريع  هذا العناصر الواردة يف واجلدول التالي يلخص

 الفصل
 معلومات حول الدرس من واقع الكتاب املدرسي

 الدرس

 الربجمية املقرتحة
 معلومات الوصول للربجمية

 رابط الربجمية

 أهداف التعلم اليت ختدمها الربجمية
 اليت ميكن للربجمية حتقيقها يف الدرساألهداف واملفاهيم 

 مفاهيم الدرس ذات العالقة بالربجمية

 وصف عام لتهيئة الربجمية معلومات تشغيل الربجمية

 إجراءات توظيف املعلم للربجمية توظيف الربجمية يف التدريس

 القيود واالستثناءات، والربجميات األخرى الداعمة مالحظات
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-https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulation/legacy/mass
lab-spring 

 .توضيح الطريقة العلمية 

 ،وباستخدام التعبري العلمي. إجراء العمليات احلسابية وفقًا للقوانني الفيزيائية 

 الفيزياء، الطريقة العلمية، الفرضية، النماذج العلمية، القانون العلمي، النظرية العلمية.

 

 .حيرك املعلم اخلط املرجعي، واملسطرة عند إجراء القياس 

  املعلم بالعوامل املؤثرة على استطالة النابض كاالحتكاك، واملرونة، وتسارع اجلاذبية.يتحكم 

 .ميكن للمعلم استخدام هذه الربجمية كبديل لتجربة قياس التغري، الواردة يف كتاب الطالب 

 توفر كتاًل معلومة  يعلق املعلم كتالً خمتلفة، ويقيس طول النابض، مع مالحظة أن الربجمية

 القيمة، وأخرى جمهولة.

  يستخدم املعلم هذه الربجمية يف التدريس مدعمة بكراس الرسم البياني لرسم العالقة بني

 كتلة اجلسم وطول النابض.

  يطلب املعلم من الطالب رسم العالقة بني طول النابض، والكتلة املعلقة؛ وذلك باستخدام الكتل

 ".g, 100 g, 250 g 50معلومة القيمة "

  يعلق املعلم إحدى الكتل اجملهولة، ويطرح األسئلة ملعرفة فرضيات الطالب حول قيم الكتل

 اجملهولة املختلفة، وكيفية اختبار هذه الفرضيات.

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulation/legacy/mass-spring-lab
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  يتيح املعلم للطالب فرصة اختبار فرضياتهم، واستخدام العمليات احلسابية، واقرتاح تصميم

الختبار كل فرضية، وتسجيل النتائج وتنظيمها، ثم حتليلها؛ للتجربة اليت ميكن استخدامها 

 للوصول إىل تفسري النتيجة، أو توقع نتيجة جديدة.

  يستخدم املعلم هذه الربجمية للربط بني الفيزياء والرياضيات، ولالستدالل على الطريقة

يق وضع العلمية، وكيف بدأت هذه العملية باملالحظة، ثم البحث عن إجابات منطقية عن طر

 الفرضيات.

  .يستخدم املعلم هذه الربجمية للتقديم للمفاهيم األخرى: كالنماذج، والقوانني، والنظريات 

  ال حتتوي هذه الربجمية على رسم آلي للبيانات اليت يتم الوصول إليها، وميكن للمعلم استخدام

 كراس الرسم البياني يف الدرس.

  ميكن للطالب اختبار مزيد من الفرضيات يف حالة العوامل املختلفة املؤثرة على استطالة

النابض؛ كاالحتكاك، ومرونة النابض، وتسارع اجلاذبية، واليت توفر الربجمية إمكانية التحكم 

 بها. 

  ميكن للطالب اختبار فرضياتهم من خالل الرسوم البيانية، أو حتريك اخلط املرجعي، أو

 دام العمليات احلسابية؛ ملعايرة الكتل اجملهولة بالكتل املعلومة.استخ
 

  



 5 (1) الفيزياء 

 -https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulation/legacy/mass
lab-spring 

 .التمييز بني الدقة والضبط 

 .حتديد دقة الكميات املقيسة 

 القياس، الدقة، الضبط.

 

 واملسطرة عند إجراء القياس. ،حيرك املعلم اخلط املرجعي 

 وتسارع اجلاذبية. ،واملرونة ،يتحكم املعلم بالعوامل املؤثرة على استطالة النابض كاالحتكاك 

  كتلة معلومة، ويطلب من الطالب قياس طول النابض، عن طريق حتريك يعلق املعلم

 مسطرة القياس يف الربجمية، ثم تسجيل النتيجة فرديًا.

  يسأل املعلم الطالب عن الطول الذي مت تسجيله، وقد تكون النتائج خمتلفة قلياًل بني

 متطابقة بني بعضهم.أو الطالب، 

  تكرار القياس، ولكن يف هذه املرة حماولة تسجيل طول النابض بدقة.يطلب املعلم من الطالب 

  يكرر املعلم سؤال الطالب عن الطول الذي مت تسجيله، ومقارنة تغري النتيجة املسجلة بني

قياس طول النابض يف املرة األوىل، واملرة الثانية. وقد تكون النتائج خمتلفة قلياًل بني الطالب، 

 .متطابقة بني بعضهمأو 

 يطلب املعلم من الطالب حساب متوسط النتيجتني، وإجياد مقدار التغري بني كل نتيجة 

 ومتوسطها؛ والذي يعرب عن هامش اخلطأ.

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulation/legacy/mass-spring-lab
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  يطلب املعلم من الطالب تسجيل هامش اخلطأ، ثم مقارنة جمموعة من نتائجهم، حبثًا عن

هامش اخلطأ عن دقة  تقان يف القياس، وتعرب قيمةيمة، واليت متثل أعلى درجة من اإلأقل ق

 القياس.

  ميكن للمعلم مقارنة نتائج دقة القياس عند استخدام مسطرة حقيقية ذات تدريج أصغر من

مسطرة الربجمية؛ لقياس طول أي جسم يف الصف الدراسي، وذلك بتكرار اإلجراءات 

 السابقة.

 أو لربجمية، هناك عوامل تعتمد عليها دقة القياس عند استخدام مسطرة اأن  يراعي املعلم

املسطرة احلقيقية: كموضع بداية مسطرة الربجمية واملسطرة احلقيقية، والزاوية اليت 

 أي أداة قياس أخرى.أو تؤخذ منها قراءة املسطرة احلقيقية، وكذلك أقل تدريج يف املسطرة، 

 الدقة يف القياس تعتمد على األداة وعلى الطريقة املستخدمة يف أن  يبني املعلم للطالب

دقة أكرب، والنظر بشكل  إىللقياس، ولذلك ستقود املسطرة ذات التدريج األصغر للوصول ا

نصف قيمة أقل تدريج يف  إىلوميكن القياس بدقة تصل  ،دقة أكرب إىلعمودي وبعني واحدة 

 األداة.

  يسأل املعلم الطالب عن مدى مالءمة استخدام مسطرة الربجمية يف قياس األطوال

هذا مدخالً ملفهوم الضبط، وأن أدوات القياس املضبوطة ختضع للمعايرة  احلقيقية، ويستخدم

 مع القيم املقبولة واملعتمدة، لتعطي قيم صحيحة، عن طريق معايرة النقطتني.

  ،متثل اختالف زاوية النظر أحد العوامل املؤثرة على مستوى الضبط والدقة يف القيم املقيسة

 استخدام مسطرة حقيقية.واليت تظهر بوضوح عند 

 والضبط على مجيع أدوات ووحدات القياس. ،ينطبق مفهوم دقة القياس 

  ،استخدام وهذه الربجمية مل تتناول األهداف اآلتية: التعرف على النظام الدولي للوحدات

 أخرى، واستخدام حتليل الوحدات لتقويم اإلجابات. إىلحتليل الوحدات للتحويل من وحدة 

 كمقدمة هلذا الدرس، وتوضيح أهمية استخدام  ،"التقدير"استخدام برجمية  ميكن للمعلم

 أدوات القياس املضبوطة:
https://phet.colorado.edu/sims/estimation/estimation_ar_SA.html 
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