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 مقدمة

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

(. ويقدم هذا املوقع Carl Wiemanاحلائز على جائزة نوبل: كارل وامين )م(؛ على يد العامل الفيزيائي  2002ُأسس هذا املشروع يف العام )

 عددًا من برجميات احملاكاة التفاعلية بشكل جماني، باإلضافة إىل مصادر أخرى داعمة للمعلمني.

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

( جبامعة كولورادو، وقام على هذا املشروع أساتذة ®PhETتطوير 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 البيئةالفيزياء، والكيمياء، واألحياء ( يف تدريس®PhETوتأتي "أدلة استخدام برجميات ) 

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

 ني يف رسم مالمح التطوير املهين.الفيزياء، والكيمياء، واألحياء؛ إميانًا بأهمية دور املمارس

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

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

 روجعت األدلة من قبل الفريق، وروجعت مرة أخرى من قبل جلنة خارجية. 

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

( برجمية، 21موضوعاته ) ، أما الكيمياء فقد ناسبت( برجمية56املالحظات. مثلت دروس الفيزياء العدد األكرب من الربجميات بواقع )

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

 كما أن الربجميات آخذة يف التطور والزيادة.

(، واإلصدار اخلامس ActionScript(، وآكشن سكربت )Javaبرجمة حاسوبية هي: جافا ) ُكتبت برجميات احملاكاة بثالث لغات

(. وهذه اللغات تتطلب وجود برجميات اجلافا أو الفالش على أجهزة احلاسب. وتدعم لغة HTML5من لغة ترميز النصوص التشعبية )

(HTML5 تشغيل الربجمية على األجهزة اللوحية. كما ميكن استعراض ) ،الربجميات بشكل مباشر على املوقع، أو حفظها على األجهزة

 وتشغيلها بدون اتصال بشبكة اإلنرتنت.

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

كرب مناطًا باملعلمني لتطوير استخدام الربجميات بالطريقة األكثر مالءمة لواقعهم؛ من تناسب تعليم العلوم. ومع ذلك يبقى الدور األ

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

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

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

قة بني السبب والنتيجة، واإلجابة عن األسئلة العلمية من التغريات اليت يتم إجراؤها بشكل فوري من خالل الربجمية. وبالتالي، استكشاف العال

 خالل الربجمية.

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

 هذه الربجميات ال ميكن أن حتل بدياًل عن املعامل احلقيقية. الستخدام الربجميات بطريقة مالئمة؛ إاّل أن على معلمي العلوم مراعاة أن

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

سأل اهلل أن نكون قد وفقنا يف حتقيق الغرض املنشود ملشروع هذا الدليل. كما نتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم يف جتويد هذا العمل، ون

 منه.

 

 فريق العمل
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 إرشادات استخدام الدليل

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

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

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

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

 (Quick Response: QR Codeاالستجابة 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

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

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

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

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

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

 بتوظيف الربجمية يف الدرس.

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

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

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

 معلومات حول الدرس من واقع الكتاب املدرسي

 معلومات الوصول للربجمية

 يف الدرس األهداف واملفاهيم اليت ميكن للربجمية حتقيقها

 وصف عام لتهيئة الربجمية

 إجراءات توظيف املعلم للربجمية

 القيود واالستثناءات، والربجميات األخرى الداعمة
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 3 (1) األحياء 

 

  

 
Natural Selection

 https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulation/legacy/natur

selection-al 

 

  احلياةتلخيص خصائص. 

 .وصف كيف تساهم اخلصائص الرتكيبية يف تكيف املخلوق احلي مع بيئته 

 

 البيئة القطبية.خصائص احلياة، التكيف، البيئة االستوائية، 

 

 

 
  الطبيعي مثل: الغذاء بعض العوامل املؤثرة يف االنتخاب  -يف ميني الشاشة-خيتار املعلم

"Food"، " واألعداء الطبيعيني كالذئابWolves مثال، وكذلك نوع البيئة كاالستوائية "

"Equator"، " أو القطبيةArctic إمكانية اختيار رسم بياني ألعداد اجلماعة إىل "، باإلضافة

مفاتيح تشغيل ". كما يوجد أسفل املخطط Chart" يف خمطط النتائج "Populationاحليوية "

"، حتت املخطط، كما Time until next generationوتتبع زمن األجيال" ،الربجمية وإيقافها

 وصفاتها. ،لتتبع منحنيات أعداد اجلماعة احليوية حسب خصائصها ؛يوجد رموز لونية

 

 ليظهر تلقائيًا بيئة استوائية " ؛يقوم املعلم بتشغيل الربجميةEquator ولكي يتكاثر البد ،"

"، ويضغط أيقونة صفة لون الفرو Add Friendمن إضافة فرد جديد بالضغط على أيقونة "

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulation/legacy/natural-selection
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulation/legacy/natural-selection


  للمرحلة الثانوية  وعلم البيئة دليل استخدام برجميات فيت يف تدريس األحياء 4

 

 

" Add Mutationحتت عنوان إضافة طفرة " ،" يف األرانب من قائمة الصفاتBrown Furالبين "

بتنشيط خيار أجيال، ثم يقوم املعلم  4-3يسار الشاشة، ويرتك األرانب تتكاثر لعدد 

ويطلب من الطالب متابعة  ،"Selection Factor"، من قائمة عوامل االنتخاب "Wolvesالذئاب "

أجيال أيضًا، ويناقشهم حول ذلك  4-3ما حيدث ألعداد اجلماعة احليوية لألرانب لعدد 

مثل: أي نوعي األرانب كانت أعداده أكثر قبل إضافة الذئاب؟ وأيهما أكثر بعد إضافة 

 ؟.اب؟ ما السبب املتوقع حلدوث ذلكئالذ

 " يضغط املعلم أيقونةReset all"، " ثم ينشط خيار البيئة القطبيةArctic بدال من "

 Brownوأيقونة صفة لون الفرو البين " ،"Add Friend"ويضغط أيقونة  ، "Equator"االستوائية

Furحتت عنوان إضافة طفرة " ،" يف األرانب من قائمة الصفاتAdd Mutation ،يسار الشاشة "

" من قائمة Wolvesأجيال، ثم يقوم بتنشيط خيار الذئاب " 4-3ويرتك األرانب تتكاثر لعدد 

"، ويطلب من الطالب متابعة ما حيدث ألعداد اجلماعة Selection Factorعوامل االنتخاب"

رانب أجيال أيضًا، ويناقشهم حول ذلك مثل: أي نوعي األ 4-3احليوية لألرانب لعدد 

ما واب؟ أي نوعي األرانب أكثر بعد إضافة الذئوكانت أعداده أكثر قبل إضافة الذئاب؟ 

 ذلك؟السبب املتوقع حلدوث 

 والقطبية،  ،يناقش املعلم الطالب حول خاصية تكيف األرانب يف البيئتني االستوائية

مثل:  ؟فضلوكيف ساهم لون الفرو يف األرانب يف استفادة املخلوق احلي من بيئته بشكل أ

أم اللون األبيض؟ وملاذا؟  ،أيهما أنسب لألرانب يف البيئة االستوائية اللون البين للفرو

أم اللون األبيض؟ وملاذا؟ كيف  ،أيهما أنسب لألرانب يف البيئة القطبية اللون البين للفروو

كيف ساهم لون ومقاومة الظروف البيئية املختلفة؟  يف عند األرانبساهم لون الفرو 

كيف ساهم لون الفرو األبيض واألرانب يف التكيف مع البيئة االستوائية؟  عندالفرو البين 

 .خلإ... ب يف التكيف مع البيئة القطبية؟األران عند

 

 " يقوم املعلم بزيادة أو إنقاض حمور اجلماعة احليويةpopulation يف خمطط الرسم البياني "

لكي يتمكن  ؛( يف أعلى يسار خمطط الرسم البياني-على أزرار )+/حسب احلاجة بالضغط 

 فرد. 5000علمًا أن احلد األقصى هو  ،الطالب من تقدير عدد أفراد مجاعة األرانب

 " ميكن الضغط على مفتاحPrt scلطباعة الشاشة يف نهاية كل حالة ،" يف لوحة املفاتيح، 

جل املقارنة بني احلاالت أل ؛-لكرتونيةإكنسخة ورقية أو -واالحتفاظ بالرسم البياني 

 الحقًا عند احلاجة.
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radioactive dating  game

 
-https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulation/legacy/radioactive

game-dating 

 

 تحديد أعمار أحافري املخلوقات احلية.بالنظائر املشعة عالقة  معرفة 

 

 ، السجل اجليولوجي.املشعة، نصف العمر، املخلوقات املنقرضة، النظائر األحافري

 

 
 "ويضيف من السلة أنوية بالضغط على  ،خيتار املعلم نظريًا يف عالمة التبويب "معدل التحلل

 ".10أيقونة "أضف

 وحيدد النظري املشع لقياس  ،أو صخرة" يف عالمة التبويب "القياس" ،خيتار املعلم جسم "شجرة

 عمر اجلسم الذي مت اختياره.

 شعاعي" النظري املناسب من قائمة "نوع اجملس"، عالمة التبويب "لعبة التاريخ اإل ينشط املعلم يف

 لتظهر الفتة تطلب ختمني عمر هذا اجلسم. ؛وحيرك الالقط حنو أي جسم ،"األجسام" وخيار

https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulation/legacy/radioactive-dating-game
https://phet.colorado.edu/ar_SA/simulation/legacy/radioactive-dating-game


  للمرحلة الثانوية علم البيئة ودليل استخدام برجميات فيت يف تدريس األحياء  8

 

 

 واختيار عالمة التبويب "معدل التحلل"، وينشط خيار كربون ،يقوم املعلم بتشغيل الربجمية-

 لتفريغ مجيع األنوية ؛يف قائمة "اخرت نظري"، ثم حيرك املؤشر على وعاء األنوية إىل النهاية 14

بداخله، ويطلب من الطالب متابعة حركة املنحنيني، ثم يضغط زر "إعادة ضبط اجلميع"، ثم 

يفرغ كمية قليلة من األنوية، ويوجه الطالب ملتابعة حركة املنحنيني، ويناقشهم حول حركة 

 ومسار املنحنيني، وهل ختتلف باختالف كمية األنوية؟ وحول نصف العمر، وما املقصود به؟.

 لم عالمة التبويب "القياس"، وينشط خيار "شجرة" من قائمة "اخرت جسم"، وحيدد يفتح املع

"، وخيار "األجسام" من الصندوق األسود يسار خمطط الرسم البياني، 14-خيار "الكربون

 ،ورصد قراءة نسبة النظري ،يضغط زر "اغرس شجرة"، ويوجه الطالب ملتابعة الرسم البياني

 لسنوات.والزمن املستغرق للتحلل با

  يفتح املعلم عالمة التبويب "لعبة التاريخ"، ويوجه الطالب إىل أن املطلوب يف هذه اللعبة هو

لتظهر  ؛ختمني أعمار األجسام املوجودة يف الربجمية؛ ويقوم بسحب الالقط حنو أي جسم

الفتة صغرية تلقائيًا حتوي طلبًا بتخمني عمر اجلسم احملدد، وتوفر مساحة لتسجيل 

 ، مع إمكانية اختبار صحة التخمني.التخمني

 من قائمة " نوع اجملس"، وينشط خيار "األجسام"، ثم يسحب الالقط 14-خيتار املعلم "الكربون "

حنو جسم "الكأس اخلشيب" مثاًل، ويشجع الطالب على ختمني عمر اجلسم، والتأكد من 

 صحة ختميناتهم من خالل الربجمية.

 كانهم االستفادة من خمطط الرسم البياني لتحلل "الكربونيوجه املعلم الطالب إىل أنه بإم-

"، ونسبة املتبقي منه األحفورة اليت تظهر يف أعلى الصندوق اجملاور للرسم البياني مبجرد 14

ومن  ،"%88.2مالمسة الالقط ألي جسم من األجسام، وقيمتها بالنسبة للكأس اخلشيب هي "

( على الرسم البياني  اليت تشمل نسبة املتبقي خالل هذه البيانات املرافقة للسهم املزدوج )

والزمن الذي استغرقته عملية التحلل، تسهل عملية التخمني  ،من العنصر املشع يف األحفورة

 لعمر األحفورة.

 بة الظاهرة يف يقوم املعلم بسحب الالقط حنو جسم "شجرة احلية"، ويسأل الطالب عن النس

 أعلى الصندوق، وما تفسري ذلك؟ وما العمر األحفوري للشجرة بناء على هذه النسبة؟

  يقوم املعلم بسحب الالقط حنو جسم أحفورة "مسكة"، ويسأل الطالب عن النسبة الظاهرة يف

 أعلى الصندوق، وما تفسري ذلك؟ وكيف ميكن حتديد عمرها؟

 0.00" تساوي "14- اليت تظهر القراءة أن نسبة "الكربونيوضح املعلم للطالب أن هذه األحافري"، 

فإن هذا يعين أن هذا العنصر غري مناسب لتحديد عمرها لصغر قيمة "نصف العمر" له مقارنة 

وبالتالي حنتاج استخدام عنصر آخر له "نصف عمر" مرتفع، وعليه فإنه يلزم  ،بعمر السمكة

 ".14- الربجمية بداًل من عنصر "الكربون" يف238"اليورانيوم  استخدام عنصرالطالب 

 ويسحب الالقط حنو أحفورة "السمكة"، ويشجع الطالب 238 ينشط املعلم خيار "اليورانيوم ،"

مع مالحظة الفرق يف  ،وفق الطريقة اليت تعلموها يف اخلطوات السابقة ،على تقدير عمرها

 حساب السنوات بني العنصرين.

 دام الربجمية يف ختمني أعمار بقية األحافري املوجودة يف يشجع املعلم الطالب على استخ

 الربجمية.



 9 (2) األحياء 

 

  يناقش املعلم الطالب حول األحافري املوجودة يف الربجمية )أي األحافري اليت ميكن استخدام

 " لتحديد أعمارها؟ وأيها ال يناسبها؟ أي األحافري اليت ميكن استخدام اليورانيوم14-"الكربون

 وأيها ال يناسبها؟(. لتحديد أعمارها؟ 238

  زمن خالل حيصد أيهم –أو جمموعات  ،ادأفر –ميكن أن جيري املعلم مسابقة بني الطالب 

 .األحفورة لعمر الصحيحة اإلجابة عند تظهر اليت اخلضراء االبتسامات من عدد أكرب حمدد

 

 ( عند استخدام السهم املزدوج على منحنى التحلل ) فإن البيانات اليت  ،الرسم البيانييف

ن أوذلك  ،ولذلك فإن الطالب ما زال حباجة إىل عملية التخمني ؛تظهر مرافقة له تقريبية

وبالتالي على الطالب أن خيمن قيمة  ،أو أقل من املطلوب ،القيم اليت تظهر قد تكون أكثر

 مناسبة بني أقرب قراءتني مرافقة للسهم املزدوج.


