دليل استخدام برمجيات (®)PhET
في تدريس الكيمياء للمرحلة الثانوية
إعداد:
د .سعيد بن حسين آل محي
د .خالـد بــن حـمـد الرشـيـد

د .إبراهيم بن محمد األسمري
د .مـحـمـد بــن علـي الجــالّل

ح

دار جامعة الملك سعود للنشر1440 ،هـ ( 2019م)

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات  -أفكر
دليل استخدام برجميات (® )PhETيف تدريس الكيمياء للمرحلة الثانوية /.سعيد بن
حسني آل حمي؛ إبراهيم بن حممد األمسري؛ خالد بن محد الرشيد؛ حممد بن علي
اجلالّل  -الرياض1440 ،هـ.
 51ص؛ 21سم × 27.5سم
ردمك978-603-507-695-1 :
 - 1التعليم  -برامج احلواسيب  - 2تقنية التعليم  - 3الكيمياء أ .آل حمي،
سعيد بن حسني (معد) ب .األمسري ،إبراهيم بن حممد (معد) ج .الرشيد ،خالد بن
محد (معد) د .اجلالّل ،حممد بن علي (معد) هـ .العنوان
ديوي 371,3078

1440/3521

رقم اإليداع1440/3520:
ردمك978-603-507-695-1:

هذا الدليل صادر عن مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات (أفكر)،
بكلية الرتبية عرب جلنة متخصصة من املعدين يف املركز.
جميع حقوق النشر محفوظة .ال يسمح بإعادة نشر أي جزء من الكتاب بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما
في ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من دار
جامعة الملك سعود للنشر.

تم إنجاز هذا الدليل بدعم من:
مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات،
كلية التربية -جامعة الملك سعود

مقدمة
ميثل املوقع اإللكرتوني املعروف اختصاراً (فِت  )PhET® -أحد املشروعات الرائدة يف جمال تقنيات تعليم العلوم والرياضيات،
وقد أُسس هذا املشروع يف العام ( 2002م)؛ على يد العامل الفيزيائي احلائز على جائزة نوبل :كارل وامين ( .)Carl Wiemanويقدم
هذا املوقع عدداً من برجميات احملاكاة التفاعلية بشكل جماني ،باإلضافة إىل مصادر أخرى داعمة للمعلمني.
هُيئت الربجميات ،واملوقع اإللكرتوني اخلاص بها باللغة العربية ،عن طريق مشروع تعاون مشرتك بني مركز التميز البحثي
يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات (أفكر) جبامعة امللك سعود ،ومشروع (® )PhETجبامعة كولورادو ،وقام على هذا املشروع أساتذة
متخصصون يف الرتبية العلمية ،جنبًا إىل جنب مع أساتذة متخصصني يف العلوم والرياضيات.
وتأتي "أدلة استخدام برجميات (® )PhETيف تدريس الفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء وعلم البيئة للمرحلة الثانوية" استمراراً
جلهود املركز يف تطوير تعليم العلوم .وحتقيقاً هلذا الغرض دعم املركز إعداد هذه األدلة ،وأسند تنفيذها إىل معلمني متخصصني يف
تعليم الفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء؛ إميانًا بأهمية دور املمارسني يف رسم مالمح التطوير املهين.
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
منها ،ثم روجعت األدلة من قبل الفريق ،وروجعت مرة أخرى من قبل جلنة خارجية.
وخلص العمل إىل توظيف ( )95برجمية يف التدريس ،إىل جانب الربجميات األخرى الداعمة للدروس ،واليت اُقرتحت يف حقل
املالحظات .مثلت دروس الفيزياء العدد األكرب من الربجميات بواقع ( )56برجمية ،أما الكيمياء فقد ناسبت موضوعاته ( )21برجمية،
واألحياء وعلم البيئة ( )18برجمية .علماً بأن برجميات (® )PhETمل تغطِّ مجيع الدروس الواردة يف الكتب املدرسية املقررة عند إعداد
األدلة ،كما أن الربجميات آخذة يف التطور والزيادة.
كُتبت برجميات احملاكاة بثالث لغات برجمة حاسوبية هي :جافا ( ،)Javaوآكشن سكربت ( ،)ActionScriptواإلصدار
اخلامس من لغة ترميز النصوص التشعبية ( .)HTML5وهذه اللغات تتطلب وجود برجميات اجلافا أو الفالش على أجهزة احلاسب.
وتدعم لغة ( )HTML5تشغيل 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 تناسب تعليم العلوم .ومع ذلك يبقى الدور األكرب مناطاً باملعلمني لتطوير استخدام الربجميات بالطريقة األكثر مالءمة
لواقعهم؛ من خالل مالحظة انعكاس التدريس باستخدام هذه األدلة على طالبهم ،والتأمل يف فعاليتها ،والبحث عن األسلوب األمثل
الستخدامها.
وميكن هلذه الربجميات أن تدعم تقديم خربة تعلم تفاعلية ،قائمة على البحث العلمي واالستقصاء ،وإجراء القياسات .إىل
جانب إمكانية التحكم ببعض العوامل والظروف اليت ال ميكن التحكم بها بنفس السهولة يف الواقع ،واحلصول على تعليقات ،وتغذية
راجعة حول التغريات اليت يتم إجراؤها بشكل فوري من خالل الربجمية .وبالتالي ،استكشاف العالقة بني السبب والنتيجة ،واإلجابة عن
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
املعلم الستخدام الربجميات بطريقة مالئمة؛ إالّ أن على معلمي العلوم مراعاة أن هذه الربجميات ال ميكن أن حتل بديالً عن املعامل
احلقيقية.
وختاماً ،نتقدم بالشكر والتقدير ملركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات (أفكر) جبامعة امللك سعود ،على
دعمه ملشروع هذا الدليل .كما نتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم يف جتويد هذا العمل ،ونسأل اهلل أن نكون قد وفقنا يف حتقيق
الغرض املنشود منه.
فريق العمل

و

إرشادات استخدام الدليل
صُممت أجزاء الدليل يف جداول نصوص حتوي تسعة حقول؛ تراعي سهولة استخدام املعلمني للدليل ،ووصوهلم
للدروس .فمن خالل حقلي "الفصل" و"الدرس" ميكن الوصول مباشرة للدرس املستهدف .كما أضيف لكل جدول حقالن
آخران للوصول للربجمية .وميكن البحث باستخدام اسم "الربجمية املقرتحة" يف موقع (® )PhETيف أي وقت ،أو الضغط
على "رابط الربجمية" مباشرة إذا كنت تستخدم نسخة إلكرتونية من هذا الدليل ،على حاسوب متصل باإلنرتنت ،أو
استخدام رمز االستجابة السريعة ()Quick Response: QR Code
سيالحظ املعلمون أن الدليل مل يشتمل على مجيع الدروس املقررة يف الكتب املدرسية .كما أن بعض الربجميات
تناولت الدرس يف بعض أجزائه ،ومل تتناوله يف أجزاء أخرى ،وقد متت اإلشارة إىل مثل هذه القيود يف حقل "املالحظات".
وميكن التعرف على أهداف التعلم اليت تستهدفها الربجمية ،واملفاهيم اليت ميكن استخدام الربجمية لتوضيحها من خالل
خانيت" :أهداف التعلم اليت ختدمها الربجمية" ،و"مفاهيم الدرس ذات العالقة بالربجمية".
ويعد حقل "معلومات تشغيل الربجمية" مبثابة الوصف العام الذي يتطلبه تشغيل الربجمية ،وتهيئتها؛ لتحقيق
األهداف التعليمية ،قبل االنطالق يف إجراءات توظيفها يف الدرس .واشتمل احلقل "توظيف الربجمية يف التدريس" على
جمموعة مرتابطة من اخلطوات اإلجرائية املوجهة للمعلمني يف الفصول الدراسية .وحنن نقرتح أن جيري املعلم هذه
اخلطوات يف مرحلة إعداد الدرس ،وسيكون من اجليد قراءة "املالحظات" مسبقاً؛ للتعرف على القيود املتوقعة ،واملتصلة
بتوظيف الربجمية يف الدرس.
ومع أن هذا الدليل مت إعداده من قبل متخصصني يف تعليم العلوم؛ إالّ أن لكل معلم نظريته اخلاصة يف التدريس ،وهو
األقدر على تطوير ممارساته التدريسية مبا يتوافق مع الظروف احمليطة به ،وظروف الصف الدراسي الذي يعمل بداخله.
واجلدول التالي يلخص العناصر الواردة يف هذا الدليل ،ويقدم وصفًا عاماً لكل حقل؛ ليكون مرجعاً سريع االستخدام:
معلومات حول الدرس من واقع الكتاب المدرسي

معلومات الوصول للبرمجية

األهداف والمفاهيم التي يمكن للبرمجية تحقيقها في الدرس

وصف عام لتهيئة البرمجية
إجراءات توظيف المعلم للبرمجية
القيود واالستثناءات ،والبرمجيات األخرى الداعمة

ح
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التفريق بني احلاالت الفيزيائية للمادة.

حاالت املادة ،املادة الصلبة ،السوائل ،الغاز ،اخلاصية الفيزيائية.











جيهز املعلم الربجمية باختيار عالمة التبويب (صلب -سائل -غاز) يف أعلى اليسار من
الشاشة.
ميكن للمعلم ضبط درجة احلرارة بتحويلها من كالفن إىل درجة مئوية والعكس من خالل
أيقونة (املعلم) يف أعلى يسار الصفحة.
ميكن للمعلم التغيري يف اجلزيئات وحاالت املادة من خالل حتديدها على ميني الشاشة.
أيقونة (إعادة ضبط اجلميع) تعيد الربجمية إىل وضع التشغيل األساسي.
تغيري درجة احلرارة يتم بتحريك املؤشر (حار –بارد) واستمرار الضغط عليه.
حيدد املعلم إحدى املواد اليت تتيحها الربجمية "النيون ،اآلرجون ،األكسجني ،املاء".
حيدد املعلم حالة املادة اليت يريد من الطالب مشاهدتها "(صلب -سائل -غاز".
ميكن للمعلم توضيح الفرق بني حاالت املادة الثالث يف كل مادة خمتارة من خالل حركة
وتباعد وتقارب جزيئات املادة املختارة عن بعضها البعض.
الربجمية يف الشاشة األوىل املختارة "صلب -سائل -غاز" تفرتض ثبات العوامل اليت تؤثر
على حاالت املادة ،وميكن تغيري درجة احلرارة ارتفاعاً واخنفاضاً من خالل حتريك املؤشر يف
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أسفل اإلناء "حار –بارد".
ميكن للمعلم استخدام أيقونة تغريات الطور كجانب إثرائي يف توضيح تأثري تغيري كل من
الضغط ودرجة احلرارة على حالة املادة ،وحركة جزيئاتها ،وهو ما ميكن أن يدعم تغري
احلالة كأحد التغريات الفيزيائية اليت يتناوهلا درس :تغريات املادة –يلي هذا الدرس
مباشرة .-

الكيمياء ()1
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معرفة الذرة ومكوناتها.
التمييز بني اجلسيمات املكونة للذرة من حيث الشحنة والكتلة.
وصف تركيب الذرة ومواقع اجلسيمات املكونة هلا.

الذرة ،النواة ،اإللكرتون ،الربوتون ،النيوترون ،السحابة اإللكرتونية.









جيهز املعلم الربجمية باختيار عالمة التبويب "بناء الذرة" يف أعلى اليسار من الشاشة.
يشرح املعلم للطالب آلية عمل الربجمية ،والتفاصيل اليت تظهر يف الشاشة الرئيسة ،وكيفية
سحب مكونات الذرة ووضعها يف أماكنها املناسبة يف منوذج الذرة ،وما يرتبط بالبناء من
تغيريات يف رمز العنصر ،وموقعه من اجلدول الدوري ،وعدد الكتلة ،والشحنة ،والرتكيب ،اليت
تظهر يف ميني الشاشة.
ميكن للمعلم حتديد "اسم العنصر ،حمايد/أيون ،مستقر/غري مستقر" يف حال رغبته إظهار
ذلك على منوذج الذرة مباشرة.
ميكن للمعلم حتديد "مدارات ،سحابة" ،وإظهارها على منوذج الذرة.
تتضمن الربجمية لعبة ميكن للمعلم من خالهلا تفعيل نشاط الطالب ،وإقامة مسابقة
تفاعلية بينهم.
أيقونة "إعادة ضبط اجلميع" تعيد الربجمية إىل وضع التشغيل األساسي.
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هذه الربجمية تفاعلية ميكن للمعلم استثمارها يف جعل الطالب يتعاملون مع الربجمية
مباشرة من خالل التطبيق عليها ،وتسجيل مالحظاتهم على التطبيقات اليت قاموا بها،
للوصول إىل فهمٍ لرتكيب الذرة ومكوناتها.
ميكن للطالب إضافة الربوتون ،والنيوترون ،واإللكرتون إىل الذرة ،ومراقبة احلركة اليت تظهر
لتلك اجلسيمات يف حالة عدم االستقرار ،حبيث حيرص الطالب على إضافة اجلسيمات
املناسبة لتحقيق االستقرار يف الذرة.
ميكن للمعلم مساعدة الطالب يف إظهار رمز العنصر ،وموقعه يف اجلدول الدوري ،حبيث
يتمكن الطالب أثناء التطبيق التفاعلي إلضافة اجلسيمات من التعرف على رمز العنصر،
وموقعه يف اجلدول الدوري.
يتحقق الطالب بالضغط على أيقونة سحابة من السحابة اإللكرتونية وكثافتها حول النواة،
حبيث يظهر له التصور الصحيح حلركة اإللكرتونات حول النواة.
ميكن استخدام الربجمية يف تقويم فهم الطالب ملكونات الذرة ،ومساعدتهم على اإلجابة عن
أسئلة التقويم املرتبطة بتحديد الشحنات ،واملقارنة بني الشحنة والكتلة ،وحتديد الفرق بني
كتلة الربوتون واإللكرتون.



على املعلم التحقق من فهم الطالب يف هذا الدرس ملكونات الذرة ،واحلرص على توضيح أن
حركة اإللكرتونات يف الذرة ال ختضع ملسارات ثابتة وحمددة ،وتعميق فهم الطالب ملفهوم
السحابة اإللكرتونية ،حتى ال يتعارض ذلك مع ما سيعرفه الطالب من نقد موجه إىل منوذج
بور.
ميكن استثمار الربجمية يف إظهار كثري من األمور املتعلقة برتكيب الذرة ،كالعدد الذري،
وكتلة الذرة ،وتكوين النظائر.
تتضمن الربجمية أيقونة "لعبة"؛ وهي أيقونة تفاعلية ميكن للمعلم استثمارها يف إجياد جوٍ
من التحدي لدى الطالب يف التعرف على الذرات ومكوناتها خالل فرتة زمنية حمددة،
والتنافس يف مستويات خمتلفة تزيد من قدرة الطالب على ذلك.











