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 تدريس الكيمياء باستخدام الوسائط المتعددة

  المقدمة

ال ينكر أحد منا أن الحاسوب واإلنترنت أصبحت اآلن من مقتضيات العصر الحديث وجميع مناحي الحياة صناعية 
دخل الحاسوب فيها من خالل تطبيق برامج وضعت في شتى المجاالت أي سياسية أو اجتماعية إال وقد و اقتصادية ،و ،

 . تطبيقات المالئمة لكل مجالالالحاسوب في  اتقدر  ناأننا وظف

الجزيئات إذا التعامل هنا مع ذرات متصلة مع بعضها بطريقة ما لتكوين هذه الجزيئات  لموالكيمياء كما هو معلوم يدرس ع
في و . ي يتسنى لنا معرفة كيفية ترابط هذه الجزيئات مع بعضها البعض لتكوين المركباتولذلك نحتاج إلى خيال واسع ك

ولكن عند استخدام الحاسوب فإننا  ،ومجسمات ولوحات توضيحية وكلها محدودة اإلمكانيات اتكان هناك شفافيالسابق 
ل يوصتلمشوقة س الكيمياء بطريقة توظيفها مع توافر األدوات المناسبة ألمكن تدري امكانيات هائلة لو أحسنإنمتلك 

هم ممهستنهاض م مما يساعد في اومواهبه ةالمعلومة ووضعها بطريقة أفضل وأسهل وأمكن كذلك توظيف إمكانيات الطلب
 . في تطوير هذا المجال

اإلنترنت فيحتوي فالكتاب محدود المعلومة ولكن . اإلنترنتالتعلم من خالل قارنة بين التعلم بالكتب و نقدم منريد أن بداية 
ومن السهل في أغلب األحيان استخدام المواقع اإللكترونية . ث يوميا وبها كم هائل من المعلوماتعلى معلومات تحد  

ي تعليمية األخرى للتوسع قدر الضرورة فالالمواقع اإللكترونية مع عدد ال متناهي من ترتبط وتتصل والتي تعليمية ال
ذا علمنا أن كل حاسوب عبارة عن مكتبة متكاملة . العدد من الصفحات والمعلومة كذلك بينما الكتاب محدود. تفاصيلال وا 

ب ستطيع تقليينترنت فاما اإلفقط ه تصفح الطالب صفحاتيفي الكتاب . ب فقطاوبالمقابل كل كتاب مدرسي عبارة عن كت
ت تفاعلي وتسمح لهم الخوض في وناهيك عن أن اإلنترن. ها الموسوعاتضمنكثيرة ومن ه وهي الكتب المخزنة فيكل 

 . الحوار والنقاش في مواضيع متنوعة

تحديد يستطيع استخدام اإلنترنت بتحديد مادة بسيطة للقراءة والتصفح ولكن ليستطيع المعلم استعمال الكتب المدرسية 
 . مواقع إلكترونية كمراجع عبر إرسال بريد إلكتروني عام لكل الطالب

 :في التعليممميزات استخدام الحاسوب 

دورا في ادخاله إلى ميدان ، لتطور الهائل واالنتشار السريع للحاسوب واآلثار اإليجابية له في جميع مجاالت الحياة لكان 
ن أهم المميزات التي فإ، بسبب المميزات الكثيرة للحاسوب في هذا الميدانو التربية والتعليم من أجل إعداد جيل المستقبل ،

 : أشار إليها األدب التربوي ما يأتي

 . يقدم الحاسوب المادة التعليمية بتدرج مناسب لقدرات الطلبة - 1

 . متعلم مثل الحوار التعليمياليوفر الحاسوب فرصا للتفاعل مع  -2

 . اتهيمكن الحاسوب الطالب من اختيار وتنفيذ األنشطة والتجارب المالئمة لميوله ورغب -3
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 . يسهل على الطالب اختيار ما يريد تعلمه في الزمان والمكان المناسبين -4

 (  Feedback.) تقديم التغذية الراجعة الفورية -5

محاكاة الطبيعة وخاصة فيما يتعلق باألمور التي فيها محددات زمنية أو مكانية أو الخطورة عند تنفيذها في الواقع  -6
 أو بسبب التكلفة العالية مثل التدريب على الطيران مثال اإلنشطارات النووية 

 . حفظ بيانات الطالب ودرجاتهم -7

 . قيام الحاسوب التعليمي بجميع األعمال الروتينية ،مما يوفر الوقت للمعلم إلعطاء اهتمامات أكبر للمتعلمين -8

 . ا تضم عشرات الخانات الكسرية يمتاز الحاسوب بالدقة العالية حيث يقوم بإعطاء النتائج وبدقة عالية جد -9

 . يوفر الحاسوب األلوان والموسيقى والصور المتحركة مما يجعل عملية التعلم أكثر متعة -11

 . السرعة في استرجاع المادة المخزونة في الحاسوب -11

فإدخال الحاسوب . وقد أدى استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية إلى إعادة النظر في طرق التلقين في المعرفة المكتسبة
ضمن وسائل التلقين أجبرالمربين على تحديد األهداف السلوكية المطلوب إيجادها عند المتعلم ، واجراء تحليل دقيق 

وهكذا فإن االعتماد على الحاسوب . ب اعتمادها ضمن عملية التلقينلمحتوى المادة الدراسية ،واختيار الطرق التي يج
فتصبح غاية التعليم ليس ما يمكن الحصول . بدرجة أكبر في عملية التعليم ،قد أدى إلى توضيح تفصيلي للمادة الدراسية

فاعلية تيؤدي إلى  عليه من المعرفة فحسب ، بل إيجاد عنصر التشويق أيضا في عملية نقل المعرفة الى المتعلم ،مما
 . 8المتعلم فيقبل على العالم في جو يمتاز بالتفاعل والتركيز بفردية ونشاط

 : ما يأتي 7علية الحاسوب كوسيلة تعليميةاومن النتائج التي توصلت اليها بعض الدراسات التي أجريت لتقييم مدى ف

 الطرق التقليدية في الصف بالتعليم  مناستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية أدى إلى نتائج أفضل  - 1

استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية أدى إلى توفير بعض الوقت في التعليم مقارنة بالوقت العادي الذي يستنفذ في  - 2
 الصف للكمية ذاتها من المادة التعليمية 

 حاسوب استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية أدى إلى تنمية اتجاهات أكثر إيجابية نحو ال - 3

 الحاسوب كوسيلة تعليمية يساعد على رفع مستوى تحصيل الطلبة  - 4

 . استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية يساعد الطلبة في التدريب والتمرين على إجراء العمليات الرياضية - 5

ه العلمي مما استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية يوفر اهتماما خاصا بكل طالب حسب قدراته واستعداداته ومستوا  -6
 . يساعد الطالب على أن يتحكم في عملية التعلم وعلى أن يعتمد على نفسه في تحصيل المواد الدراسية

لطالب ،وفي تشخيص نواحي الضعف عنده لاستخدام الحاسوب وسيلة تعليمية يساعد المعلم في توضيح المفاهيم  -7
غيره من الوسائل التعليمية األخرى ،مثل استخدام الصوت  وعالجها من خالل اإلمكانات التي يتمتع بها الحاسوب دون 

 . والصورة والحركة والتفاعل القائم بين الطالب والبرنامج الذي ينفذه الحاسوب

استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تعليم الطلبة الذين يعانون صعوبات في التعلم له تأثير إيجابي في تحصيليهم  -8
 . واتجاهاتهم نحو التعلم

 . استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية يساعد الطلبة على تنمية مهارة حل المشكالت وتنمية التفكير المنطقي لديهم -9
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 : مجاالت استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية

 : من أهم الطرق واألساليب التي يستخدم فيها الحاسوب كوسيلة تعليمية مل يأتي

 (  Skill and practice) 1المهارة والتمرين - 1

  Tutorials 11الشرح واإليضاح - 2

 Dialogue 4الحوار التعليمي - 3

  Simulationالمحاكاة  – 4

  Solving Problemsلمشكالت أو المسائل احل  - 5
  Instuctional games 5األلعاب التعليمية - 6
  Evaluationالتقييم  – 7

                 3التعليم الذاتي - 8

  Tutorial interactive Learning 4التعليم الخاص المتفاعل - 9

 : وفوائد هذا النوع من التعليم أنه

 يحقق أهداف التعليم اإلنفرادي  - 1

 يقدم المادة التعليمية بشكل خطوات منفصلة  - 2

 . يعطي الفرصة الكافية لتعليم أية فكرة والتمكن منها قبل االنتقال إلى فكرة أخرى  - 3

 . سرعة التي تناسب قدراته فهو يتنافس مع نفسهاليتعلم الطالب ب - 4

 .2يعرض المادة التعليمية بشكل منظم ومقنن -5
 :فوائد شبكة اإلنترنت في التعليم

 : لشبكة اإلنترنت فوائد عديدة تسمح بممارسة أنشطة تعليمية عالية المستوى ويمكن أجمالها في اآلتي

 : البريد اإللكتروني -1

من أهم الوسائل المفيدة في مجال التعليم استخدام البريد اإللكتروني لتسهيل اتصال الطلبة فيما بينهم وتبادل المعلومات 
 .المعلم مع واألفكار التربوية ،والتواصل خارج الصف الدراسي 

 : إمكانية االستفادة من المواقع التربوية -2

التي تضم أكثر المواقع التربوية تحت موقع و العربية واألجنبية  ةمواقع التربويوذلك من خالل زيارة المواقع الخاصة بأدلة ال
 .واحد 
 :االشتراك في المنتديات التربوية -3

ويتم ذلك من خالل المشاركة في الحوارات التربوية المتخصصة التي تجري ضمن منتديات علمية تربوية لها مواقع 
 معروف على الشبكة 

 : ةإنشاء المواقع شخصي -4
صل مع اآلخرين فيما يتعلق باهتماماتهم التربوية والعلمية والتخصصية االمواقع الشخصية من آجل التو انشاء عن طريق 
 . المختلفة
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 : زيارة المواقع المتخصصة -5

 . ويكون ذلك من خالل زيارة المواقع العربية واألجنبية للجامعيين والمعلمين التي تتناسب مع تخصصاتهم العلمية الدقيقة

  :االستفادة من مواقع البحث المشهورة -6
وذلك من خالل البحث عن المعلومات التربوية المطلوبة عن طريق مواقع البحث المتخصصة بعدد من اللغات ومنها 

  .…google,yahoo,altavistaمثل كل من .العربية اللغة
 : إنشاء مواقع لمقررات دراسية معينة مثل الكيمياء أو مواقع لدورة تعليمية -7

جميع الطلبة المهتمين بمادة دراسية معينة كالكيمياء كما يستطيع المعلم لحيث يمكن للمعلم أن ينشئ موقعا لطالبه أو 
 . 9وتقدم هذه الخدمة مجانا مثل جميع المواقع على شبكة اإلنترنت. كينالتحكم بالموقع وتحديد المشار 

 . توفير كمية كبيرة جدا من المعلومات العلمية والبحوث والدراسات المتخصصة من جميع مجاالت المعرفة -8

 .خدمة نقل الملفات المتنوعة بين المواقع المختلفة لتوظيفها في العملية التعليمية التعلمية  -14
 .خدمة الدخول عن بعد للمكتبات الجامعية العالمية واالستفادة من إمكانياتها  -15
األخرى أو من خالل البريد توفير معلومات حديثة وسريعة بسهولة وتكلفة قليلة جدا بالمقارنة مع وسائل اإلعالم  -17

 . العادي

 .ة عالية الحساسيةتمثل مصدرا يمتاز بالمرونة فيما يتعلق بوسائل االتصال العالمي -81

 .تمثل مصدرا قويا لتنمية اإلبداع لدى المستخدمين للشبكة وخاصة الطلبة  -19
 المساعدة على التعاون والمنافسة بين الطلبة ألن الشبكة توفر لهم فرصة ذهبية لمقارنة -21

 . وموازنة أعمالهم بأعمال اآلخرين في العالم واالستفادة منه

وتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات . لبة والمعلمين لنشر إبداعاتهم وأعمالهم على الشبكةتوفر آلية سهلة للطا -22
 : مكتبة عظيمة في سماء المعرفة: ،حيث يطلق عليها بعض الباحثين

زمالئهم لالتكنولوجيا التي توفير جو من التشويق والدافعية للطلبة وألنهم يعلمون إن شبكة اإلنترنت هي نهاية  -24
 . 12وقون والكبار الناجحون في أعمالهم ودراساتهمالمتف

 : استخدام إنترنت في التعليم المدرسي 

لن يمضي وقت طويل حتى يصبح التعليم التقليدي الذي يعتمد على المواجهة المباشرة بين المعلم وطلبته أثرا بعد عين 
علم تأخذ االتجاه نحو ال 1995فمن العام . تقنيات الحاسوب واإلنترنت ،وال سيما بعد أن توجه العالم كله الى اإلفادة من

فظهرت ما يسمى بثورة المعلومات اإللكترونية المتمثلة في التجارة اإللكترونية . اإللكتروني في مجاالت الحياة كافة
،حيث التعليم اإللكتروني من خالل ،والحكومة اإللكترونية ،والبنوك اإللكترونية ،واألسواق اإللكترونية ،وفي مجال التعليم 

وبدأت هذه المشاريع . التعلم عن بعد والتدريس عن بعد من خالل نظام المحاضرات عن بعد بشكل مرئي على الشبكة
وهذه التجارب في الواليات المتحدة االمريكية ولحقتها بعد ذلك الكثير من الدول وعلي رأسها فرنسا وبريطانيا وأستراليا 

 . 6وماليزيا

وتوفر شبكة اإلنترنت كميات ضخمة من المعلومات للمعلم والمتعلم وال تحتاج إلى عناء كبير ،وتتميز بالتواصل المستمرة 
على مدار الساعة واليوم ،وال مجال للنوم أو الشرب أو المرض ،وتتصف بسهولة مراقبة اداء المعلمين ونتائجهم 

كترونية لمساحات كبيرة وال تتطلب التواجد الشخصي المستمر لمدير وحضورهم وانصرافهم ،كما ال تحتاج المدرسة اإلل
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. المدرسة العتماد المراسالت التي يمكن إنجازها عن بعد وفي أي وقت وفي أي مكان ،حتى لو كان المدير خارج الدولة
والمراسالت وال تحتاج وينتج عن ذلك سهولة متابعة مسار العمل اليومي للمعلم والمتعلم وسهولة متابعة مسار المعامالت 

للعامل الشخصي لتوصيل المراسالت بل تعتمد في ذلك على البريد اإللكتروني وليس على األوراق والمستندات التي 
كما أن من أهم مميزاتها سهولة توصيل المعلومة الماهرة والمستمرة للمتعلم وسهولة معرفة . تتعرض للضياع أو التلف

 . 6مج الخاصةقدراته وميوله عن طريق البرا

 Sasherوأوضح ساشر . ويؤكد الخبراء أن عصر اإلنترنت يغير يوما بعد يوم من األسلوب الذي يتلقى به الطلبة العلم
االلمانية أن األطفال يزدادون اهتماما بالتجريب عن طريق اإلنترنت ( ايرالنجن نورمبيرج )الباحث التربوي في جامعة 

 . ويعلمون أنفسهم بأنفسهم 

درس أو مد الباحثون أن اللجوء إلى استخدام اإلنترنت في التعليم ال ينبغي النظر إليه على أنه انتقاص من قدرة الويؤك
على أنه محاولة لالستغناء عنه ،فالمعلم ال بديل له في القدرة على تقييم مستوى الطلبة وتحديد المناهج لسد الفجوات في 

 .اإللمام بأي فرع من فروع العلم 
  web based coursesم اإلنترنت في المناهج المدرسية استخدا

وتكون . ويتم ذلك من خالل تأليف مناهج خاصة مزودة بتقنيات الوسائط المتعددة ووضعها على الشبكة في مواقع خاصة
يراعي الجوانب هذه المناهج متكاملة في عناصرها ويتم فيها مراعاة التسلسل المنطقي وال سيما في تأليفها وتنسيقها فنيا بما 

المتكاملة لشخصية المتعلم المتلقي لها ،سواء من حيث مراعاتها للعمرالزمني للطلبة ومراحلهم المدرسية أو تسلسلها وبنائها 
المنطقي من حيث المحتوى ،أو مراعاتها للتطور العلمي العالمي في جميع الموضوعات التي يتم عرضها ،باإلضافة 

 . جية من خارج الكتب المدرسيةالهتمامها باألنشطة الالمنه

وتكون فائدة هذه المواقع للمناهج عامة وشاملة لكل من له عالقة بالعملية التعليمية وخاصة لكل من الطلبة والمعلمين 
،حيث يستفيد الطلبة من طبيعة عرض المنهاج بما يسمح لهم التعلم الذاتي واالستفادة من األمثلة التوضيحية المدعمة 

وت والصورة عدا عن الرسوم واألشكال والنصوص وغيرها ،ويستفيد المعلمون من النماذج المثالية للخطط بتقنيات الص
 . 6اليومية والفصلية والسنوية باإلضافة إلى إمكانية االتصال مع أهم التطورات العالمية في مجال المنهاج المعروض

  دة التفاعليةللصور المرئية المتحركة من خالل الوسائط المتعد ةفهم الطلب

مختلفة في الكيمياء ،فكثير من الطالب بمجموعة من الصور المختلفة عن مواضيعه الالوسائط المتعددة التفاعلية تزود 
واألهم من ذلك هو تكوين صور متحركة . البرامج اآلن تزود صور ثالثية األبعاد للجزيئات وبمقدرة على تدويرها وتحريكها

طالب بإضافة جديدة من السيطرة على المشاهد من حيث الإن تقديم صور متحركة يزود  .الكيميائيةعن مسار التفاعالت 
ومقاطع الفيديو المصورة . تكرار إعادتها كاملة أو أجزاء منها مع إمكانيات تقطيع جميع المشاهد حسب رغبة الطالب

 . 11ضيحية في يد المدرسفتعتبر إضافة جديدة كمادة تو  ةبيئيالأو ة صناعية العمليملللتجارب ا

متحركة من خالل الدروس المنتجة من قبل معلمي المادة المع هذه الصور  ةطلبالكل هذا مثير ولكن ما مدى تفاعلية 
دراك الطلب صورة الللمفاهيم الكيميائية من خالل استخدام هذه الوسائط المتعددة والتي تقرب  ة،كذلك ما مدى استيعاب وا 

وكل ته مخزون الذي يتوافر في ذاكر المن  ةالذي بدوره يقوم بإتمام هذه الصورة بمادة مستودعو طالب المتخيلة إلى ذهن ال
دراك للمادة المراد شرحهتحدث هذه العملية   . ابسرعة كبيرة وبزمن قصير مما يؤدي إلى فهم وا 
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في بحثنا هذا فإننا  ،طالباللى لذلك نحتاج إلى حزمة من األدوات التي من خاللها تؤدي هذه الوظيفة المراد إيصالها إ
الكيميائي لتوصيل ما أردنا شرحه سابقا من المفاهيم الكيميائية األساسية  هانستعرض هنا مجموعة من األدوات التي يحتاج

 عبارة عنهنا ستكون نا ن لكل وظيفة أو لكل عمل أدوات فإن أدواتالطالب ،وبما ل

  ساق مدير مادة اليبرنامج 

  اإلنترنت وبريد إلكتروني لكل طالب على موقع 

  سينمائية النموذجية البعض المقاطع  هااستخدام برامج متنوعة مدمج خاللبمحاضرات محاضرة 

  عند  .صورة ثالثية البعد حقيقية المجسمات  وفي أي اتجاه كها ير نماذج ثالثية األبعاد يمكن تح وعروض متحركة
طالب الوتعطي فرصة استنهاض المواهب وقدرات  امتكاملة فإنها تخلق جوا تعليميوفي منظومة  ةتوظيف األدوات السابق

 . الكيمياء مناهجتحليلية ومحاكاة الواقع الملموس لال

 : مشكلة البحث

ة مادة الكيمياء اجوذلك لحالكيمياء وعزوف الطلبة على دخول تخصص الكيمياء مادة تدني مستوى الطلبة في  تحظال
فنجد أن كثير من الطلبة عاجز باإلضافة الى اإلعتقاد السائد بصعوبة التخصص وكثير من التخيل إلى عقلية تصورية 

 :عن الوصول إلى هذه المفاهيم واألسئلة التالية
  هل باستخدام الوسائط المتعددة –أ  (Multimedia  ) في تدريس الكيمياء سيصار إلى ارتفاع مستوى التحصيل

 العلمي للطالب؟

  تالي هل تؤثر على ارتفاع درجاته في االختبارات نتيجة لذلك كتحصيل حاصل؟وبال -ب 

 وهل ستتغير نظرة الطلبة للتخصص بايجابية اكثر ؟ -ج 

 مسوغات البحث

لب ورفع االطمستوى ين سوجوب تحاء و يماستخدامها في تدريس الكيو عند البحث عن وجود عالقة بين الوسائط المتعددة 
في مجاالت محدودة  ةخاصات و استخدام بعض البرمجيبوتجارب معدودة ا اإلتجاه هناك ندرة في هذالعلمية فإن ئته كفا

 .ة طلبالباو ظروف خاصة إن كانت بالبلد ي ف اوتحليل نتائجه ةطلبالعلى عينة من 
من المناهج في استخدام أكثر من أداة من أدوات الوسائط المتعددة التي تخدم مجاالت واسعة في شرح كثير ت ولذلك فكر 

تحتوي على كل من الصورة المتحركة وسائط نفس الموضوع وهذه اللالفها وكلها تهدف تخاالكيميائية المتعددة لتنوعها و 
الصوت والصورة مثل برنامج الفالش وبرامج تساعد على إنتاج في هائلة ات م برامج لها إمكانياتخداسو  يوفيدالولقطات 

إن ربط . في وضعها على شبكة اإلنترنت ةطلبالت ااالستفادة من إبداعات وقدر  مواقع شخصية على اإلنترنت ومن ثم
مناهج الكيمياء بصورة مشوقة تساعد الطالب لعرض الحاسوب واإلنترنت في تدريس الكيمياء هو خطوة جديدة في محاولة 

 . على تخيل وتصور أساسيات مناهج الكيمياء

 : اهداف الدراسة

 :المتعددة في تدريس الكيمياء نكون قادرين على تحقيق األهداف التالية بعد استخدام هذه الوسائط 
 إنماء القدرة على التخيل والتصور وذلك يؤدي إلنماء القدرة على التفكير لدى الطالب .8

 رفع كفاءة التدريس من خالل إدخال طرق تدريس جديدة للتعلم في مادة الكيمياء .2
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وجذب للطالب من خالل الصورة المتحركة والصوت واألشكال ثالثية األبعاد جعل مادة الكيمياء مادة تشويق  .3
 والتي تساعد في تصور البناءات الجزيئية للمادة

 إنماء القدرة على التحليل وتركيب المفاهيم بعضها مع بعض في منظومات متكاملة .4

نترنت .5  خلق جيل قادر على التعامل مع تكنولوجيا العصر من حاسوب وا 

 نماء القدرة لدى الطالب في البحث والتصفح باستخدام اإلنترنتإ .6

 تطوير طرق تدريس الكيمياء باستخدام هذه الوسائط المتميزة والتي تخلق بعدًا جديدًا في تدريس الكيمياء .7

 :خطة البحث 

 :قسمت خطة البحث الى قسمين 
 تقريباً  وهذه استغرق اإلعداد لها سنةاعداد ادوات العمل : القسم األول 

 اعداد مناهج الكيمياء المراد تطبيق البحث عليها:القسم الثاني 

 :اما فيما يخص القسم األول فإن األدوات المستخدمة في تحضير البحث فكانت كالتالي
إلضافة أبعاد ثالثية  Crystal graphمن شركة  ةمزود(  Plug-in) برنامج البوربوينت مضافًا إليه بعض البرامج  -8

 للعرض

  GIF animationبرنامج يحضر صور متحركة  -2

 وذلك لعرض المادة بالصوت والصورة المتحركة Macromedia Flash & shockwaveبرنامج فالش والشوكويف  -3

 .لعرض افالم محضرة مسبقا للتجارب المعملية  Quick Timeلقطات من الفيديو باستخدام برنامج  -4
 :باستخدام برامج مزودة من قبل خدمة اإلنترنت والمتصفح مثل صور ثنائية وثالثية األبعاد  -5
6- Netscape plug-in Chime (from MDL) 

7- RasMol(Molecular Visualization Freeware) 

  Feedbackبرامج كيميائية تفاعلية  -1
 ( Chemlab) برنامج افتراضي لمختبر الكيمياء العامة  -9

 . CDوهي موجودة على وهذه األدوات يتم تحضيرها مسبقًا للمساعدة في تقديم المنهج للطلبة 
يتم تحضيرها مسبقًا مراعيا في ذلك النهج المنظومي في و  CDوالتي يتم خزنها على  القسم الثاني ويتكون من مادة المنهج

 ترابط المادة العلمية والتي تشمل كال من المناهج التالية 

 كيمياء الصناعات العضوية  -طرق التحليل اآللي  - الكيمياء العضوية - اء العامةالكيمي

 موضوع البحث
ممااا ال شااك فيااه أن تاادريس الكيمياااء يحتاااج إلااى قاادرة علااى التخياال والتصااور عنااد تدريسااه بالنساابة لكاال ماان المعلاام والطالااب 

نحتاج إلى كثير من القدرة علاى التخيال فاي وصاف عالقاات مع عالم ال نراه وهو عالم الذرات والجزيئات ولذلك امل ألننا نتع
وهااذا كلااه يحتاااج إلااى . تكااوين مركباااتلالااذرات مااع بعضااها الاابعض لتكااوين الجزيئااات كااذلك الجزيئااات مااع بعضااها الاابعض 

معلاام والتاي يحتااج إليهاا هااا ، ونحتااج إلاى وساائل إيضاااح كثيارة لتقرياب هاذه المفااهيم وغير الااذهنيكثيار مان التصاور والتخيال 
تم ياااولماااا كاااان التعلااايم التقليااادي . لطالاااب والمعلاااملتطاااور كبيااار فاااي وساااائل التعلااايم المسااااعدة وجاااوب ولاااذلك نااارى . الكيميااااء

اساتخدام بمالء السابورة بميكانيكياات التفااعالت والنظرياات والمخططااات والبنااءات الجزيئياة للمركباات والتاي تساتغرق الوقاات ب



 

 فهمي شرف : مع خالص تحياتي                                                                               منقول من شبكة االنترنت                      

ولكنهاا غيار كافياة ألن الطالاب يباذل جهادا اخار فاي ت المثبتة كوسائل إيضاح متاوفرة والجهد في رسمها واللوحات والمجسما
، ولكااان تحويااال الشاااروحات والمالحظاااات مااان المااادرس الاااى رساااومات وصاااور بااادون اإلساااتفادة مااان خبااارة المااادرس التعليمياااة 

نااا عالمااا جدياادا وهااائال ماان وبكفاااءة عاليااة ساانجد أمام هتاام تشااغيلي ان لتاااباادخول الحاسااوب اسااتطعنا أن نوظااف إمكانياتااه و 
ولاذلك عنادما فكارت . كثيار مان المفااهيم الكيميائياةالضاح لناا تو  التاياإلمكانياات الفائقاة فاي عمال هاذه الوساائل اإليضااحية و 

والتاي سايتم المنااهج الكيميائياة  مشاكلة أيتناي جهافي هاذا الموضاوع وكيفياة توظياف الحاساوب فاي عملياة تادريس الكيميااء و 
بموضااوع نباادأ أن دت جاافو . (الكيمياااء العامااة أو العضااوية أو غيرهااا ماان مناااهج الكيمياااء) تطبيقهااا والمقصااود هنااا باادء فااي ال
ومي حياااث ياااتم رباااط وحااادات المااانهج بعضاااها بااابعض وذلاااك مااان خاااالل إعاااادة بنااااء مااانهج ظااامفهاااوم المنالتناساااب كثيااارا ماااع ي

 . الكيمياء العضوية 

 :الفصل األول 
ن ية مااتدريسااالحيااث إنااه مناسااب لتقااديم عااروض للمااادة  Power Pointبوربويناات لرنااامج اام بوكاناات نقطااة البدايااة اسااتخد

التاي ة و لطلبالوشارحه ه أثنااء عرضاالذي يمكن استغالله في اضافة كثير من الوساائل األخارى حيث توفير الكثير من الوقت 
ة الدائماة باين المادرس والطالاب حياث يساتطيع ة والمهام جادا هاو المواجهاطلباوالتصاورية للتساعد في تقرياب المفااهيم العقلياة 

 .المدرس تتبع تفاعلية الطالب مع ما يعرض 
فااي مسااتوى الساانة الثانيااة ماان كليااة  اً طالباا 121عااددها  ةعلااى عينااة ماان الطلبااتطبيااق التجربااة كااان ال بااد ماان البدايااة  فااي

ظااومي كيفياة تناااول المانهج بشاكل من هاوالبحااث والعنصاار الثااني فاي هاذا . ،1999سانة معلماين الريااض فاي قساام الكيميااء 
 : ىأجزاء وهثالثة فتم تقسيم المادة إلى . مترابط 

 الوظيفيةات المجموع -1

واأللدهيااادات -الكحاااوالت والفيناااوالت واإليثااارات-هاليااادات األلكيااال –المركباااات األروماتياااة -األلكايناااات-األلكيناااات-األلكاناااات
 واألحماض الكربوكسيلية -والكيتونات

 الوظيفيةات يرات المجموعضتفاعالت وتح -2

 الوظيفية بعضها ببعض ات ربط جميع المجموعتفاعلية تمخططات  -3

 121ًة والمتمياازة ماان اصاال شاايقالماان العااروض هم إنتاااجبطالااب  87قاادم علااى هااذه التجربااة وتطيلااة فصاال كاماال نااا وقااد عمل
تقادما فاي فهام  توجادفقاد ور خالل فتارة عمال العاروض من خالل المناقشات التي كانت تدوكانت الفائدة المتحصلة ، طالب

باإلضاااافة الااى األفكااار المتجاااددة فااي عاارض الماااادة ماان حيااث األلاااوان والصااور المتحركااة والخلفياااات شااكل مميااز بالمنهاااج 
وهاااذا مااا كاااان مرجااوا مااان . المضااافة الااى العاااروض ممااا خلاااق لاادى الطلباااة عنصاار التناااافس والتميااز بااين بعضاااهم الاابعض 

اساتخدام هاذه بطالب وتحصيله العلماي الالممكن أن تزداد معرفة هل من :هو اإلجابة على اسئلة اهداف المشروع المشروع و 
 لسنة السابقة لنفس المادة؟ ة اعلى نتائج االختبار مقارنة بطلبها وما هو تأثير ؟ استخدام تطبيقات الحاسوببالوسيلة الجديدة 

السااابقة ماان حيااث التحصاايل وربااط الموضااوعات بعضااها باابعض ة رق عاان الساانتحليليااة أن هناااك الكثياار ماان الفااالالنتيجااة و 
مان و كذلك ارتفاع درجات االختبار ناهيك عن عنصر التشويق الذي كاان يرافاق هاذه العاروض مان خاالل الصاوت والصاورة 

ل ماان التعلاايم دراسااة بشااكل أفضااالسااهم وهناااك إقبااال علااى و هااذا أدى إلااى أن تكااون المااادة محببااة إلااى نف. نماااذج المتحركااةال
 . وهذه العروض قد تم رفعها على شبكة اإلنترنت في موقع خاص. الذي يعتمد عنصر التلقين  التقليدي
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 :الفصل الثاني 
معتمادا علاى ان اإلنترنات لاه امكانياات الحاساوب بجاناب  إلدخاال اإلنترناتان خططات هاذه التجرباة المشجعة لنتائج الكانت 

 .في تجربة جديدة اوسع في التطبيق على الحاسوب 
ة فاي تطبيقاات دعادتبارامج الموتطبياق حزماة مان الأدوات جديدة مان الوساائط المتعاددة ادخال كان ال بد من وإلنجاح التجربة 

علااى اربااع 2113فااي جامعااة جاارش لطلبااة الكيمياااء عااام فااتم تطبيااق هااذه التجربااة . كااذلك ادخااال مناااهج جدياادة  الحاسااوب
 . مستويات دراسية المختلفةطالب وكانت تغطي ثالث  65تراوح عددها ة مناهج مختلفة وعينة من الطلب

 :الدراسية والمنهاج المطبقة وهيالمستويات 
 ( طالبا 29كيمياء عامة ) السنة األولى

 ( 12 ةعدد الطلب 2كيمياء عضوية)سنة الثانية ال

 (اطالب12لي اآلتحليل الطرق ،  طالبا12ت العضوية اعاصنالكيمياء )السنة الثالثة
اتبعنااا فااي تطبيقااه علااى وقااد السااابقة جميااع المناااهج علااى تطبيقااه شااملت اسااتخدام الحاسااوب واإلنترناات كوساايلة تعليميااة وتاام 

 : األدوات التاليةتحضير 

  Tutorialsالشرح واإليضاح مادة  -1

  Web site & E.mailموقع شخصي على اإلنترنت وبريد إلكتروني لكل طالب  -2

  Movie clips & Gif animationة وصور متحركة عروض سينمائي -3

  Multimedia flash & shockwaveوسائط متعددة  -4
  3D imagesثالثية األبعاد صورية نماذج و  -5

  Chemistry Softwareبرامج كيميائية  -5

  Skill & Practiceالمهارة والتمرين  -6
  Simulationالمحاكاة  -7

سانجد أن كثيارا مان الماواد التاي تام من المفهوم المنظومي متعدد الجوانب ولكن عند النظر إليه إذا نحن أمام تطبيق مشروع 
ات حياااث كاااان هنااااك تاااداخل فاااي هاااذه الماااواد فكانااات نمااااذج التفااااعالت والمجموعااا، خااادم أكثااار مااان موضاااوعتقاااد ها تحضاااير 

العضاوية وعناد تحضاير الوساائط ات فاي منهااج الصاناعهاا ت فاي مانهج الكيميااء العضاوية قاد تام توظيفر الوظيفية التي حض
حيااث كاذلك المتعاددة المساتخدمة فاي طارق التحليال اآللاي فقاد وظفات فاي شاارح أكثار مان ماادة فاي مجاال الكيميااء العضاوية 

حسااااب الكتلاااة و ، Spectrophtometerواجهااازة المطيافياااة ، IRتحااات الحماااراءاألشاااعة جهاز ) مثااالاجهااازة التحليااال تساااتخدم 
Mass Spectroscopy الااارنين المغناطيسااي، NMR  ) تحلياال المجموعاااة الوظيفيااة فاااي تعرياااف و وهاااذه تسااتخدم فااي

 . المركبات العضوية
ناا وفي أي اتجاه كان فقد كانت األكثار اساتخداما ولاذلك احتجها وتدوير ا كذلك فإن األشكال ثالثية األبعاد التي يمكن تحريكه

 . الثية األبعاداألشكال البنائية ثإلى برامج خاصة للحصول على هذه 

تنزيال البارامج الخاصاة بعارض الصاور المتحركاة و ذات األبعااد جمياع إمكانياات اإلنترنات مان حياث وكان البد من توظياف 
والتااي  Plug-inالثالثيااة والتااي تكااون ماازودة ماان قباال شااركات ومؤسسااات تعليميااة متخصصااة فااي هااذه الخدمااة مثاال باارامج 

ة من رؤياة الصاور بابعادهاا الاثالث وتحريكهاا وتادويرها وماع ذلاك فانناا اساتطعنا مان تزود المتصفحين لإلنترنت بابعاد متقدم
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 Netscape Chime Pro for Internet Explorerالحصاول عليهاا كمؤسساات تعليمياة باساعار خاصاة مثال برناامج 

ى اتجااه ولاه إمكانياات اخارى والذي يمكننا من مشاهدة صور المركبات الكيميائياة باألبعااد الثالثياة ماع امكانياة تادويرها فاي ا
كمااا فااي األشااكال ( . Wireframe, Sticks, Ball &stick, Spacefill) بتحديااد الشااكل البنااائي ماان عاادة اختيااارات 

 التالية

 

 . لحصول على أفضل المواقع التربوية التي تخدم الطالب في عملية التعلم وكتابة األبحاث الحديثةلالتصفح و 

لطالاااب لالتحصااايل العلماااي والفكاااري معااادل متدرجاااة للوصاااول إلاااى هااادفنا وهاااو ارتفااااع  ىعلاااى خطاااساااتجد أن البحاااث يساااير 
يساااترجع هاااا مااان خاللالتااي و الذهنياااة ت التخيااال والتصاااور ام جمياااع ملكاااساااتخداتشاااويق و الوعاارض الماااادة مااان خاااالل عنصاار 

باسااتخدام مختلااف الوسااائط  تعليميااةالهااا بمااا يااراه ماان خااالل عاارض المااادة تمطابقه و لمعلومااات المخزنااة فااي ذاكرتاااالطالااب 
 . .المتعددة المتاحة لدينا 

 :الفصل الثالث

–الطريقاة العلمياة : ينت والتي شاملت الفصاول التالياة و بور بتعليمية على برنامج التم تجهيز المادة  ةففي مادة الكيمياء العام
الاااروابط الكيميائياااة والتبنياااة –التركياااب الاااذري والجااادول الااادوري – (حساااابات الماااول وموازناااة المعاااادالت)الحسااااب الكيمياااائي 

مان خاالل وصاالت العارض وتام رباط -التفااعالت الكيميائياة–الغاازات وقوانينهاا  -الجزيئية ونظرية تنافر األزواج اإللكترونياة
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ة التطبياق فاي ماادة الادرس ببعض المواقع على شبكة اإلنترنت ،وقد اساتخدمنا كاذلك جمياع الوساائط المتعاددة الممكناية تشعب
 : تشمل اآلتيوالتي 

 2D images الصورة اإليضاحية ثنائية األبعاد باأللوان -ا 

  3D imagesالصورة اإليضاحية ثالثية األبعاد  -ب 

صاوت الإيضااحية متحركاة وثابتاة بساائل و  عارضل Flash 5& shockwave multimediaاستخدام برناامج الفاالش  -ج 
 والصورة

 Animation Pictures & Videoc lipsفيديو متحركة ومقاطع  صور -د 

 .في حالة األسئلة والتمارين Feedbackراجعة الالتغذية  -ه 

  :األمثلة على ما تم تدريسه 

ففي حالاة الصاور المتحركاة ثالثياة األبعااد 
دراسااااااة البناااااااءات تاااااام توظيفهااااااا فااااااي  دفقاااااا

للمركبااااااااااات الجزيئيااااااااااة ونظريااااااااااات الااااااااااربط 
تناااااااااااافر زواج  ةنظرياااااااااافاااااااااااي التساااااااااااهمية و 
كماااا  VSEPRغااالف التكااافؤ الكترونااات 

ة وهاااااي ل التاليااااااشاااااكاألهاااااو موضاااااح فاااااي 
جميعهااااااااا اشااااااااكال متحركاااااااااة فااااااااي جمياااااااااع 

 اإلتجاهات

 

 

 

 

 

 

أما برنامج الفالش فهو كاان أحاد أهام البارامج التاي تام 
يمكننااااااا  هالوساااااائط المتعاااااددة مااااان خاللاااااه فاااااي تطبيقااااا

وثابتااة وبصااور والااوان  تحضااير مااادة تعليميااة متحركااة
واصاااوات كاااذلك يمكااان ادخاااال التعلياااق علياااه بصاااوت 

على جمياع النظرياات وحااالت ه ويمكن تطبيقالمدرس 
تهجاين المادة والروابط بين الذرات والجزيئاات كماا فاي 

 فااااوردذر ونظرياااة ر المختلفااااة لتكااااوين الاااروابط ارات مااادال
قاوانين وتوضيح التفااعالت الماصاة والطااردة للحارارة و 
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وفااااي كاااال منهااااا .كمااااا فااااي األشااااكال المرفقااااة  غااااازاتال
هناااك متغياارات نقااوم بااالتحكم فيهااا وماان ثاام متابعااة مااا 
يحصاال ماان نتااائج اثناااء التغيياار لكاال ماان القااوانين او 

 النظريات 

 .او لشرح بعض المفاهيم األساسية في الكيمياء

 

 

 

والجدول الدوري كذلك كان له 
نصيب وافر من التطبيق بواسطة 
برامج الفالش ويوضح الجدول 
التالي كثير من صفات العناصر 
من فيزيائية وشكل البلورة والتوزيع 
اإللكتروني وسلوكها بالنسبة 

كذلك . لحجم الذرة وغيرها
 لحساب الوزن الجزيئي للمركبات 
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فكاااارة الاااااروابط والفااااالش كااااذلك سااااااعد علااااى توصااااايل 
تاااتم باااين  يلتااااو  يئياااةالكيميائياااة ونظرياااات الاااروابط الجز 

 ذرات إلنتاج جزيئات أو مركباتال

كمااا هااو موضااح هنااا تكااون الااروابط األيونيااة بااين كاال 
 .مان ذرة صااوديوم وكلاور لتكااوين كلورياد الصااوديوم 

وكذلك شرح الهيئاات فاي مركباات األلكاناات ومقارنتهاا 
 .بطاقة كل هيئة 

 

 :الرابع  الفصل

اما فيما يخص الكيمياء العضوية فقد استفدنا من التجربة األولى والتي تم تحضيرها في كلياة المعلماين فاي الريااض 
فقاااد كانااات العاااروض جااااهزة ولكااان كاااان ينقصاااها عنصااار الحركاااة والصاااوت والتاااي اضااافناها اليهاااا باساااتخدام برناااامج 

  GIF animationالفالش وبرنامج الصور المتحركة 

لنا عنصر التفاعلية من خالل الدخول الى مواقع غلاى اإلنترنات لحال تماارين جااهزة وارساال الحلاول مان خاالل وادخ
البرياااد اإللكتروناااي وطبعاااا بعاااد اخاااذ اإلذن باااذلك مااان اصاااحاب المواقاااع وغالباااا ماااا تكاااون مواقاااع لجامعاااات بريطانياااة 

مجااال ولكاان للسااف لاام تكاان هناااك دراسااات وقااد هااالني التقاادم الحاصاال فااي الجامعااات األخاارى فااي هااذا ال.وامريكياة 
إلثبات فعاليتها على مستوى التحصيل ولكن كانت بعضاا منهاا علاى تجاارب لابعض البارامج المعادة خصيصاا لعيناة 

ولكن كان هناك تعااون بيناي وبعاض الجامعاات فاي الادخول الاى ماا يسامى .معينة وألجهزة خاصة واليمكن تعميمها 
والتي ادخلناها في نهاية التجربة لعارض التجاارب المعملياة مان خاالل بعاض  .Virtual labبالمختبرات اإلفتراضية 

التجااارب اإلفتراضااية المعاادة مساابقًا وكاناات ردود الفعاال مشااجعة ليكااون موضااوع لبحثنااا القااادم فااي تطبيااق مااا يساامى 
رب معادة والاذي مان خاللاه تجارى تجاا CHEMLABولكن كان لادينا برناامج جااهز يسامى . بالمختبر اإلفتراضي 

ويالحاظ الطالااب كال مااا يريااده مان المختباار ماان معادات او اجهاازة قياااس وغيرهاا ماان مااواد كيماوياة او حتااى زجاجيااة 
والمحاكاااة تكاااد تكااون حقيقيااة ماان حيااث الصااوت الصااادر او حتااى ماان اجااراء التجااارب وتغياار األلااوان فااي تجااارب .

والمهام هناا ان كال هاذه . الادخول للمختبار واجرائهاا وكانت وسيلة عرض مشوقة يراها الطالاب قبال .العيارية وغيرها 
المااواد المعاادة سااابقا تكااون بااين ياادي الطالااب لدراسااتها فااي المناازل ممااا يضاافي عليهااا عنصاار التكاارار والااتعلم خطااوة 
بخطااوة واإلمكانيااة إلعااادة مااا يريااد رؤيتااه ماارارا باادون ملاال ممااا ينمااب عنااده عنصاار المبااادرة والتحلياال فااي اللقائااات 

 :وكأمثلة استخدمت في الكيمياء العضوية فنورد منها ما يلي .للدرس القادمة
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برناامج الفاالش فاي شارح ميكانيكياة تام توظياف هنا 
التفااااعالت وعالقتهاااا ماااع التغيااار فاااي الطاقاااة لماااواد 

وجمااااااع خطااااااوات التفاعاااااال فااااااي التفاعاااااال والناتجااااااة 
حاااد وكيفياااة فاااك الاااروابط وبنائهاااا انماااوذج متحااارك و 

طاقاااة مساااار التغيااار فاااي خطاااوة بخطاااوة ماااع تبياااان 
ماااع امكانياااة وقاااف الفاعااال عناااد اي خطاااوة  التفاعااال

ومقارناة ماا تارى باين النمااذج الثالثاة كاذلك وادخااال 
 الشرح المطلوب لكل خطوة 

 

هنا نرى مثااال اخار علاى تطبياق الفاالش مان حياث 
زياااااادة ذرات الكرباااااون وتكاااااوين مركباااااات األلكاناااااات 

الااااااى  والتاااااي تباااااادأ بالميثااااااان وتنتهااااااي فااااااي العاااااارض
 مع توضيح الشكل البنائي للمركب.األوكتان

 

اما الشكل التالي فيوضح كسر رابطة المجموعة الخارجة 
Leaving group  واعادة التشكيل البنائي بعد تكون الكاتيون

 . وهذا نستفيد في ادخاله في شرح تفاعالت هاليدات األلكيل .

 

اما الشكل التالي فيضح توظيف الفالش لشرح هيئات 
البيوتان وعالقتها مع طاقة كل هيئة وايها تمثل األكثر 

 . استقرارا او العكس 

 



 

 فهمي شرف : مع خالص تحياتي                                                                               منقول من شبكة االنترنت                      

كما يمكن عرض اي تفاعل والتحكم في خطواته واعادته مرارا مما يؤدي الي ترسيخ المفاهيم األساسية ببساطة 
لك امكانية المدرس من تطوير الوسائل وتحديثها واضافة ما يريد من وسهولة ودائما في متناول يد الطالب كذ

 ( Substitution)كما في المثال التالي الذي يبين تفاعل اإلستبدال .تعليقات مكتوبة او بالصوت 

 

 

 :الفصل الخامس 

 Quickوبرنااامج  GIF Animationطاارق التحلياال اآللااي فقااد لعااب الفااالش وبرنااامج الصااور المتحركااةبأماا فيمااا يخااتص 

Time  يهاا وهاذه التحاليال فأكبر الدور في شرح لمكونات األجهزة التحليلية كذلك لخطوات عملها خطوة خطاوة وكيفياة إجاراء
فاي كيفياة عملهاا مان افياة فاي تصاور المكوناات الداخلياة ألجهازة التحليال اآللاي وخصوصاا أجهازة المطي ةساعدت كثيرا الطلب

وقيااااس الكتلاااة وجهااااز الااارنين  كهرومغناطيساااية كماااا فاااي أجهااازة التحليااال تحااات الحماااراءالارات األشاااعة الاااداخل وتوضااايح مسااا
 .المغناطيسي

 Double beamقد استخدم في شرح عمل جهااز  GIF animationكما هو موضح بالشكل فان برنامج 

spectrophotometer  كذلك قد تم توظيف برناامج الفاالش فاي شارح جهاازGC/MS  بالصاوت وكالهماا
والصااورة ويمكاان الااتحكم فااي العاارض ماان حيااث التوقااف عنااد اي مقطااع وشاارحه كمااا يحلااو للماادرس وجعاال 

 .العمل تفاعليا مع الطلبة بطرح األسئلة واجابة الطلبة عليها في نفس الدرس مستفيدا من العروض 
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 :الفصل السادس 

مااان  امااان الصاااور المتحركاااة التاااي تشااارح كثيااار  اكثيااار  ت العضاااوية فقاااد تااام توظيااافاعاصااانالأماااا ماااا يخاااص منهااااج كيميااااء 
كيماوياااات حياااث تااام اساااتخدام البترو رات والبالساااتيك كاااذلك صاااناعات لماااالصاااناعات العضاااوية مثااال المنظفاااات وصاااناعة المب

 التفاااي شااارح عملياااات التفااااعو فياااديالمتحركاااة ومقااااطع الوبعاااض الصاااور  ( Shockwave)والشاااوكويف  برناااامج الفاااالش
 يئاايجز التكااذلك لتوضاايح باارج التقطياار ز افااتكسااير الحااراري والتكسااير بالحوالالهياادروجين بتفاااعالت التكسااير الكيميائيااة مثاال 

فاي المبلمارات وغيرهاا مان الصاناعات وعارض (  Addition & Condensation) وتفااعالت اإلضاافة والتكثياف .للبتارول
 .كثثير من المخططات التصنيعية 
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لعرض افالم متحركة لميكانيكية التفاعل في  Shockwaveهذا المثال يبين استخدام تقنية الشوكويف 
  Anionic vinyl polymerizationموضوع المبلمرات 
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 :نتائج البحث 

اإلحصاائي دوات الوساائط المتعاددة وبعاد التحليال آلاساتخدام مان عد هذا العرض لما تم تطبيقه علاى هاذه المنااهج المختلفاة ب
وبنسابة تزياد فااي بعاض الحااالت عاان  تحسانا ملموساا وملحااو  كاناالختبااارات النظرياة لكال منهاااج وجادناهة فاي لنتاائج الطلبا

 . ختباراتاإلمقارنة بالسنوات السابقة وعالماتهم في  الجديدةالمناهج للطلبة في تحصيل العلمي العلى  45%

حيااث يااتم اساتخدامه كحلقااة وصال بااين الطالاب والمعلاام مان خااالل الاادخول بنااى موقعناا علااى اإلنترنات نمماا شااجعنا علاى أن 
الوظاائف المرساالة مان خاالل البريااد و تعلمااه كاذلك مان خااالل حال للتماارين ه و تدريسااد إلاى الموقاع والادخول إلااى المنهااج المار 

لموقاع اإلنترنات  ةطلباال عناد اساتخدام. لذي هو حلقة الوصل ماا باين الطالاب والمعلام فاي خاارج أوقاات الادرساو  .اإللكتروني
طالاب أصابح لدياه قادرة علاى تصافح اإلنترنات بطريقاة منهجياة ساليمة واساتفاد الومصادر التعلم المرفقة في الموقع وجادنا أن 

وربطاه بماا والذهنياة الفكرياة  هتعليمية وتوسايع مداركاالمواقع التربوية التي تم اختيارها له لزيادة الفائدة الالطالب من كثير من 
  .مختلفة الفي كثير من المجاالت تقدم علمي من إليه  لتوصالتم 

 :ها من واقع التجربة هو واستنتاجتسجيلها من المالحظات التي تم 

بداياة وتام العقباة فاي انت استخدام البريد اإللكتروني كو الكمبيوتر ات إلمامهم بمهار ( السنة الثالثة) السنوات المتقدمةة أن طلب
فاي . اساتخدام الحاساوب واإلنترناتفاي الفنياة ات طالب بعاض الكفاياالتعلم من خاللها يل دورات مكثفة تجاوز هذا األمر بعم

لدراسااتهم مهااارات يرجااع اسااتخدام الكمبيااوتر واإلنترناات وذلااك فااي الساانة األولااى أكثاار طلبااة الجانااب اآلخاار وجاادنا أن مهااارة 
 . عة استخدام الحاسوب في سنوات ما قبل الجام
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 :هتنا في البحثمشكالت التي واج

دراجهااا فااي البرنااامجاتااه لكاال عماال ال بااد لااه ماان مشاااكل فااي بداي  وكاناات فااي حالتنااا هااذه كيفيااة كتابااة المركبااات الكيميائيااة وا 
 .لمركبات الكيميائية البنائية لكيفية رسم األشكال وأيضًا 

ة سااعد الطلبا ChemWindowاسامه خااص برسام وكتاباة المركباات الكيميائياة و ج اساتخدام برناامبفقد تم حل هذه المشاكلة 
 بشكل كبير إلنتاج عروض ممتازة

المشكلة الثانية والمهمة وهي ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية لدى الطلبة مما ياؤدي اال انهام فاي اثنااء التصافح فاي اإلنترنات 
وقاد تام التغلاب . لغاة اإلنجليزياة ينتابهم حالة من اإلحباط لعدم معرفتهم باللغة وكل المواقاع التعليمياة التاي تخادم المشاروع بال

علااى هااذه المشااكلة ان قاادمنا للطالااب المواقااع التااي تخدمااه بالكيمياااء باللغااة العربيااة وهااي ليساات فااي الحقيقااة كثياارة ممااا شااجع 
الطلباة لعمال مواقااع شخصاية لهام يحاااولو مان خاللهاا سااد ثغارة الاانقص فاي المواقاع العربيااة والتاي تخادم طالااب الكيميااء وهااذا 

دف من اساتخدام اإلنترنات فاي النهاياة ان يصال الطالاب الاى امكانياة ايجااد الحلاول لمشااكل قاد تصااحبه فاي البحاث كان اله
امااا .والااتعلم وماان هنااا تباارز ابااداعات الطلبااة فااي انشاااء هااذه المواقااع وهااي اآلن فااي بااداياتها وانااا اشاارف عليهااا ماان خاللهاام 

ا كطاارق تاادريس وادوات لتكااوين عااروض جميلااة فهااي متااوفرة علاااى المواقااع التااي يسااتطيع الماادرس والطالااب ان يسااتفيد منهاا
 .صفحات اإلنترنت 

" واسااميته  CDوكنتيجااة لهااذه الدراسااة فقااد جمعاات جميااع األدوات التااي يحتاجهااا الماادرس والطالااب المخااتص بالكيمياااء فااي 
جعال تادريس الكيميااء فاي  وهاو يشامل علاى جمياع األدوات الالزماة ألنتااج اجمال العاروض فاي سابيل" أدوات معلم الكيميااء 

 .وانشاء هللا يكون جاهزا وقت المؤتمر.شكل مشوق وازدياد تحصيل الطلبة العلمي لو احسن استغاللها 
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