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تأملوا معي

عالى  ال ت  ق 

ي َخلََق  ا َِّك اَّلذ ْْسا َربا ْن عَ ( 1)اْقَرْأ ِبا نَْساَن ما
ِ
(  2)لَق  َخلََق اْْل

َُّك اْْلَْكَرُم  لَْقََّلا ( 3)اْقَرْأ َوَرب َ ِبا ي عََّلذ ا نَْسانَ ( 4)اَّلذ
ِ
َ اْْل  َما لَْم عََّلذ

(5)يَْعََّلْ 



الهدف العام

ي لتجارب  الكشف عن أثر استخدام المختبر االفتراض
والتحصيل  الفيزياء والكيمياء في تنمية قوة المالحظة

برات  عند إجراء التجارب في المختللطلبة  المعرفي  
زياء  االفتراضية بالمدارس لتجارب مادتي الفي

والكيمياء



7

تتعرف على أهم الروق بين المعمل الحقيقي والمعمل االفتراضي

.ومختصرةدقيقة بعبارات تحدد مفهوم المعامل االفتراضية 

.تعدد مميزات المعامل االفتراضية

.

:نهاية البرنامج أنفي يتوقع من المتدربة 

طريقة لتنفيذيوريكاتتمكن استخدام برنامج 

التقويم للطالبات

تحدد المعوقات التي تحد من استخدام 

ةالمعامل االفتراضية في البيئة الصفي

األهداف 

التفصيلية

ج تجيد استخدام واجهة وقوائم وأشرطة أدوات البرنام

بسهولة ويسر



ل ولما كان العم, إن التعامل الحي مع األشياء هو أقصر الطرائق لتعلمها 

لمعمول الواقعي يصعب تحقيقه مباشرة ألسباب كثيرة مثل خطورة المواد ا

أو التخيلي الذي بها في بعض التجارب الكيميائية فقد ابتكر الواقع االفتراضي

ستخدم مشاهدة يعتبر نموذج عقلي ينشئه اإلنسان ممثالً للواقع حيث يسمح للم

البيئية والتفاعل معها 

تمهيد



/أختي املتدربة 
مفهوم املعامل ماهو أتبعي تعليمات املدربة ثم وضحي 
الافتراضية؟
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مفهوم المعامل االفتراضية

عد امتدادا المعامل االفتراضية تمثل أحد المستحدثات التكنولوجية والتي ت
ألنظمة المحاكاة اإللكترونية

وذلك , حقيقيةوهي بيئات تعليم وتعلم إلكترونية افتراضية تحاكي المعامل ال
طبيق الحقيقي بتطبيق التجارب المعملية بشكل افتراضي تفاعلي يحاكي الت

هد وتكلفة ومشاهدة التفاعالت والنتائج بدون التعرض ألدنى مخاطرة وبأقل ج
.ممكنة 



رات العمل كما تعرف بأنها بيئة تعلم وتعليم افتراضية تستهدف تنمية مها•
املخبري لدى الطالب 

مختبرات علمية رقمية تحتوي على أجهزة كمبيوتر ذات سرعة •
بكة وطاقة تخزين وبرمجيات علمية مناسبة ووسائل االتصال بالش

, العالمية

اء إلجراء برنامج تفاعلي يحتوي على أدوات ملعمل الكيمياء وألاحياء والفيزي•

,  والفيزيائية, التفاعالت الكيميائية

تمكن المعلم من القيام بالتجارب العلمية الرقمية وتكرارها ومشاهدة •
.مكنةالتفاعالت والنتائج بدون التعرض ألدنى مخاطرة وبأقل جهد وتكلفة م



استنتجي من 

المصطلحات السابقة 

مفهوم المعامل 

االفتراضية



تراضية بيئات تعليم وتعلم إلكترونية اف
يتم من خاللها محاكاة مختبرات 
يق ومعامل العلوم الحقيقية وذلك بتطب

التجارب العملية بشكل افتراضي 
,يحاكي التطبيق الحقيقي

وتكون متاحة لالستخدام من 
خالل األقراص المدمجة أو من 

.خالل موقع اإلنترنت

ذات مواصفات تقنية عالية في الحاسبات
اآللية للتدريس وإجراء وعرض التجارب 

معلم العملية وتكرارها وتسهيل االتصال بين ال
العمل والمتعلم وتهيئة بيئة تفاعلية وتنمية

الجماعي بين الطالب



أهمية المعامل االفتراضية

تعتبر الركيزة 
ليم األساسية في التع

اإللكتروني في 
المجال العملي 

والتطبيقي 

يعتبر من أحد 
مستحدثات 
يثة التكنولوجيا الحد
دادا والتي تعتبر امت

لتطور أنظمة 
يةالمحاكاة اإللكترون

يحاكي المعمل 
ه الحقيقي مع وظائف
وأحداثه ويتم من 

خالله الحصول على
ائج نتائج مشابهة لنت

.المعمل الحقيقي



 التي للعلوم في الحاالتإليه كمعلمين ماذا نحتاج
بط مع املعمل الحقيقي لر ال يمكن التعلم فيها 

املعرفة
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ماهي الحاالت التي يستخدم فيها  المعمل االفتراضي



يمكن بعض التجارب والنشاطات العملية املكلفة من الناحية املادية حيث

.من خالل املحاكاة تمثيل الواقع وبتكاليف قليلة

مل بعض التجارب املعقدة التي تحتاج إلى وقت طويل إلنجازها حيث تع

هولةاملحاكاة على تيسير بعض هذه الحاالت وجعلها مفهومة للطالب بس

خطورة إجراء بعض التجارب أمام الطالب مثل بعض التفاعالت 

الب فكل التعليمي للطالخيالاملواد املشعةيحقق الكيميائية أو التعامل مع 

.اما تحلم بتحقيقه حيث ترى املعلومات تتحرك أمامها وتعيش داخله



ملعلومات التعليمي للطالب فكل ما تحلم بتحقيقه حيث ترى االخياليحقق 

.تتحرك أمامها وتعيش داخلها

ومعايشة يقدم التعليم بصورة جذابة تحتوي على املتعة والتسلية وإلاثارة

.املعلومة

ت ودافعية لممارسة المعلوما, يوجد لدى الطالب رغبة في التعليم
.ومشاهدتها



فلنفكر معا



ماهي 
اهمية

المعامل 
ية االفتراض

بالنسبة للطالب 
والمعلم

في تدريس
العلوم



تعليمالتدريب على كيفية توظيف التعليم االلكتروني في عملية ال

هاالتدريب على العديد من البرمجيات التعليمية وكيفية توظيف

التدريب على أسلوب حل المشاكل

قة مثيرة التدريب على كيفية تبسيط العلوم وتقديمها بطري
ومشوقة

متعلمالتدريب على ترجمة المفاهيم العلمية إلى واقع يدركه ال

للمعلم



االرتقاء بالطالب ومساعدتهم على التعامل مع 
البرمجيات التعليمية

مإبعاد الملل الذي يورثه النمط الواحد من التعلي

جعل عملية التعلم متعة للطالب

مساعدة الطالب المتفوقين دراسيا على تنمية
قدراتهم العقلية

مساعدة الطالب ضعاف التحصيل ومعالجة نقاط
الضعف

الطالب



المعامل

ةاالفتراضي

استخدامات

ماهي



توضيح وعرض 
بعض التجارب 
خاصة تلك التي
تتسم بالخطورة

تقديم التغذية 
الراجعة للطالب 

عن أدائهم 
ة المعملي بالسرع
والكيفية التي

تناسبهم

علم تقليل وقت الت
الذي يقضيه 
الطالب في 

المعمل التقليدي

جعل الجوانب 
عة العملية أكثر مت

وإثارة بالنسبة
للطالب

مرونة االستخدام من
قبل الطالب حيث 

يمكنه أداء األنشطة 
العملية في أي وقت

وفي أي مكان



ماهي معوقات استخدام المعمل االفتراضي



معوقات استخدام المعامل االفتراضية

وات نقص التفاعل الحقيقي مع األجهزة واألد
والمواد والمعلمين والطالب

من المستحيل تأسيس معمل افتراضي 
الب يتضمن كل اإلمكانيات التي يحتاجها الط

في المعمل الحقيقي

من المحتمل انحصار عمل الطالب في 
التجارب المحددة المبرمجة في برنامج 

المعمل االفتراضي فقط



ومن هذه المعامل االفتراضية ما أنتجته شركة مجد التطوير للتعليم 

اإللكتروني

وهو برنامج العلوم واألحياء للمرحلة الثانوية ثالثي األبعاد

Eureka.In



اناليوريكاماذا نعرف عن برنامج 













































































































ريقة تثبيت البرنامجط










































