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مقررات التكنولوجیا من المنهاج  فيالمتضمنة  الهندسيمفاهیم الرسم : دراسة بعنوان 
  .المرحلة اإلعدادیة  في الفلسطیني

  ملخص الدراسة 
فـاهیم الرسـم الهندسـي  المتضـمنة فـي مقـررات تكنولوجیــا هـدفت الدراسـة الحالیـة إلـى التعـرف علـى أهــم م

لي التعرف على األوزان النسـبیة لمفـاهیم الرسـم الهندسـي المتضـمنة . المرحلة اإلعدادیة  من المنهاج الفلسطیني  ٕ وا
وأجریــت الدراســة . تكنولوجیــا المرحلــة اإلعدادیــة علــى أســاس تكرارهــا  وتغطیتهــا  لصــفحات المقــررات مقــرراتفــي 
واســتخدم الباحثـان المــنهج التحلیلـي الوصــفي ومـنهج تحلیــل المحتـوي ، وتــم التأكــد  ٢٠٠٤أغسـطس –ین یونیــو مـاب

من صدق التحلیـل وثبـات التحلیـل علـى درس مـن دروس الصـف الثـامن كتحلیـل اسـتطالعي ، وتـم حسـاب الثبـات 
   -: الدراسةتائج أهم ن وقد كانت% ٩٠.٨عن طریق إیجاد معامل الثبات بین المحللیین والذي بلغ 

مفهومـًا  ٩١السـابع  : كالتـالي  اإلعدادیـةبلغ عدد مفاهیم الرسم الهندسي المتضـمنة فـي كتـب تكنولوجیـا المرحلـة -
، التاسع  ١٣٨، الثامن  :  المقـرراتكما بلغ مجموع تكرارات مفاهیم الرسـم الهندسـي فـي هـذه . مفهومًا  ٥٧مفهومًا
  .مفهوماً  ٢١٦تاسع ، ال٤٤٤مفهوم ، الثامن  ٢٢٤السابع 

ــا المرحلــة   - ــاهیم الرســم الهندســي المقــرر متقاربــة فــي كتــب تكنولوجی ــةتغطیــة صــفحات مف ففــي الســابع  اإلعدادی
مــن صــفحات الكتـــاب ، وفــي مقــرر الثـــامن %١٨.٦تغطــي مفــاهیم الرســم الهندســـي المتضــمنة الصــفحات بنســـبة 

% ١٧.٥مقــرر التاســع كانــت نســبة الصــفحات ، وفــي %  ١٦.٨الهندســي الصــفحات بنســبة تغطـي مفــاهیم الرســم 
  .من الكتاب المقرر

  مقدمة
ظــــل  فــــيوالمحلـــى بالتربیــــة التكنولوجیـــة  والعربــــي العـــالميتزایـــد االهتمــــام علـــى المســــتوى 

وسـائل  تكنولوجیـا االتصاالت،والتضـیع واالختراعـات  فيالمتغیرات المتسارعة على صعید التطور 
ومـــا واكـــب هـــذا التطـــور مـــن بـــزوغ ومـــیالد  مفـــاهیم    والتقنـــي المهنـــيوفـــى ظـــل االهتمـــام بـــالتعلیم 

  .  كافة المجاالت والتخصصات  فيومصطلحات  تكنولوجیة  جدیدة 
وقــد عقــدت العدیــد مــن المــؤتمرات الدولیــة والعربیــة بخصــوص إدخــال التربیــة التكنولوجیــة 

تطـــور وســـائل فـــي ظـــل هـــذه المتغیـــرات  علـــى صـــعید االختراعـــات واالكتشـــافات و  المقـــرراتإلـــى 
ً مــن واقعنــا بــل وحیاتنــا الیومیــة ، فعلــى  االتصــال ، وفــي ظــل المفــاهیم الجدیــدة التــي أصــبحت جــزء
صعید الیونسكو ،  دعت منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة إلـى ضـرورة تضـمین التعلـیم 

فـي  فـي المـؤتمر التربـوي  العام مبادئ التكنولوجیا ، كما أشارت الدول العربیـة المجتمعـة فـي القـاهرة
التعلیمیــة بشـكل عــام المفـاهیم التكنولوجیــة  المقـرراتة تضــمین ور م  إلـى  ضـر  ١٩٨٩/  ١٢/  ٢٠

والتعلــیم الفلســطینیة أن یكــون  التربیــةالحدیثــة ، وعلــى  الســاحة التربویــة الفلســطینیة ، قــررت وزارة 
اســي إلــي الصــف األول الثــانوي ، هنــاك مقــررًا مســتقًال باســم التكنولوجیــا مــن الصــف الخــامس األس

ثنایاهـا قـدر  فـيتحمـل  أنهـایجـد المـتفحص لمحتویاتهـا  والتـيفكانت المقـررات الفلسـطینیة الجدیـدة ،
والطـالب  مـن  واألهـاليالمستطاع المفاهیم الجدیدة  بالرغم من وجود شكاوى لدى بعض العـاملین 



 ٣

مفـــاهیم  الـــواردة أعلـــى مـــن  المســـتوى طــول  المقـــررات وضـــخامة المعلومـــات الـــواردة فیهــا ،و أن ال
  .المطلوب
) ١٩٩٩عبـدالوهاب ،(وتناولت دراسات متعـددة أهمیـة مواكبـة التطـور التكنولـوجي كدراسـة 

و دراســة ) ١٩٩٨دســوقي ، (،ودراسـات تطرقــت إلــى المفــاهیم الخاصــة بـالعلم والتكنولوجیــا كدراســة 
ــــم و )٢٠٠٠،الوســــیمي ( ــــین العل ــــى التفاعــــل ب ــــا كدراســــةودراســــات ركــــزت عل الزعــــانین ، (التكنولوجی

١٩٩٨(  
التكنولوجیا في مدارس وكالـة الغـوث الدولیـة  مقرراتوقام الباحثان بإعطاء دورات لمعلمي 

ــــة تدریســــها وتبســــیطها  ــــا وخاصــــة الرســــم الهندســــي وكیفی بغــــزة عــــن بعــــض موضــــوعات التكنولوجی
المدرسـیة فـي  اإلدارةدور  باستخدام مصادر التعلم ، كما شـاركا فـي حلقـة للنظـار المسـاعدین حـول

على تدریس مبحث التكنولوجیـا ، واقتـراح بعـض الحلـول الخاصـة بالصـعوبات التـي  اإلشرافكیفیة 
  .التكنولوجیا  مقرراتتحول دون تطبیق 

ویتـــوازن مـــع  یـــتالءمولحـــل إشـــكالیة التســـارع  والتـــراكم المعرفـــي بمـــا یواكـــب العصـــر وبمـــا   
المفــاهیمي للمقــررات والمنــاهج الفلســطینیة بشــكل عــام بمــا فیهــا  قــدرات المتعلمــین كانــت فكــرة البنــاء

ـــه المفـــاهیم فـــي  مـــادة التكنولوجیـــا علـــى أســـاس المعرفـــة المختصـــرة للمعلومـــات  ، وهـــذا مـــا تقـــوم ب
حصول المتعلم على أكبر قدر ممكن مـن المعلومـات فـي أسـرع وقـت وبشـكل مختصـر یثیـر تفكیـر 

  .المتعلم 
التكنولوجیــــا ضــــمن المنهــــاج الفلســــطیني یجــــد أنهــــا  رراتمقــــوالمــــتفحص و المطلــــع علــــى   

جمیعها بنیت على أساس منطقي ونفسـي سـیكولوجي ، حیـث التـرابط والتكامـل والتتـابع بـین مفـاهیم 
بالــذكر  الجــدیرومـن . المالحظــات والسـلبیات واالنتقــادات جانبــًا  اســتثناءالتكنولوجیــا ، مـع  مقـررات

بنیـــت مفاهیمیـــًا ضـــمن إطـــار المحـــاور  اإلعــداديإلـــى األول التكنولوجیـــا مـــن الخـــامس  مقــرراتأن 
ــــة ــــا "   اآلتی ــــم والتكنولوجی ــــك والتركیــــب  –الطاقــــة  –الحاســــوب  – واإلشــــاراتالرســــم –العل  –التفكی

: ٢٠٠١ســـالمة ، " ( المشـــروعات  –االتصـــاالت  –التصـــمیم والخیـــال العلمـــي  –صـــناعة وآالت 
١٤(  

خاصــة بــه ، ومــن المعلــوم أن مــادة التكنولوجیــا  مكملــة وكــل محــور مــن هــذه المحــاور لــه أهمیتــه ال
الدراســیة األخــرى ،فمحــور الرســم واإلشــارات لــه عالقــة كبیــرة بمــواد الریاضــیات والهندســة  للمقــررات

  . في كل المراحل
ویستخدم الرسـم الهندسـي فـي نقـل األفكـار والكـالم المكتـوب إلـى رسـومات وتصـامیم یمكـن   

إعداد الرسوم والتصامیم یعتبـر بمثابـة الكتابـة بهـذه اللغـة ، وأن دراسـتها استقراؤها بسهولة ویسر ، ف
  )٨: ٢٠٠٠سالمة ، .( وتحلیل مكوناتها ورموزها یعتبر قراءة لها 



 ٤

بالــذكر أن  مـدارس وكالــة الغــوث الدولیـة تقــوم بتــدریس مـادة التــدریب الیــدوي   الجــدیرومـن 
وي فــي إحــدى محاورهــا علــى موضــوع الرســم والتــي تحتـ اإلعدادیــةفـي مــدارس الــذكور مــن المرحلــة 

 والمقـرراتالهندسي ، ومن أجل إیجاد عالقـة ترابطیـة وتكاملیـة بـین المفـاهیم فـي مقـرر التكنولوجیـا 
المفــاهیم الهندســیة  اســتیعاب،ومــن اجــل التغلــب علــى الصــعوبات التــي تواجــه الطلبــة فــي   األخــرى

راســة ، والتــي ســوف تركــز علــى مــدى تــوافر فــي مقــرر الریاضــیات ، قــام الباحثــان بــإجراء هــذه الد
  . المرحلة اإلعدادیة  فيمقررات التكنولوجیا  في الهندسيمبادئ الرسم 

  مشكلة الدراسة  
  : تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي 

مـن  اإلعدادیـةما مدي تضمن مفـاهیم الرسـم الهندسـي الحدیثـة فـي مقـررات تكنولوجیـا المرحلـة 
  : ؟ ویتفرع من هذا السؤال التساؤالت الفرعیة التالیة  لفلسطینيالمنهاج ا

مـــا أهـــم مفـــاهیم الرســـم الهندســـي  المتضـــمنة فـــي مقـــررات تكنولوجیـــا المرحلـــة اإلعدادیـــة  مـــن -١
  المنهاج الفلسطیني ؟

تكنولوجیـا المرحلـة اإلعدادیـة  مقـرراتـ ما األوزان النسـبیة لمفـاهیم الرسـم الهندسـي المتضـمنة فـي ٢
  ى أساس تكرارها  وتغطیتها  لصفحات المقررات؟       عل

  أهمیة الدراسة 
  .ـ الوقوف على مدى تضمن كتب المرحلة اإلعدادیة لمفاهیم الرسم الهندسي ١
التربیة والتعلیم بتغذیة راجعة حول مفاهیم الرسم الهندسي  بوزارةتزوید اإلدارة العامة للمناهج - ٢

  .التكنولوجیا  مقرراتفي 
التكنولوجیا من مشرفین ومعلمین والباحثین في هذه الدراسة بمفاهیم  بمقرراتید المهتمین تزو - ٣

  .التكنولوجیا في المرحلة اإلعدادیة  مقرراتالرسم الهندسي المتضمنة في 

  أھداف الدراسة 
 فــي مقــررات تكنولوجیــا المرحلـــة المتضـــمنةالتعــرف علــى أهــم مفـــاهیم الرســم الهندســي الحدیثــة -١
  .یة من المنهاج الفلسطیني اإلعداد

التعرف على األوزان النسبیة لمفاھیم الرسم الھندسي الحدیثة المتضمنة في مقررات -٢
  تكنولوجیا المرحلة اإلعدادیة على أساس تكراراتھا وتغطیتھا لصفحات المقررات 

  حدود الدراسة
قــررات تكنولوجیـــا ستقتصـــر الدراســة علــى تحلیـــل مفــاهیم الرســم الهندســـي فــي م: الحــد النــوعي **

  من المنهاج الفلسطیني" السابع  والثامن والتاسع " الصف 
   ٢٠٠٤ سبتمبر  -٢٠٠٤یونیو : الحد الزماني**



 ٥

  مصطلحات الدراسة 

  -: المفهوم
خصــــائص مشــــتركة ألشـــیاء أو أشــــكال أو أحــــداث أو  عبـــارة عــــن ألفـــاظ لتصــــورات عقلیــــة ، بینهـــا

  )٢٠٠٠اقصیعة ،.( إلیها باسم أو رمز أو صورة  اإلشارةمواقف أو مآسي أو وقائع ، ویمكن 
ویعرف الباحثان  المفهوم بأنه تصور ذهنـي ألشـكال أو رسـومات أو مجسـمات تشـترك فـي صـفات 

كلمة أو إشارة معینة ، ویمكـن تصـنیف هـذه التصـورات  أو خصائص مشتركة ویعبر عنها برمز أو
  .على أساس الصفات المشتركة بینها 

   -:دسي مفاهیم الرسم الهن
تصـور ذهنـي عقلـي یعبـر " یعرف الباحثـان مفـاهیم الرسـم الهندسـي  فـي هـذه الدراسـة أنهـا 

رسـومات أو مجسـمات أو مـواد  عنه بلفظ أو كلمة أو أكثر أو  رمز أو صورة ألشـیاء أو معـاني أو
  . أو تصورات هندسیة  تشترك في  خصائص مشتركة

  :الرسم الهندسي 
حیــــث نقــــل األفكــــار والكــــالم المنطــــوق أو المكتــــوب إلــــى رســــومات وســــیلة للتفــــاهم والتواصــــل مــــن 

یمكــــن اســــتقراؤها بســــهولة ، ودراســــتها وتحلیــــل مكوناتهــــا وتفصــــیالتها ورموزهــــا ومعرفــــة  وتصــــامیم
  ) ٨:  ٢٠٠٠سالمة ،.( دالالتها تعتبر بمثابة قراءتها 

ة  فـــي نقـــل األفكـــار مهـــارة یكتســـبها الطـــالب بـــالتعلم والممارســـ: ویعـــرف الباحثـــان الرســـم الهندســـي 
والكـــالم المنطـــوق إلـــى رســـومات وتصـــامیم وأشـــكال ومجســـمات هندســـیة مختلفـــة باســـتخدام أدوات 
الرسم الهندسي ،مثل أقالم الرصاص ولوحـة الرسـم ومسـطرة تـي ومسـاطر مختلفـة ومناقـل ومثلثـات 

  .وفرجارات الرسم وغیره ،  وتمتاز بالدقة والتبسیط وتوضیح المجردات 
  :اسة مبررات الدر 

حیــث یهــتم الباحثــان بــالتعرف علــي مقــررات  نللبــاحثیالدراســة مــن ضــمن أبحــاث التطــور المهنــي 
 ، حیـث أن الباحـث األول هـو مشـرف لمصـادر الـتعلم ، مـع إشـرافه علـى جزئیاتهـاالتكنولوجیـا بكـل 

ومـن . معلمي التكنولوجیا في وكالة الغوث الدولیـة بغـزة ، والثـاني مسـاعدًا لمسـئول مصـادر الـتعلم 
ناحیة أخر ى قد تساهم مفاهیم الرسـم الهندسـي فـي مقـررات التكنولوجیـا ولـو بشـكل جزئـي فـي حـل 

  الخاصة بمقررات الریاضیات والهندسة  اإلشكالیاتبعض 
  
  
  

  النظري اإلطار
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في فلسطین تحتاج لمعلم  ملمًا بعناصر ومحاور  اإلعدادیةالتكنولوجیا في المرحلة  مقررات
بشكل جید بمجمل  اإلحاطةبل البد من ، ا ،ولیس لمنهاج الصف الذي یدرسه منهاج التكنولوجی

والمعرفة بمنهاج التكنولوجیا ییسر للمعلم اإللمام بشكل  فاإلحاطةتفصیالت المنهاج ومحاوره ، 
شمولي بالمنهاج ، بحیث تتیسر للمعلم معرفة البناء المنطقي والسیكولوجي لموضوعات ومحاور 

حیث أن مناهج التكنولوجیا في فلسطین على أساس  السابقةعلى المتطلبات المنهاج ، ویتعرف 
  ) ١٣:  ٢٠٠١،سالمة .( بنائي تراكمي تسلسلي 

) االبتدائي والثانوي ( أما المحاور التي یتكون منها منهاج التكنولوجیا في مرحلة التعلیم األساسي 
  :فتضم المحاور اآلتیة 

  )الرسم الهندسي ( الرسم واإلشارات *         العلم والتكنولوجیا         *    
  التفكیك والتركیب *    الحاسوب                       *   

   آالتصناعة و *    الطاقة                         *    
  االتصاالت*    التصمیم والخیال العلمي         *  
  المشروعات*   

یتضمن محور من تسع محاور )  واإلشاراتالرسم ( ومما سبق یتضح أن محور الرسم الهندسي 
  .رات التكنولوجیا في فلسطین ر تعالجها مق
من عالم التصور والخیال إلى  األفكاروالرسم الهندسي كمحور هام له دور في ترجمة   

عالم الواقع الملموس ، ویعتبر الرسم لغة عامة اشترك بها البشر منذ قدیم الزمان ثم تطورت 
حروف واألرقام لتصبح لغة الفن والهندسة ، حیث یقوم الفنان والمهندس بترجمة عقب اختراع ال

  .جمیلة قائمة  منشآتأفكارهما إلى لوحات فنیة أو 
والرسم الهندسي كأحد محاور مبحث التكنولوجیا الذي أقرته وزارة التربیة والتعلیم   

من مفاهیم الرسم الهندسي ، الفلسطینیة یتكون من عدد من الخطوط العریضة التي تشكل العدید 
العملیات الهندسیة  –أهم األدوات الالزمة للرسم الهندسي : وتتمثل هذه الخطوط العریضة في 

رسم المساقط  والتي تعتبر  –المنحنیات والدوائر  –المساعدة التي تتم على الخطوط المستقیمة 
أبعاد األجسام  –لرسم الهندسي الطرق المستخدمة في ا –أهم طریقة في تمثیل األجسام الهندسیة 

و طریقة رسم  –فرد المجسمات وطریقة تمثیلها  – اومقاطعه اوالمالحظات الهامة على مساقطه
ومن الخطوط العریضة من محور الرسم الهندسي تم بناء . المجسمات  لقطعة تالشي أو أكثر 

دراسة والبحث للكشف هذه الخطوط العریضة بناء على مفاهیم الرسم الهندسي التي هي قید ال
  .عنها في هذه الدراسة 

  :الدراسات السابقة 
  : بعنوان) ١٩٩٧(دراسة العلي -
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ـــیم األشـــكال الهندســـیة لتالمیـــذ الخـــامس " ـــتعلم بمســـاعدة الحاســـوب ، دراســـة تجریبیـــة لتعل فاعلیـــة ال
  " االبتدائي في المدارس التطبیقیة للمناشط الطالبیة بمدینة دمشق

رفـة فاعلیـة تعلـم األشـكال الهندسـیة بمسـاعدة الحاسـوب مـن خـالل التحصـیل وهدفت إلى مع       
 ٤٤( واالتجاه نحو البرنامج التعلیمي الحاسبي والوقت المستغرق في التعلیم وتـم اختیـار عینـة مـن 

ا من الصف الخامس االبتدائي وتم توزیعهم على مجموعتین ضابطة وتجریبیة )    . تلمیذً

  : وأظهرت نتائج الدراسة أن

  في التحصیل بین المجموعة الضابطة والتجریبیة لصالح األخیرة  إحصائیةفروق ً ذ ت داللة -١

ا للتجر -٢ ً ا إیجابی ً   . ة على االتجاه یبیو  أظهرت أثر

  .التعلم بمساعدة الحاسوب قد اختصر نصف زمن التعلم بالطریقة التقلیدیة -٣
  :بعنوان ) ١٩٩٨( دراسة الدسوقي -*

  "مرحلة الثانویة واتجاهاتهم نحو القضایا المتصلة بالعلم والتكنولوجیا والمجتمع مفاهیم طالب ال
ـــث الثـــانوي التكنولوجیـــة  هـــدفت هـــذه الدراســـة للتعـــرف علـــى مفـــاهیم طـــالب وطالبـــات الصـــف الثال

   :وطالبة ، وقد خلصت الدراسة إلى طالباً  ٢٦٢واتجاهاتهم نحوها ، وتكونت عینة الدراسة من 
ت داللــة إحصــائیة بــین طلبــة العلمــي واألدبــي فــي اختبــار المفــاهیم التكنولوجیــة وجــود فــروق ذا-١

  لصالح طلبة العلمي 
  تكنولوجیة وبین اتجاهاتهم نحوها قویة بین اكتساب الطلبة للمفاهیم ال ارتباطیهوجود عالقة -٢
  :بعنوان ) ١٩٩٩(دراسة نصر -*
علیمیـة البصـریة علـى التحصـیل فـي الهندسـة الموجـه مصـحوبًا بالوسـائل الت باالكتشـافأثر التعلـیم "

  " اإلعداديبالصف الثالث  اإلدراكيلدى التالمیذ المعتمدین والمستقلین عن المجال 
وهــدفت إلــى تحدیــد أثــر الــتعلم الموجــه مصــحوبًا بالوســائل التعلیمیــة البصــریة علــى التحصــیل فــي 

عـن المجـال اإلدراكـي بالصـف الثـاني الهندسة والرسم الهندسي لدى التالمیذ المعتمدین والمسـتقلین 
اإلعدادي واستخدم الباحث المنهج التجریبـي فقسـم طـالب العینـة إلـى مجمـوعتین إحـداهما ضـابطة 
ـــًا لألشـــكال الهندســـیة المضـــمنة،  واألخـــرى تجریبیـــة وأعـــد اختبـــارًا تحصـــیلیًا قبلیـــًا وآخـــر بعـــدیًا وثالث

  . التجریبیة  وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح

  : بعنوان) ١٩٩٩( دراسة أحمد -*

   "مستوى التنور التكنولوجي لدى معلمي العلوم بالمرحلة الثانویة العامة " 



 ٨

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مســـتوى التنـــور التكنولـــوجي لـــدى معلمـــي العلـــوم بالمرحلـــة 
دراســــة تــــدني مســــتوى التنــــور وكانــــت نتیجــــة ال، معلمــــًا  ٥٤الدراســــة الثانویــــة ، وقــــد شــــملت عینــــة 
  التكنولوجي لدى معلمي العلوم 

  بعنوان) ٢٠٠٠( الزعانین و  دراسة األغا-*

  " مدى توافر بعض عناصر التنور العلمي في كتب العلوم االبتدائیة في محافظات غزة " 
وهـــدفت هـــذه الدراســـة للتعـــرف علـــى مـــدى تـــوافر مفـــاهیم التنـــور  العلمـــي فـــي كتـــب علـــوم المرحلـــة 

مـن المفـاهیم  التـي تركـز علـى العالقـة بـین العلـم % ١٧.٦وقد دلت النتـائج إلـى وجـود . بتدائیة اال
  .والتكنولوجیا 

  بعنوان ) ٢٠٠٢( دراسة مسلم - *

  "معوقات تطبیق كتاب التكنولوجیا للصف السادس األساسي بغزة"

األساسي بغزة إلى تحدید معوقات تطبیق كتاب التكنولوجیا للصف السادس هدفت هذه الدراسة 
  " من وجهة نظر معلمي التكنولوجیا 

معلمًا ممن یعلمون تكنولوجیا الصف  ٨٠وشملت عینة الدراسة كل مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 
  :وخلصت الدراسة إلى . السادس في مدارس التربیة والتعلیم الحكومیة في مدینة غزة 

ها ازدحام الفصول وعدم توفر أجهزة معوقًا لتطبیق كتاب التكنولوجیا كان من ٢٦وجود - ١
  . واإلشاراتالحاسوب وعدم توفر أدوات الرسم الهندسي فیما یخص موضوعات الرسم 

وجود فروق دالة إحصائیة بین الطالب والطالبات في تحدید المعوقات السابقة لصالح  - ٢
  الطالبات 

  بعنوان ) ٢٠٠٢( دراسة جبریل - *

  "حل  مشكلة تعلیمیة ریاضیة بحاجة إلى"
حلول لمشكلة تعلیم الكسور وتصحیح المفاهیم الخاطئة لدى طلبة  اقتراحهدفت هذه الدراسة إلي 

المرحلة االبتدائیة فیها ، واقترحت الدراسة الحلول من خالل تمثیل المسائل الریاضیة برسومات 
  .هندسیة ، ومن خالل مهارة رسم األشكال الهندسیة ومهارة تظلیل أجزاء منها 

  : بعنوان) ٢٠٠٣(سة أبو صاع درا- *
  "التكنولوجیا في تعلیم الریاضیات وأثرها في تنمیة عنصر التشویق عند الطلبة  استخدام"

تكنولوجیا التعلیم وبرمجیات الحاسوب في تعلیم اقتران  استخدامھدفت ھذه الدراسة بیان أثر 
دسي لصفر االقتران ، وفي كثیر الحدود باستخدام الرسم البیاني ومن خالل توضیح المفھوم الھن

 استخدم التعلم على الرسم الھندسي باستخدام البرمجیات الجاھزة  لدى طلبة العاشر األساسي ، و
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الباحث المنھج التجریبي علي عینة تجریبیة دون استخدام عینة ضابطة و قد خلصت الدراسة 
  :إلى 

رجاتهم وخاصة ضعیفي تحسن في مستوى الطلبة في الرسم الهندسي مقارنة بكشوفات د-١ 
  التحصیل 

زیادة عنصر التشویق لدى الطلبة في تعلم الرسم الهندسي والریاضیات حیث حرص كل - ٢
  .نسخ من برنامج الحاسوب المطبق  اقتناءطال  على 

  التعلیق على الدراسات السابقة 
  :یتضح من الدراسات السابقة األتي 

) ١٩٩٧( بشكل مباشر مثل دراسة العلي  تناولت بعض الدراسات السابقة الرسم الهندسي-
  )٢٠٠٢(ودراسة جبریل ) ٢٠٠٣( ودراسة أبو صاع ) ١٩٩٩( ودراسة نصر 

) ١٩٩٨(تناولت بعض الدراسات مفاهیم التكنولوجیا والتنور التكنولوجي مثل دراسة الدسوقي -
  )٢٠٠٢(ودراسة مسلم )٢٠٠٠(الزعانین  ودراسة األغا و) ١٩٩٩(ودراسة أحمد 

المنهج التحلیلي الوصفي باستثناء دراسة  استخدامالدراسات اتفقت مع الدراسة الحالیة في معظم -
  .اللتان استخدمتا المنهج التجریبي ) ١٩٩٩( ودراسة نصر ) ١٩٩٧( العلي 

جمیع الدراسات السابقة طبقت على طالب المرحلة الثانویة واالبتدائیة باستثناء دراسة نصر -
  . اإلعداديالصف الثالث طبقت على طلبة ) ١٩٩٩(
على األثر االیجابي للوسائل )١٩٩٩( مع دراسة نصر )١٩٩٧( اتفقت نتائج دراسة العلي  -  

  .السمعیة البصریة في تعلیم مفاهیم الهندسة والرسم الهندسي 
إلى دور الرسم الهندسي ومهارة تظلیل أجزاء منها في حل ) ٢٠٠٢(أشارت دراسة جبریل -

  .وتصحیح المفاهیم لدى طالب المرحلة االبتدائیة  مشكلة تعلم الكسور
  :تمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

طبقــــت الدراســـــة الحالیــــة علـــــى جمیــــع كتـــــب التكنولوجیـــــا فــــي المرحلـــــة اإلعدادیــــة مـــــن المنهـــــاج -
  .الفلسطیني 

  .دیة ركزت الدراسة الحالیة على مفاهیم الرسم الهندسي وتكراراتها في المرحلة اإلعدا-
  إجراءات الدراسة 

  :  منهج الدراسة:  وًال 
  المنهج الوصفي التحلیلي  ومنهج تحلیل المحتوى  

  :  وحدة التحلیل
  الكلمة أو المفهوم   
  



 ١٠

  .صدق التحلیل
هـــو  الصـــدق فـــي تحلیـــل المحتـــوى هـــو صـــالحیة أســـلوب التحلیـــل أو أداة التحلیـــل لقیـــاس مـــا      

یة األســـلوب أو األداة فــــي تحقیـــق أهــــداف الدراســــة ، ، وبمعنـــى أخــــر هـــو صــــالح قیاســــهمطلـــوب 
" ( الصـــدق التنبـــؤي والصـــدق التالزمـــي وصـــدق المحتـــوى وصـــدق البنـــاء" والصـــدق أربعـــة أنـــواع 

  )٣٩٢-٣٩١: ١٩٩٦عطیفة ،
وصدق تحلیل المحتوى یكون باستخدام الصدق المنطقـي الـذي یقـوم علـى التحلیـل المنطقـي        

تمارة التحلیـل ، سـدف قیاسـه ثـم یقابـل بـین هـذه المكونـات وعناصـر المكونات الموضوع الـذي یسـته
  )    ١٩٩٧:٦٠األغا ، .  ( تطابق كانت أداة التحلیل صادقة  فإذا

الباحثـان فــي هـذه الدراســة صـدق المحتــوى أو الصـدق المنطقــي حیـث تــم تحلیــل دروس  اعتمــدوقـد 
والمحــددة بمــا یــتالءم مــع أهــداف  مفــاهیم الرســم الهندســي المطلوبــة واســتخالصالرســم واإلشــارات 

  . استخالصهما هو مطلوب  استخلص ألنهالدراسة ، فكان المحتوى صادقًا 
  :الثبات 

بانات تستخدم التجزئة النصفیة تیقاس الثبات بطرق متعددة وحسب نوعیة الدراسة ففي االس
مع ) األولباحث ال(ومعامل ألفا كرونباخ وفي هذه الدراسة أعتمد الباحثان ثبات المحلل األول

وحسب المعادلة اآلتیة )  ١( حسب ما هو موجود في ملحق رقم )الباحث الثاني(المحلل الثاني
  )٧٦: ١٩٩٥عطوة، (من 

  ٥٩عدد الفئات المتفق علیها                                       ٢ د             
   ٠.٩٠٨=ـــ=ـــــــــــــــــــــــــ  =ــــ =  الثبات 

  ٦+59عدد الفئات المختلف علیها    + عدد الفئات المتفق علیها  ١ د+  ٢ د           
وهو معامل ثبات قوي ، وقد قام الباحثان بالتحلیل معًا لكتب تكنولوجیا الصف السابع والثامن  

  .والتاسع تأكیدًا على ثبات التحلیل 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١

  نتائج الدراسة وتحلیل النتائج 
ـــة عـــ:  وًال  ـــنص علـــىلإلجاب مـــا أهـــم مفـــاهیم الرســـم الهندســـي -١: " ن التســـاؤل األول والـــذي ی

  المتضمنة في مقررات تكنولوجیا المرحلة اإلعدادیة  من المنهاج الفلسطیني ؟
  :وقد كانت النتائج كما هو موضح في الجداول اآلتیة 

  ف السابع یبین أهم مفاهیم الرسم الهندسي المتضمنة في مقرر تكنولوجیا الص) ١(جدول رقم 
  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م    التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م
  ١  الحبر األسود  ٤٧  ٧  الرسم  ١
  ١  حمام   ٤٨  ١١  الرسومات أو الرسم الهندسي  ٢
  ١  غرف نوم  ٤٩  ١١  مقیاس الرسم  ٣
  ١  غرفة ضیوف  ٥٠  ١  القیاس على الرسم  ٤
  ١  مدخل رئیسي  ٥١  ١  رسم عادي  ٥
  ١  مكعب  ٥٢  ١  عد الحقیقيالب  ٦
  ١  أبعاد ناقصة  ٥٣  ٢  وحدة الطول  ٧
  ١  ورشة عمل   ٥٤  ١  رقمي  ٨
  ١  ورش إنتاج   ٥٥  ١  بیاني  ٩
  ٢  الرسم التجمیعي   ٥٦  ١  أشكال مقیاس الرسم  ١٠
  ١  خطوط الرسم   ٥٧  ٣  الطول  ١١
  ٢  خط مخفي  ٥٨  ٣  العرض  ١٢
  ٢  خط مرئي  ٥٩  ١  االرتفاع  ١٣
  ٢  خط محور  ٦٠  ١  سمتحلیل الر   ١٤
  ٢  خط بعد  ٦١  ١  سنتیمتر  ١٥
  ٢  خط امتداد  ٦٢  ٥  مجسم  ١٦
  ٢  خط قطاع  ٦٣  ٣  مقاسات  ١٧
  ٢  خط مستوي القطع  ٦٤  ٣  أبعاد  ١٨
  ٢  خط قطع صغیر  ٦٥  ٣  جسم كامل  ١٩
  ٢  خط قطع طویل  ٦٦  ١  الرسم الهندسي الصناعي  ٢٠
  ٣  HB  ٦٧  ١٠  أشكال هندسیة/ أشكال   ٢١
  ٤  H 2  ٦٨  ١  رة قیاسمسط  ٢٢
  ١  H  ٦٩  ١  مسطرة مقیاس الرسم  ٢٣



 ١٢

  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م
  ٢  الخطوط المستعملة   ٧٠  ١  مسطرة مدرجة  ٢٤
  ٣  اإلسقاط  ٧١  ١  الرسم التصمیمي  ٢٥
  ٣  جانبي إسقاط  ٧٢  ١  المصمم  ٢٦
  ٣  لويع إسقاط  ٧٣  ١  رسومات أولیة  ٢٧
  ٣  أمامي إسقاط  ٧٤  ١  الحجم الطبیعي  ٢٨
  ٥  اتجاه النظر  ٧٥  ١  القطع  ٢٩
  ١  زاویة محددة  ٧٦  ٢  أدوات الرسم  ٣٠
  ٣  المستوى  ٧٧  ١  مخططات/ المخطط  ٣١
  ١١  مستوى اإلسقاط  ٧٨  ١  الصورة  ٣٢
  ٨  مساقط/مسقط  ٧٩  ٢  متعامداً /عمودیاً   ٣٣
  ١  اإلسقاط للجسم  ٨٠  ٣  لوحة الرسم   ٣٤
  ١  زاویة میالن   ٨١  ٣  النقطة  ٣٥
  ١  األشعة الساقطة   ٨٢  ٢  مساقط النقطة  ٣٦
  ١  األشعة العمودیة  ٨٣    ٤  مسقط أمامي  ٣٧
  ١  إسقاط عمودي  ٨٤  ٥  مسقط جانبي  ٣٨
  ٦  خط مستقیم  ٨٥  ٤  مسقط أفقي  ٣٩
  ١  نقطة البدایة  ٨٦  ٢  المستویات الثالثة  ٤٠
  ١  ةنقطة النهای  ٨٧  ١  مستوى واحد   ٤١
  ٤  المستوى األمامي  ٨٨  ١  استقامة واحدة  ٤٢
  ٤  المستوى األفقي  ٨٩  ١  الطول الحقیقي  ٤٣
  ٣  المستوى الجانبي  ٩٠  ٣  مسقط الخط  ٤٤
  ٢  الفراغ  ٩١  ١  الخطوط المتالصقة  ٤٥
  ١٠٦  المجموع  **  ٣  مساقط المستوى  ٤٦
  ٢٢٤  المجموع الكلي  **  ١١٨  المجموع  **



 ١٣

 ٩١ین عــدد مفــاهیم الرســم الهندســي فــي مقــرر تكنولوجیــا الصــف الســـابع مــن الجــدول الســابق یتبــ
الرســــم  –مقیــــاس الرســــم  –الرســــم ( مفهومــــًا وأن أكثــــر هــــذه المفــــاهیم تكــــرارًا هــــي المفــــاهیم التالیــــة 

) أشــــكال أو أشــــكال هندســــیة  -اإلســــقاطمســــتوى  –مســــقط أو مســــاقط -خــــط مســــتقیم–الهندســــي 
  .مفهومًا  ٢٢٤ومجموع تكرارات مفاهیم الرسم الهندسي 

  یبین أهم مفاهیم الرسم الهندسي المتضمنة في مقرر تكنولوجیا الصف الثامن) ٢(جدول رقم 
  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م    التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م
  ٤  تشغیل حیز   ٧١  ٢٠  مسقط   ١
  ١  الطول المشترك  ٧٢  ١  سم المساقط ر   ٢
  ١  العرض المشترك  ٧٣  ٣  مسقط جانبي أیمن   ٣
  ١  االرتفاع المشترك  ٧٤  ٣  مسقط جانبي أیسر  ٤
  ٢  سهم  ٧٥  ٣  صورة الجسم   ٥
  ١  مثلث  ٧٦  ٦  مسقط أفقي  ٦
شارات  ٧٧  ١٠  مسقط علوي  ٧ ٕ   ٤  رموز وا
  ٢  رمز حدید   ٧٨  ١٨  مسقط أمامي  ٨
  ٢  رمز فوالذ  ٧٩  ١٦  مسقط جانبي  ٩
  ٢  رمز نحاس  ٨٠  ٢  مساقط الكرة  ١٠
  ٢  رمز مطاط بالستیك  ٨١  ٢  محیط المساقط   ١١
  ١  الرسم التجمیعي   ٨٢  ٢  اإلسقاط  ١٢
  ٤  القطع  ٨٣  ١  خطوط المسقط  ١٣
  ٢  رمز القصارة  ٨٤  ٣  السقوط  ١٤
  ٢  رمز الخشب   ٨٥  ١  مستوى اإلسقاط  ١٥
  ٣  ز حجررم  ٨٦  ٣  اإلسقاط العمودي  ١٦
  ٢  رمز بالط  ٨٧  ٣  التوازي/متوازي  ١٧
  ٢  رمز خرسانة  ٨٨  ٥  متعامداً /عمودیاً   ١٨
  ٢  رمز طوب  ٨٩  ٤  مستو أفقي  ١٩
  ٢  رمز طوب  ٩٠  ٢  أشعة  ٢٠
  ٢  رمز معدن   ٩١  ١  إسقاط أشعة  ٢١
  ٢  أرض/ رمز تربة   ٩٢  ٣  أشعة ضوئیة  ٢٢
  ٢  رمز حصى  ٩٣  ٢  أشعة عمودیة  ٢٣



 ١٤

  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م  التكرار  م الهندسي مفاهیم الرس  م
  ٣  رمز الباب  ٩٤  ١  مصدر األشعة  ٢٤
  ٣  رمز مادة عازلة  ٩٥  ١  مصدر الضوء   ٢٥
  ٢  رمز البرونز  ٩٦  ٤  صورة أشعة  ٢٦
  ٤  رمز الحمام   ٩٧  ١٠  الظل   ٢٧
  ٤  رمز الشباك  ٩٨  ٢  مساحة الظل  ٢٨
  ٢  خليباب دا  ٩٩  ٣  مستویات/ مستوى   ٢٩
  ٢  باب خارجي  ١٠٠  ٩  أسطح/سطوح/سطح   ٣٠
  ٢  باب منزلق  ١٠١  ٣  مسطح  ٣١
  ٢  رمز حوض غسیل   ١٠٢  ٢٢  مجسم/ جسم  ٣٢
  ٢  بانیو  ١٠٣  ٥  الرسمه/ الصورة   ٣٣
  ٢  رمز مرحاض  ١٠٤  ٤  أشكال/ شكل   ٣٤
  ٢  رمز مبولة حائط   ١٠٥  ٢  السطوح الجانبیة  ٣٥
  ١  مائلة دوائر   ١٠٦  ١  السطح المواجه  ٣٦
  ١  الدوائر الكبیرة   ١٠٧  ٣  اتجاهات/اتجاه  ٣٧
  ١  الدوائر الصغیرة   ١٠٨  ١٠  الزاویة  ٢٨
  ١  خطوط متوازیة  ١٠٩  ٣  صندوق/متوازي مستطیالت  ٢٩
  ١  الملیمتر  ١١٠  ١  االتجاه األفقي  ٤٠
  ١  السنتیمتر  ١١١  ١  االتجاه الرأسي  ٤١
  ١  البوصة  ١١٢  ٣  األیمن الجانب   ٤٢
  ١  H 2قلم   ١١٣  ٣  جانب األیسرال  ٤٣
  ١ HB قلم  ١١٤  ١  الجانب الرأسي  ٤٤
  ٢  حوض حمام دش  ١١٥  ٤  خطوط  ٤٥
  ٢  قطر دائرة  ١١٦  ١١  الرسم الهندسي/ الرسم /الرسوم   ٤٦
  ٢  نصف القطر  ١١٧  ٧  لوحة رسم   ٤٧
  ١  مركز الدائرة   ١١٨  ١٧  أبعاد  ٤٨
  ٢  الدائرة  ١١٩  ١  رسم األبعاد  ٤٩
  ١  الخط الدائري  ١٢٠  ٨  بعادخط األ  ٥٠
  ١  مساقط االسطوانة  ١٢١  ٤  خطوط االمتداد  ٥١



 ١٥

  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م
  ١  القاعدة الدائریة   ١٢٢  ١  توزیع األبعاد  ٥٢
  ١  قاعدة  االسطوانة  ١٢٣  ٢  التقاطع  ٥٣
  ١  القاعدة   ١٢٤  ٢  أرقام  ٥٤
  ١  الحافة الدائریة  ١٢٥  ١  قیاس  ٥٥
  ١  حافة علیا   ١٢٦  ١  وحدة قیاس  ٥٦
  ١  حافة سفلى  ١٢٧  ١  وسط  ٥٧
  ٢  مستطیل  ١٢٨  ١  طریقة رسم  ٥٨
  ٣  األسطوانة  ١٢٩  ١  قیاس التفاصیل  ٥٩
  ١  قطر األسطوانة  ١٣٠  ١  وحدات مستعملة  ٦٠
  ١  خطوط المركز  ١٣١  ٢  مساحة فاصلة  ٦١
  ٣  طوط ظ هرةخ  ١٣٢  ١  حدود خارجیة  ٦٢
  ٢  خطوط غیر ظاهرة  ١٣٣  ١  معامل تكبیر   ٦٣
  ١ "R"رمز نصف القطر  ١٣٤    ٢  تفاصیل داخلیة   ٦٤
  ١ 2R" "رمز نصف القطر  ١٣٥  ٢  تفاصیل الجسم الظاهر  ٦٥
  ٣  مسافة متماثلة  ١٣٦    ١  تفاصیل الجسم الغیر ظاهرة   ٦٦
  ١  بعد مشترك  ١٣٧    ١٢  طول  ٦٧
  ١  بعدین  ١٣٨    ٩  عرض  ٦٨
        ١٠  ارتفاع  ٦٩
  ١٢٩  المجموع  **  ٦  فراغ  ٧٠
  ٤٤٤  المجموع الكلي    ٣١٥  المجموع  **

 ١٣٨مــن الجــدول الســابق یتبــین عــدد مفــاهیم الرســم الهندســي فــي مقــرر تكنولوجیــا الصــف الثــامن
-لوحـة رسـم–عـرض  –طـول  –ارتفاع ( مفهومًا وأن أكثر هذه المفاهیم تكرارًا هي المفاهیم التالیة 

-سـطوح/سـطح –مجسـم /جسـم -الزاویـة –الرسـم الهندسـي  –فـراغ  -األبعـاد/أبعـاد  – بعاداألخط 
ومجمــوع )  مســقط جــانبي–مســقط أمــامي -مســقط علــوي -مســقط أفقــي -مســقط -عمودیــاً  –الظــل 

  .مفهومًا  ٤٤٤تكرارات مفاهیم الرسم الهندسي 
ثامن كثیرة ومما سبق یتضح أن مفاهیم الرسم الهندسي في كتاب تكنولوجیا الصف ال

مفهومًا مقارنة بكتاب الصف السابع ، ومجموع تكراراتها ضعف تكرارات مفاهیم الصف  ١٣٨
السابع ، كما یتبین وجود تكرارات في بعض مفاهیم الصف الثامن والتي مرت على الطالب في 



 ١٦

الصف السابع ، ویفضل استبدالها بمفاهیم جدیدة تكون أكثر عمقًا مثل رسم مناظیر األوبلك 
  واإلیزومتریك

  یبین أهم مفاهیم الرسم الهندسي المتضمنة في مقرر تكنولوجیا الصف التاسع) ٣(جدول رقم 
  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م    التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م
  ١  الرسم الهندسي  ٣٠  ١  اللون   ١
  ١  النقلة المتوسطة  ٣١  ١  الظل   ٢
  ٤  خطوط خفیفة  ٣٢  ١٠  المنظور  ٣
  ٢  خطوط عمودیة   ٣٣  ٢٣  بؤرة التالشي  ٤
  ١  خطوط غیر ظاهرة  ٣٤  ٢  األوبلك  ٥
  ١  ورق مربعات  ٣٥  ٢  العمق الحقیقي  ٦
  ٢  مربع   ٣٦  ٤  االیزومتریك  ٧
  ٤  مكعب  ٣٧  ٢  بؤرة تالشي واحدة   ٨
  ٣  خط أفقي  ٣٨  ٣  مستویات/مستوى   ٩
  ١  الدیكور  ٣٩  ٣  الخطوط الظاهرة  ١٠
  ١  مركز الورقة   ٤٠  ١  محاور أساسیة  ١١
  ١  الشبكة  ٤١  ٢  المحور س  ١٢
  ٦  دائرة  ٤٢  ٢  المحور ص  ١٣
  ٥  جسم اسطواني  ٤٣  ٢  المحور ع  ١٤
  ١  الزوایا المتناظرة  ٤٤  ١٧  خط األفق  ١٥
  ١  المنظور الدائري  ٤٥  ٣  مستوى النظر  ١٦
  ١  المنظور المركزي  ٤٦  ١  خطوط النظر  ١٧
  ١  لمنظور المتوازيا  ٤٧  ٣  مركز عین الناظر  ١٨
  ١  األوتوكاد  ٤٨  ٢  زاویة الناظر  ١٩
  ١  خطي الحافتین  ٤٩  ١  بعد الجسم   ٢٠
  ٢  رسم النوافذ  ٥٠  ٢  الناظر  ٢١
  ٢  رسم األبواب  ٥١  ١  مستوى الصورة   ٢٢



 ١٧

  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م
  ١  التماس  ٥٢  ١  نظریة الساریة   ٢٣
  ١  منتصفات األضالع  ٥٣  ٨  رمز ساریة العلم   ٢٤
  ٨  جسم  ٥٤  ١  التحجیم/ البعد الثالث  ٢٥
  ٧  رسم/ الرسم   ٥٥  ٥٥  أشكال/شكل   ٢٦
  ١  الرسم المائل  ٥٦  ٦  طریقة الرسم  ٢٧
  ١  متماثل الوجوه  ٥٧  ٢  أعلى خط  ٢٨
  ٦٣  المجموع  **  ٢  أسفل خط  ٢٩
  ٢١٦  المجموع الكلي  **  ١٥٣  المجموع  **

 ٥٧مـــن الجـــدول الســـابق یتبـــین عـــدد مفـــاهیم الرســـم الهندســـي فـــي مقـــرر تكنولوجیـــا الصـــف التاســـع
مـــرة علـــى صــــیغة  ٥٥أشـــكال مكــــرر /مفهومـــًا وأن أكثـــر هـــذه المفــــاهیم تكـــرارًا هـــو مفهــــوم  شـــكل 

ثـــم بـــؤرة (..) وشـــكل رقـــم ) كـــذا( رقـــم منهـــا مرقمـــة بشـــكل رســـمهرســـومات أو أشـــكال هندســـیة وكـــل 
جسـم  -دائـرة –المنظـور :(مرة والمفاهیم األخـرى األكثـر تكـرارًا مـن غیرهـا هـي  ٢٣ة مكرر التالشي 

ومجمـوع تكـرارات مفـاهیم الرسـم ) رسـم / الرسـم  –طریقـة الرسـم  –رمز ساریة العلم  –خط األفق –
  .مفهومًا  ٢١٦الهندسي 

 ٥٧وممـــا ســـبق یتضـــح أن مفـــاهیم الرســـم الهندســـي فـــي كتـــاب تكنولوجیـــا الصـــف التاســـع 
مفهومـًا ،  وتكـرارات فـي كتـاب الثـامن أكثـر مـن   ١٣٨مًا قلیلة  مقارنة بكتاب الصـف الثـامن  فهو م

ضعف تكرارات مفاهیم الصف التاسع ، كما یتبین وجود تكرارات فـي بعـض مفـاهیم الصـف الثـامن 
والتــي مــرت علــى الطــالب فــي الصــف الســابع والتاســع ، ویفضــل اســتبدالها بمفــاهیم جدیــدة تكــون 

ـــك واإلیزومتریـــك فـــي الصـــف التاســـع كمـــا أن مفهـــوم نقطتـــي أكثـــر  عمقـــًا مثـــل رســـم منـــاظیر األوبل
  .التالشي قلیل ولذلك یفضل تضمینه بصورة أكبر وأعمق عن طریق تنویع التدریبات 

ـــى: ثانیـــًا  ـــذي یـــنص عل ـــى التســـاؤل الثـــاني ال مـــا األوزان النســـبیة لمفـــاهیم الرســـم "  لإلجابـــة عل
ررات تكنولوجیـــا المرحلــــة اإلعدادیـــة علـــى أســـاس تكرارهـــا  وتغطیتهــــا  الهندســـي المتضـــمنة فـــي مقـــ

  تم استخدام التكرارات والنسب المئویة حسب الجدول األتي"   لصفحات المقررات؟ 
  الهندسي ومجموع تكراراتها  لعدد الصفحات التي تغطیها مفاهیم الرسم یوضح النسبة المئویة )٤(رقم جدول 
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  ٢٢٤  %١٨.٦  ٢٦  ٤  ١٤٠  ١  ٤  السابع
  ٤٤٤  %١٦.٨  ١٨  ٤  ١٠٧  ١  ٤  الثامن
موضــــــــــــــــــوعات  ٦  ١١٤  ١  ٥  التاسع

  بدون عدد دروس
٢١٦  %١٧.٥  ٢٠  

یتضـــح أن تغطیـــة صـــفحات مفـــاهیم الرســـم الهندســـي علـــى أســـاس تغطیتهـــا  )٤(رقـــم مـــن جـــدول   
 لصـفحات المقــرر متقاربـة فــي كتـب تكنولوجیــا المرحلـة اإلعدادیــة ففـي الســابع تغطـي مفــاهیم الرســم

مــن صــفحات الكتــاب ، وفــي مقــرر الثــامن تغطــي %١٨.٦الهندســي المتضــمنة الصــفحات بنســبة 
، وفـــي مقــرر التاســع كانــت نســبة الصـــفحات %  ١٦.٨الهندســي الصــفحات بنســبة مفــاهیم الرســم 

ت المفـــاهیم فـــي مقـــرر الثـــامن اكمـــا تشـــیر النتـــائج أن مجمـــوع تكـــرار . مـــن الكتـــاب المقـــرر% ١٧.٥
مفهومـًا ، فــي حـین كــان مجمـوع التكــرارات للمفـاهیم فــي  ٤٤٤ســع حیـث یبلــغ أكثـر مــن السـابع والتا

یــرى الباحثـــان حــذف المفـــاهیم  قوممــا ســـب.مفهومــًا  ٢١٦مفهومـــًا وفــي التاســـع ٢٢٤مقــرر الســابع 
بمفــاهیم أخــرى لیكــون هنــاك تــوازن معقــول  اســتبدالهافــي مقــرر الثــامن ، أو  اختصــارهاالمكــررة أو 

  .في مجموع التكرارات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩

  التوصیات 
مـــن خـــالل النتـــائج ومـــن خـــالل عمـــل الباحثـــان فـــي مجـــال التكنولوجیـــا والوســـائل یوصـــى الباحثـــان 

  :باألتي
 Tیجـب التنویــه إلـى كیفیــة التعامـل بالشــكل الصــحیح مـع أدوات الرســم الهندسـي مثــل مسـطرة -١

   ٤٥، ٦٠، ٣٠ومثلث 
  .العمودیة والمتوازیة والمائلة هذه األدوات في عمل الخطوط  استعمالتضمین خطوات -٢
ترتیـب موضـوعات تـدریس الرســم الهندسـي بحیـث تتناسـب مــع الخبـرات السـابقة لـدى الطــالب ، -٣

ــث أن تــدریس مفــاهیم الرســم الهندســي تتطلــب متطلبــات ســابقة مثــل إجــراء العملیــات الهندســیة  بحی
سقاط أعمدة ، وعمل المماسات ٕ   .للدوائر األساسیة ، وتنصیف الخط المستقیم ، وا

تكثیف التدریب فـي مجـال مفـاهیم الرسـم الهندسـي بصـورة أكبـر علـى اإلنـاث لعـدم تـوفر خبـرات -٤
سابقة عن هذه المفاهیم ولعـدم وجـود تـدریب مهنـي علـى الرسـم الهندسـي لإلنـاث فـي مـدراس وكالـة 

  .  في المدارس التابعة لوزارة التربیة والتعلیم الحكومیة واإلناثالغوث ، وعلى الذكور 
شـارات -٥ ٕ یوصي الباحثان بضرورة التنویه إلى نوع النظام المستخدم في إشارات الرسـم الهندسـي وا
إلكترونیـة ، وذلــك ألن كتـب التكنولوجیـا تخلــط مـا بـین النظــامین ممـا خلـق نــوع مـن الخلــل -الكهـرو

  .المفاهیمي عند المعلمین والطالب 
الجامعـات للمفـاهیم والمحـاور الموجـودة فـي  ضرورة مواكبة مقـررات التكنولوجیـا التـي تـدرس فـي-٦

كتــب التكنولوجیــا المقــررة علــي المرحلــة اإلعدادیــة ، حیــث تبــین مــن خــالل المقــابالت واالمتحانــات 
التـــي أجرتهــــا دائــــرة التربیــــة والتعلـــیم بوكالــــة الغــــوث والتــــي أشـــرف علیهــــا الباحثــــان أن العدیــــد مــــن 

عـض المفــاهیم وخاصــة فــي مجــال الكهربــاء والرســم المعلمـین المتقــدمین للوظــائف لــدیهم تــدني فــي ب
  .الهندسي 

یفضــل توظیــف الحاســوب وبــرامج الحاســوب فــي تعلــیم الطــالب وتــدریب المعلمــین علــي الرســم -٧
  .الهندسي أو تزویدهم بالمعلومات الخاصة بالرسم الهندسي باستخدام برمجیات الحاسوب 

  المقترحات
  ى الموجودة في كتب التكنولوجیاإجراء دراسات أخرى على المحاور األخر -١
التعاون بین الجامعات وبین مشرفي التكنولوجیا والعلوم فـي تنفیـذ وتصـمیم بـرامج التـدریب أثنـاء -٢

   .الخدمة للمعلمین ولطالب التكنولوجیا في الجامعات 
  
  



 ٢٠

  المراجع 
ة التكنولوجیا في تعلیم الریاضیات وأثرها في تنمی استخدام)"٢٠٠٣( أبو صاع ، سامر .١

، مركز القطان للبحث والتطویر ، أیلول،  رؤى تربویة"عنصر التشویق عند الطلبة 
  .، رام اهللا ، فلسطین ١٢ع+١١ع

مستوى التنور التكنولوجي لدى معلمي العلوم بالمرحلة الثانویة )"١٩٩٩(أحمد ، آمال  .٢
، التدریس الجمعیة المصریة للمناهج وطرقالمؤتمر العلمي الثالث ،" العامة أثناء الخدمة 

  .،جامعة عین شمس ،القاهرة ٢یولیو ،مج
مدى توافر بعض عناصر التنور العلمي في ) "٢٠٠٠(األغا ، إحسان والزعانین ، جمال .٣

المؤتمر العلمي الرابع ، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، "كتب العلوم للمرحلة االبتدائیة 
  .أغسطس٣یولیو إلى  ٣١من اإلسماعیلیة

،مطبعة المقداد ،  البحث التربوي ، عناصره ، مناهجه، أدواته) ١٩٩٧(ن األغا ، إحسا .٤
  .غزة 

، مركز  رؤى تربویة"مشكلة تعلیمیة ریاضیة شائعة بحاجة إلى حل)"٢٠٠٢(جبریل،منیر .٥
  . ، رام اهللا ، فلسطین٨ع+٧القطان للبحث والتطویر ، أیلول، ع

نحو القضایا  واتجاهاتهممفاهیم طالب المرحلة الثانویة ) " ١٩٩٨(الدسوقي ،عید  .٦
 المصریة للمناهج وطرق التدریس ةمجلة الجمعی، " المتصلة بالعلم والتكنولوجیا والمجتمع 

  .٥٥، نوفمبر ، ع
إطار مقترح لمناهج العلوم للصف الثامن األساسي وفق ) " ١٩٩٨( الزعانین جمال  .٧

،  ة دكتوراه غیر منشورهرسال" التفاعل بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع في محافظات غزة 
  .البرنامج المشترك بین جامعة عین شمس وكلیة التربیة الحكومیة: غزة 

الیونسكو ، دائرة التربیة /، االونروا  مبادئ الرسم الهندسي) ٢٠٠٠(سالمة ، صبحي  .٨
  .عمان : ،األردن VE.HW.5/2001والتعلیم ،معهد التربیة ، 

أهدافه، وبنیته –والعلوم التطبیقیة  منهاج التكنولوجیا) ٢٠٠١(سالمة ، صبحي  .٩
الیونسكو ، دائرة التربیة /، االونروا المنهجیة، ومتطلبات تنفیذه في غزة والضفة الغربیة

  .عمان : ،األردن VE.HW.7/2001والتعلیم ،معهد التربیة ، 
التدریب /تحلیل وحدات منهجیة في التربیة المهنیة   )٢٠٠٣(سالمة ، صبحي  .١٠

الیونسكو ، دائرة التربیة والتعلیم ،معهد التربیة /، االونروا  جیاالتكنولو /الیدوي
،٣VE.HW.5/200 عمان : ،األردن.  



 ٢١

معوقات استخدام معلمي التاریخ للوسائط التكنولوجیة ) " ١٩٩٩( عبد الوهاب ، علي .١١
،  ،  مجلة الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس" نحوها  واتجاهاتهمالمتعددة ، 

  . ٦٠لعدد ، ا أكتوبر
كتاب التكنولوجیا للصف الثامن ، وزارة التربیة والتعلیم )٢٠٠٢( عرفة،لبیب وآخرون .١٢

  .، رام اهللا ، فلسطین  ١الفلسطینیة ، ط
منهجیة البحث العلمي في الدراسات التربویة ) ١٩٩٦(عطیفة ، حمدي أبو الفتوح .١٣

  .، القاهرة ١، دار النشر للجامعات ، ط والنفسیة
مجلة "القیم االجتماعیة في محتوى كتاب الدراسات االجتماعیة ) "١٩٩٥(عطوة ، أمین  .١٤

  .،  الریاض٥٤، ع رسالة الخلیج
فاعلیة التعلم بمساعدة الحاسوب ، دراسة تجریبیة لتعلیم األشكال ) ١٩٩٧(العلي ، إقبال  .١٥

" ق الهندسیة لتالمیذ الخامس االبتدائي في المدارس التطبیقیة للمناشط الطالبیة بمدینة دمش
  . ٣، ع٣، مج  مجلة جامعة دمشق

بعض المفاهیم التاریخیة الفلسطینیة  اكتسابمستوى )" ٢٠٠٠( قصیعة ، عبدالرحمن ا .١٦
رسالة ماجستیر غیر " لدى طلبة الصف التاسع بمحافظات غزة وعالقته بانتمائهم الوطني 

  .، غزة ، فلسطین  اإلسالمیة، الجامعة  منشورة
" تطبیق كتاب التكنولوجیا للصف السادس األساسي بغزة معوقات)"٢٠٠٢(مسلم ، جمال  .١٧

  .، فلسطین :، غزة  اإلسالمیة، الجامعة  رسالة ماجستیر غیر منشورة
أثر التعلیم باالكتشاف الموجه مصحوبًا بالوسائل التعلیمیة )"١٩٩٩(نصر، محمود .١٨

 اإلدراكيمجال البصریة على التحصیل في الهندسة لدى التالمیذ المعتمدین والمستقلین عن ال
  .، القاهرة ٦١، ع مجلة دراسات في المناهج وطرق التدریس" اإلعداديبالصف الثالث 

كتاب التكنولوجیا للصف السابع ، وزارة التربیة والتعلیم )٢٠٠٢( هالل ، أكرم وآخرون   .١٩
  .، رام اهللا ، فلسطین  ٢الفلسطینیة ، ط

لوم بالمرحلة الثانویة بالسعودیة في فاعلیة مناهج الع) " ٢٠٠٠( الوسیمي ، عماد الدین  .٢٠
تنمیة مفاهیم الطالب المتصلة بالعلم والتكنولوجیا والمجتمع وتنمیة اتجاهاتهم نحو العلم 

  .  ١، ع  ٣، مارس ، م مجلة الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس " والتكنولوجیا 
ارة التربیة والتعلیم كتاب التكنولوجیا للصف التاسع ، وز )٢٠٠٣( یحي، عدنان وآخرون  .٢١

  .، رام اهللا ، فلسطین  ١الفلسطینیة ، ط
  
  

  المالحق 



 ٢٢

لحساب الثبات بین یبین تحلیل مفاهیم الرسم الهندسي في الدرس الرابع للصف الثامن )  ١(ملحق رقم 
  المحللین

سل
مسل

  

  نقاط االختالف  فاقاالتنقاط   المحلل الثاني دالتكرار عن  المحلل األول دالتكرار عن  مفهوم الرسم الهندسي

شارات  ١ ٕ   ١  ٣  ٣  ٤  رموز وا
  ١  ١  ٢  ١  رمز حدید  ٢
  ٠  ٢  ٢  ٢  رمز فوال  ٣
  ٠  ٢  ٢  ٢  سرمز نحا  ٤
  ٠  ٢  ٢  ٢  أو بالستیك طرمز مطا  ٥
  ٠  ٢  ٢  ٢  قصارة رمز  ٦
  ٠  ٢  ٢  ٢  خشب رمز  ٧
  ٠  ٣  ٣  ٣  حجر  ٨
  ٠  ٢  ٢  ٢  بالط  ٩
  ٠  ٢  ٢  ٢  خرسانة  ١٠
  ٠  ٢  ٢  ٢  طوب  ١١
  ١  ١  ٢  ١  زجاج  ١٢
  ١  ١  ٢  ١  معدن  ١٣
  ٠  ٢  ٢  ٢  تربة/ أرض  ١٤
  ٠  ٢  ٢  ٢  حصى  ١٥
  ٠  ٣  ٣  ٣  مادة عازلة  ١٦
  ٠  ٢  ٢  ٢  باب یفتح على الجهتین  ١٧
  ٠  ٢  ٢  ٢  باب خارجي  ١٨
  ٠  ٢  ٢  ٢  باب داخلي  ١٩
  ٠  ٤  ٤  ٤  شباك  ٢٠
  ٠  ٢  ٢  ٢  )سحاب( باب منزلق  ٢١
  ٠  ٢  ٢  ٢  )دوش( حوض حمام   ٢٢
  ٠  ١  ١  ١  مغسلة  ٢٣
  ٠  ٢  ٢  ٢  بانیو  ٢٤
  ٠  ٢  ٢  ٢  حوض غسیل  ٢٥
  ٠  ١  ١  ١  مرحاض  ٢٦
  ٠  ٢  ٢  ٢  مبولة حائط  ٢٧
  ١  ١  ١  ٢  عملیة الرسم  ٢٨
  ١  ٠  ٠  ١  مواد مستعملة  ٢٩
  ٠  ٢  ٢  ٢  الرسم التجمیعي  ٣٠
  ٠  ٢  ٢  ٢  قطعة/القطع   ٣١

  ٦  ٥٩  ٦٢  ٦٢  المجموع   **

  
  نة في مقرر تكنولوجیا الصف السابع یبین أداة التحلیل لمفاهیم الرسم الهندسي المتضم) ٢(ملحق رقم 



 ٢٣

  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م    التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م
    الحبر األسود  ٤٧    الرسم  ١
    حمام   ٤٨    الرسومات أو الرسم الهندسي  ٢
    غرف نوم  ٤٩    مقیاس الرسم  ٣
    غرفة ضیوف  ٥٠    القیاس على الرسم  ٤
    ئیسيمدخل ر   ٥١    رسم عادي  ٥
    مكعب  ٥٢    البعد الحقیقي  ٦
    أبعاد ناقصة  ٥٣    وحدة الطول  ٧
    ورشة عمل   ٥٤    رقمي  ٨
    ورش إنتاج   ٥٥    بیاني  ٩
    الرسم التجمیعي   ٥٦    أشكال مقیاس الرسم  ١٠
    خطوط الرسم   ٥٧    الطول  ١١
    خط مخفي  ٥٨    العرض  ١٢
    خط مرئي  ٥٩    االرتفاع  ١٣
    خط محور  ٦٠    تحلیل الرسم  ١٤
    خط بعد  ٦١    سنتیمتر  ١٥
    خط امتداد  ٦٢    مجسم  ١٦
    خط قطاع  ٦٣    مقاسات  ١٧
    خط مستوي القطع  ٦٤    أبعاد  ١٨
    خط قطع صغیر  ٦٥    جسم كامل  ١٩
    خط قطع طویل  ٦٦    الرسم الهندسي الصناعي  ٢٠
    HB  ٦٧    أشكال هندسیة/ أشكال   ٢١
    H 2  ٦٨    مسطرة قیاس  ٢٢
    H  ٦٩    مسطرة مقیاس الرسم  ٢٣
    الخطوط المستعملة   ٧٠    مسطرة مدرجة  ٢٤
    اإلسقاط  ٧١    الرسم التصمیمي  ٢٥
    جانبي إسقاط  ٧٢    المصمم  ٢٦
    علوي إسقاط  ٧٣    رسومات أولیة  ٢٧
    أمامي إسقاط  ٧٤    الحجم الطبیعي  ٢٨
    اتجاه النظر  ٧٥    القطع  ٢٩
    ددةزاویة مح  ٧٦    أدوات الرسم  ٣٠
    المستوى  ٧٧    مخططات/ المخطط  ٣١
    مستوى اإلسقاط  ٧٨    الصورة  ٣٢
    مساقط/مسقط  ٧٩    متعامداً /عمودیاً   ٣٣
    اإلسقاط للجسم  ٨٠    لوحة الرسم   ٣٤
    زاویة میالن   ٨١    النقطة  ٣٥

  



 ٢٤

  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م    التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م
    األشعة الساقطة   ٨٢    مساقط النقطة  ٣٦
    األشعة العمودیة  ٨٣    مسقط أمامي  ٣٧
    إسقاط عمودي  ٨٤    مسقط جانبي  ٣٨
    خط مستقیم  ٨٥    مسقط أفقي  ٣٩
    نقطة البدایة  ٨٦    المستویات الثالثة  ٤٠
    نقطة النهایة  ٨٧    مستوى واحد   ٤١
    المستوى األمامي  ٨٨    استقامة واحدة  ٤٢
    المستوى األفقي  ٨٩    الطول الحقیقي  ٤٣
    المستوى الجانبي  ٩٠    مسقط الخط  ٤٤
    الفراغ  ٩١    الخطوط المتالصقة  ٤٥
    المجموع  **    مساقط المستوى  ٤٦
    المجموع الكلي  **    المجموع  

  مفاهیم الرسم الهندسي المتضمنة في مقرر تكنولوجیا الصف الثامنل أداة التحلیلیبین ) ٣(رقم  ملحق 
  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م    التكرار  الرسم الهندسي  مفاهیم  م
    تشغیل حیز   ٧١    مسقط   ١
    الطول المشترك  ٧٢    رسم المساقط   ٢
    العرض المشترك  ٧٣    مسقط جانبي أیمن   ٣
    االرتفاع المشترك  ٧٤    مسقط جانبي أیسر  ٤
    سهم  ٧٥    صورة الجسم   ٥
    مثلث  ٧٦    مسقط أفقي  ٦
شارات  ٧٧    ط عل يمسق  ٧ ٕ     رموز وا
    رمز حدید   ٧٨    مسقط أمامي  ٨
    رمز فوالذ  ٧٩    مسقط جانبي  ٩
    رمز نحاس  ٨٠    مساقط الكرة  ١٠
    رمز مطاط بالستیك  ٨١    محیط المساقط   ١١
    الرسم التجمیعي   ٨٢    اإلسقاط  ١٢
    القطع  ٨٣    خطوط المسقط  ١٣
    رمز القصارة  ٨٤    السقوط  ١٤
    رمز الخشب   ٨٥    وى اإلسقاطمست  ١٥
    رمز حجر  ٨٦    اإلسقاط العمودي  ١٦
    رمز بالط  ٨٧    التوازي/متوازي  ١٧
    رمز خرسانة  ٨٨    متعامداً /عمودیاً   ١٨
    رمز طوب  ٨٩    مستو أفقي  ١٩
    رمز طوب  ٩٠    أشعة  ٢٠
  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م

    رمز معدن   ٩١    سقاط أشعةإ  ٢١



 ٢٥

    أرض/ رمز تربة   ٩٢    أشعة ضوئیة  ٢٢
    رمز حصى  ٩٣    أشعة عمودیة  ٢٣
    رمز الباب  ٩٤    مصدر األشعة  ٢٤
    رمز مادة عازلة  ٩٥    مصدر الضوء   ٢٥
    رمز البرونز  ٩٦    صورة أشعة  ٢٦
    رمز الحمام   ٩٧    الظل   ٢٧
    رمز الشباك  ٩٨    مساحة الظل  ٢٨
    باب داخلي  ٩٩    مستویات/ مستوى   ٢٩
    باب خارجي  ١٠٠    أسطح/سطوح/سطح   ٣٠
    باب منزلق  ١٠١    مسطح  ٣١
    رمز حوض غسیل   ١٠٢    مجسم/ جسم  ٣٢
    بانیو  ١٠٣    الرسمه/ الصورة   ٣٣
    رمز مرحاض  ١٠٤    أشكال/ شكل   ٣٤
    رمز مبولة حائط   ١٠٥    السطوح الجانبیة  ٣٥
    دوائر مائلة   ١٠٦    السطح المواجه  ٣٦
    الدوائر الكبیرة   ١٠٧    اتجاهات/اتجاه  ٣٧
    الدوائر الصغیرة   ١٠٨    الزاویة  ٢٨
    خطوط متوازیة  ١٠٩    صندوق/متوازي مستطیالت  ٢٩
    الملیمتر  ١١٠    االتجاه األفقي  ٤٠
    السنتیمتر  ١١١    االتجاه الرأسي  ٤١
    البوصة  ١١٢    الجانب األیمن   ٤٢
    H 2قلم   ١١٣    انب األیسرالج  ٤٣
   HB قلم  ١١٤    الجانب الرأسي  ٤٤
    حوض حمام دش  ١١٥    خطوط  ٤٥
    قطر دائرة  ١١٦    الرسم الهندسي/ الرسم /الرسوم   ٤٦
    نصف القطر  ١١٧    لوحة رسم   ٤٧
    مركز الدائرة   ١١٨    أبعاد  ٤٨
    الدائرة  ١١٩    رسم األبعاد  ٤٩
    الدائريالخط   ١٢٠    خط األبعاد  ٥٠
    مساقط االسطوانة  ١٢١    خطوط االمتداد  ٥١
    القاعدة الدائریة   ١٢٢    توزیع األبعاد  ٥٢
    قاعدة  االسطوانة  ١٢٣    التقاطع  ٥٣
    القاعدة   ١٢٤    أرقام  ٥٤
    الحافة الدائریة  ١٢٥    قیاس  ٥٥
    حافة علیا   ١٢٦    وحدة قیاس  ٥٦
  التكرار  فاهیم الرسم الهندسي م  م  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م

    حافة سفلى  ١٢٧    وسط  ٥٧



 ٢٦

    مستطیل  ١٢٨    طریقة رسم  ٥٨
    األسطوانة  ١٢٩    قیاس التفاصیل  ٥٩
    قطر األسطوانة  ١٣٠    وحدات مستعملة  ٦٠
    خطوط المركز  ١٣١    مساحة فاصلة  ٦١
    خطوط ظاهرة  ١٣٢    حدود خارجیة  ٦٢
    ظاهرة خطوط غیر  ١٣٣    معامل تكبیر   ٦٣
   "R"رمز نصف القطر  ١٣٤      تفاصیل داخلیة   ٦٤
   2R" "رمز نصف القطر  ١٣٥    تفاصیل الجسم الظاهر  ٦٥
    مسافة متماثلة  ١٣٦      تفاصیل الجسم الغیر ظاهرة   ٦٦
    بعد مشترك  ١٣٧      طول  ٦٧
    بعدین  ١٣٨      عرض  ٦٨
          ارتفاع  ٦٩
    المجموع  **    فراغ  ٧٠
    موع الكليالمج      المجموع  **

  مفاهیم الرسم الهندسي المتضمنة في مقرر تكنولوجیا الصف التاسعل أداة التحلیلیبین ) ٤(جدول رقم 
  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م    التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م
    الرسم الهندسي  ٣٠    اللون   ١
    النقلة المتوسطة  ٣١    الظل   ٢
    خطوط خفیفة  ٣٢    المنظور  ٣
    خطوط عمودیة   ٣٣    بؤرة التالشي  ٤
    خطوط غیر ظاهرة  ٣٤    األوبلك  ٥
    ورق مربعات  ٣٥    العمق الحقیقي  ٦
    مربع   ٣٦    االیزومتریك  ٧
    مكعب  ٣٧    بؤرة تالشي واحدة   ٨
    خط أفقي  ٣٨    مستویات/مستوى   ٩
    الدیكور  ٣٩    الخطوط الظاهرة  ١٠
    ورقة مركز ال  ٤٠    محاور أساسیة  ١١
    الشبكة  ٤١    المحور س  ١٢
    دائرة  ٤٢    المحور ص  ١٣
    جسم اسطواني  ٤٣    المحور ع  ١٤
    الزوایا المتناظرة  ٤٤    خط األفق  ١٥
    المنظور الدائري  ٤٥    مستوى النظر  ١٦
  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م  التكرار  مفاهیم الرسم الهندسي   م

    ر المركزيالمنظو   ٤٦    خطوط النظر  ١٧



 ٢٧

    المنظور المتوازي  ٤٧    مركز عین الناظر  ١٨
    األوتوكاد  ٤٨    زاویة الناظر  ١٩
    خطي الحافتین  ٤٩    بعد الجسم   ٢٠
    رسم النوافذ  ٥٠    الناظر  ٢١
    رسم األبواب  ٥١    مستوى الصورة   ٢٢
    التماس  ٥٢    نظریة الساریة   ٢٣
    العمنتصفات األض  ٥٣    رمز ساریة العلم   ٢٤
    جسم  ٥٤    التحجیم/ البعد الثالث  ٢٥
    رسم/ الرسم   ٥٥    أشكال/شكل   ٢٦
    الرسم المائل  ٥٦    طریقة الرسم  ٢٧
    متماثل الوجوه  ٥٧    أعلى خط  ٢٨
    المجموع  **    أسفل خط  ٢٩
    المجموع الكلي  **    المجموع  **

  


