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Abstract 
 
 

This study aimed to design, testing and implementing a hypothetical interactive program on the principles 
electricity (Ohm’s Law - Self-inductance - AC Circuit - Resonance Circuit- Kirchhoff's Rules - Magnetic field 
of coils - Wheatstone Bridge) more like the original laboratory experiments in the Acquisition skills practical 
circuit for the students of Department of Physics, Faculty of Science and Arts, University of Bisha using 
MultiSim Software, also aimed at improving electricity experiments by hypothetical ones because finding the 
electronic cut a large number of students is in impossible, but it's easy for us to have more than a 
hypothetical program running at the same time.The study resulted in: The values calculated by the 
hypothetical program was more accuracy then the traditional calculations, in additional to the speed of 
implementing the circuit. The researchers recommended that it is a necessity to use the hypothetical 
suggested laboratories to improve the concepts concersing this course. The findings are to be generazied to 
cover other universities to be checked and experimented. 
 
 

 
 مستخلص
 

الدوائر الكھربیة لدى  عملياكساب مھارات  فيبالتجارب المعملیة الحقیقیة  ةالشب) كیرشوفقانون -معامل الحث المتبادل بین ملفین -
بجامعة بیشة وذلك باستخدام برنامج  واآلدابطالب قسم الفیزیاء بكلیة العلوم  Multi Sim Software ھدف الى تحسین تجارب الكھرباء ، كما ت

من برنامج  أكثربالمستحیل ولكن من السھل ان یكون لدینا  أشبھالطالب یمكن ان یكون بتجارب افتراضیة الن ایجاد قطع االلكترونیة لعدد كبیر من 
.الوقتنفس  فيیعمل  افتراضي  

 
كانت على دقة عالیة من حسابھا بالطرق التقلیدیة باإلضافة  االفتراضيوقد اسفرت نتائج الدراسة أن القیم المحسوبة من قبل البرنامج 

تعمیم ھذه تنمیة المفاھیم الخاصة بھذا المقرر و فيالمقترحة  االفتراضیةالمعامل  استخدامالباحثان بضرورة  فأوصى. تنفیذ الدائرة فيللسرعة الفائقة 
.الدراسة لجامعات اخرى واجراء التجارب علیھا  

 
:الكلمات الجوھریة  

 
االفتراضیة، الدوائر الكھربیةالحاسوبیة، التجاربالمحاكاة ، االفتراضیة،المختبرات االفتراضیةاألجھزة   
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:مقدمة .1  

 
 االفتراضیةالرقمیة والتقدم الھائل في تكنولوجیا المعلومات في إمكانیة إنشاء المعامل  االتصاالتأسھم التطور الكبیر في مجاالت 

الحیاة تم تصمیم برمجة متطورة  نواحيمن  كثیر فيشھدھا العالم  التيوالتوسع في إعداد برمجیاتھا، ونتیجة لتلكالتطورات التكنولوجیة السریعة 
ببرنامج  افتراضيلمعمل   MultiSim ،حیث یكتسب العمل المختبري أھمیة بالغة في الحقیقيالواقع  بمحاكاةیقوم الطالب بإجراء التجارب المعملیة 

ً من  عملي دراسة مقرر األدوات واألجھزة وكفایة مناسبة من  استخدامالكھرباء والمغناطیسیة  لكونھ علم یقوم على إجراء التجارب المختبریة متخذا
ً لذلك .المھارات العملیة والذھنیة المتكاملة ألداء العمل المختبري سبیال  

 
 استخدامجادة تجارب المقرر إذ ما أحسن إو في تعلم ومعرفةالى إدراك الطالب لتجارب الكھرباء من شأنھ أن یؤدي  االفتراضيفاألداء

سطة العمل اوأخذھم لتلك المعلومات النظریة بو العملیة،والنظریات في حیاتھم  للمفاھیم والمبادئلب امما یعني إدراك الط مناسبة،طرائقتدریسیة 
).م2004،القیسي( في مجاالت الحیاة المختلفة استثمارھاوكیفیة  نھم،أذھالترسیخھا في  االفتراضیةباألجھزة وتقریب األفكار النظریة  والتطبیق،  

الحاسب اآللي، حیث یتیح للمتعلم إمكانیة علىمحاكاة للواقع الحقیقي قائم :أنھ االفتراضیعلىتعریف الواقع  للباحثاتومن خالل ما سبق یمكن
ً كل حواسھ عن طریق مجموعة  واالنغماسالتفاعل  .الخاصة بذلك االفتراضیةالبرامج والتحكم واإلبحار داخل ھذا الواقع، مستخدما  

 
:مشكلة الدراسة 1.1  

 
الكھرباء  عملي لمقررافتراضیتعلیمیمعمل لتصمیم  ما النموذج المقترح :السؤال الرئیسي التالي علىاإلجابة  فيتنحصر مشكلة الدراسة 

:وتتفرع منھ األسئلة التالیة والمغناطیسیة؟  
 

تفاعلیة؟لمقرر عملي الكھرباء والمغناطیسیة كبیئة  افتراضيما مزایا معمل  .1  
االفتراضي؟مكونات المعمل  ھيما .2  
وتنفیذ المعمالالفتراضي؟ما مراحل تصمیم  .3  

 
:أھمیة الدراسة 2.1  

 
:تكمن أھمیة الدراسة الحالیة في النقاط التالیة  

ً وعملیاً  تكون على درجة عالیةمن التعقید وتحتاج الى التفاعل معھاالكھربیة إن الكثیر من المفاھیم  .1 .لفھمھانظریا  
ً جید االفتراضیةتعتبر المعامل  .2 أثناء تنفیذ التجارب المعملیة وتنمیة المھارات المعملیة  ھـمن التقنیات الحدیثة التي یمكن أن تعطي ثمارا

.لدي الطالب  
.التقلیديالكھربائیة عند العمل في المختبر  وتوصیل الدوائرالتجارب مثل التیار الكھربائي  بأداءض المتعلم للمخاطرعند قیامھ قد یتعر .3  
ً في حالة تلف األجھزة او ) جامعة بیشة(تكلف المؤسسة التعلیمیة   .4 ً كبیرا ً مادیا .اجزائھا التي یتدرب علیھا المتعلم أحدضررا  
یعودعلیھمبالنفعفیمجالدراستھمل االفتراضیةجھزةاألاستخداملىأھمیةتوجیھالمتعلمینإلىا ختصینفیمجااللتعلیموالتعلمقدتلفتالدراسةنظرالم .5 . 

 
:أھداف الدراسة 3.1  

 
لتجارب مقرر عملي الكھرباء والمغناطیسیة لمساعدة طالب  افتراضيمعمل  واختبارتصمیم مجال  فيلما كانت الدراسة الحالیة تجرى 

ح التصور سھل وفوري لبناء وتصمیم تجارب صب، مما یھذا المقررلطالب في لالسنة الثانیة قسم الفیزیاء، وأیضا لتوفیر أدوات التدریس 
.تصبح األجھزة والقیاسات األساسیة واألسالیب مألوفة لدیھ،والمقرر  

 
:التالیةاألھداف  والتعرف على لتحقیقالدراسةلتسعى   

 
.والمغناطیسیةالكھرباء  عملي لمقرر افتراضيمعمل لتصمیم النموذج المقترح  .1  
.لمقرر عملي الكھرباء والمغناطیسیة كبیئة تفاعلیة االفتراضيمعمل المزایا  .2  
.االفتراضيمكونات المعمل  .3  
.وتنفیذ المعمالالفتراضيمراحل تصمیم  .4  

 
حدود الدراسة 4.1  

 
الدراسةالحالیةوفقالحدودالتالیةطبقت  : 

 
 

.الكھرباء والمغناطیسیةعملیلمقرر ) مفاھیم ومھارات بناء الدوائر الكھربیة(الجزء األول  علىالدراسة الحالیة  اقتصرت .1  



مجذوبمحمدعلىعمر. د عبدالكاف & عبدالرازقعوضالسیدإدریسسلیمان . د                                                                                   69 
 
 

 

العلوم  بكلیة- فیزیاءطالب السنة الثانیة تخصص ھـ ل1435/1436تم تطبیق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  .2
.واآلداب  
 

 اإلطار النظري للدراسة .2
 

ما م واالتصاالتیشھد العالم مجموعة متسارعة من التغیرات والتطورات في جمیع المجاالت والسیما في مجال تكنولوجیا المعلومات 
، وقد أثبتت االفتراضیةإلى ھذه التطورات والتكیف معھا وتسخیرھا لخدمة التعلیم، ومن إسھامات التطور ظھور المختبرات  االستجابةیستوجب 

).م2014الھواسي،( العدید من الدراسات والتجارب العالمیة أھمیة وجدوى ھذه التقنیة وتبنیھا في التعلیم والبحوث  
ّ أحد مستحدثات ا االفتراضیةالمختبرات  ا ألنظمة المحاكاة تعد ً یحاكي المختبر  اإللكترونیة حیثلتكنولوجیا في مجال التعلیم وامتداد
).م2010، احمد( إلى حد كبیر المختبر الحقیقي في وظائفھ وأحداثھ، ویتم من خاللھ الحصول على نتائج مشابھة لنتائج المختبر الحقیقي االفتراضي  

 
:التعلمظمة المحاكاة على أنظمة إدارة أنتطبیق  1.2  

 
simulationإن أنظمة المحاكاة  ھي برامج لھا القدرة على تكوین بیئة عملیة أو بیئة تطبیقیة مختبریھ تسمح بالتعامل واختیار العملیات  

 وعملیھ،دقیقة  ھوالجھد ونتائجالزمكان والمادة ختصر تبذلك  يفھ أو زمانیة دون الحاجة إلى موارد مادیة أو مكانیة واستخراجھاوتحلیل النتائج 
 ویتولى برنامج. )م2015جامعة بیشة، (بالجامعة كما لو كان في معمل حقیقي  ویجري التجارب، )م2003، زغلول( یجرب المتعلم الحلول المختلفة

تستخدم برامجالمحاكاة النماذج الریاضیة ، كما ألخرى الخطأ والصواب، وینقلھ من نقطة ویجعلھ یعرفالكمبیوتر تقــدیر خطوات أدائھ وقــراراتھ، 
الحاسوبیة، وتتجلى أھمیة برامج المحاكاة في المزایا العدیدة التي تقدمھا المحاكاة .  لتكرار سلوك فعلي لدائرة كھربیة أو جھاز أوحتى ظاھرة معینھ

وأن تطبیقات  االسیم. التكالیفوبسرعة كبیرة، وبأقل قدر ممكن من  تتیح إمكانیة دراسة وتحلیل وتطویر طرق التوجیھ بمرونة عالیة، باعتبارھا
ً سواء في مجاالت البحث والتصمیم، أو في المختبرات  ً متزایدا ( االفتراضیةمثل ھذه المحاكاة تالقي انتشارا Virtual Laboratories في مؤسسات ) 

.التعلیم العالي الھندسي لصالح العملیة التدریسیة والتدریبیة یقوم على التعامل مع النماذج الریاضیة والبرامج الحاسوبیة للحصول على أدوات  حیث 
).م2000، الدمغة( واألجھزة الكھربیة أو غیرھا بغیة تحلیل وتقویم ھذه التجارب محاكاة الدوائرالتأمین الریاضي والبرمجي، الالزمة لعملیة   

 
برنامج الملتیسم 2.2 MultiSim: 

 
للمحاكاة  البركیليالكـترونیة والـذي یستخـدم بـرنامج  وتصویر لمخططـاتھو برنامج محاكاة  (Multisim, 2015) البرنامج  اعتمدوقد . 

Electronics Workbenchالذي أنشئ أصال من قبل شركة إلكترونیة البرنامج طاولة العمل اإللكترونيسمي و ،  Electronics Workbench في 
ال یزال ھناك إصدار خاص منواإللكترونیات فیالكلیات،ستخدم أساسا كأداة تعلیمیة لتدریس یذلك الوقت حیث كان  Multisim مع الخصائص

MultiSimالمصممة خصیصا للمساعدة في تعلیم اإللكترونیات لبرنامج وھو منافس كبیر  OrCAD وھو أداة إلكترونیة أخرى للتصمیم والتخطیط ، 
.والمحاكاة  (OrCAD, 2015). 

 
:االفتراضیةمفھوم المختبرات  3.2  

 
عن ( افتراضيھي بیئات تعلم وتعلیم الكترونیة تفاعلیة، یتم من خاللھا محاكاة المختبرات الحقیقیة، وذلك بتطبیق التجارب العلمیة بشكل 

یحاكي التطبیق الحقیقي للتجربة، وتھدف ھذه البیئة إلى تنمیة مھارات التفكیر ومھارات العمل المخبري والجماعي لدى الطالب، وتسھیل ) بعد
ون لذلك أي القرارات بأنفسھم دون أن یك اتخاذالتواصل بین المعلم والمتعلم وتھیئة بیئة تفاعلیة بینھم، بحیث یكون لدى الطالب مطلق الحریة في 

لیة وتكرارھا ومشاھدة التفاعالت والنتائج دون التعرض ألي مخاطرة وبأقل جھد وتكلفة مآثار سلبیة، كما تمكن الطالب من تنفیذ التجارب الع
.   )2015اسماعیل محمد، (ممكنة  

 
بالشبكة  االتصالعلى أجھزة كمبیوتر ذات سرعة وبرمجیات علمیة مناسبة ووسائل  تحتويیعرفھا المناعي بأنھا مختبرات علمیة رقمیة و

ھد وتكلفة العالمیة، تمكن المعلم من القیام بالتجارب العلمیة الرقمیة وتكرارھا ومشاھدة التفاعالت والنتائج بدون التعرض ألدنى مخاطرة وبأقل ج
. )2008، المناعي(ممكنة  

 
):2015المفتوحة،جامعة القدس (إمكانیة ما یليب اضیةالفتروتتمیز المعامال 4.2  

 
.العرض المرئي للبیانات والظواھر التي ال یمكن عرضھا من خالل التجارب الحقیقیة .1  
ً بھدف تحلیلھا أو معالجتھا أو مشاركتھا مع اآلخرین .2 .توثیق نتائج التجارب إلكترونیا  
.من بعد ةالتجاریالتفاعل والتعاون مع آخرین في إجراء نفس  .3  
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حیث یدعم العملیة التعلیمیة ویقلل من كلفتھا، ویساھم في التعاون وتبادل األفكار، والمساھمة في  االفتراضیةالشراكة في بناء وتطویر المعامل  .4

.األجھزة باھظة التكلفة استخدامعدم   
.تمثل وسیلة فعالة للتقییم الشامل ألدائھ نقل التجارب ونتائجھا لحافظة الوثائق اإللكترونیة التعلیمیة الخاصة بالمتعلم والتي .5  

 
یھدف مقرر عملي الكھرباء والمغناطیسیة بتعریفالطالب إلجراء التجارب المخبریة علي حسب ما تم تدریسھ في المادة النظریة،ویقوم 

 والذییحتوي، الكھرباء والمغناطیسیةعملیلمقرر ) مفاھیم ومھارات بناء الدوائر الكھربیة(الشق األول  على االفتراضیةبإجراء التجارب  الباحثان
)2015، إبراھیم( على العناصر التالیة : 

 
الكھرباء عملیلمقرر ) مفاھیم ومھارات بناء الدوائر الكھربیة(تتناول الشق األول  التيالتالیة  االفتراضیةوتم تصمیم التجارب 

:وھيوالمغناطیسیة  
 

اوم قانونتحقیق  Ohm’s Law Circuits التوازي  وعلىالتوالی علىتحقیق قانون توصیل المقاومات ،  Resistors Connected in الحث ،
Self-inductance الذاتي للملفات  Resonance دوائر الرنین، دوائر التیار المتردد باستخدامإیجاد سعة مكثف ، 

Circuit كیرشوف قاعدتي ، Kirchhoff's Rules الحقل المغناطیسي للملفات ،  Magnetic field of coils قنطرة ھیوستن ،  Wheatstone 
Bridge. 

 
برنامج البیئة االفتراضیة، واألجھزة الخاصة بھا االتصاالتشبكة ، أجھزة الحاسب اآلليمن  االفتراضيلمختبر ویتكونا Multisim. 

 
السابقة  الدراسات 5.2  

 
معرفة دور تقنیات المعلومات واالتصاالت في تعزیز استخدام الطرق  وھدفت الىدراسة العمودي اجریت الدراسة في جامعة عدن اوال 

(كما ابرزت مفھوم تقنیات المعلومات واالتصاالت  الجامعیة،الحدیثة في تدریس الفیزیاء  ICT ودورھا في تعزیز استخدام الطرق الحدیثة في ) 
یھا استخدام ھذه التقنیات لتحسین العملیة التعلیمیة وتطویرھا وفق أنماط تدریس الفیزیاء الجامعیةوذلك من خالل العدید من التطبیقات التي أمكن ف

).2005, العمودي (واستراتیجیات مختلفة ومتنوعة منھا طریقة المحاكاة بالحاسب   
 

دراسة ثانیا  (Shih, 2005: 129):  في العملیة التعلیمیة، وقد تم األخذ بآراء  االفتراضیةھدفتھذه الدراسة إلى تعزیز دور المختبرات
من طلبة المرحلة الثانویة من مدارس التعلیم العام من والیة یوتا األمریكیة، وأتضح من النتائج بأن) 1898( 73% ، وھي خطوة االتجاهھذا  یؤیدون 

مع بعض المدارس التي ترتبط جداولھا المعملیة بتوفیر  وسیلة للتعلم عن بُعد لحل جزء كبیر من المعاناة االفتراضیةجدیدة ألن تكون المختبرات 
 .المواد الخام

 
(دراسة ثالثا  Tlaxcala& et.al,2006 للتعلیم  االفتراضيجریت ھذه الدراسة ضمن مشروع مشترك وھدفت الى تطویرمختبر الفیزیاء أ:)

VccSSeعن بعد في إطار مشروع  : ومنھا, نترنتبالمحاكاة السھلة الوصول عن طریق اإلوقدمت خمسة فئات من تجارب الفیزیاء , األوروبي  
ُ , نقل الحرارة و الرنین الكھربائي, قوانین الغازات (برمجیات مختبر  باستخدامور المختبر و ط Lab VIEW ن أمع تحكم عن بعد والمتعلم یمكنھ ) 

في  االفتراضيمن تطبیق ادوات المختبر  لالستفادةللمتعلمینوھذا المختبر مقدم , جراء التجارب وجمع البیاناتإیفتح الرابط في المتصفح ویمكنھ 
.في مناطق العالم المختلفة  االفتراضیةاالدوات  الستخدامن المختبر مقدم لتدریب المعلمین اثناء الخدمة إقاعات الدروس كما   

 
(دراسة رابعا  Ding& Hao Fang 2009 الضوء انكسارة استكشافیة لتعلم دراسكاستخدام مختبر المحاكاة لتحسین تعلم الفیزیاء :)

عد الباحثان بیئة التعلم بالمحاكاة من خالل تقدیم أو, ركزت الدراسة على تصمیم مختبر الفیزیاء بالمحاكاة لمساعدة الطلبة على فھم قوانینالفیزیاءو
(برمجة  باستخدام, الضوء وانحرافشعة األ النكسارفیھذه الدراسة قدم الباحثان تجارب محاكاة , بیئات عرض قویة وداعمة لمفاھیم الفیزیاء C++ (

طالب من طلبة الكلیة لمعرفة اثر ) 64(وطبقت ھذه التجربة على  ،االنكسارقانون  واستكشافوفي ھذه التجربة یمكن للطلبة تعدیل بارامتر التجربة 
في مھارات  االفتراضیةظھرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التي درست التجربة بالمحاكاة أو, االستكشافيتجارب المحاكاة بالحاسوب في التعلم 

.االستكشافیةالبحث وتحسین القدرات   
 

:التعلیق على الدراسات السابقة  
 

من خالل  انالباحث یرىوتصمیم التجربة ومنھج الدراسة ومقارنة نتائجھا، و اإلطارالنظريكتابة  فياستفاد الباحثان من الدراسات السابقة 
جراء تجارب الفیزیاء إو .وبیئة آمنھ أفضلقدم للمتعلم مستوى تعلم ذ تُ إاالفتراضیةھمیة تعلیم تجارب الفیزیاء بالمحاكاة أعرض الدراسات السابقة 

المصممة  التجاربالمتعلم،واستخدام ویزید من دافعیة  االستطالعویقوي حب  واالستكشافبالمحاكاة یؤدي الى تطویر قدرات البحث  html 
.االفتراضىالمختبرتصفح ثیرات ومرونة في ألما لھا من ت وبرنامج الملتیسیم  

 
 



مجذوبمحمدعلىعمر. د عبدالكاف & عبدالرازقعوضالسیدإدریسسلیمان . د                                                                                   71 
 
 

 

 منھجالدراسةوإجراءاتھا .3
 

 والمنھج التجریبيالتییجبأن یلمبھاالطالب  الكھربیةفي تحدیدمفاھیم ومھارات بناء الدوائر  التحلیلي الدراسة على المنھج الوصفي تاعتمد
.االفتراضياستخدام المعمل في   

 
:االفتراضيلمختبر لتجارب ا الفنيالتصمیم  1.3  

 
برنامج  استخدامقدمت ھذه الدراسة لقسم الفیزیاء بكلیة العلوم واآلداب لجامعة بیشة وتم  MultiSim  لبناء وتصمیم الدوائر الكھربیة التالیة 

:)1شكل(  

 
 

المصممة لمقرر عملي الكھرباء والمغنطیسیة االفتراضیةالتجارب ) 1(شكل   
 

برامج تصمیم المواقع  باستخدامتم تصمیم موقع  Html،css،JavaScript) ببرنامج الصمصمةاالفتراضیةللتجارب  ) MultiSim لرسم
( اآللیللقسم والتجاربھيعبر معمل الحاسب  االفتراضیةموقع التجاربالدوائر الكھربائیة وتم نشر  Learn Web Building, 2015 ) 2( لوشك) 

ببرنامجیوضح نماذج من التجارب االفتراضیة المصممة  MultiSim. 
 

ببرنامجیوضح نماذج من التجارب االفتراضیة المصممة ) 2(شكل  MultiSim. 
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لمقرر عملي الكھرباء على أجھزة الحاسوب في المختبر االفتراضيتركیب برامج المعمل  2.2 : 
لمقرر عملي الكھرباء  االفتراضيالحاسب بالقسم لتكون داعمة في تشغیل تجارب المعمل  مختبرفیقام الباحثان بتھیئة البرامج التالیة 

:والمغناطیسیة من ھذه البرامج  
االفتراضیةبرنامج البیئة  .1 MULTISIM 
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.المتصفح قوقل كروم .2  
.اكواد التجارب المصممة لتجارب البرنامج .3  
.تنزیل البرنامج فیھعن طریق كل حاسوب تم االفتراضیویمكن الوصول الى برامج المعمل  .4  

االفتراضيالتصمیم الفني للمعمل  3.3  
)الشاشة االولى( االفتراضيالواجھة الرئیسة للمعمل   

 
الرئیسیة االفتراضیةواجھة المعمل ) 3(شكل   

 
یمن من الشاشة الجزء األ، أعلى الشاشة فيالجامعة  اسمصفحة منھذھالتكون تالرئیسیة و الفتراضيواجھة المعمال) 3(یوضح شكل 

وسط الشاشة مقدمة قصیرة عن المختبر وأھدافھ وصورة للبرنامج ، الى التجربة المعنیة االنتقالأسماء تجارب المقرر وعند الضغط علیھا یتم 
.االفتراضي  

 
.للباحثاتأسفل الشاشة الحقوق الفكریة   

 
:)التجارب(الثانیة الشاشة   

الیمین أسماء التجارب وفي وسطھا جدول یوضح  علىشاشة أخري یوجد بھا  إلىیتم نقلھ ) 4(التجربة الشكل اسمعند ضغط المتعلم علي 
).رابط أو إثنین بھا عدد التجارب الخاصة بھذا القانون –قانون التجربة  –معلومات عن التجربة  –التجربة  اسم(  

 

 
وصف التجربة شاشة) 4(شكل   

 
 االفتراضیة 1وعند الضغط علیھاتظھر التجربة رقم) 1ھنا إلجراء التجربة  اضغط(وإلجراء التجربة یضغط الطالب على العبارة 
.2تظھر التجربة رقم  2من رابط وعند الضغط على الرابط  أكثرالجدول  فيمن تجربة یوجد  أكثرالتفاعلیة للمتعلم، وعند وجود   

 
):قانونأومتجربة (مثال ةالشاشة الثالث  
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الرابط أعاله في الشاشة الثانیة وعبر ھذه الشاشة یتم  علىبعد الضغط ) 1(الشكل االفتراضيشاشة البرنامج  علىتظھر الشاشة الثالثة 
تیار ثم نقر تشغیل البرنامج ألخذ القراءات وذلك بتغییر القیم التي یجب أن یتم تغیرھا، مثال لذلك في تجربة قانون أوم نغیر في قیمة المقاومة وال

).1(قیمة الجھد ونضع النتائج في الجدول، مثال الجدول رقم  
أو إجراء تجربة  قائمة التجارب الموجودة على نافذة التجارب یوضح) 3(الشكل  خرىأ تجربة أيجراء إلتجربة یمكن للمتعلم ا إنھاءوبعد 

 ً .)1(وأخذ القراءات الجدول االفتراضيشاشة البرنامج  علىأخري تابعة لھذه التجربة لتظھر مجددا  
 

:مناقشة النتائج .4  
 

ولتوضیح دقتھ تم اجراء تجارب عدة كما  المقترحالتجارب على المختبر بإجراء  انقام الباحث االفتراضيتصمیم المختبر بعد االنتھاء من 
).1(موضحة بجدول   

 
)1(جدول   

.یوضح من نماذج الدخل والخرج لنماذج من الدوائر االفتراضیة   
 

التوالي علىتوصیل المقاومات  لحساب قانون اوم التوازي علىتوصیل المقاومات    
R1R2/(R1+R2)االفتراضيالمقاومة ان القانون الجھد من القانون
4.9985+6=112.72725&6=2.7272
4.9986+7=133.23066&7=3.2307
57+8=153.73327&8=3.7333
5.0048+9=174.23488&9=4.2352
59+10=194.73639&10=4.7368

:)1(من جدول  
.كانت علي دقة عالیة االفتراضیةنجد أن القیم المحسوبة من قبل التجربة . 1  

( مثال تغییر المدخالت عند. 2 R، I (الخرج  فينالحظ تغییر فورى األول  للجدول) V.( 
).قانونأوم(طریقةجذابةللطالبلمعرفةالقانونالكھربائیة . 3  

 
:االستنتاجات .5  

 
:ھي االستنتاجاتیمكن تضمین عدد من  للدراسةمن خالل العرض السابق   

في بیئة التعلم كما أنھاتساعد على بناء تفاعل أكثر حیث تعطیھم تجارب حیة ال یتمكنون  أكثرالمحاكاة تساعد على تشجیع المتعلمین في البقاء  .1
.المعامل التقلیدیةمن الحصول علیھا عنطریق   

لنشاطاتھمل على تغذیة مرتدةسریعة یقدم مختبر الفیزیاء بالمحاكاة التجریبیة الخبرات التي یكتسبونھا في بیئات آمنة والحصو .2 . 
.نترنتقراص المدمجة او نشرھا على شبكة اإلنشاء بیئات تعلم تفاعلیة یمكن تشغیلھا كتطبیقات مستقلة على األإمكانیة إ .3  
.المقترحة ذات دقة عالیة االفتراضیةالتجارب  .4  
.  عند تغییر المدخالت نالحظ تغییر فورى للخرج .5  
.إلجراء تجارب الجزء األول في مقرر عملي الكھربیة والمغنطیسیةطریقة جذابة للطالب  .6  

 
 :توصیات الدراسة .6

 
:إلیھ من نتائج، یوصى الباحثان بمایلى لما توصعلى  بناء  

االفتراضیةالمختبرات  استخداموجوب عقد ندوات علمیة تھدف إلى بیان أھمیة  .1 . 
.تنمیة المفاھیم الكھربیة االفتراضیةفيالمعامل  استخدامضرورة  .2  
.تعمیم ھذه الدراسة لجامعات اخرى داخل وخارج المملكة العربیة السعودیة واجراء التجارب علیھا .3  

 
 
 
 
 
 
 



مجذوبمحمدعلىعمر. د عبدالكاف & عبدالرازقعوضالسیدإدریسسلیمان . د                                                                                   75 
 
 

 

:المراجع  
 
.محمداسماعیل  [1]  Virtual Labs المعامل االفتراضیة(2015) 

. فيمتاح  http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=233&sessionID=23. 
مركز  الجامعیة،ریس الفیزیاء دور تقنیات المعلومات واالتصاالت في تعزیز استخدام الطرق الحدیثة في تد ):2005(محمد سعید  العمودي، [2]

.عدن،الیمنجامعة  االلي،الحاسب   
) .اسماعیل [3] .دار عالم الكتب،القاھرة، تكنولوجیا المعلومات وتحدیث التعلیم). 2011   
.(المختبرات االفتراضیة [4]  2015 . جامعة القدس المفتوحة، متاح على).  http://www.qou.edu/viewDetails.do?id=5533. 
.والمغناطیسیة، دارمبادئ الكھربائیة  ).2014( .بثینة إبراھیم [5]  
 االطفال،المحاكاة باستخدام الكومبیوتر في تنمیة المفاھیم العلمیة لدى االطفال الفائقین بمرحلة ریاض  ةفاعلی): 2003(عاطف حامد  زغلول، [6]

.رةالقاھ شمس،كلیة التربیة بجامعة عین  العملیة،المؤتمر السابع للجمعیة المصریة للتربیة   
.دار المسیرة: ، األردنوالمغناطیسیة، عمانالكھربائیة ). 2004( .القیسيغازي یاسین  [7]  
.وأنظمةالمعلوماتفیالمنظماتالمعاصرةتكنولوجیا). 2014. (البرزنجيحیدرشاكر  الھواسي،محمودحسن [8]  
(. المزوغي، فرج الدمغةمحمد  [9]  2000 .مكتبة الفالح :العین؛ ،الكویتوالمغناطیسیةأساسیات الكھربیة  ).  
ُسترجعت في تاریخ 25 سبتمبر، 2015 من. (2015).  [10]  /.http://www.ub.edu.saجامعة بیشة. ا
[11] Avradinis, Nikos, & Spyros Vosinakis, Themis Panayiotopoulos (2001): Using Virtual Reality Techniques for the 

Simulation of Physics Experiments Dept. of Informatics, University of Piraeus, Knowledge Engineering 
Laboratory, 80 Karaoli&DimitriouSTR, 18534 Piraeus, Greece. 

[12] Balmush, N & Dumbravianu, R.  (2005),Virtual  laboratory  in  Optics,  third international  conference  on  
Multimedia  and Information of Communication Technologies in Education, June 7-10th, 2005. 

[13] Ding, Yimin& Hao Fang, (2009): "Using a Simulation Laboratory to Improve Physics Learning: A Case 
Exploratory Learning of Diffraction Grating," etcs, vol. 3, 2009 First International Workshop on Education 
Technology and Computer Science. 

[14] Learn Web Building. (2015). http://www.w3schools.com/. 
[15] National Instruments, Multisim, http://www.ni.com/ Multisim /. 
[16] Tlaxcala, W. M. Zaremba, A. Zagorski and G. Gorghiu (2006): Virtual physics laboratory for distance learning 

developed in the frame of the VccSSe European project. European project 128989-CP-1-2006-1- RO-
COMENIUS-C21. 

OrCAD EE. (2015). (PSpice) Designer, OrCAD Www.orcad.com. 


