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التربیة كلیة /جامعة الموصل 

٢٥/١٠/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٨/٦/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
محاضــرة لمختبــر علــم الحشــرات  ةعشــر لســتالكترونیــةیتضــمن القــرص المــدمج عــروض 

ضرة األولى التعلیمات واإلرشادات المختبریة والثانیة الحشـرات ومثیالتهـا مـن شـعبة تضمنت المحا

ـــداخلي للصرصـــور األمریكـــي  ـــة والرابعـــة التركیـــب الخـــارجي والتشـــریح ال مفصـــلیات األرجـــل والثالث

والخامســـة والسادســـة التركیـــب الخـــارجي والتشـــریح الـــداخلي للجـــرادة الصـــحراویة والســـابعة والثامنـــة 

زوائــد الصــدر متضــمنة األرجــل  ةزوائــد الجســم فــي منطقــة الــرأس والعاشــرة والحادیــة عشــر والتاســعة 

أنــواع التحــول  ةزوائــد الــبطن الالتناســلیة والتناســلیة والرابعــة عشــر  ةواألجنحــة والثانیــة والثالثــة عشــر 

Powerتقانـات علـم الحشـرات أنجـزت ببرنـامج البوربوینـت   ةوالخامسـة والسادسـة عشـر  Point

ودعمــت الفقــرتین Word ٩٧وألحــق بهــا النصــوص الكاملــة لهــا مكتوبــة ببرنــامج ورد 97

صـــورة ملونـــة وثمانیـــة أفـــالم فدیویـــة وربطـــت علـــى شـــكل   ٤٨شـــكال توضـــیحیا و ٧٦الســـابقتین بــــ 

ببرنـامج الفرونـت بـیج HTMLأنجز القرص ككل بلغة النصـوص المترابطـة Linksوصالت 

Front Page 2003.

Entomology Laboratory Computer Based Teaching

Asst. Lect.
Dr. Aead Yousif Ismail

University of Mosul/ College of Education

Abstract:
The compact disk includes presentations for sixteen lectures in

entomological ses. The second presentation about insects and its relatives

from Arthropods phylum. Third and fourth presentations explain external

structure and internal anatomy of American cockroach. Fifth and sixth

presentations reveal external structure and internal anatomy of

grasshopper. Seventh, eighth and ninth are about body appendages of

head region . Tenth and eleventh presentations show thorax appendages
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of legs and wings. Twelfth and thirteenth talk about reproductive and

non-reproductive abdominal appendages. Fourteenth talks about insect

metamorphosis. Fifteenth and sixteenth present entomological techniques.

All this data were programmed by Power Point 97 added with text

written by World 97 and supported by 76 figures and 48 colored photos

and 8 video films. This data linked by Hyper Text Markup Language by

the Front Page 2000 program.

المقدمة
یوظـــف هـــذا القـــرص المـــدمج مـــدى واســـع مـــن العـــروض اإللكترونیـــة للمحاضـــرات العملیـــة 

Slidesلمختبر علم الحشرات على شكل شرائح أو لقطـات  or Clips باإلضـافة الـى النصـوص

مقدمـة بوسـاطة برنـامج ، إن المحاضـرات ال ١الخاصة بها ومعلومات أخرى مفیدة للمبتدئین شكل 

) فـي جامعـة فلوریـدا ١( Sanfordمن قبـل  ١٩٩٥البوربوینت لتدریس علم الحشرات قدمت سنة 

و  Bettsقـدم   ١٩٩٦فـي الوالیـات المتحـدة وسـنة )٢فـي كلیـة فرجینیـا التقنیـة (Mackو

Wootton )ــم الحشــرات للســنة الث٣ انیــة فــي ) فــي المملكــة المتحــدة محاضــرات  فــي مقــرر عل

Universityجامعة اكستر of Exeter وفي الوقت الحاضر هنالك العدید من مواقع االنترنیت

  ).٥) ووقایة النبات بشكل عام (٤لتدریس علم الحشرات خاصة (

ـــم  یعتبـــر هـــذا العمـــل األول مـــن نوعـــه فـــي اللغـــة العربیـــة ویصـــلح لتـــدریس مـــادة مختبـــر عل

ب المبتدئین بشبكة االنترنیت . الحشرات كما یعمل كوسیلة لربط الطال
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  )١(شكل ال

ELCBT-2003مخطط نظام "تدریس مختبر علم الحشرات المستند على الحاسوب"

طریقة التشغیل:
بعد وضع القـرص المـدمج فـي السـواقة الخاصـة بـه یـتم تحمیلـه ذاتیـا بعـد عـدة ثـواني یظهـر 

یـتم النقـر المـزدوج لیفـتح بنافـذة ) یشـاهد فیـه ملـف باسـم علـم الحشـرات F:Entomologyالمجلد (

) وتضـم عنــوان القـرص ومعلومــات ١صـغیرة یــتم تكبیرهـا فتظهــر الصـفحة األولــى للقـرص (صــورة 

عن المؤلف ووصلة إلى العنوان باللغة اإلنكلیزیة.
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  ) ١صورة (ال

Pictureتظهر صفحة البدایة. 1 Starting page .

یحمـل مثلـث اخضـر مضـئى فتظهـر صــفحة بعـدها یـتم الضـغط علـى الـزر األیمـن الــذي 

) وفیه تظهر المداخل الرئیسیة للقرص المدمج وهي:٢(صورة INDEXالفهرست الرئیسیة 

 للمحاضرات العملیة لعلم الحشراتأاللكترونیة العروض

 ت االشكالسفهر

فهرست الصور

فهرست األفالم الفدیویة

قائمة المحتویات

معلومات مفیدة لمختبر علم الحشرات

ومن خالل هذا الفهرست تتم الحركة بوساطة األزرار إلى اإلمام أو إلى الخلف .
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  ) ٢صورة (ال

Pictureتظهر صفحة الفهرست الرئیسي. 2 Main index page

عند الولوج إلى العروض اإللكترونیة للمحاضرات العملیة لعلم الحشرات تفـتح قائمـة بسـتة 

) وهي كما یأتي:٣عشر محاضرة (صورة

االولى: التعلیمات العامة واالرشادات المختبریة

 الثانیة: الحشرات ومثیالتها من شعبة مفصلیات االرجل

 الثالثة: التركیب الخارجي للصرصور االمریكي

 الرابعة: التشریح الداخلي للصرصور االمریكي

 الخامسة: التركیب الخارجي للجرادة الصحراویة

رادة الصحراویة السادسة: التشریح الداخلي للج

المجسات أو اللوامس -زوائد الرأس-السابعة: زوائد الجسم في الحشرات

١أجزاء الفم (-زوائد الرأس-الثامنة: زوائد الجسم في الحشرات (

٢أجزاء الفم (-زوائد الرأس-التاسعة: زوائد الجسم في الحشرات (

جل االر  -زوائد الصدر-العاشرة: زوائد الجسم في الحشرات

االجنحة -زوائد الصدر-الحادیة عشر: زوائد الجسم في الحشرات

التي ال عالقة لها بالتكاثر -زوائد البطن-الثانیة عشر: زوائد الجسم في الحشرات
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التي لها عالقة بالتكاثر -زوائد البطن-الثالثة عشر: زوائد الجسم في الحشرات

 الرابعة عشر: أنواع التحول في الحشرات

جمع الحشرات -خامسة عشر: تقانات علم الحشراتال

حفظ الحشرات -السادسة عشر: تقانات علم الحشرات

وتغطــي هــذه المحاضــرات مفــردات مــنهج مختبــر علــم الحشــرات العملــي للفصــل األول مــن 

السنة الدراسیة حسب المنهج الوزاري والذي یدرس في كلیات التربیة والعلوم والزراعة كما انه مفید 

ا لهواة جمع الحشرات في مراكز الشباب.جد

وعند الولوج إلى أي محاضرة عن طریق النقـر علیهـا لمـرة واحـدة تفـتح تلـك المحاضـرة ویـتم 

عرضها بفترات زمنیة تقدر بثالثة ثواني لكل شریحة، منح لكل محاضرة عنوان خاص بها (صورة 

یســیة أو فرعیــة أو رؤوس أخــرى تحمــل عنــاوین رئSlides) علــى شــكل شــریحة تبعتهــا شــرائح ٤

نقاط أو أشكال أو صور مالئمة لتلك المحاضرة .

وفي نهایة العرض تظهر الشریحة السوداء والتي یمكن من خاللها العودة مجددا إلـى بدایـة 

الموجــود فــي الزاویــة الیســرى العلیــا مــن Backالعــرض أو اســتخدام زر الرجــوع إلــى الخلــف 

الشاشة  وذلك للعودة إلى قائمة المحاضرات مجددا.

  )٣صورة (ال

Pictureتظهر فهرست عروض المحاضرات اإللكترونیة. 3 Electronically

presentation index page
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اء أي یمكن نقل مكونات هذه المحاضرات من القرص المدمج إلـى برنـامج البوربوینـت وٕاجـر 

Presentationتغیرات أخرى وتخزینها في الحاسوب لحین العرض على شكل عرض محاضـرة

Showویراعــى حفظهــا كــل محاضــرة عنــد تخزینهــا بنــوعppt* كمــا هــو معلــوم فــي برنــامج

البوربوینت وذلك لجعلها تعرض تلقائیًا.

أي شـكل تـم كما یعرض الفهرست الرئیسي فهرست فرعي لألشكال  ومن خالله یتم عرض 

اســــتخدامه فــــي المحاضــــرات العملیــــة أو فــــي األبــــواب الثالثــــة عــــن التركیــــب الــــداخلي والخــــارجي 

للحشـــرات أو عـــن تقانـــات علـــم الحشـــرات، وعنـــد الولـــوج إلـــى أي بـــاب  یـــتم عـــرض لكـــل االشـــكال 

الموجودة في المحاضرات تحت كل باب ولألبواب الثالثة سابقة الذكر.

فهرســت فرعــي للصــور ویــتم مــن خاللــه عــرض اي صــورة كمــا یعــرض الفهرســت الرئیســي 

وردت في المحاضرات العملیة او في النصوص ضمن المحتویات .

كمــا یعــرض الفهرســت الرئیســي قائمــة المحتویــات ومــن خاللهــا تظهــر مفــردات المحاضــرات 

ــــة للمحاضــــرات العملیــــة وهــــي أیضــــا بــــدورها مدعمــــة  التــــي عرضــــت وتتضــــمن النصــــوص الكامل

Hyperصور وبأسلوب لغة النصوص المترابطة باألشكال وال text markup language.

  ) ٤صورة (ال

Pictureتظهر عنوان إحدى المحاضرات 4 Title of one presentation.
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كمـا یعــرض الفهرسـت الرئیســي معلومـات أخــرى مفیــدة لمختبـر علــم الحشـرات والــذي عبــره 

، یضــم الفهرســت هــذا فقــرتین األولــى والثانیــة یــتم الولــوج الــى الفهرســت الخــاص بتلــك المعلومــات

الســـیرة العلمیـــة للمؤلـــف بـــاللغتین العربیـــة واإلنكلیزیـــة وتضـــم الفقـــرة الثالثـــة االحتیاجـــات األساســـیة 

لمختبر علم الحشرات وفي الفقرة الرابعـة تضـم مواقـع االنترنیـت الخاصـة بعلـم الحشـرات والتـي مـن 

نترنیــت إذا كــان الحاســوب المحمــل علیــه القــرص المــدمج خاللهــا یــتم الولــوج مباشــرة إلــى شــبكة اال

التعلیمي مرتبط بتلك الشبكة وتضم المواقع التالیة:

 ٥محرك البحث الخاص بعلم الحشرات (صورة.(  

.قواعد المعلومات الیابانیة واألمریكیة عن علم الحشرات

الحشرات .مواقع االنترنیت الخاصة بشركات التجهیزات العلمیة الخاصة بمختبر علم

.مواقع االنترنیت الخاصة ببلوغرافیات علم الحشرات

.مواقع االنترنیت الخاصة  باألقراص المدمجة لعلم الحشرات

.مواقع االنترنیت الخاصة  بالكتب الحشریة

 صــورة  ٢٤وفــي نهایــة تلــك المعلومــات یــرى هنالــك معــرض لفراشــات مــن العــالم ویضــم صــور

مباشرة بالضغط مرتین على كل صورة منها ویمكن التحكم بقـوة ملونة فوتوغرافیة یتم عرضها

التكبیـــر بـــزر فـــي اســـفل كـــل صـــورة حســـب الرغبـــة ویجـــب تـــوفر برنـــامج لعـــرض الصـــور مثـــل 

Picture Viewer  أوACDSee وفـي الختـام یمكـن الضـغط علـى زر إنهـاء الفرعـي أو.

الرئیسي للخروج من القرص.  

فوائد النظام:
مشاهدة األشكال والصور الخاصة بالمحاضرة والنص الخاص بها .یمكن الطالب من.١

Selfیــوفر إمكانیــة التعلــیم الــذاتي .٢ Instruction عبـــر القــرص المــدمج الخــاص بالنظـــام

Distanceوالتعلیم عن بعد  Education.عند وضع هذه العروض على شبكة االنترنیت

درسین الجدد لمادة المختبر.یعطي حد أدنى لهیكل المحاضرة العملیة خاصة للم.٣

بعض نماذج المختبر غیر المتوفرة في البیئة المحلیة أو یلـزم تحضـیرها الـى تفـرغ كـادر تقنـي .٤

أو قد تتلف عند عرضها في الشعبة األولى مـن طـالب تلـك المرحلـة فتوفرهـا بشـكل إلكترونـي 

یمكن عرضها لعدة مرات وبنسب التكبیر المرغوبة.

شــبكة االنترنیــت تمكــن الطالــب المبتــدئ مــن الولــوج بســهولة الــى یــوفر القــرص وصــالت الــى.٥

مواقع علم الحشرات ذات الفائدة له وحصوله منها على المواد المرجعیة العدیدة.
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  ) ٥صورة (ال

Pictureتظهر إحدى مواقع اإلنترنیت الخاصة بمحرك البحث في علم الحشرات. 5

Entomology internet resources directory and search engine page
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