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 مستخلص الدراسة

 . برنامج تدرييب قائم على الربامج التفاعلية يف تعليم الرياضيات وتعّلمها:  عنوان الدراسة
  :هدفت هذه الدراسة إىل :  أهداف الدراسة 

 :ةواملمثلة يف الربامج اآلتي. التفاعلية   اإللكرتونيةاملتوفرة يف برامج الرياضيات  مكاناتحتديد اإل. 1

  Geometer's Sketch Pad (G.S.P)–Geonext —Geogebra -2plus   Cabri  - C.a.R.)  ) compasses and a ruler. 

 . (G.S.P)  تصميم دليل إجرائي مقرتح الستخدام برنامج .2

 . (G.S.P)    تصميم برنامج تدرييب مقرتح الستخدام برنامج . 3

 :ؤالت التالية أجابت الدراسة عن التسا : أسئلة الدراسة

 :التفاعلية واملمّثلة يف الربامج التالية اإللكرتونيةاملتوفرة يف برامج الرياضيات  مكاناتما اإل. 1
  (G.S.P)–Geonext—Geogebra -2plus   Cabri  - C.a.R.)  )  . 

 :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية          

 العامة لكل برنامج؟ مكاناتاإل ما درجة االحرتافية املتوفرة يف حمور. أ

 الرسم لكل برنامج؟ إمكاناتما درجة االحرتافية املتوفرة يف حمور . ب

 ما درجة االحرتافية املتوفرة يف حمور التحكم بالرسم لكل برنامج؟. جـ 

 ما درجة االحرتافية املتوفرة يف حمور القياس واجلرب لكل برنامج؟. د 

 توفرة يف مجيع احملاور لكل برنامج  ؟  ما درجة االحرتافية امل. هـ  

 اليت ينفرد بها  كل برنامج   ؟ مكاناتما  اإل. و   

 ؟ (G.S.P)    ما الدليل اإلجرائي املقرتح الستخدام برنامج  . 2

 ؟ (G.S.P)    ما الربنامج التدرييب املقرتح الستخدام برنامج  . 3

 .يل احملتوى املنهج الوصفي املتمّثل يف حتل:  منهج الدراسة

حيـ  اتـتملت   يتكون جمتمع الدراسة مـن مجيـع الـربامج اإللكرتونيـة التفاعليـة   وّت ا تيـار عينـة الدراسـة بالطريقـة العمديـة            : جمتمع وعينة الدراسة

 :على الربامج اإللكرتونية التفاعلية التالية 

  (G.S.P)– Geonext—Geogebra -2plus   Cabri  - C.a.R.)  )   . 

 :ّت استخدام  املواد  التالية بعد التأكد من صدقها  : د الدراسةموا

 .برنامج تدرييب له -G.S.P)   )دليل إجرائي  لربنامج 

 .ّت  استخدام بطاقة حتليل احملتوى وفق  حماور معينة بعد التأكد من صدقها وثباتها   : أداة الدراسة

 .العينة برامج  رات والنسب املئوية لوصف  صائص ّت استخدام التكرا : األسلوب اإلحصائي املستخدم

 : أهم النتائج

 .املتوفرة يف برامج العينة  مكاناتاحلصول على قائمة من اإل. 1

 :درجة االحرتافية يف مجيع احملاور  جاءت مرتبة على النحو التالي .  2

 Geogebra   بدرجة ممتازة-   (G.S.P)  2-بدرجة ممتازةplus   Cabri   جة جيدة بدر–C.a.R.  بدرجة جيدة–  Geonext  بدرجة جيدة. 

 . G.S.P)   )احلصول على دليل إجرائي مقرتح وبرنامج تدرييب مقرتح لربنامج . 3

 :يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباح  مبا يلي  : أهم التوصيات

 . (G.S.P)    التعليم العام ليكون مصاحبًا لربنامج بتضمينه يف مناهج الرياضيات يف  Geogabraتوجيه االهتمام الستخدام برنامج . 1

  وكـذل     Geogabraحبيـ  يـوّفر إمكانيـة تصـدير امللفـات إىل اإلنرتنـت  بدرجـة احرتافيـة عاليـة كمـا هـي متـوفرة يف               (G.S.P)   تطـوير برنـامج  . 2

 .ا بني وزارة الرتبية والتعليم والشركة املصّممة للربنامج   ويتّم ذل  من  الل التعاون م Geogabraاليت انفرد بها  مكاناتاالستفادة من اإل

 يف تعّلـم وتعلـيم الرياضـيات   و كـن االسـتفادة مـن         (G.S.P)   عقـد دورات  تدريبيـة للمشـرفني الرتبـويني وملعلمـي الرياضـيات  باسـتخدام برنـامج        . 3

 .الربنامج التدرييب  للربنامج املضّمن يف الدراسة احلالية 

 أ     



 ب  

 

 

 

Abstract 
 

 Title of the Study : A Training program based on interactive software in teaching and learning 

mathematics. 

  

 :This Study Aimed to: Aims of the Study  

1-Determine   the abilities that are  available in  interactive software  of  math, represented by the following 

Geometer's Sketch Pad (G.S.P)–Geonext—Geogebra -2plus   Cabri - C.a.R.)  ) programs: compasses and a ruler  

2-design a suggested  guide for using: Geometer's Sketch Pad (G.S.P 
3- design a suggested training program for using: (G.S.P)  

questions: ingthe follow : the study answeredstions of the Study Que 
represented by the following programs: mathabilities in  interactive software  of  the available  are what-1   

Geometer's Sketch Pad (G.S.P)–Geonext—Geogebra -2plus   Cabri  - C.a.R.)  ) compasses and a ruler  

The following sub-questions are derived from this question: * 

 A:How professional is each program in the field of general abilities? 
B How professional is each program in the field of  drawing abilities? 

C: How professional is each program in its abilities in the field of controlling drawing? 

D: How professional is each program in its abilities in the field of measurement and algebra? 

E: How professional is each program in its abilities in all fields? 
F:What abilities are unique in each program? 

2-What is the suggested guide for using Geometer's Sketch Pad (G.S.P)? 

3- What is the suggested training program for using Geometer's Sketch Pad (G.S.P)? 

 

Methodology of the Study : 

Descriptive methodology represented by content analysis  . 

and Sample  of the Study : tion  Popula 

The population of study consists of  all  interactive software  of  math.  The sample of study was chosen in a 

purposeful manner  where it contained  the following:  Geometer's Sketch Pad (G.S.P)– Geonext—Geogebra -

2plus   Cabri  - C.a.R.)  ) compasses and a ruler   

Materials of the Study : 

The following materials have been used after verifying reliability: 

A procedural guide for Geometer's Sketch Pad (G.S.P)    

Training program for Geometer's Sketch Pad (G.S.P) 

Study : Tool of the 
A card for content  analysis  after verifying reliability and stability.  

:Used in the Study  Method   icalStatist 

Frequencies and percentages were used to describe the sample of the study.     

The most   Important Results : 

1-A list of available abilities in the programs of the sample . 

2-The level of professialism in all fields appeared in the following rank:      

Geogebra  excellent mrak-  (G.S.P) excellent mark    
 good mark  2plus   Cabri   good mark  –C.a.R    good mark  –  Geonext 

3- A procedural guide and a training ( G.S.P).      
The most   Important    Recommendation:    

In the light of study results, the researcher recommends: 
1-Paying attention to using  Geogabra   by including it in math curriculum in the general education in addition 

to (G.S.p). 

2- Training courses, in using Geogebra in learning and teachin math, to be held to educational supervisors and 
teachers of math.  
3- (G.S.P) to be improved to give the ability to upload files to the internet in a high professional manner  to be 

similar to Geogebra. The unique abilities of Geogebra to be used through cooperation between the Ministry of 

Education and the company which designed the program. 
4- Training courses to educational supervisors and teachers of  math in using (G.S.p) to be held. It is possible 

to use the training program in this study. 
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 إهداء

 

 

 

 ّأمدّ اهلل يف عمرمها ، ورزقين برمها ، ووفقين إىل َ  إىل والدي

 .اإلحسان إليهما 

 إىل زوجيت العزيزة  رمز التضحية والوفاء 

 هم ، ووهبين برهم إىل أبنائي بارك اهلل في. 

 إىل  أخواني وأخواتي األوفياء 

  أهدي هذا اجلهد وأضعه أمام كل باحث  يسعى إىل كسب

 .املعرفة 

 الباحث                                                                                               
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 شكر وتقدير  

  

ني   محدًا يوايف نعمُه   وُيكافئ مزيدُه   وُيضاهي َكرمُه   والصالة والسالم على سيدنا احلمدهلل رب العامل   

حممدًا عبده ورسولُه سيد اخللق أمجعني   جدير بي أن أعمل بقول سيد العاملني املبعوث بأحسن الشمائل عليه 

 [.أمحد وأبو داود والرتمذي أ رجه( . ] ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس : ) أفضل الصالة وأّت التسليم 

 .امحد ربي محدًا متواليًا   أواًل وآ رًا   وظاهرًا وباطنًا   على ما أنعم به علّي من إمتام هذه الدراسة * 

وتقديرًاجلهدهم وسعيهم ؛ لذا فال يسعين . ألهل الفضل اعرتافًا بفضلهم  –بعد محد اهلل تعاىل  –ثم الشكر *

يف إمتام هذه –بعد اهلل تعاىل  –والعرفان   وعظيم االمتنان   إىل من كان له الفضل إال أن اتقدم جبزيل الشكر 

  الذي أغدقين بكرمه وحسن  لقه   وحسن  عباس بن حسن غندورة/ سعادة الدكتور الدراسة املربي الفاضل 

ه  بأن يبارك اهلل يف وال أمل  إال أن أدعو ل. توجيهه   ونصحه وتوجيهه وإرتاده   فله مين كل الشكر والتقدير 

 .عمله وعلمه وأن جيزيه  ري اجلزاء   وأن جيعل ذل  يف ميزان حسناته 

لسعادة الدكتور مسري بن نورالدين فلمبان   وسعادة الدكتور إبراهيم بن سليم ثم أثين بالشكر اجلزيل *

 .   إثراء الدراسة الذين قاما بتحكيم  طة الدراسة   وقدما للباح  ملحوظاتهما اليت أسهمت يف احلربي

الرايقي   محيدعبداللطيف / ربيع طه   وسعادة الدكتور /األستاذ الدكتور وأتقدم جبزيل الشكر لسعادة * 

لتقديهم املشورة يف  الطراونةعبدالوهاب  عيسى / املعثم   وسعادة الدكتور عبداهلل  وسعادة الدكتور  الد 

 .ة للدراسة منهجية البح  واالستشارة اإلحصائية املناسب

وكل الشكر والتقدير  لألساتذة احملكمني ألدوات الدراسة   والذين كانت آلرائهم أثرًا كبريًا يف ظهورها بهذا * 

 . الشكل 

مسري نورالدين /   وسعاد الدكتور  محزة عبداحلكم الرياتي/األستاذ الدكتور وكل الشكر والتقدير لسعادة * 

وأثق متامًا بأنه سيكون ملالحظاتهما األثر األبرز يف تطوير . ناقشة الرسالة على قبوهلما وتفضلهما مب  فلمبان

 .هذه الدراسة وحتسني جودتها   فجزاهما اهلل عين  ري اجلزاء   ونفعنا على الدوام بعلمهما 

ومن باب االعرتاف بالفضل ألهله ؛ فإني أسدي جزيل الشكر إىل سعادة عميد كلية الرتبية   وسعادة رئيس * 

قسم املناهج وإىل كافة منسوبي قسم املناهج وطرق التدريس جبامعة أم القرى الذين منحوني فرصة مواصلة 

 .دراسيت يف مرحلة الدكتوراه   وعلى ما قدموه لي من علم ومعرفة طيلة فرتة الدراسة 

كل الوّد عني فله مين الذي كان نعم األخ امل  أمحد بن ظافر عطيف/  الدكتور وأسدي تكري لزميلي *

 . والتقدير

نظري جهده املميز يف التدقيق   علي البلوي بن  مبارك/ األستاذ أل ي الغالي  يوأقدم عميق تكري وتقدير* 

 . بالشكل الالئق واملطلوب   راجهااللغوي للدراسة وإ

 الباح 



 ه  

 قائمة احملتويات 

 الصفحة املوضوع

 أ الدراسة باللغة العربية مستخلص*  

 ب الدراسة باللغة اإلجنليزية  مستخلص* 

 ج إهداء* 

 د تكر وتقدير* 

 ح-هـ  قائمة احملتويات * 

 ط قائمة اجلداول * 

 ي  ك قائمة األتكال* 

 ل قائمة املالحق* 

 8-2  املدخل إىل الدراسة : الفصل األول 

 2 قدمة امل* 

 4 اإلحساس مبشكلة الدراسة * 

 5   مشكلة الدراسة * 

 5 أسئلة الدراسة* 

 6 أهداف الدراسة * 

 6 أهمية الدراسة * 

 6 حدود الدراسة * 

 7 مصطلحات الدراسة * 

 77-11 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني 

 61-11 اإلطار النظري: أواًل 

 22-11 التعّلم النشط: بح  األول امل

  14-11   التعّلم باملمارسة.أ

 11 مفهوم املمارسة*

 11  مزايا التعّلم باملمارسة*

 12 املآ ذ اليت تؤ ذ على التعّلم باملمارسة*

 هـ



 و  

 

 الصفحة املوضوع

عالقــــة الــــتعّلم باملمارســــة   بــــالربامج التفاعليــــة املســــتخدمة يف تــــدريس        *

 .الرياضيات 
14 

 14-17 (Learning by discovery )التعّلم باالكتشاف .ب

 15  مفهوم التعّلم باالكتشاف *

 16 أمناط التعّلم باالكتشاف* 

 16 املوّجه االكتشاف-

 16 (احلر  )املوّجه  غري االكتشاف-

 17  مزايا التعّلم باالكتشاف* 

 17  أوجه القصور يف التعّلم باالكتشاف   *

 18  عّلم باالكتشاف بالربامج التفاعلية املستخدمة يف تدريس الرياضياتعالقة الت* 

 17 نشاط تطبيقي * 

 23-44 (Interactive software) الربامج اإللكرتونية التفاعلية : نياملبح  الثا

 23 ( Interactive software) مفهوم الربامج اإللكرتونية التفاعلية * 

 24  التفاعلية  نية اإللكرتو  الربامج مميزات* 

 Geogebra 24-31: أوال * 

 Geogabra  25أبرز  صائص ومزايا  برنامج -

 28 نشاط تطبيقي -

 C.a.R.)  ) compasses and a ruler  31-36  :ثانيًا *  

 C.a.R.)  ) compasses and a ruler 32أبرز  صائص ومزايا  برنامج -

 32 نشاط تطبيقي -

  Geonext 37-41:   ثالثًا * 

 Geonext  38 أبرز  صائص ومزايا  برنامج -

 38 نشاط تطبيقي -

 2plus   Cabri   41-44: رابعًا * 
 



 ز  

 الصفحة املوضوع

 2plus   Cabri   42 أبرز  صائص ومزايا  برنامج -

 43 نشاط تطبيقي -

 Geometer's Sketch Pad  اخللفيثة النظريثة لربنثامج   : الثالث  املبحث   

(G.S.P)  
45-47 

 G.S.P 45   أبرز  صائص ومزايا  برنامج -

نتائج بعض الدراسات والبحوث اليت أجريت على فعالية وأثر الربنامج على -

 حتسني نتاجات التعّلم
47 

 51-61 (Design of training  programs)تصميم الربامج التدريبية :   لرابعاملبح  ا

 51 مفهوم الربنامج التدرييب * 

 51  ختطيط الربنامج التدرييب  *

  54-51  التدريب اإللكرتوني* 

 52 متطلبات إنتاج الربامج التدريبية املصممة على تبكة اإلنرتنت -

 53 برامج التصميم وتطوير املوقع التعليمي  -

 53 بعض مناذج تصميم الربامج التدريبية  -

  61-54  طوات تصميم الربامج التدريبية اإللكرتونية  *  

 54 حتديد أهداف الربنامج التدرييب-  

 55 ا تيار حمتوى الربنامج التدرييب-

 56 أساليب تنفيذ الربنامج التدرييب-

 56 األنشطة التدريبية-

 57 تنفيذ الربنامج التدرييب-

 58 تقويم الربنامج التدرييب-

 77-61 الدراسات السابقة : ثانيًا 

جميـــات التعليميـــة  املنتجـــة مـــن بـــرامج الرياضـــيات  دراســات تناولـــت الرب : أوال

 . التفاعلية 
61-73 

 73 .التعليق العام على دراسات احملور األول * 

 G.S.P    73-77 ))دراسات تناولت برنامج : ثانيًا 



 ح  

 الصفحة املوضوع

 78 التعليق العام على دراسات احملور الثاني * 

 77 سات السابقة والدراسة احلالية أوجه التشابه واال تالف بني الدرا* 

 77 مدى االستفادة من الدراسات السابقة يف الدراسة احلالية * 

 71-81 إجراءات الدراسة:  الفصل الثال   

 81 منهج الدراسة * 

 81 جمتمع الدراسة* 

 81 عينة الدراسة * 

 82 أداة الدراسة وإعدادها *

 86 مواد الدراسة وإعدادها *

 71 ت تطبيق الدراسة  طوا* 

 71 املعاجلة اإلحصائية * 

 116-72 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:  الفصل الرابع  

 72 عرض نتائج الدراسة : أواًل 

 113 مناقشة النتائج وتفسريها: ثانيًا 

 111-118 التوصيات واملقرتحات:  الفصل اخلامس 

 118 ملخص نتائج الدراسة : أواًل 

 117 توصيات واملقرتحات ال: ثانيًا 

 117 الدراسات املقرتحة : ثالثًا 

 121-111 املراجع 

 111 املراجع العربية * 

 117 املراجع األجنبية* 

 117 املواقع اإللكرتونية * 

 437-122 املالحق 

 

 



 ط  

 

 قائمة اجلداول 

 الصفحة عنوان اجلدول م

 82 ترميز بطاقة املقارنة ونقاطها  :   (1)جدول    1

 83 برامج العينة وإصدارتها:   (2)جدول     2

 85 نسبة االتفاق بني عملييت التحليل األول والثاني للباح   :   (3)جدول    3

 85 وصف نسبة درجة االحرتافية املتوفرة:  ( 4) جدول  4
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 املدخل إىل الدراسة 

 :  قدمة امل

املرسلني   نبينا حممد وعلى األنبياء وني   والصالة والسالم على  ات احلمدهلل رب العامل              

 آله وصحبه أمجعني   وبعد

إّن التقدم العلمي والتكنولوجي يف هذا القرن  ومـا نـتج عنـه مـن انتشـار تـبكات املعلومـات                 

ايف  والعلمـي   التبـادل الثقـ   قائمة علىواحلواسيب والقنوات الفضائية   جعل العامل قرية صغرية 

والتكنولوجي بيسر وسرعة   كما يعطي دول العامل الثال  فرصة االهتمام بـالتعليم والتنميـة     

 .ومساعدتها على اخلروج من تراك اجلهل واملرض والفقر 

بأنــه  كــان لزامــًا االهتمــام  (  27م  ص 2111)ونتيجــة لــذل  التقــدم العلمــي  أتــار املقوتــي        

؛ لـذا مل   يف العديـد مـن املهـن     ُولـدت نتيجـة حاجـة اعتمعـات اإلنسـانية هلـا       بالرياضيات  والـيت  

يعرف أحد  اطرة الش  يف أهمية دور الرياضيات يف حياة الناس سواء اخلاصة منهـا أو العامـة   

على مر العصور  وقد ازدادت أهميـة الرياضـيات يف وقتنـا املعاصـر يف اعتمعـات  املتمدنـة بالـذات        

ســاليب احليــاة والنمــو اهلائــل يف جمــاالت علميــة متعــددة كاالتصــاالت والتقنيــة     د أبســبب تعّقــ

 .والفضاء  

الرياضـيات مــن أهـم العلــوم الـيت تلعــب دورًا بـارزًا يف تطــور األمـم ونهضــة الشـعوب كمــا         تعـد و     

وقد برز دور الرياضيات منذ أقدم العصور على مستوى األفراد (  3م   ص  2113) يذكر الغامدي 

 .حي  ُأستخدمت يف تتى تؤون احلياة  اجلماعات و

ومع تطور العملية الرتبويـة التعليميـة يف اآلونـة األ ـرية   وظهـور الـتعّلم اإللكرتونـي وتـأثريه              

" بــأّن   Harper(2002)فقــد  ذكــر  هــاربر    علــى كافــة عناصــر العمليــة الرتبويــة والتعليميــة      

    اعلــس الــوطين األمريكــي ملعلمــي الرياضــيات    
(NCTM)    ــات قــد دعــا منــذ  ا القــرن  نين

 الطــالبتــدريس الرياضــيات   و إىل تــوفري التكنولوجيــا لــدى   إســرتاتيجياتالعشــرين إىل تطــوير 

 " .واملعلمني لدراسة الرياضيات 

باحلاجة إىل التجديد يف التعليم ملسايرة عصـر املعلومـات     (  23م   ص 2114) سامل  ويضيف      

الضروري استخدام التكنولوجيا احلديثة القائمـة علـى تكنولوجيـا املعلومـات     ولذل  أصبح من 

وما يرتبط بها من حاسـبات وتـبكات نقـل املعلومـات احملليـة والدوليـة لننتقـل مـن حالـة التعلـيم           

اجلامــد إىل التعلــيم املــرن   وحتويــل دور املــتعلم مــن جمــرد االســتقبال إىل البحــ  واالستقصــاء     
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ــا  ــداع      باســـتخدام تكنولوجيـ ــد واإلبـ ــى التجديـ ــه القـــدرة علـ ــو لديـ ــورة   حتـــى تنمـ ــات املتطـ املعلومـ

 . واالعتماد على النفس   والتفكري االبتكاري 

َأنَّ  توظيف احلاسـوب يف العمليـة التعليميـة  ُيعـدّ      ( 12م   ص 2111) وتذكر أماني الرفاعي        

مـن صـّناع القـرار علـى املسـتويات       نوعًا من أنواع التجديد الرتبوي الـذي ظظـى باهتمـام متزايـد    

املختلفة وخباصة على املستوى الرتبـوي فهـو وسـيلة تعليميـة فّعالـة يف إثـارة دافعيـة املـتعلم  ـو          

التعلـــيم ملـــا يـــوفره مـــن صـــوت وحركـــة وصـــورة وعـــرض للمعلومـــات بتسلســـل منطقـــي وبســـرعة   

ــة وظـــاف  ع    ــتعلم بالتغذيـــة الراجعـــة الفوريـ ــه يـــزّود املـ ــية  مناســـبة   كمـــا أنـ ــى الراحـــة النفسـ لـ

 .للمتعّلم بشكل ال جيعله يشعر باخلجل أو احلرج أثناء التعّلم الذاتي  

احلاســوب لــه أثــر بــالة يف احليــاة اليوميــة   "   بــأّن(  4م    ص 2117)كنســارة وعّطــار    يؤكــدو      

للمجتمعــات   و اصــة يف الــدول املتقدمــة   كــون األنظمــة والربجميــات احلاســوبية قــد د لــت      

   وأصبح هلا الدور الكبري يف وضوح واتساع الفجوة بني الدول النامية واملتقدمـة . االت حياتها جم

فالتقدم أصبح ُيقاس مبدى االستخدام التطبيقي للتقنية احلاسوبية ؛ ألن اسـتخدام احلاسـوب   

 .   "يف جماالت العمل من تأنه أن ظّسن األداء الوظيفي لألفراد ويزيد الكفاءة والفعالية

لــبعض وظــائف احلاســوب  يف جمــال التعلــيم حيــ    (  34م   ص 2115) و لقــد تطــرق املوســى         

يســـاعد علــــى تقــــديم دروس تعليميــــة إىل التالميــــذ مباتـــرة  فيحــــدث التفاعــــل بــــني التالميــــذ    

والــربامج التعليميــة الــيت يقــدمها احلاســوب   و كــن تصــنيف هــذه الــربامج إىل أصــناف عديــدة   

واملمارســة   وبــرامج اللعــب   واحملاكــاة   وحــل املشــكالت   والــربامج التعليميــة        التمــرين  : منهــا 

وهــذه األصــناف مناســبة جلميــع فئــات الطــالب ســواء املوهــوبني أم العــاديني أم بطيئــي       . البحتــة 

 .التعلم أم املعاقني 

ــأّن (  56م    ص 1775) ولقــد أورد  احلــازمي        برجمياتــه  التطــور يف تقنيــات احلاســب اآللــي و   "ب

أضاف ُبعدًا آ ر مهمًا للوسائل التعليمية   وهـو ُبعـد التفاعـل بـني املـتعلم وحمتويـات الربجميـة        

 . "املستخدمة وسيلة مساعدة يف التعليم   األمر الذي تفتقر إليه الوسائل التعليمية التقليدية 

م   2112)لفــارومــن تطبيقــات اســتخدام احلاســوب كوســيلة مســاعدة يف التعلــيم كمــا يــرى ا        

اســـتخدام برجميـــات احلاســـوب التعليميـــة يف لتلـــف املـــواد الدراســـية للـــتعلم الـــذاتي   ( 216ص

 .  عوضًا عن  أو باإلضافة إىل الوسائل العادية 

أيضـــًا اســـتخدام الـــربامج  اإللكرتونيـــة   يف جمـــال الرياضـــيات  تطبيقـــاتومـــن أبـــرز  تلـــ  ال      

برامج إلكرتونية تتيح للمتعّلم التحكم "بأّنها ( 11م   ص 2112) اليت وصفها أبو عّراق التفاعلية 

بإنشــاء األتــكال الرياضــية واهلندســية وحتريكهــا يف اةاهــات لتلفــة   وكــذل  الــتحكم يف       

 " تغيري  صائص تل  األتكال
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ويــرى الباحــ  أّن الــربامج اإللكرتونيــة التفاعليــة والــيت تكــّون بيئــة نشــطة تفاعليــة حبيــ                  

ــبح ا ــيم        يصـ ــا يف التعلـ ــة كمـ ــًا للمعلومـ ــه متلقيـ ــن كونـ ــداًل مـ ــااًل بـ ــطًا فّعـ ــاركًا نشـ ــب مشـ لطالـ

التقليدي قد أثبتت فاعليتها يف حتسني املستوى التحصيلي للطالب يف مادة الرياضيات   وبقـاء  

ودراســة    (Farns worth,2001) دراســة فــارنس ورث  أثــر الــتعلم   كمــا أّكــدت ذلــ  كــل مــن  

ــاربر    ــو    ( Harper (2002,هــ ــة فيلــ ــة عطيــــف    (  Velo,2002) ودراســ ــة ( م 2116) ودراســ   ودراســ

   ودراســة الرفــاعي ( م2111)   ودراسـة احلربــي ( م 2117) ودراســة الغامــدي    (Idris,2007)أدريـس  

         (م 2111)   ودراسـة اجلاسـر   ( م 2111) دراسة الغامدي   و (م 2111)   ودراسة الصاعدي ( م 2111)

هــا مــن الدراســات األ ــرى الــيت تطرقــت هلــذا اعــال   فقــد أوصــت تلــ  الدراســات بضــرورة    وغري

 . تدريب املعلمني على استخدام الربامج اإللكرتونية التفاعلية 

علــى مفهــوم علمــي يعتمــد علــى   تلــ  الــربامج كمــا ذكــر موقــع غنــدورة اإللكرتونــي      تســتندو

 . Learning by doingباملمارسة   التعلم 

 )هـ23/4/1432الد ول  تاريخ/  http://www.aghandoura.com/CAR/INDEXع موق) 

م   211 3) إ ان مطلق  تأيضًا تستند تل  الربامج على التعلم باالكتشاف حي  ذكر           

واسـطة الطالـب جيعلـها ذات معنـى بالنسـبة لـه ويـؤدي        بأّن إدراك العالقـات الرياضـية ب   (   47ص 

 .  ذل  إىل استبقائها واالحتفاظ بها لفرتات طويلة 

ونتيجــًة لعــدم تفعيــل اســتخدام الــربامج اإللكرتونيــة التفاعليــة بشــكل واضــح وألهميتهــا يف           

ــربامج        ــة الــ ــدى الباحــــ  لدراســ ــة لــ ــد بــــرزت احلاجــ ــالب فقــ ــيلي للطــ ــتوى التحصــ حتســــني املســ

لكرتونية التفاعلية املستخدمة يف تدريس الرياضيات   ولتعريف املهتمني بتدريس الرياضـيات  اإل

 .     بتل  الربامج    وحتديد أفضلها استخدامًا مع تصميم برنامج تدرييب الستخدام أحدها 

 :اإلحساس مبشكلة الدراسة

وير منــــاهج الرياضــــيات بــــالرغم مــــن جهــــود القــــائمني  بــــوزارة الرتبيــــة والتعلــــيم يف تطــــ           

ــة بالعمليـــة           ــؤرق اجلهـــات املعنيـ ــزال يـ ــالب يف تعلمهـــا ال يـ ــة   إال أن ضـــعف الطـ ــا البالغـ ألهميتهـ

الرتبوية   وباأل ص املعلم الذي مل تنجح طرقه التقليدية واجتهاداته الفرديـة يف تنميـة القـدرة    

فة من تدني مستوى طالبه ه املختلعلى تعلم وإتقان الرياضيات   وتزايد تكاوى اعتمع بطبقات

يف تقريــر عــن نتــائج   ( م2111احلربــي   )يف مــادة الرياضــيات    ويظهــر  ذلــ  جليــًا كمــا عــرض     

مشاركة اململكة يف دراسة االةاهات الدولية يف العلوم والرياضيات عن  يبة األمـل الكـبرية مـن    

ّت احلصــول قعــات الــيت  النتــائج احملبطــة للتو  ركــّرُت م الــيت ُأعلنــت 2117لعــام  (TIMSS)نتــائج 

http://www.aghandoura.com/CAR/INDEX/%20%20تاريخ
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م   حيــ  حــاز طــالب اململكــة العربيــة الســعودية ترتيبــًا       2113لعــام   1(TIMSS)يف ا تبــار   عليهــا 

و  (TIMSS 2003)   متأ رًا يف حتصـيل الرياضـيات بـني الـدول املشـاركة يف الـدورتني األ ريتـني       

(TIMSS 2007)      فكان ترتيب اململكة يف الرياضـيات يف  TIMSS 2003       الثالـ  واألربعـني  مـن

والــذي يعتــرب أقــل مــن    ( 332)بــني مخــس وأربعــني دولــة مشــاركة   ومبتوســط حتصــيل مقــداره      

ــرتيبهم يف دورة     144بـــ  ( 467)املتوســط الــدولي   الســابع   (TIMSS 2007)نقطــة   بينمــا كــان ت

هــو  والــذي( 327) واألربعــني مــن بــني  ــان وأربعــني دولــة مشــاركة   ومبتوســط حتصــيل مقــداره  

ـــ ( 511) أيضــا أقــل مــن املتوســط الــدولي      ــى  أن    171ب مل  طــالب اململكــة   نقطــة   وهــذا يــدل عل

منــذ أربــع ســنوات تــربًا واحــدًا  بــل ومــن النتــائج الغريبــة أيضــًا أّن طالبنــا      هميف تعلــيم واقــدميت

 اصـة يف   الذين أدوا اال تبار لو قاموا باال تيار العشوائي لإلجابات الغريبة دون تفكري أو حـل   

أسئلة اال تيار مـن متعـدد ؛ لكانـت النتيجـة أفضـل ممـا أحـرزوه مـن االعتمـاد علـى  لفيـتهم يف            

تـدريس حديثــة تعتمـد علــى الـربامج اإللكرتونيــة     إســرتاتيجياتالرياضـيات ؛ لـذا يلــزم اسـتخدام    

 .التفاعلية يف تدريس موضوعات الرياضيات املطّورة  

 :مشكلة الدراسة  

عمل الباح  مشرفًا تربويًا ملادة الرياضيات الح   عدم قدرة معلمـي الرياضـيات   من   الل       

ــامج        ــود برنـ ــّور  ووجـ ــيات املطـ ــنهج الرياضـ ــة يف مـ ــة التفاعليـ ــتخدام  الـــربامج اإللكرتونيـ ــى اسـ علـ

Geometer's Sketch Pad     علــى اســتحياء يف مــنهج األول الثــانوي املطــّور وبــدون عــرض

ــذا اجلانـــب    لكيفيـــة اســـتخدامه   ونتيجـــ  ــات احملليـــة الـــيت ُأجريـــت يف هـ ولضـــعف ة لقلـــة الدراسـ

بــرزت مشــكلة الدراســة يف حتصـيل الطــالب يف املــادة كمــا وضــحت ذلــ  العديــد مــن الدراســات     

تقصي ودراسة الربامج اإللكرتونية التفاعلية املستخدمة يف تدريس الرياضـيات  وتصـميم  دليـل    

برنــــامج تــــدرييب    وكــــذل  Geometer's Sketch Padإجرائــــي الســــتخدام برنــــامج 

ــرق       الســـتخدامه   وذلـــ   ــيات باســـتخدام طـ ــيل الدراســـي يف الرياضـ ــتوى التحصـ ــني مسـ لتحسـ

 .جديدة وحديثة ووسائل تقنية تفاعلية 

 :أسئلة الدراسة  

 :هذه الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية  سعت

ــا اإل .1     ــاتمـ ــيات   مكانـ ــرامج الرياضـ ــوفرة يف بـ ــةاملتـ ــربامج   اإللكرتونيـ ــة يف الـ ــة واملمّثلـ التفاعليـ

 :التالية

                                     
1  :Trends in International Mathematics and Science Study 
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   Geometer's Sketch Pad (G.S.P ) –Geonext — Geogebra -2plus   Cabri  - C.a.R.)  ) 

compasses and a ruler ؟ 

 :عن هذا السؤال األسئلة التالية  تفرعو         

 مة لكل برنامج؟العا مكاناتما درجة االحرتافية املتوفرة يف حمور اإل . أ

 الرسم لكل برنامج؟ إمكاناتما درجة االحرتافية املتوفرة يف حمور   . ب

 ما درجة االحرتافية املتوفرة يف حمور التحكم بالرسم لكل برنامج؟. جـ 

 ما درجة االحرتافية املتوفرة يف حمور القياس واجلرب لكل برنامج؟. د 

 اور لكل برنامج  ؟  ما درجة االحرتافية املتوفرة يف مجيع احمل. هـ  

 اليت ينفرد بها  كل برنامج   ؟ مكاناتما  اإل. و   

 ؟ (G.S.P)    ما الدليل اإلجرائي املقرتح الستخدام برنامج  .2

 ؟ (G.S.P)   ما الربنامج التدرييب املقرتح الستخدام برنامج  .3

 :أهداف الدراسة  

 :الدراسة  احلالية إىل  هدفت     
واملمثلـة يف الـربامج   . التفاعليـة    اإللكرتونيـة املتوفرة يف بـرامج الرياضـيات    كاناتمحتديد اإل.  1

 .  (  (.Geonext—Geogebra -2plus   Cabri  - C.a.R–   (G.S.P)    :اآلتية

 . (G.S.P)  تصميم دليل إجرائي مقرتح الستخدام برنامج .2

 . (G.S.P)  تصميم برنامج تدرييب مقرتح الستخدام برنامج . 3

 :أهمية الدراسة  

 :يأمل الباح  من  الل هذه الدراسة أن ُتسهم يف     

الواجـب توّفرهـا  يف     مكانـات مساعدة القائمني على تطوير املناهج وذلـ  بتزويـدهم باإل   .1

 .التفاعلية   اإللكرتونيةبرامج الرياضيات 

 .(G.S.P)     تزويد مشريف ومعلمي الرياضيات بدليل إجرائي الستخدام برنامج..2    

 . (G.S.P)   تقديم برنامج تدرييب ملشريف ومعلمي الرياضيات الستخدام برنامج . 3    

 :حدود الدراسة

 .هـ 1433 -هـ 1432العام الدراسي : احلدود الزمانية .1

 :احلدود املوضوعية .  2

 : التفاعلية  اإللكرتونيةاملتوفرة يف  برامج الرياضيات  مكاناتحتديد اإل. أ

  (G.S.P)–Geonext— Geogebra -2plus   Cabri  - C.a.R.)  )     حيــ  ا تارهــا الباحــ

 .لسهولة احلصول عليها من تبكة اإلنرتنت 
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وقــد ا تــاره الباحــ  ألنــه ُمضــّمن يف   (G.S.P)  ربنــامج ل مقــرتح تصــميم برنــامج تــدرييب   . ب

 .رة كما ت إيضاح ذل  يف مشكلة الدراسة منهج الرياضيات املطّو

 :مصطلحات الدراسة

 (Interactive software )الربامج اإللكرتونية التفاعلية ( 1)  

برامج تتسم بالديناميكية حبي  يسـتخدمها الطالـب يف رسـم    "بأّنها ( م2112)اق عّرفها أبو عّر    

ــة        ــات لتلفـ ــا يف اةاهـ ــا حبيـــ  يســـتطيع حتريكهـ ــية   والـــتحكم فيهـ ــكال اهلندسـ ــاء األتـ أو بنـ

عكســها ومســحها وإظهارهــا   وتغــيري صــفاتها وإظهــار ألــوان بدا لــها ورســم اخلطــوط      ودورانهــا و

  11ص". الداكنة واخلفيفة وكذل  القدرة على التحكم بالقياسات املختلفة للشكل املطلوب 

تتـيح تفاعـل املسـتخدم واملشـاهد علـى حـد  سـواء إذ        : " بأنهـا ( م2111)وعّرفتهـا أمـاني الرفـاعي         

د عــن طريــق املــاوس أو لوحــة املفــاتيح التفاعــل مــع الربنــامج   وأن ينتقــل كمــا    يســتطيع املشــاه

يرغــب بــني عناصــر الربنــامج   وأن يقــوم بإد ــال املعلومــات واســرتجاعها فضــاًل عــن العديــد مــن       

 15ص". العمليات التفاعلية األ رى

يطّبـق ويستكشـف   بـرامج يسـتطيع الطالـب أن يتفاعـل معهـا ويسـتنتج و      : بأّنها  كما ُعّرفت        

 .بشكل لتلف عّما كان متبع يف النظريات  اليت كانت قائمة على احلف  والتلقني 

 (هـ24/4/1432تاريخ الد ول    http://www.clipato.com/ViewClip/398867.html موقع )

تل  الربامج اإللكرتونيـة الـيت تكـوبن بيئـة تعليميـة      :  يفًا إجرائيًا بأّنهاالباح  فيعّرفها تعرأما      

 : نشطة   وقد ا تري مخسة من تل  الربامج وهي

   (G.S.P) –Geonext—Geogebra -2plus   Cabri  - C.a.R.)  )     وذلــ

املطـــّورة  نرتنـــت    ولتطبيقاتهـــا املتنوعـــة يف منـــاهج الرياضـــيات إلإلمكانيـــة توفرهـــا علـــى تـــبكة ا 

  وتصـميم برنـامج    (G.S.P)  لعقد املقارنة بينها   و بتصميم دليل إجرائـي السـتخدام برنـامج    .

 .   تدرييب الستخدامه 

 :(Training Program ) الربنامج التدرييب( 2)

 الربنـامج   مسـمى  بصـياغة   يعنـى   الـذي  النشـاط  هـو : " بأّنـه  ( م 1777) عّرفـه قاسـم                   

 التـدريب   وأسـاليب  التـدريب  مـواد  مـن  وحمتـواه  علـى أهدافـه    املشـتملة  عناصـره  يـار وا ت

  77ص " . واملتدربني املدّربني وا تيار املستخدمة  والتقنية

لطــط مصــمم لغــرض التعلــيم  والتــدريب  : " بأّنــه (   م 2112) كمــا عّرفتــه  جنــاة بــوقس          

وتتكــون . مبــا يناســب جمالــه ودوره يف التــدريس    بطريقــة مرتابطــة ؛ وذلــ  لتطــوير أداء املعلــم   

http://www.clipato.com/ViewClip/398867.html
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عناصــر الربنــامج مــن األهــداف   واحملتـــوى   واألنشــطة التعليميــة والتعلميــة   واألدوات واملـــواد        

 84ص " . والوسائل املستخدمة والتقويم   بصورة منظمة 

 جمموعهـا عمليـة تدريبيـة    ل يفشّكجمموعة من العمليات  ُت: بأّنه   ويّعرفه الباح  تعريفًا إجرائيًا      

حيــ  يســتهدف مشــريف ومعلمــي الرياضــيات والطــالب املتخصصــني يف     (G.S.P)  علــى برنــامج 

الرياضيات يف كليات العلوم والرتبية   وكذل  طالب التعليم العام لتدريبهم على استخدامه 

تــواه   ويتكــون مــن جمموعــة مــن العناصــر كأهــداف الربنــامج وحم   تعّلــم وتعلــيم الرياضــيات يف 

ودليلـه اإلجرائـي اخلـاص باالســتخدام و طتـه الزمنيـة وإجــراءات تطبيقـه واألنشـطة الرياضــية        

 .املنّوعة املنّفذة بالربنامج 
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 الفصل الثاني     

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 .اإلطار النظري : أواًل       

 ((Active Learning  التعّلم النشط:  املبح  األول- 

 "Learning by doing"    باملمارسة  التعّلم  .أ        

 "Learning by discovery" باالكتشاف التعّلم .ب                      

 ( Interactive software ) الربامج اإللكرتونية التفاعلية: الثانياملبح  -                  

 G.S.P )  ) اخللفية النظرية لربنامج:  ل الثااملبح  -                   

 ((Design of training  program تصميم الربامج التدريبية:   الرابعاملبح     -             

 :الدراسات السابقة والتعليق عليها  :ثانيًا           

 .دراسات تناولت الربجميات التعليمية  املنتجة من برامج الرياضيات التفاعلية  .1

 "العربية واألجنبية "                           

   G.S.P ))دراسات تناولت برنامج  .2                

 "العربية واألجنبية "                         
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  اإلطار النظري: أواًل 

ــار النظـــري عـــدة مباحـــ  مُ              ــاول الباحـــ  يف اإلطـ ــتعّلم النشـــط  مّثتنـ ــة يف الـ الـــربامج و  لـ

وتصـــميم الـــربامج التدريبيـــة مـــع مراعـــاة     (G.S.P)  واخللفيـــة النظريـــة لربنـــامج  التفاعليـــة 

 .مناسبة تل  املباح  ألهداف الدراسة وأغراضها 

 ( (Active Learningالتعّلم النشط : املبح  األول 

يــد مــن الرتبــويني  ضــرورة يف العصــر احلــالي   ومطلــب ينــادي بــه العد    الــتعّلم النشــط  عــّدُي          

حي  أثبتت الدراسات فعالية هذا الـتعّلم  عامـة و يف إسـرتاتيجيات التـدريس  اصـة   وقـد تنـاول        

الباحــ  الــتعّلم النشــط يف الدراســة احلاليــة مــن  ــالل الــتعّلم باملمارســة   والــتعّلم باالكتشــاف   

 .وعالقتهما بالربامج التفاعلية 

   "Learning by doing"      باملمارسة التعّلم-أ

 :متهيد 

أعمال  ومهارات عديدة بعضها تتّم ممارسته باستمرار والبعض   ُتمارس اليومية احلياةيف          

اآل ر بني احلني و اآل ر   فتل  األعمـال الـيت ُتمـارس باسـتمرار يـتّم إتقانهـا بشـكل أفضـل مـن          

إلتقــان العمــل املــراد   ساســيًا تــرطًا أ تعتــرباألعمــال الــيت ال ُتمــارس بصــفة مســتمرة   فاملمارســة    

الباح  العناصر اليت تعكـس   ويعرضضرورة    التعّلمإجنازه ؛ لذا أصبح االهتمام بهذا النوع من 

املآ ـذ الـيت   مزايـا الـتعّلم باملمارسـة          مفهوم املمارسـة   : حمتوى هذا املبح  على النحو التالي

التفاعلية املستخدمة اإللكرتونية  م الربامج تعّل  عالقة املمارسة  ب  تؤ ذ على التعّلم باملمارسة 

 .يف تدريس الرياضيات 

 : مفهوم املمارسة 

من  هوو التدريب الكتساب املهارة  أحيانًاسمى ُتها بأّن( 73  ص   م2111) يرى الشواديف   

ــهكــثري مــن الرتبــويني اليــوم    اليســتعمله  والتعلــيم   تقنيــاتســرتاةيات  إ أتــهر يســاعد علــى    ألن

علـى جمموعـة صـغرية مـن     حبيـ  يشـتمل    املهـارات مـن  ـالل التـدريب املتكـرر      أويل املعارف حتص

مزاولة بعض املسائل الرياضية البسيطة  أوبعض الكلمات  وتهجياملسائل والتمارين مثل حف   

ــرح    ــع والطـ ــل اجلمـ ــدة   أومثـ ــية املعقـ ــائل الرياضـ ــى املسـ ــن    . حتـ ــوع مـ ــذا النـ ــمن هـ ــا يتضـ ــادة مـ  وعـ

يقــوم املــتعلم باالســتجابة هلــا ومــن ثــم ظصــل علــى   الــيت ة مــن التســاؤالت جمموعــ الربجميــات 

 وأالتغذية الراجعة الفورية من احلاسوب يليها التعزيز املناسب مباترة لالستجابات الصـحيحة  
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ــن التشـــعب     ــوع مـ ــاعتصـــحيح االســـتجابات اخلاطئـــة  وقـــد ظـــدث نـ ــن   إىلاملـــتعلم  إلرجـ ــد مـ مزيـ

و يعترب التدريب واملمارسـة   آ ر جديد موضوع  إىلبل االنتقال ليتمكن من فهم املادة ق األنشطة

الــــيت تعــــرف باســــم النظريــــة الســــلوكية   الــــتعّلمنظريــــات   إلحــــدىمــــن التطبيقــــات املشــــهورة 

Behaviorism  املهـارات واملعـارف اجلديـدة حتـى      وإعـادة على مبدأ تكـرار   يف الغالب تركزاليت و

ــزءاً    ــبح جـ ــتعلم وتصـ ــا املـ ــلوكه  يتقنهـ ــن سـ ــن     مـ ــرغم مـ ــى الـ ــة    أّنوعلـ ــات النظريـ ــم تطبيقـ معظـ

م بشــكل بســيط  قــّدُت أّنهــا إالتقــديم التغذيــة الراجعــة للمــتعلم    أهميــةالســلوكية  تركــز علــى  

الصـحيحة  أو تكـون عبـارة عـن صـوت       اإلجابـة  ضـر عنـد   أضـوء   أوكأن تكون عبارة عن تصـفيق  

اخلاطئــة ولكــن  اإلجابــة حالــة يف أ ــرىاحملاولــة مــرة  مــن ثــم إعــادةو حــزينوجــه  أوتكســري زجــاج 

  .إىل األسباب الكامنة وراء ذل   اإلتارةبدون 

بشـكل عــام   الــتعّلمبأّنهـا  تعتــرب  تـرطًا مــن تـروط    (  "234  ص م2117)   إ ـان أمحــد  وتـرى         

اكتسـابها سـواء كانـت مهـارة     دون ممارسة املتعلم لالسـتجابات الـيت حتقـق      التعّلموال يتحقق 

فظية أو عقلية   وتساعد املمارسة على تقوية االرتباطات بـني االسـتجابات واملـثريات    حركية أو ل

 " .  التعّلممما يؤدي إىل حتقق 

هــي عبــارة عــن اســتجابات تقــوى بــالتكرار مــع مراعــاة أن تكــون        ويــرى الباحــ  أّن املمارســة          

  مرور الفرد مبجموعة املراد   وهي كذل التعّلميتحقق  بذل تل  االستجابات صحيحة   و

 .اخلربات املنّظمة من

 :مزايا التعّلم باملمارسة 

 :راجع الباج  العديد من األدبيات اليت تناولت مزايا التعّلم باملمارسة وذكر منها اآلتي            

وس بــالتعزيز  ُيعــّد مــن أهــم در  ةمــاملدعَّ بــأّن الــتعّلم  باملمارســة  (  114ص م   2113) ذكــر الشــرهان   

احلاســب اآللــي وأكثرهــا تــيوعًا يف العمليــة التعليميــة    وترجــع أهميتــه إىل دوره املهــم يف ممارســة    

العمـل لــدى املـتعلم حتــى يصـل لدرجــة اإلتقـان يف عمليــة التـدريب علــى اسـتخدام الــربامج املتنّوعــة        

غــرض مــن  وعنــدما يصــل املــتعلم إىل درجــة اإلتقــان يف الــربامج املفروضــة عليــه يكــون قــد حتقــق ال         

 .تدريس املادة التعليمية واكتسب املهارة املطلوبة

ــى    يكمـــن اهلـــدف  و       ــة علـ ــوبية القائمـ ــن اســـتخدام الـــربامج احلاسـ ــدريب  مـ إســـرتاتيجيات التـ

ل ليمارس ويراجـع ويتـدرب علـى مـا سـبق أن تعلمـه  ويفضّـ       ؛ يف توفري الفرصة للمتعلم  واملمارسة
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ي والتـدريب واملمارسـة؛ حبيـ  يتكـون منهمـا برنـامج       دائمًا اجلمع بني برامج التدريس اخلصوصـ 

 .واحد

 : ومتتاز برامج التدريب واملمارسة التعليمية مبا يلي

 .ءهتزود الطالب بتغذية راجعة فورية حول إجابته وُتصحح أ طا -

ــًا    - املــتعلم الفرصــة الكافيــة    تعطــيووفــق ســرعته اخلاصــة؛ حيــ       يســتخدمها الطالــب فردي

 .عته وقدرتهلالستجابة حسب سر

 .تساعد الطالب على عدم العودة أل طائه بعد اكتشافها وتصحيحها -

 .توفر أساليب متطورة لتحليل أ طاء الطالب -

تزيد من دافعية الطالب للتعلم ؛ حي  تعمل على حتفيز الطالب للدراسة أكثـر مـن الكتـب     -

 .التعليمية والواجبات املدرسية

 .دة التعليميةتزيد من تفاعل الطالب مع املا -

 .توفر فرصة للطالب ملمارسة األفكار التعليمية اجلديدة -

الطالب منخفضي التحصيل ؛حي  يتكيف الربنـامج مـع قـدرات     تعليمذات كفاءة عالية يف  -

 .حبي  يستمر يف التدريب  أو يتفرغ ملراجعة املادة  أو يتوقف املتعلم ؛

 (هـ3/5/2331تاريخ الدخول   http://www.annabaa.org/nbanews/72/873.htmموقع   ) 

 :  باملمارسة  التعّلمؤخذ على املآخذ اليت ُت

تعـدى  ه قـد  تل  املآ ذ على جمال الرياضيات   ومن هنا  كن القـول بأنّـ   اقتصر الباح               

ب الـيت قـام بهـا  علمـاء الـنفس السـلوكيون  علـى طريقـة التكـرار          تطبيق نتائج األحباث والتجار

م   2111)ويــرى املقوتــي  . احليوانــات   إىل تعلــم اإلنســان   واملمارســة   والــيت كــان معظمهــا علــى  

جل استخدامات الرياضيات القد ة كانت تركز على احلساب   كما أن النظرة  أّن(  " 152ص

لعمليـات احلسـابية و اصـة يف املرحلـة االبتدائيـة   جعـل       مازالت ترى الرياضـيات جمموعـة مـن ا   

لكــن طريقــة   . مــن اســتخدام طريقــة التكــرار واملمارســة لكســب املهــارات الرياضــية أمــرًا مقبــواًل          

ز وترّكــ  التكــرار مل تلــقو قبــواًل مــن بعــض املتخصصــني  وكــان مــن أقــدمهم وأتــهرهم برونيــل         

 :نقدهم للطريقة على النقاط التالية 

ق منهـا بـاملوهوبني بشـكل    تعل ـ اعاة  الطريقة لكل أنواع الفروق الفردية عمومًا   وامُلعدم مر .1

 . اص 

ــها      .2 ــية   وةاهلــ ــارات الرياضــ ــاب املهــ ــى إكســ ــة علــ ــائص الطريقــ ــا حســــب  صــ تركيزهــ

 .للمفاهيم 

http://www.annabaa.org/nbanews/72/873.htm
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تشـجع احلفـ  علـى حسـاب الفهـم   وبالتـالي ينـدر االهتمـام أو ربـط مـا يتعلمـه الطالـب              .3

 .السابقة  بالتجارب التعليمية

ــًا أن ُي .4 بقة علـــى عّمـــم مـــا تعّلمـــه بهـــذه الطريقـــة لألســـباب الســـا ال يســـتطيع الطالـــب غالبـ

   . "مواقف تعليمية جديدة 

ولقـد أتــارت منتـديات احلاســب اآللـي ونظــم املعلومــات إىل بعـض تلــ  املآ ـذ علــى النحــو               

 :التالي 

أحيانـًا علـى   داء املتعلم حي  جييـب املـتعلم   تقييم أ يف عملية ةحمدود التعّلمهذا النوع من قدرة  -

 .نوع أسئلة ا تيار من متعدد 

 . واالبتكار لدى املتعلم  ال يساعد هذا النمط على تنمية مهارات اإلبداعأحيانا -

كيفيـة االسـتجابة بطريقـة      علـى  املعلم القائم على االستجابة حلاجات املتعلمنيمل يتدرب -     

  .تربوية

 (هـ 1432/  3/5تاريخ الزيارة    http://www.uqucs.com/vb/showthread.php?t=13577موقع   (

ــّد أن تتســم باألســس       بــالرغم  مــن تلــ  املآ ــذ فــإنّ         الباحــ  يــرى أّن املمارســة الــيت ينشــدها الُب

 :التالية 

 .لب مبا يقوم مبمارسته   ويقّدر أهميته بالنسبة له جيب أن ُيفهَّم الطا .1

جيــب أن يتــوفر للطالــب ةــارب كافيــة حتــى يســتطيع مــن  الهلــا ربــط مــا  ُيطلــب منــه     .2

 .ممارسته 

كًا للخطــوات الرياضــية  دِرُمــ  الــتعّلمجيــب أن يكــون الطالــب مشــاركًا نشــطًا يف عمليــة     .3

 .اليت يقوم مبمارستها 

دريب مــع مراحــل التطــور الــذهين للطالــب وأن ُتســتخدم     جيــب أن تتمشــى املمارســة والتــ    .4

 .والتوسع فيه  التعّلملدعم 

جيب الّتنوع يف إجراءات التدريب واملمارسة ؛ كـي ال تكـون علـى وتـرية واحـدة   وال تراعـي        .5

 .الفروق الفردية بني الطالب 

 جيــب أن ُتســتخدم املمارســة ضــمن أســاليب تعلــيم أ ــرى ؛ كــي  يــتم االســتيعاب والفهــم     .6

 .بشكل جيد 

أن تــتّم  املمارســة والتــدريب  باســتخدام احلاســب اآللــي وبراجمــه ؛ لتــوفري الوقــت       جيــب  .7

 .وإجياد بيئة تعليمية نشطة تفاعلية 

 

http://www.uqucs.com/vb/showthread.php?t=13577
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 :الربامج التفاعلية املستخدمة يف تدريس الرياضيات يف باملمارسة   التعّلمعالقة 

يكــون  قــد الســتخدام احلاســب اآللــي وتطبيقاتــه  باملمارســة  مبعــزل عــن االــذي يــتّم   إّن الــتعّلم        

باحلاســوب ُتعــد منطــًا   إىل أّن اســتخدام املمارســة  (  274 م   ص2117) وتطــرق اخلليفــة  فّعــااًل  تعّلمــًا

متميــزًا مــن التفاعــل بــني املــتعلم واحلاســوب بصــورة ســريعة   يعطيــه احلاســوب تعزيــزًا فوريــًا ملــدى         

املتعلم يعطيه احلاسـوب فرصـة أ ـرى لتصـحيح إجابتـه   أو       صحة استجابته أو  طئها   فإذا أ طأ

ظيلـــه مباتـــرة إىل معلومـــة معينـــة ملراجعتهـــا قبـــل االســـتمرار يف التـــدريب   ويكثـــر هـــذا النـــوع مـــن   

 .الربامج يف مادة الرياضيات   والتدريب على تعلم اللغات والرتمجة وبناء اجلمل 

ــأّن ( 42م   ص 2115) يــرى اهلــادي  و          ــيم بشــكل عــام ويف      ب ــات املعاصــرة يف التعل اســتخدام التقني

 :تدريس الرياضيات بشكل  اص سوف حتقق املزايا التالية 

  التقنية تستثري وةذب الطالب  و التعّلم  حي  إّنمتعة التعّلم. 

  التعّلم الذاتي أو الفردي لتباين قدرات الطالب. 

 املستخدمة  التعّلم التفاعلي من  الل الربجميات التعليمية. 

  من التعّلم التقليدي % 31تقليل وقت التعّلم حبوالي. 

  توفري معلومات مرئية من  الل الرسومات واحلركة. 

  القدرة على احملاكاة   والنمذجة. 

ويرى الباح  بعـد اسـتعراض مزايـا الـتعّلم باملمارسـة  باسـتخدام احلاسـوب أّنـه ُيعـّد طريقـة                

الرياضية   والـربامج التفاعليـة املسـتخدمة يف تـدريس الرياضـيات  تـدعم        فّعالة يف إتقان املهارات

وتـوّفر البيئـة التعليميـة النشـطة التفاعليـة   إضـافة إىل مجيـع        ًا هذه الطريقة بشـكل كـبري جـد   

  فـإذا أراد املـتعلم تكـوين نشـاط رياضـّي ولـيكن ممـثاًل يف         اليت يتصف بها الـتعّلم باملمارسـة  املزايا 

ورث باملمارسـة اليدويـة سـيتّم إتقـان مهـارة رسـم مثلـ  قـائم   لكـن سيسـتغرق ذلـ             نظرية فيثـاغ 

التفاعليـة  ـري بـديل حيـ  باملمارسـة سـيتّم        اإللكرتونيـة  الوقت الكـثري ؛ لـذا فاسـتخدام الـربامج    

إجنـاز املطلــوب وبوقـت قصــري ويكـون املــتعلم قـد تعــّرف علـى بعــض اسـتخدامات أدوات الربنــامج          

 التفاعليـة سيكتســب  اإللكرتونيـة  سـتخدام الــربامج إنشـاء نشــاط رياضـي آ ـر با   وبالتـدريب علـى   

 .مهارة التعامل مع أدوات الربنامج بكل يسر وسهولة  املتعلم 

 "Learning by discovery"التعّلم باالكتشاف  -ب

 :متهيد 

ــادة الر                 ــة يف تعّلـــم مـ ــل الدراســـية املختلفـ ــن صـــعوبات يف املراحـ ــاني الطـــالب مـ ياضـــيات  ُيعـ

يف أســــاليب التــــدريس  ُيفتقـــد بوصـــفها مــــادة حتتـــاج إىل تفكــــري منطقــــي ســـليم   األمــــر الــــذي    
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التقليدية املتبعة يف املدارس   واليت تعتمـد علـى العـرض املباتـر الـذي  يـل إىل أسـلوب الـتلقني         

ــتعداد         ــيات تعـــود إىل اسـ ــعوبات الـــتعّلم يف الرياضـ ــذا فـــإن صـ ــرد ؛ لـ ــن النـــواحي   الطـــالب والسـ مـ

سمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والدافعية   والنظـام املدرسـي   وكـذل  اسـتخدام     اجل

م الرياضـيات   وعليـه   املعلمني طـرق تـدريس غـري مالئمـة للمـادة   ممـا يـؤدي إىل مشـكالت يف تعلّـ         

ب فإنـه مـن الضــروري اسـتخدام األســاليب احلديثـة يف التــدريس مثـل الــتعّلم باالكتشـاف للتغلـّـ      

الباحـ  العناصـر الـيت تعكـس حمتـوى       ويعـرض   الصعوبات اليت ُيعاني منهـا الطـالب     على تل

         أمنــاط الــتعّلم باالكتشــاف مفهــوم الــتعّلم باالكتشــاف   : هــذا املبحــ  علــى النحــو التــالي  

عالقـة الـتعّلم باالكتشـاف    القصـور يف الـتعّلم باالكتشـاف       مزايا الـتعّلم باالكتشـاف    أوجـه   

 .لتفاعلية املستخدمة يف تدريس الرياضيات بالربامج ا

 : مفهوم التعّلم باالكتشاف

ــه  (م 1777) الشــارف  عّرفــه              عــرض املــادة التعليميــة علــى تــكل  طــوات متسلســلة       "  بأّن

ومنظمــة   ومربجمــة تهــدف إىل حــل مشــكلة معينــة ممــا يزيــد  القــدرة علــى الفهــم ونقــل أثــر         

   311ص".  التعّلم إىل مواقف جديدة
ــه ( م 2112) عّرفــه الســلطاني            م أن هــو كــل األســاليب والوســائل الــيت تتــيح للمــتعلّ     " بأّن

يكتشف بنفسه أو يعيـد اكتشـاف املفـاهيم واألفكـار الرياضـية عـن طريـق إفسـاح اعـال أمامـه           

   17ص " . ملمارسة هذا األسلوب 

طريقــة تتـيح الفــرص للطــالب يف الــتفكري  "  أّنــه ب( م 2112) عّرفتــه مســعدة اتـتية  بينمـا           

   املنف ـذ املستقل واحلصول على املعرفة بأنفسـهم ؛ حيـ  يوضـع الطالـب يف موقـف املكتشـف ال       

ــد مـــن            ــل إىل النتـــائج ويتأكـ ــات وبيانـــات ويصـ ــارب وجيمـــع معلومـ ــط ويصـــمم ةـ ــو  طـ فهـ

   17ص". صحتها

عمليـة  " االكتشـاف بأّنـه   قد عّرف  Bruner نر   برو إىل أن (  م 2111) أتار القحطاني و        

تتطلب من الفرد إعادة تنظيم املعلومات املخزونة لديه   وتكييفهـا وحتويرهـا بشـكل  ّكنـه مـن      

  17ص ".    رؤية عالقات جديدة مل تكن معروفة من قبل املوقف االكتشايف

 : النحو التالي  علىة ما توصلت إليه التعريفات السابقباح  ال يلخصمما سبق و        

التعّلم باالكتشاف على مشكالت  ومواقف تثري حرية املـتعلم وتدفعـه للبحـ      اتتمال  .1

 .عن حلول هلا 

 .تقديم وسائل إيضاح تساعد املتعلم على الوصول إىل املعرفة املطلوبة .2
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أهميـــة دور املـــتعلم النشـــط يف العمليـــة التعليميـــة حيـــ  ُيطلـــب منـــه تنظـــيم لزونـــه     .3

 .مع معطيات املوقف   وإدراك عالقات جديدة يف املوقف املعروض  املعريف

دور املعلم يف التعّلم باالكتشاف يقتصر علـى التوجيـه واإلرتـاد ال علـى تلقـني   وسـرد        .4

 .املعلومات 

من استخدامها لتوجيه الطـالب إىل   أهمية األسئلة يف التعّلم باالكتشاف   حي  البدَّ .5

 .احلقائق املطلوبة 

ــه    اتفــــاق  .6  تلــــ  التعريفــــات علــــى اســــتخدام الــــتعّلم باالكتشــــاف  يف التــــدريس ؛ ألنــ

 .م تعمل على تنمية مهارات التفكري العلمي لدى املتعّلاليت  طريقة ال

 :أمناط التعّلم باالكتشاف  

 ظصـل  اليت املساعدة وطبيعة التوجيه نوع ال تالفً  تبعا االكتشاف منط  تلف          
  كـن بأّنـه   (  154م   ص 2117) ذكـر إبـراهيم     الصـدد  هـذا  ويف املعلـم   مـن  ماملـتعلّ  عليهـا 
 : التالية  االكتشاف أمناط بني التمييز
 حللـها  الالزمة التوجيهات بكافة مصحوبة للطالب املشكلة تقّدم حي  :املوّجه االكتشاف - أ
 حريـة  أو الـتفكري  عـن  بعيـًدا  آلًيـا  يـًذا تنف  التوجيهـات  هـذه  الطالب ذينف  بصورة تفصيلية  إذ
 مسـتويات  أدنـي  وهـو  واألجهـزة   األدوات اسـتخدام  علـى النـوع تـدريباً   هـذا  ويعتـرب  .التصـرف 
 .معينة حدود إال يف    التدريس يف مرغوب وهو غري االكتشاف
 وتـوفري  معينـة   مشـكلة  حبـ   إىل الطالـب  هُيوجَّـ  وفيـه   :  (احلثر   )املوّجثه   غري االكتشاف - ب
 كيفيـة  عـن  توجيهـات  بأّيـة  دزوَّيُـ  أن دون احلـل  الكتشـاف  الالزمـة  جهـزة األدوات   واأل
 أرقـى  مـن  النـوع  وهـذا  ضيقة  حدود يف له مرتد واملعلم    للتوصل للحل األجهزة استخدام
 التـدريس  منـه   لـو  يكاد   عالية  وةهيزات وقت طويل إىل ظتاج كما االكتشاف  أنواع
 . قبل املعلم من عةومتاب توجيه على يرتكز الذي الفعلي
  كـن  السـابقني  الـنمطني  إىل باإلضـافة  أّنـه إىل  ( 17م   ص 2117) ويشـري أبـو لبـدة              
 التفاعـل  على يقوم منط وهو   واحلر املوجه النمطني بني مزايا جيمع ثال  منط افرتاض
 وفيـه  ؛ املوجـه  تـبه  االكتشـاف  منـط  وهـو    فيةاملواقف الصّـ  يف مواملتعّل املعلم بني والتعاون
 الـتفكري  حريـة  لـه  وتتـاح  التوجيهـات العامـة    بعـض  ومعهـا  حمـددة  مبشـكلة  الطالـب ود يـز 
 الكشفي املد ل من استخدام الغرض وظقق الطالب  معظم قدرات يناسب وهو والتصرف 
 .مدارسنا يف و صوًصا
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 مع للطالب ُتعطى اليت التوجيه كمية يف الثالثة االكتشاف أمناط يف الفرق وُيالح      
  .نوع كل

 : مزايا التعّلم باالكتشاف

 :عدة مميزات للتعلم باالكتشاف منها (  46م   ص 2113)  إ ان مطلق  تذكر           

ّن التعّلم باالكتشاف يف حقيقته تعّلم عن طريق حل املشكلة خبطواتها املعروفة ابتـداًء مـن   أ-

ع البيانـات والوصــول إىل احللـول   والتأكــد   الشـعور باملشـكلة وحتديــدها   فـاقرتاح احللــول ومجـ    

 .من سالمة احللول هو أسلوب مبادأة أكثر من كونه أسلوب تبعية 

اح لـه  ـربات متنّوعـة عريضـة متّكنـه مـن اسـتخالص        م باالكتشـاف ُتتـ  ّن الطالب حـني يـتعلّ  أ-

ا يتعّلم إىل القاعدة  واستخدامها يف سياقات عديدة   وهذه الطريقة تعزز قدرة الفرد على نقل م

 .املواقف اجلديدة 

ّن إدراك العالقات الرياضية بواسطة الطالب جيعلها ذات معنى بالنسبة له ويـؤدي ذلـ  إىل   أ-

 .استبقائها واالحتفاظ بها لفرتات طويلة 

ّن طريقة التعّلم باالكتشاف ةعل املعلـم علـى اتصـال دائـم مـع الطـالب   ممـا يسـاعد علـى          أ-

يفهمون تعليماته ويتبعونها   أّم أنهـم مل يسـتوعبوا معنـى مـا ُيقّدمـه       البالطحتديد ما إذا كان 

 .هلم من إرتادات وتوجيهات 

تل  املزايا للتعلم باالكتشاف ةعله مطلبـًا هامـًا ملمارسـته يف تعلـم العلـوم عامـة وتعلـيم                

 .الرياضيات  اصة 

 : أوجه القصور يف التعّلم باالكتشاف   

 األدب يف ورد أنـه  إال   باالكتشـاف  الـتعّلم  لطريقـة  السـابقة  املميـزات  نمـ  لرغمبـا       
 هلـذه  القصـور  أو املآ ـذ  بعـض   ( 145م   ص2115) فهمـي    العلمـي  كمـا ذكـر     الرتبـوي 
 : يلي ما بينها من يكون أن  كن اليت الطريقة
 إنهـاء  عـدم  هـا علي يرتتـب  ممـا    العاديـة  بـالطرق  باملقارنـة  نسبًيا طويل وقت إىل حتتاج - 1
 .والتعليم الرتبية وزارة تتوقعها كما الدراسية املقررات واملناهج
 بـني  فـروق  بوجـود  علمـاً    العلمـي  االستقصـاء  علـى  قـادرون  الطـالب  مجيع أّن تفرتض - 2
 للقيـام  ؛عمـرهم   مـن  معينـة  مراحـل  يف الطـالب  بعض قدرة ضعف   ورمبا جهة من الطالب
 . العلمية واملبادئ املفاهيمواكتشاف    العلمي باالستقصاء
 حتقيـق  يعـوق  مما  الصف  ضبط يف كبرية صعوباتصنع ت قد لطالبل املتاحة احلرية -3
 .األهداف املطلوبة
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 أو املشـكلة  املواقـف  لعـرض  املعلـم  جانـب  مـن  فائقـة  قـدرة إىل  االكتشـاف  طريقـة  حتتاج -4
 . العلمي واالستقصاء  البح على هموحّث   الطالب تفكري التفكريية الستثارة األسئلة
 .الدراسية املراحل مجيع أو    املوضوعات كل يف استخدمها  كن ال - 5
 . املرتفعة الطالبية الكثافة ذات الصفوف يف الطريقة هذه استخدام يصعب -6
 القيـادة  تـروط  لـديهم  تتـوفر  ممـن    املعلمـني  مـن   ـاص  نـوع  إىل الطريقـة  هـذه  حتتاج -7
 .     صف ال حجرة دا ل العمل ةإدار واحلزم يف احلكيمة
باالكتشـاف قـد يصـعب     الـتعّلم ّ  يف الضـعف  أوجـه  أّن الباحـ   رىيـ  ماسـبق  علـى  عـالوة       
 األنشـطة  بعـض  لتنفيـذ  الالزمـة  واألدوات املـواد  الـيت تفتقـر إىل   املـدارس  بعـض  تنفيـذه يف 
 .الكتاب املقرر يف الدراسية

 :  ية املستخدمة يف تدريس الرياضياتعالقة التعّلم باالكتشاف بالربامج التفاعل

ــاني          ــري القحطـــ ــة    (  31م   ص  2111) يشـــ ــل التعليميـــ ــيات يف املراحـــ ــب الرياضـــ إىل أّن كتـــ

علــى اســتخدام الطريقــة االستكشــافية يف الــتعّلم  حيــ  ورد يف مقدمــة تلــ          ؤكــد املختلفــة ت

ب اكتشـــاف بعـــض أســـلويســـتطيع املعلـــم يف بعـــض املواقـــف االســـتفادة مـــن  : "الكتـــب  مـــا نّصـــه 

أسلوب عرض املـادة   ّنأ"   وكذل  " قها ة عامة ثم يطّبيإىل صياغة حقيق النماذج ليقود طالبه

طريقــة االكتشـاف أســلوبًا يسـتطيع معــه الطالـب أن يشــارك مشـاركة فّعالــة يف      تبنـى قــد  فيهـا  

 رها له الكتب توّفالتوصل إىل املبادئ والقواعد الرياضية   وحل املسألة عن طريق األنشطة اليت 

كما أّكدت كتب الرياضيات املطّورة يف اململكة العربية السعودية علـى الـتعّلم باالكتشـاف مـن           

 .  الل األنشطة املصاحبة 

 :مظهرين متكاملني من مظاهر املعرفة الرياضية هما (  13م   ص 1777) وذكر أبو زينة      

 . اال تبار واالكتشاف   والتجريب رييب مبيّن علىالرياضيات يف مرحلة التكوين   كعلم ة-

الرياضــيات كعلــم اســتنتاجي   وهــو مظهــر متقــدم   ويبــدأ الطــالب يف تعّلــم الرياضــيات علــى هــذا   -

األساس   عندما يكونون قد  ربوا الرياضيات وتعّلموهـا يف مراحلـها األوىل باالكتشـاف والتجريـب ؛     

 . اصًا لديهم  معًنىسبت حي  تكون املفاهيم والتعميمات قد اكت

إّن استخدام الربامج اإللكرتونية التفاعلية مبين وقائم على التعّلم باالكتشاف ؛ حي  يكون فيها       

ومجيــع املزايــا الــيت ســبق ذكرهــا عــن الــتعّلم باالكتشــاف    . م  ولــيس املعلــم  حمــور الــتعّلم هــو املــتعلّ 

  و كن تاليف جوانب القصور يف التعّلم باالكتشاف تتحقق باستخدام الربامج اإللكرتونية التفاعلية 

بتفعيله باستخدام الربامج التفاعلية اليت ختتصر الكثري من الوقت   وةعل الطالب مشاركًا نشطًا 

 .فّعااًل   وتتيح له التحقق من النظريات الرياضية املتعددة بكل يسر وسهولة 
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السـتخدام أحـد الـربامج التفاعليـة يف عـرض مفهـوم         نشاطًا تطبيقيثاً وفيما يلي يعرض الباحـ           

  (G.S.P)   رياضـي باسـتخدام طريقـة الـتعّلم باالكتشـاف عـن طريـق توظيـف الربنـامج  التفـاعلي          

 على النحو التالي 

مهما مّت حتريك حمثيط الثدائرة     (G.S.P)  باستخدام  برنامج "  ط " النسبة التقريبية ثبات  اكتشاف : املطلوب 

 . ا وقطره

 .فتح تاتة الربنامج : أواًل 

ثّم وضع نقطة على حميط الدائرة مـن أيقونـة النقطـة   ومـن     " الدائرة " الضغط على أيقونة  : ثانيًا 

من قائمة إنشاء بعد تنشيط كلٍ من " تقاطع" ثّم رسم مستقيم  ر باملركز وتل  النقطة  ومن أمر

"  قطعـة مسـتقيمة  " مـن قائمـة إنشـاء   ثـّم األمـر       الدائرة واملستقيم  وللحصـول علـى قطعـة مسـتقيمة    

 :متّثل قطرًا للدائرة كما يف الشكل التالي

 يوّضح رسم دائرة وقطرها: ( 1) شكل 

 

 

 

  

 

إ فـاء املسـتقيم مـن وظـائف الـزر األ ـن للفـأرة   ومـن ثـّم يضـغط  املسـتخدم مـرة أ ـرى              : ثالثًا 

ة أ ـرى   تـار طـول القطعـة املسـتقية الــيت      علـى الـزر األ ـن ؛ كـي  تـار حمـيط الـدائرة ومـر        

متّثل القطر مع مالحظة تنشيط كٍل من الدائرة و  القطعة املستقيمة  ؛ للحصول على الشكل 

 :التالي

 يوّضح حميط الدائرة وقطرها:  (2)  شكل 
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يسـتطيع املسـتخدم تعــديل املسـمى بالضـغط علـى الــزر       ABبعـد تظليـل وتنشــيط قيـاس    : رابعـًا  

 :من الفأرة وا تيار  صائص على النحو التالي األ ن 

 إىل القطر ABيوّضح تعديل قياس  :  (3)شكل  

 

علـى   okتظهر لوحة  تار املستخدم التسمية    ويقوم بكتابـة املسـمى الـذي يريـده ثـم      :  امسًا 

 :النحو التالي 

 يوّضح لوحة التسمية: (4)شكل  

 

 :؛ لتظهر له الشاتة التالية " احسب "  من قائمة قياس  تار املستخدم: سادسًا 

  "حسب ا"يوّضح لوحة : (5)  شكل 

 

 

 

الضـغط علـى القطـر ثـّم موافـق          ومـن ثـّم   ( ÷ ) الضغط على حميط الـدائرة ومـن ثـّم     : سابعًا 

وتغــيري املســمى إىل النســبة بــني حمــيط الــدائرة إىل قطرهــا كمــا ســبق إيضــاح ذلــ ؛  ليحصــل   

 :املستخدم على اآلتي 
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 يوّضح النسبة بني حميط الدائرة إىل قطرها:  (6)شكل  

 

يقوم املستخدم جبدولة البيانات   وذل  بتظليل وتنشيط احمليط ثّم القطـر ثـّم النسـبة    : ثامنًا 

 :من قائمة رسم بياني   وا تيار أمر جدولة ؛ ليحصل على اآلتي 

 يوّضح جدولة البيانات:  (7)  شكل 

 

إضـافة بيانـات   "خدم بالضغط مرة أ ـرى علـى قائمـة رسـم بيـاني وا تيـار أمـر        يقوم املست: تاسعًا 

 :؛ ليحصل على اللوحة التالية " اجلدول 

 يوّضح إضافة بيانات اجلدول : (8)شكل 
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صفوف ( 5)؛ لُيحّدد عدد الصفوف  اليت ظصل عليها ولتكن "إضافة " يفّعل املستخدم  : عاترًا 

 : عنصر الدائرة على النحو التالي وحتري  كل ثانية ؛ مثالً  عند تنشيط

 األخريالصف  تنشيطاجلدول و عدد صفوفيوّضح  : (9)شكل  

 

ُيالح  املستخدم هنا أّن الصف األ ري هو النشط أي الذي يتغري  عند حتريـ   : احلادي عشر 

 .عنصر الدائرة 

ف مفهوم النسبة التقريبة ومن النشاط السابق يستطيع تلميذ املرحلة االبتدائية اكتشا         

النسبة ما بني حميط الدائرة إىل قطرهـا فمهمـا تغّيـرت الـدائرة تبقـى النسـبة       :  بأّنها هي " ط " 

 .ثابتة 
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 ((Interactive software الربامج اإللكرتونية التفاعلية : نياملبح  الثا

 :متهيد 

باهتمـــام البـــاحثني يف ســـبيل  " باحلاســـوب  التعلـــيم والـــتعّلم املعـــزز" لقـــد حظـــي موضـــوع          

تطــوير عمليــة التعلــيم والــتعّلم   وتقــويم مــدى فعاليــة اســتخدامه يف حتســني التعلــيم والــتعّلم      

كمــا حظــي جمــال تعلــيم  وتعّلــم الرياضــيات بنصــيب كــبري يف هــذه التكنولوجيــا مــن  ــالل            

ري دراسـة الـربامج التفاعليـة    الربامج التفاعلية والربجميـات التعليميـة ؛ لـذا أصـبح مـن الضـرو      

املســتخدمة يف تــدريس الرياضــيات والــيت تســاعد املعلــم يف تقــديم وعــرض املــادة العلميــة بشــكل        

     وختتصر الكثري من الوقت وُتسهم أيضا يف حتسني املستوى التحصيلي للطالب يف املادةمشّوق 

   :  لنظرية للربامج اخللفية وسوف يعرض الباح  يف هذا احملور مفهوم الربامج التفاعلية   وا

   C.a.R.) * Geonext* Cabri 2plus  )    *Geogebra . 

 :( (Interactive software مفهوم الربامج اإللكرتونية التفاعلية 

بـرامج تتسـم بالديناميكيـة؛ حبيـ  يسـتخدمها الطالــب      "بأّنهـا  ( م2112)عّرفهـا أبـو  عـّراق               

ــاء األتـــكال   ــم أو بنـ ــا يف اةاهـــات        يف رسـ ــ  يســـتطيع حتريكهـ ــا؛ حبيـ ــية   والـــتحّكم فيهـ اهلندسـ

لتلفــة  ودورانهــا وعكســها ومســحها وإظهارهــا   وتغــيري صــفاتها وإظهــار ألــوان بدا لــها ورســم       

ــكل       ــة للشـ ــات املختلفـ ــى الـــتحكم بالقياسـ ــذل  القـــدرة علـ ــة وكـ ــة واخلفيفـ اخلطـــوط الداكنـ

   11ص" . املطلوب 

ــر   كمــا ُعّرفــت      ــق ويستكشــف      بأّنهــا ب امج يســتطيع الطالــب أن يتفاعــل معهــا ويســتنتج ويطّب

 .بشكل لتلف عّما كان متبع يف النظريات  اليت كانت قائمة على احلف  والتلقني 

 (هـ24/4/1432 تاريخ الد ول   http://www.clipato.com/ViewClip/398867.html موقع )

  تل  الربامج اإللكرتونية  اليت تكّون بيئة تعليمية نشطة:  تعريفًا إجرائيًا بأّنها الباح   ويّعرفها

كمــا ّت إيضــاح ذلــ  يف       والــتعّلم باالكتشــاف  وهــذه الــربامج تــدعم الــتعّلم باملمارســة              

 .املبح  السابق 

أّن  الـربامج التفاعليـة اإللكرتونيـة  تعتـرب إحـدى      ب(  148م   ص 2111) ولقد ذكر كوهني         

تقنيات التعليم اليت ُتستخدم يف التدريب واملمارسة على املهارات األساسية فهـي فّعالـة يف جمـال    

تل  الربامج ةعل الطالب ظصلون على حتّكمًا أكرب  حي  إّنحتسني تعّلم الطالب  بسرعة 

أبـرز نتـائج الدراسـات الرتبويـة      حيـ  إنّ مواقـف متعـددة ؛   يف عملية تعّلمهم ودعم هـذا الـتعّلم يف   

 :اليت استهدفت تل  الربامج  كن إمجاهلا على النحو التالي

http://www.clipato.com/ViewClip/398867.html
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 : نتائج الطالب. أ

 .زيادة األداء  اصة عند وجود تقنية متعددة وتفاعلية * 

 .حتسني االةاهات وزيادة الثقة بالذات  اصة لدى الطالب الذين يعانون من لاطر * 

 .توفري فرص تعليمية متميزة مل تكن متاحة من قبل * 

 : نتائج املعلم. ب

 .التحول من االةاه التقليدي املباتر إىل االةاه القائم على الطالب عند التعليم * 

 .زيادة الرتكيز على برامج التعّلم الفردي * 

 ."التعليم  إسرتاتيجياتزيادة مراجعة وإعادة التفكري يف النضج و* 

 اإلثارة ( :374 م   ص  2114 )سالمة  حددها كم التفاعلية ةاإللكرتوني  الربامج مميزاتومن        
 االهتمـام والـتعّلم    يف االسـتمرار  يف والرغبـة  احلمـاس  وتـثري    األلـوان  طريـق  عـن  واجلاذبيـة 
 التعلـيم  إجـراءات  وتـوفري    واخلاطئـة  الصـحيحة طـالب  ال إلجابـات  الراجعـة  التغذيـة  بأسـاليب 
  . وقدرته سرعته حسب على االستجابة الكافية للمتعّلم الربنامج يعطي   لإلتقان

ويــرى الباحــ  أّن الــربامج التفاعليــة حتقــق مبــدأ تفريــد الــتعّلم والدقــة واإلتقــان يف أداء                 

 . املهارات الرياضية 

 :بيقي على كٍل منها نة مع نشاط تطوفيما يلي يعرض الباح  اخللفية النظرية لربامج العّي     

 Geogebra: أوال 

Geogebra      ــن وزارة ــنهج املعتمـــد مـ ــة للرياضـــّيات داعـــم للمـ ــى املعـــايري العامليـ برنـــامج مـــبين علـ

  مصـــمم بطريقــة متّكـــن الطالـــب مـــن تطـــوير فهـــم عميـــق    الرتبيــة والتعلـــيم ولـــيس بـــدياًل عنـــه 

 . اف املفاهيم بنفسهواكتش  للنظريات   واحلقائق الرياضّية من  الل التطبيق العملي

إّن الربنــــامج عبــــارة عــــن جمموعــــة مــــن األدوات الــــيت ُتســــهم يف إكســــاب الطالــــب املهــــارات          

يشمل الربنامج كافة املعينات الالزمة جلعل عملية الـتعّلم سـهلة وتـّيقة حيـ  يـبين        الرياضّية

  .ائي للتعّلموهذا يتوافق متامًا مع املنحى البن  الطالب باستمرار على تعلمه السابق

 (هـ1432/ 21/4تاريخ الزيارة   /http://www.aghandoura.com/geogebra موقع ) 

http://www.aghandoura.com/geogebra/
http://www.aghandoura.com/geogebra/
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 :رابط حتميل الربنامج 

 على موقع غندورة اإللكرتوني 

http://www.aghandoura.com/geogebra/UPLOADGEO/GEOGEBRAA/1.htm 

    4,2اإلصدار رقم    هـ 1432/ 4/ 21تاريخ الزيارة  

  Geogebraيوّضح الشاشة االفتتاحية لربنامج :  (11)  شكل 

 

- :رتوني من موقع غندورة اإللك Geogebraوفيما يلي عرض ألبرز خصائص برنامج              

 :شعار الربنامج

 .يصل الطالب بنفسه للمفهوم الرياضي قبل أن يصل إليه  من املعلم

 : Geogebraأهداف برنامج 

 .مساعدة الطالب على إدراك املفاهيم وةسيدها بطريقة حمسوسة   * 

 .البعض مساعدة الطالب على ربط األفكار الرياضّية ببعضها   *

الرياضّيات باحلياة من  الل توظيفها يف مسائل مساعدة الطالب على ربط     *

 . حياتية 

 .بناء ثقة الطالب بنفسه وبقدرته على تعّلم الرياضّيات   *

 .تنمية مهارة التعّلم الذاتي     *

 .حتسني حتصيل الطالب يف الرياضّيات     *

 .تنمية مهارات التفكري     *

http://www.aghandoura.com/geogebra/UPLOADGEO/GEOGEBRAA/1.htm
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 .تنمية اةاهات إجيابية  و الرياضيات     *

 .لكل طالب إلبراز أقصى إمكاناته إتاحة الفرصة      *

 (هـ1432/ 21/4تاريخ الزيارة   /http://www.aghandoura.com/geogebra موقع ) 

 :كيفية حتقيق األهداف

 .تصميم مسائل رياضّية تتدرج من السهل إىل الصعب   (1

 .تعّلم حديثة يف تدريس الرياضّيات إسرتاتيجياتيم تقد   (2

 .إعطاء الطالب فرصة البدء من مستواه احلقيقي   ال من حي  يريد املعلم   (3

 .تقديم مسائل لفظية ؛ لتنمية مهارات التفكري  وحل املشكالت   (4

 (هـ1432/ 21/4تاريخ الزيارة   /http://www.aghandoura.com/geogebra موقع ) 

 : Geogebraاحملاور الرياضّية اليت يغطيها  برنامج 

يغطي الربنامج معظم احملاور اليت حددها اعلس الوطين ملعلمي الرياضيات      

. إضافة إىل املسائل اللفظية  للمحتوى( NCTM)بالواليات املتحدة األمريكية 

 :فإنه يغطي احملاور التالية  وحتديدًا

 القياس  ( 1      

 اهلندسة  ( 2      

 اجلرب(    3       

 (هـ1432/ 21/4تاريخ الزيارة   /http://www.aghandoura.com/geogebra موقع ) 

 : Geogebraآلية عمل برنامج  

بصورة فردية أو يشرتك مع زميل له يف إنهاء التدريب الذي يعمل الطالب     (1)

 .يقّدمه املعلم

   .يقّدم املعلم املساعدة عند عدم فهم الطالب للمطلوب   ولكن  ال يعطيه احلل     (2)

فإن املعلم  يساعده ويوجهه إىل   إذا مل يتمّكن الطالب من الوصول للحل    (3)

 .ين الذي مل يتمكن من حلهمتارين مشابهة أو ذات صلة بالتمر

يتّم تصحيح التمارين يوميًا وإعادتها للطالب يف اليوم التالي لتصحيح     (4)

 .أ طائهم أو حفظها يف ملفاتهم يف حال عدم وجود أ طاء 

http://www.aghandoura.com/geogebra/
http://www.aghandoura.com/geogebra/
http://www.aghandoura.com/geogebra/
http://www.aghandoura.com/geogebra/
http://www.aghandoura.com/geogebra/
http://www.aghandoura.com/geogebra/
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 .رصد التقّدم اليومي لكل طالب يف ملف املتابعة اخلاص به   (5)

 (هـ1432/ 21/4تاريخ الزيارة   /http://www.aghandoura.com/geogebra موقع ) 

      ؟ Geogebraكيف تبدأ املدرسة بتطبيق برنامج 

 :اخلطوات اآلتية اتباعيتّم   Geogebraعندما تعتمد املدرسة تطبيق برنامج   

 .ختتار املدرسة املعلمني لتنفيذ الربنامج    -

 .درسة منسقًا للربنامجختتار امل   -

 .تدريب املعلمني على تنفيذ الربنامج  -

 تطبيق الربنامج بعد تدريب املعلمني   -

 (هـ1432/ 21/4تاريخ الزيارة   /http://www.aghandoura.com/geogebra موقع ) 

ــر           ــوهن وارتـ ــرق هـ ــد تطـ خصثثثائص ومزايثثثا برنثثثامج     إىل(  15-14م   ص ص2117)   ولقـ

Geogebra  على النحو التالي : 

أّنه برنامج رياضي ديناميكي صاحل لربامج التعليم يف املدارس اإلعدادية والثانويـة ؛ حيـ            

جيمع بني اجلرب واهلندسـة وحسـاب التفاضـل والتكامـل   فهـو برنـامج هندسـي دينـاميكي  كـن          

أن ُينشــئ النقــاط واملتجهــات واخلطــوط واألجــزاء املخروطيــة    وكــذل  الـــدوال         املــتعّلم مــن  

وتغيريها بعد ذل  بفاعلية   ومن ناحية أ رى  كن إد ال اإلحداثيات واملعادالت مباترة ولذا 

لديه القدرة على التعامل مع املـتغريات   والنقـاط واملتجهـات وإجيـاد املشـتقات        Geogebraفإّن 

ويوّفر أوامر أ رى مثـل اجلـذور واألسـس ومـن مساتـه أيضـًا أن كـل عنصـر يف نافـذة          والتكامالت 

اهلندسة له عبارة يف نافذة اجلرب والعكس بالعكس   وحتتوي واجهة الربنامج على تاتة للرسم 

وأ ـرى للجـرب   و كــن تشـغيل األدوات اهلندســية عـن طريـق الفــأرة إلنشـاء هندســي علـى لوحــة        

  ومـن ناحيـة أ ـرى  كـن إد ـال املـد الت اجلربيـة واألوامـر واملعـادالت           الرسم يف تاتة الرسـم 

مباتــرة يف حقــل اإلد ــال عــن طريــق اســتخدام لوحــة املفــاتيح   وعنــدما تظهــر مجيــع عناصــر          

الرســم املمثلــة يف تاتــة الرســم تظهــر مجيــع األرقــام اجلربيــة املمثلــة يف تاتــة اجلــرب   وواجهــة   

ــة للتكيـــف    ــة وقابلـ ــامج مرنـ ــذا    الربنـ ــة اســـتخدام هـ ــة   وإذا متـــت عمليـ ــات الطالبيـ ــع االحتياجـ مـ

الربنامج يف املدارس للمراحل املتوسطة فستكون لدى املستخدم القدرة على إ فاء تاتة اجلرب 

وحقل املـد الت وحمـاور اإلحـداثيات والتعامـل فقـط مـع تاتـة الرسـم وأدوات اجلـرب  كـذل            

سهيل العمـل مـع اإلحـداثيات الصـحيحة   أّمـا       كن عرض نظام اإلحداثيات باستخدام تبكة لت

http://www.aghandoura.com/geogebra/
http://www.aghandoura.com/geogebra/
http://www.aghandoura.com/geogebra/
http://www.aghandoura.com/geogebra/
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يف املدارس ذات املستوى العالي فيتكون لدى املسـتخدم القـدرة علـى اسـتخدام املـد الت اجلربيـة       

 .املتقدمة لرتتد الطالب من  الل دراسة اجلرب يف الرياضيات 

دليـــل  ويــرى الباحـــ  أّن عــرض موقـــع غنــدورة اإللكرتونـــي كـــان تــاماًل حيـــ  احتــوى علـــى            

 :  استخدام الربنامج إضافة إىل العديد من التطبيقات الرياضية املنّوعة وذل  على الرابط 

  http://www.aghandoura.com/geogebra/TATBEEK/TATBEEKAT.htm  موقع)

 (  ـه1432/ 21/4تاريخ الزيارة  

 :نشاط تطبيقي  من إعداد الباح  

ــة املســـتقيمة احملـــدودة بـــني     Geogebraباســـتخدام برنـــامج        ــة مـــا بـــني القطعـ حـــّدد العالقـ

 .تصفي ضلعي مثل  مع الضلع الثال  من

 :ومن قائمة عرض  في احملاور ؛ليحصل على الشكل التالي   يفتح املستخدم الربنامج : أواًل 

     الشاشة بعد إخفاء احملاوريوّضح  : (11)شكل  

 

 

 

 : ومن ثم رسم املثل ؛  ليحصل على الشكل اآلتي " مضّلع " الذهاب إىل أيقونة  : ثانيًا 

     يوّضح رسم املثل  :( 12 (شكل 

 

 

http://www.aghandoura.com/geogebra/TATBEEK/TATBEEKAT.htm
http://www.aghandoura.com/geogebra/TATBEEK/TATBEEKAT.htm
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إظهـار  "  كن إ فاء مسميات أضالع املثلـ  بالضـغط علـى الـزر األ ـن وبالتأتـري علـى        :  ثالثًا  

     aوا تيار املنتصف للضلعني  Aدد منتصف األضالع من قائمة النقطة ومن ثم حت" التسمية 

b   ومن ثم توصيل القطعة املستقيمة بني املنتصفني؛ ليحصل على الشكل اآلتي: 

 يوّضح منتصف األضالع والقطعة املستقيمة الواصلة بينها( : 13)شكل 

 

 

لكـي يـتحكم بـاأللوان وعالمـات األطـوال       "اخلاصـيات " الضغط على الزر األ ن وا تيار  :  رابعًا 

 :والتوازي وإظهار القيمة على الرسم  ليحصل على الشكل اآلتي 

 يوّضح التحّكم باأللوان وعالمات األطوال والتوازي وإظهار القيمة على الرسم:  (14)  شكل

 

   cيساوي  نصف طول  dُيالح  أّن طول :  امسًا 

" ميـل  "وذل  مـن قائمـة أيقونـة قيـاس الزاويـة مبسـمى        cوكذل  ميل   dيوجد ميل : سادسًا 

 :ليحصل على اآلتي 
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 cوميل  dيوّضح ميل :  (15)  شكل 

 

 

ُيالحــ  أّن العالقــة تكمــن يف أّن القطعــة احملــدودة بــني منتصــفي ضــلعي مثلــ  تســاوي       : ســابعًا 

سـاوي أي  وميلـهما مت  cيسـاوي نصـف طـول     dطـول   حيـ  إنّ نصف طول الضلع الثالـ  وتوازيـه   

 .أنهما متوازيان 

؛ ليحصل على مثل  آ ر   وبأطوال أ رى  c كن حتري  النقاط النشطة مثل النقطة : ثامنًا

 : لكن العالقة تبقى ثابتة مهما حّرك  املثل  كما يف الشكل اآلتي

 cيوّضح  ثبات العالقة مهما مّت حتريك النقطة :  (16)   شكل 

 

 :ظصل على الشكل اآلتي  d   c ألوان وكذل  تغيري  Bوبتحري  الرأس 
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  d  ،cيوّضح  تغيّير ألوان   :  (17)   شكل

 

والتحقــق مــن    Geogebraوعليــه باإلمكــان إجــراء أي نشــاط هندســي أو جــربي باســتخدام          

 .النظريات  الرياضية باستخدام هذا الربنامج التفاعلي 

 : C.a.R.)  ) compasses and a ruler  :ثانيًا 

مبين على قناعة راسخة وإ اٍن عميق بأّن كل طالب يستطيع تعّلم الرياضّيات إذا  برنامج       

وعمــل علــى حــل مســائل ذات مســتوى مناســب لقدراتــه بالســرعة الــيت        ُأعطــي الفرصــة لتعّلمهــا 

 Learningباملمارسة   كما أّن الربنامج يستند على مفهوم علمي يعتمد على التعّلم . تناسبه

by doing الرياضـّيات حتتــاج إىل الكــثري مــن املمارسـة إلتقــان مهاراتهــا واســتيعاب مفاهيمهــا    ف

وعليــه فــإن إتاحــة الفــرص الكافيــة ؛ للممارســة جيعــل تعّلــم    والـربط بــني هــذه املهــارات واملفــاهيم 

  .الطالب للرياضيات أمرًا ممكنًا

 )هـ 23/4/1432تاريخ الزيارة  /http://www.aghandoura.com/CAR/INDEX موقع) 

 :رابط حتميل الربنامج 
 (هـ 1432 /23/4تاريخ الزيارة      http://zirkel.sourceforge.net/doc_en/Download.htmlموقع )

  9,4اإلصدار نسخة رقم     

 ( .C.a.R) يوّضح الشاشة االفتتاحية لربنامج:  (18)  شكل 

 

 

http://www.aghandoura.com/CAR/INDEX/
http://zirkel.sourceforge.net/doc_en/Download.html%20%20%20%20%20تاريخ%20الزيارة%2023/4/
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     :بعض صفات ومميزات الربنامج   

برنــامج  يتصــف  "   لقــد تطــرق املوقــع اإللكرتونــي للشــركة الــيت صــممت الربنــامج إىل أنــه         

والـتحّكم يف   يف أي وقـت  الكائنـات  لـون ومظهـر   تغـيري ناميكية واملتمثلـة يف   بصفات  اهلندسة الدي

قياساتها وإمكانية حتري  الكائن واكتشاف العالقات اليت تتضح من ذل  اإلجراء  والتحقق 

 .من صحة النظريات باستخدام أدوات الربنامج املالئمة لذل  

ج هي املدرسة وهـو مفيـد للغايـة علـى املسـتوى      وذكر املوقع إىل أّن املستخدم الرئيس للربنام      

اجلـــامعي   و كـــن للطـــالب اســـتخدامه يف نظـــام اعموعـــات يف غرفـــة املصـــادر اعّهـــزة بـــأجهزة   

الكمبيوتر   كذل  بإمكانهم استخدامه بشكل فردي يف منازهلم حلل الواجبات املنزلية   حيـ   

.  .C.a.Rقـت قصـري باسـتخدام برنـامج     يستطيع املعلم عرض الكثري من املفـاهيم اهلندسـية وبو  

ويعتمد هذا الربنامج على  اجلافا إذ يساعد  على نشر اإلنشاءات على تبكة اإلنرتنت وصفحات 

 .اجلافا لغة دقيقة جدًا للربنامج  حي  إّنالويب 

هـذا امللـف    حيـ  إنّ " zirkel.jar"على برنامج أساسي متمثل يف ملف  .C.a.Rويعتمد برنامج   

لى كافة الفئات الضـرورية لتشـغيل التطبيـق و كـن تشـغيل الربنـامج مـن نافـذة ابـدأ          ظتوي ع

 .ومن الذهاب لكافة الربامج أو من أيقونة ا تصار تظهر على تاتة سطح املكتب 

     http://zirkel.sourceforge.net/doc_en/Documentation/Introduction.html   موقع )

 ( هـ 1432/ 23/4تاريخ الزيارة 

 :على الرابط  C.a.Rوظوي موقع غندورة اإللكرتوني ترحًا وافيًا عن استخدام برنامج       

  (هـ 1432/ 23/4تاريخ الزيارة  http://www.aghandoura.com/CAR/kwaem/file/file.htm موقع) 

ــه برنــامج تفــاعلي  دينــاميكي     .C.a.Rولقــد الحــ  الباحــ  أثنــاء العمــل علــى برنــامج              أّن

 تصر الكثري من الوقت يف عمل التطبيقات الرياضية  اصة اإلنشـاءات اهلندسـية   ويسـتطيع    

امج املمارس للربنامج اكتشاف طرق سريعة لتنفيـذ اإلنشـاءات الرياضـية   ومـا ُيميـز هـذا الربنـ       

علـى أيقونـات عديـدة جـاهزة لتنفيـذ اإلنشـاءات الرياضـية مبعنـى أّنـه           احتـواؤه عن بقية الـربامج  

يــوّفر اجلهــد علــى املســتخدم   وكــذل  مناســبة الربنــامج لتنفيــذ الكــثري مــن تطبيقــات املــنهج      

املطــّور   و مــن  ــالل ترمجــة اســم الربنــامج  الــيت تعــين الفرجــار واملســطرة فــإّن ذلــ  دال علــى         

 .ظيفه يف اإلنشاءات اهلندسية بشكل كبري تو

 :نشاط تطبيقي  من إعداد الباح    

حـّدد العالقـة  مـا بـني      "  C.a.R.)  ) compasses and a ruler  "باسـتخدام برنـامج            
 .قياس الزاوية املركزية   وقياس الزاوية احمليطية املشرتكتان يف قوٍس واحٍد 

http://zirkel.sourceforge.net/doc_en/Documentation/Introduction.html
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 :احلل       

 :املستخدم بفتح تاتة الربنامج ؛ ليحصل على الشكل اآلتي  يقوم: أواًل 

 

 يوّضح  شاشة الربنامج ولوحة الرسم والنافذة اجلربية:  (19)  شكل 

 

 
  

املوجــودة يف تــريط األدوات الظــاهرة علــى الشاتــة  للقيــام   "  دائــرة " الــذهاب إىل أيقونــة  : ثانيــًا 

 :لي برسم دائرة  ؛ليتّم احلصول على الشكل  التا

 يوّضح  رسم الدائرة على لوحة الرسم:  (21)شكل 

 
 

القيــام برســم زاويــة مركزيــة رأســها مركــز الــدائرة وضــلعاها همــا أنصــاف أقطــار الــدائرة    :ثالثــًا 

 :؛ للحصول   على  الشكل التالي   "قطعة مستقيمة " ويتّم ذل  باستخدام أيقونة 
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 يوّضح  رسم الزاوية املركزية:  (21)  شكل 

 
ُيالحــ  علــى اليســار النافــذة اجلربيــة   ومــن ثــم يــتّم  رســم الزاويــة احمليطيــة باملثــل لكــن     : ابعــًا ر

ها عبـارة عـن أوتـار يف تلـ  الـدائرة ُيحـّدان نفـس قـوس         االرأس يقع على حمـيط الـدائرة   وضـلع   

 :الزاوية املركزية ؛ ليتمّ  احلصول على التالي 

 

 طيةيوّضح  رسم الزاوية احملي:  (22)  شكل 
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الضغط على الزر األ ن عند وضـع الفـأرة علـى القطعـة املسـتقيمة الـيت يريـد حتديـد          :  امسًا 

 :من حي  اللون أو السم  وغريها من اخلصائص ليحصل على الشكل اآلتي  ا صائصه

 يوّضح  تغيّير لون ومساكة اخلطوط املرسومة:  (23)  شكل 

 
" زاويـة  " وكـذل  الزاويـة احمليطيـة باسـتخدام أيقونـة       يقوم بقياس الزاويـة املركزيـة  : سادسًا  

وبالضـــغط علـــى الـــزر األ ـــن بالتأتـــري علـــى الزاويـــة لتظهـــر لـــه  صـــائص الزاويـــة مثـــل اللـــون   

 :وطريقة متثيلها وأيضا إظهارها على الرسم ليحصل على الشكل اآلتي 

 اس على الزاويةيوّضح  قياس الزاويتني املركزية واحمليطية وإظهار القي:  (24)  شكل 

 
ُيالح  أّن العالقة بني قياس الزاوية املركزية  وقياس الزاوية احمليطية املشرتكة معهـا  : سابعًا 

أي أّن قيــاس الزاويــة احمليطيــة  هــو نصــف قيــاس الزاويــة املركزيــة      " النصــف " يف نفــس القــوس  

 .املشرتكة معها يف نفس القوس
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؛ ليحصـل علـى   " حتريـ  نقطـة   " يـة  باسـتخدام أيقونـة     كنه حتريـ  الزاويـة املركز  :  ثامنًا 

 :الشكل اآلتي 

 يوّضح  قياس آخر للزاويتني املركزية واحمليطية:  (25)  شكل 

 
إّن العالقة صحيحة دومًا وحقيقة الربامج التفاعلية ما  يزها عـن الـربامج األ ـرى    :تاسعًا 

 .تقديم التغذية الراجعة الفورية  

تســمية الزوايــا   وإظهــار املســميات علــى الرســم بالتأتــري علــى النقطــة وبــالزر      باإلمكــان: عاتــرًا 

األ ن  تار من اللوحـة املسـمى وإظهـاره  أو مالحظـة تلـ  املسـميات يف اللوحـة اجلربيـة علـى          

 :يسار تاتة الرسم على النحو التالي 

 اللوحة اجلربية يوّضح  تسمية الزوايا وإظهارها على الرسم وكذلك ظهورها يف:  (26) شكل 
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 Geonext:   ثالثًا 

فهـو  . هو أحد برامج الرياضيات الديناميكية ُيؤسس طرق جديـدة لتعلـيم وتعّلـم الرياضـيات          

ُيقّدم فرصًا لكل ما ال  كن حتقيقه علـى الـورق أو السـبورة   أو األدوات التقليديـة للرياضـيات أو      

ــه تعّلــم     Geonextاإلنشــاءات   و ــة تعاونيــة يف الفصــل     كــن مــن  الل وهــو  . الرياضــيات يف بيئ

يتكامل  مع مد ل االكتشاف النشط للـتفكري و كـن اسـتخدامه   يف املدرسـة و املنـزل جمانـًا         

 كـن اسـتخدامه مـن ق بـل تالميـذ       مشـكالت حقـوق النسـخ  كـذل     لذل   كـن تداولـه بـدون    

معلمــي الرياضـيات  و كــن تشــغيل   املـدارس االبتدائيــة حتـى املــدارس الثانويـة ويف بــرامج تـدريب    

املعتمــدة علــى صــفحات    برناجمــه كربنــامج مســتقل وأيضــًا  كــن تضــمينه يف بيئــات الــتعّلم     

بشـكل مسـتقل كـأداة لعمـل التكوينـات اهلندسـية عـن طريـق عـدد            نرتنـت و كـن اسـتخدامه   إلا

ة علـى الـورق فـإن    أدوات الرسم واإلنشاءات اهلندسية وباملقارنة مع اإلنشاءات اهلندسـي  كبري من

 .          كن تعديلها بطريقة تفاعلية ديناميكية  Geonextاإلنشاءات  اهلندسية باستخدام برنامج 

 (هـ1432/ 25/4تاريخ الد ول   http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453 موقع)

 :رابط حتميل الربنامج 

http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453  هـ 1432/ 25/4تاريخ الد ول 

 1.73اإلصدار نسخة رقم     

 Geonextيوّضح  الشاشة االفتتاحية لربنامج :  (27)  شكل 

 
ياضـيات  برجمية ُمصـّممة بوضـوح باعتبارهـا أداة مسـاعدة لتـدريس الر     "هو  Geonextو برنامج 

علـــى أي مســـتوى مـــن املرحلـــة االبتدائيـــة إىل املرحلـــة الثانويـــة   وهـــو تطبيـــق للرســـم اهلندســـي    

http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453
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التفاعلي والذي من تأنه مسـاعدة املعلمـني والطـالب علـى حـٍد سـواء يف توليـد تصـورات رياضـية          

 .عالية اجلودة 

 :باآلتي  Geonextيتميز برنامج 

 .علمني والطالب حي  من السهل الوصول إليه جماني متوّفر جلميع امل برنامج:   أواًل 

ــًا  ــامج   :ثانيـ ــذا الربنـ ــوّفر    التمتـــع مبزايـــا هـ ــامج والـــيت تـ حفـــ   مـــن  ـــالل موقـــع تـــركة الربنـ

 .  والرسومات  التدريبات اخلاصة 

 Geonextال ظتاج املعلم أو الطالب إىل أن يكون عامل رياضيات أو فنان رسم السـتخدام  : ثالثًا 

 .لبساطة مع الدقة فهو جيمع بني ا

حي  وذكر املوقع بأّن الربنامج  ّكن املعلمني والطالب من القيام بأغلب التطبيقات اهلندسية  

أدواته سـهلة   وواضـحة االسـتخدام وال حتتـاج إىل مهـارة فائقـة بـل حتتـاج  إىل ممارسـة ؛ لكـي            إّن

 .يتّم التعامل مع تل  األدوات بكل يسر وسهولة 

مـن جامعـة بايرويـت     Geonext هذا الربنامج  متيـزًا ُيحفـ  حلقـوق جمموعـة     وأ ريًا يعترب    

 " يف أملانيا 

 (هـ 25/4/1432تاريخ الد ول  /http://geonext.software.informer.com موقع ) 

 :  الباح  اآلتي الح  Geonextومن  الل ممارسة العمل على           

 .سهولة استخدام الربنامج ( 1)

 .البساطة يف آلية التعامل مع أدوات الربنامج( 2)

 .الدقة والوضوح يف تنفيذ اإلنشاءات اهلندسية ( 3)

اهلندســي املــراد تنفيــذه مــن حيــ  تغــيري       ( الشــكل  ) الــتحّكم مــن ق بــل املســتخدم يف الكــائن      ( 4)

 .بكل يسر وسهولة  األلوان واملسميات وحتري  الكائن

مناســـبة الربنـــامج لتنفيـــذ الكـــثري مـــن اإلنشـــاءات اهلندســـية املضـــّمنة يف مـــنهج الرياضـــيات  ( 5)

 .املطّور 

 :نشاط تطبيقي  من إعداد الباح      

 حّدد نّص نظرية فيثاغورث  وحتّقق منها؟ Geonextباستخدام برنامج     

 :احلل   

رسم "ومن ثم " القطعة املستقيمة " ربنامج وبا تيار أيقونة يقوم املستخدم  بفتح تاتة ال: أواًل 

علـى  " نقطة منزلقة " وبا تيار أيقونة " مستقيم عمودي على بداية أو نهاية القطعة املستقيمة 

؛ ليحصــل علــى رؤوس املثلــ  القــائم  " إ فــاء " املســتقيم العمــودي وأ ــريًا الضــغط علــى أيقونــة  

http://geonext.software.informer.com/
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كمـا هـو موّضـح يف الشـكل     " مضّلع " ل الضغط على أيقونة وبرسم املثل  بشكل كامل من  ال

 :التالي 

 يوّضح  رسم مثل  قائم الزاوية:  (28)  شكل 

 
اآلن يقوم املستخدم  بإنشـاء مربعـات علـى أضـالع املثلـ  القـائم   وذلـ  مـن  ـالل ملـف           : ثانيًا  

حيــ  ظصــل علــى  "ها رســم زاويــة بداللــة قياســ " كائنــات وا تيــار زوايــا ومــن ثــم ا تيــار أيقونــة   

؛ لرسم " مضّلع " درجة    ومن ثم يستخدم أيقونة 71يكتب فيها الزاوية  " مد ل " تاتة بعنوان 

املربع ويكرر ذل  العمل حتى ظصل على مربعات ُمنشأة على أضالع املثل  القـائم علـى النحـو    

 :التالي 

 يوّضح  إنشاء مربعات على أضالع املثل  القائم : (29)  شكل
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 صــائص " يقــوم بتغــيري  صــائص املربعــات كالتعبئــة مــثاًل مــن ملــف كائنــات أيقونــة   :  ثالثــًا 

كـي يـتم التمييـز بـني املربعـات  ومـن وضـع القياسـات         " مـلء  " ؛ ليغري ألوان التعبئة مـن  " كائن 

 :على النحو التالي " قياس مسافة" من أيقونة 

 اسات يوّضح  خصائص املربعات من تعبئة وقي:  (31)  شكل

 
تعـبري  " وبالضغط على " نّص " للتحقق من نظرية فيثاغورث يقوم بالضغط على أيقونة :  رابعًا 

  وكتابــة كــل طــول مــن أطــوال املثلــ  والــذي  ّثــل كــُلُ  منهــا مربعــًا مرســومًا عليــه   وإجيــاد     "

 :ليحصل على اآلتي  ؛"  x2"املساحة من وضع أيقونة 

 ربعات املنشأة على أضالع املثل  القائميوّضح  مساحة امل:  (31)  شكل 

 
 

 "جمموع مربعي الضلعني اآل رين = مربع الوتر " ُيالح  أّن :  امسًا 

جمموع مساحيت املربعني املنشأين على الضلعني القائمني يساوي مساحة املربـع املنشـأ    حي  إّن

 "وهذا هو نّص نظرية فيثاغورث" على الوتر 



 - 41 - 

وسيحصــل علـــى نفـــس   Bأضـــالع املثلـــ  بتحريــ  النقطـــة مـــثاًل  باإلمكـــان تغــيري  : سادســًا  

 :  النتائج كما يف الشكل اآلتي 

 يوّضح  تغيري أضالع املثل  واحلصول على نفس النتائج:  (32)  شكل

 

- :  2plus   Cabri :   رابعًا 

 هــو برنــامج متخصــص يف تــدريس اهلندســة املســتوية  وهــو أول الــربامج املعتمــدة الــيت تّ               

ــه يعتــرب أكثــر هــذه الــربامج            إنتاجهــا مــن بــرامج اهلندســة الديناميكيــة أو املتحركــة  كمــا أّن

تيوعًا واستخدامًا   وقد أكدت الدراسـات والبحـوث العامليـة كفـاءة هـذا الربنـامج وقدرتـه علـى         

إحداث تغيريات جذرية يف تدريس اهلندسـة والربهـان الرياضـي يف العديـد مـن دول العـامل بسـبب        

مكانـات اهلائلـة الـيت يتمتــع بهـا  وهـذا مــا يؤكـده  أحـد البـاحثني بقولــه يكفينـا ختيـل دهشــة           اإل

إقليــدس إذا تــاهد اهلندســة اليــوم   ومــا وصــلت إليــه يف ظــل وجــود هــذه النوعيــة مــن الـــربامج             

    للطالب بيئة هندسية متّكنه من  الهلـا  Cabri-2-plus  ويوّفر برنامج  ةاميكياهلندسية الدين

األتــكال اهلندســية وإجــراء القياســات املختلفــة  كمــا متّكنــه مــن احلصــول علــى سلســلة       إنشــاء

 .متصلة لتل  القياسات أو األتكال  دون احلاجة إلعادة اإلنشاء أو القياس يف كل مرة

 (هـ  1432/ 4/ 27تاريخ الزيارة  /http://www.cabri.comموقع  ) 

 :بط حتميل الربنامج را 

http://www.cabri.com/download-cabri-2-plus.html هـ 27/4/1432تاريخ الزيارة 

 1.4.3اإلصدار نسخة رقم    

 Cabri-2-plusيوّضح  الشاشة االفتتاحية لربنامج :  (33)  شكل 

 

http://www.cabri.com/
http://www.cabri.com/download-cabri-2-plus.html
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 : مميزات الربنامجمن خصائص و

عند حماولتهم اسـتنتاج  طالب فمن األمثلة اليت ُتظهر قوة هذا الربنامج هو كيفية دعمه لل    

قــد يســتطيع الطالــب التوصــل إىل أّن جممــوع    : تعمــيم معــروف يف اهلندســة؛ فعلــى ســبيل املثــال   

ــة والقلـــم أو طـــي الور   181º=الزوايـــا الدا ليـــة ألي مثلـــ    ــة  إال أّن عـــن طريـــق اســـتخدام الورقـ قـ

Cabri-2-plus           يــوّفر لــه طرقــًا لتلفــة للتوصــل إىل هــذه النتيجــة بســرعة ودقــة؛حي  يبــدأ

الطالـــب يف اســـتخدام أدوات الرســـم إلنشـــاء مثلـــ   ثـــم يســـتعني بـــأداة قيـــاس الزوايـــا املتــــوّفرة           

بالربنامج لقياس كل زاويـة مـن زوايـاه الـثالث  وبعـد ذلـ  سيسـتخدم حاسـبة الربنـامج جلمـع           

إّن قوة هذا الربنامج تظهر مبا  كن أن يكـون الطالـب قـادرًا    . 181ºات الزوايا؛  ليحصل علىقياس

ففي املثال السابق سيكون الطالب قادرًا على ا تيـار رؤوس املثلـ  وسـحبها    . على فعله بعد ذل 

تـــتغري أطـــوال أضـــالعه  )ألي مكـــان علـــى الشاتـــة  ونتيجـــة هلـــذا الســـحب ســـيتغري تـــكل املثلـــ    

فقـط ثابتـًا ال يـتغري مهمـا تغـري تـكل املثلـ    وهـو جممـوع           تيٌء واحٌدوسيبقى ( زواياهوقياسات 

 . قياس الزوايا الدا لية ألي منها

  //:www.afaqmath.org/dros/options.php?action=attach&id=224httpموقع )

 "(هـ 1432/ 28/4تاريخ الزيارة 

ــامج        ــّد برنــ ــن      Cabriوُيعــ ــية   و كــ ــاهيم اهلندســ ــم الطــــالب للمفــ ــازة لتعميــــق فهــ أداة ممتــ

اســتخدامه مــع العديــد مــن املواضــيع الرياضــية   كــأداة تدريســية يســتعني بهــا املعلــم   أو وســيلة   

عــّد وســيلة فّعالــة للمراجعــة  فّعالــة تســاعد الطالــب علــى اكتشــاف العالقــات اهلندســية   كمــا يُ  

وتطـــوير بعـــض النظريـــات الرياضـــية   وأثبتـــت األحبـــاث األوليـــة الـــيت ُأعـــدت عـــن أثـــر اســـتخدام    

الربنامج يف تدريس اهلندسة جدوى الربنامج كأداة تعليمية   وقررت أّنه جيب أن يكـون جـزءًا ال   

ــه مــن قــدرة علــى اســتثمار          ــة   ملــا يتميــز ب ــادة   يتجــزأ مــن البيئــة التعليمي األنشــطة الطالبيــة وزي

 .( Laborde and Vergnaud, 1994)مقدرتهم اهلندسية 

للمسـتخدم إنشـاء أتـكال هندسـية   مـع إمكانيـة التالعـب بهـا وحتريكهـا يف           Cabriويتيح          

) للشـكل   علـى اإلنشـاءات اهلندسـية احملـددة      لتلف أرجاء الشاتة بشكل تفاعلي مـع احلفـاظ   

Laborde , 1996 ) . 

 :الح  اآلتي  Cabri 2 plusومن   الل ممارسة الباح  لربنامج        

 .برنامج ديناميكي تفاعلي -

 .يساعد على االكتشاف من  الل املمارسة وعمل اإلنشاءات الرياضية -

 .سهولة استخدامه -

 .يوفر بيئة تعليمية متكاملة لعرض املفاهيم الرياضية عامة واهلندسية  اصة -

http://www.afaqmath.org/dros/options.php?action=attach&id=224
http://www.afaqmath.org/dros/options.php?action=attach&id=224
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 .ى املعلم الكثري من الوقت يف عمل اإلنشاءات الرياضية  تصر عل-

 :نشاط تطبيقي  من إعداد الباح   

جْد  صورة ملضلع مخاسي منتظم مكّبر    ولـيكن معامـل      Cabri 2 plusباستخدام برنامج     

 ( .مرات  3)التكبري هو  

 :احلل 

ــة مضـــ    : أواًل  ــى أيقونـ ــامج ويضـــغط علـ ــة الربنـ ــتح  املســـتخدم تاتـ  Regularلع منـــتظم  يفـ

Polygon) ) ؛ لرسم مضلع مخاسي منتظم  كما يف الشكل التالي  : 

 يوّضح  رسم مضلع مخاسي منتظم:  (34)  شكل 

 
  وكتابة معامل التكبري أو التمدد بالضغط على   pointا تيار نقطة بعد رسم املضلع  :  ثانيًا 

   Numerical   Editأيقونة إضافة عددية 

 يوّضح  حتديد معامل التكبري أو التمدد:  (35)  شكل

 
  ومــن ثــم تنشــيط املضــلع األساســي   "  Enlargement" الضــغط علــى أيقونــة التمــدد     : ثالثــًا 

 :بالضغط عليه ومن ثم الضغط على النقطة ومعامل التمدد ليحصل على اآلتي 

 يوّضح  الشكل الناتج بعد تنشيط املضلع األساسي:  (36)  شكل
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الح  أّن النســبة ثابتــة وأّن  كــن تكــبري أو تصــغري الشــكل األساســي وبشــكل تفــاعلي ســيُ   :  رابعــًا

 :التمدد ظاف  على القياسات والزوايا كما يف الشكل التالي 

 يوّضح  ثبات النسبة مهما مّت تغيري قياسات املضلع األساسي:  (37)  شكل 
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  (G.S.P)  ية لربنامجاخللفية النظر:  الثال املبح  
 :متهيد    

ولقـد  صـص    (G.S.P)األدبيـات عـن برنـامج     تناول الباحـ  يف هـذا احملـور مـا عرضـته                         

ه حيــ  إّنــ  ه أحــد أركــان مشــكلة البحــ        الباحــ  حمــورًا للخلفيــة النظريــة هلــذا الربنــامج ألّنــ       

يف حتسـني  احملـور التعريـف بالربنـامج   ودوره    ا يف هـذ  تناول  ُمضّمن يف منهج الرياضيات املطّور   و

 .نتاجات التعّلم للطالب من واقع الدراسات اليت ُأجريت  وأهم مميزات الربنامج 

م يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة   وقـد ارتكـز      1771للمرة األوىل عـام  (  G.S.P)ُطرح برنامج      

ليميـة حيـ  ّت تطـوير الربنـامج كجـزء      إىل فكرة ضرورة استخدام الطالب للحاسـوب كـأداة تع  

باملشروع يف صيف   Nicholas Jackiwمن مشروع اهلندسة املرئية   والتحق مصمم الربنامج 

م وقام بعمل برجمّي جاد حتى توّصل للنسخة االبتدائية من الربنامج   وتعود حقوق نشره 1787

ن أقـوى الـربامج التفاعليـة      وُيعّد م Key Curriculum Pressوتسويقه للشركة األمريكية 

استخدام املعلمـني هلـذا الربنـامج ُيسـهم يف حتويـل عمليـة التعلـيم         حي  إّنيف جمال الرياضيات 

من التمركز حول املعلم إىل الطالب   وهناك العديد من الدراسات األجنبية اليت أثبتـت فعاليـة   

اضـيات عامـة    ويف اهلندسـة    هذا الربنـامج يف حتسـني املسـتوى التحصـيلي للطـالب يف مـادة الري      

 (.  37م   ص 2111الصاعدي   )  اصة 

 :رابط حتميل الربنامج 

http://www.4shared.com/file/aEcgh25B/___2.html   هـ 1432/ 7/5تاريخ الزيارة 
 4.06اإلصدار نسخة رقم  

 (G.S.P)   يوّضح  الشاشة االفتتاحية لربنامج : (38)  شكل 

 

 

 

 

 : بعض خصائص ومميزات الربنامج

بشكل  اص لتعّلم املفاهيم اهلندسـية ؛ حيـ  ُيقـّدم دراسـة      ميمهصّت ت ( G.S.P)برنامج          

حــل املشــكالت مــع دراســة الرياضــيات االعتياديــة   ويتــألف مــن بيئــة تعّلــم يســيطر الطــالب فيهــا      

 

http://www.4shared.com/file/aEcgh25B/___2.html
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متعــددة عــن طريــق عمليــات متاحــة طبقــًا عموعــة مــن احملــددات الــيت حتكــم      ون أتــياء ويعــاجل

العمليـات مـن أجــل استكشـاف العالقــات    ويـتّم تشــجيعهم علـى االستكشــاف   ويتوصـل الطــالب       

إىل التعرف على الوظائف العديدة للربنامج من  الل التنظيم   والتفسـري   والتجربـة واخلطـأ    

تاج   وترمجة البيانات إىل ختمني مـا وتعمـيم نتـائجهم   وهـو برنـامج مثـالي       واالستقراء واالستن

البيئـة التعاونيـة الـيت يقـّدمها هلـا إمكانيـة تعزيـز انتقـال الطالـب مـن            ّنإللتعّلم التفـاعلي حيـ    

التجربة املادية مع الرياضيات إىل مستويات أكثر تكلية من التجريد ؛ لتنمية الروح احلدسـية  

 ( . Choi-Koh,1999) حسني تفكريهم لديهم   ولت

ــّراق            ــو  عــ ــامج ( " 5م   ص 2112) ولقــــد تطــــرق أبــ ــية  (  G.S.P)إىل أّن برنــ ــاء هندســ أداة بنــ

تارحة تفاعلية للصف ؛ تتيح للطالب بناء أتـكال دقيقـة والتعامـل معهـا بشـكل تفـاعلي   والـيت        

ندسـية و صائصـها   وهـو مثـالي     تساعدهم على تطوير مناذج عقليـة للـتفكري حـول األتـكال اهل    

للتعلم التفاعلي   وتكمـن قوتـه يف مرونتـه وسـهولة تركيبـه   وهـو لصـص لطـالب الرياضـيات          

الربنامج رّكز بالدرجـة األوىل علـى تعّلـم وتعلـيم       حي  إّنيف املرحلة األساسية العليا فما فوق   

ميكي يقوده الطالب وهـو مصـمم   اهلندسة ثنائية األبعاد إذ تسمح بقياس صفات عديدة فهو دينا

ــزًا للعمــل   أو ورقــة عمــل وأدوات متعــددة تســاعد يف بنــاء نقــاط ودوائــر و طــوط          إلعطــائهم حي

 " وغريها 

إىل أّن اســتخدام برنـــامج   (Ruthven and Deaney, 2005)وقــد أتــار رتهــوفن ودانـــي       

(G.S.P )      ــية ــاهيم اهلندسـ ــد للمفـ ــم اجليـ ــالتعليم والفهـ ــتمتاع بـ ــدعم االسـ ــة   يـ ــاعد البيئـ   وتسـ

املعلمني علـى حتفيـز طالبهـم علـى احلـدس والـتخمني        G.S.P))التفاعلية اليت يوفرها برنامج 

يف تـدريس اهلندسـة إىل أهميـة    ( NCTM)واستكشاف العالقات اهلندسية   حي  أتارت معـايري  

ــامج         ــادة االستكشــاف املفتــوح واحلــدس لــدى الطــالب   وبوجــود هــذا الربن أن   كــن للطالــب   زي

 .يتأكد من صحة ختمينه وحدسه 

إىل أّن اةاهـات الطـالب    (McClintock and July , 2002)ويشـري مـاكلينتوك وجـوالي          

إجيابيـة   وينظـرون إليـه كـأداة تعليميـة قّيمـة   وأّن أكثـر مـا          ( G.S.P) ـو اسـتخدام برنـامج    

وطبيعتــه التجريبيــة    ( يكيــة الدينام) جيــذب اهتمــام الطــالب  ــو الربنــامج قدرتــه التفاعليــة     

قدرتــه علــى تقــديم أتــكال هندســية متحركــة   (  G.S.P)ومــن أبــرز اجلوانــب املميــزة يف برنــامج  

(animation)     ةعــل الشــكل اهلندســي حــي   واملالحــ  مــن  ــالل التجربــة العمليــة للتــدريس

دة اسـتمتاعهم  الربنامج أّن احلركة تعمل على إثـارة الطـالب   وجـذب انتبـاههم وزيـا      باستخدام 

 .باملادة   إذا ُوظفت خلدمة أهداف تعليمية وليست عرد التسلية واللعب 
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نتائج بعض الدراسات والبحوث الثيت أجريثت علثى فعاليثة وأثثر الربنثامج علثى حتسثني نتاجثات          

 :  التعّلم

يعمل على حتسني نتاجات (  G.S.P)يؤكد العديد من الباحثني بأّن برنامج        

 : لطالب   وذل  من  الل الدراسات اآلتية  التعّلم ل

 (Niess, 1999 )     (July, 2001   )     (   م 2112أبو  عّراق )    (Harper , 2002   )         

 (Moss, 2002   )   (   م 2111الصاعدي  ) حي  توصلت إىل اآلتي: 

 .يطّور الفهم اإلجرائي والرتكييب للتحويالت اهلندسية * 

 .فهمًا أفضل للهندسة وظّسن املهارات العامة يف استخدام الكمبيوتر يطّور* 

ُيعزز األساليب التعليمية اليت تنسجم أكثر مع الرؤية اجلديدة للرياضيات * 

 . املدرسية 

كالورقة والقلم واألدوات اهلندسية " ُيحرر الطالب من العمليات غري الديناميكية * 

 .ع الرباهني والعالقات واحلدس يف اهلندسة وبالتالي يسهل استطال" العادية 

 .ُيساعد على ا تبار النظريات اهلندسية املعممة *

 .ُيعزز التفكري الذهين الذي يشّكل قدرة رياضية حقيقية * 

يزود الطالب بسياق  ّكنهم من  الله اعتبار الرياضيات ميدانًا معرفيًا مرتابطًا   * 

 .قوى عن الرياضيات وهذا يتيح فرصًا لتطوير  مفاهيم أ

لطالب من اخلربات امللموسة يف الرياضيات إىل املستويات األكثر اُيعزز انتقال * 

 .أي من احملسوس إىل اعرد تكلية من التجريدات 

 .لدى الطالب   وظّسن تفكريهم الرياضي ( احلدسية ) ُينمي الروح التخمينية * 

على حل املشكالت   وُيحّسن قدرات   والقدرة ُيعزز الفهم املنطقي للنظريات * 

 .املكانية  الطالب

 األوىل يف  ذوي املستويات  لطالب ا ُيحّسن مستويات التفكري اهلندسي  السيما * 

 ( .االدراكي والتحليلي ) هل   هرم فان

 .ُينمي الرسم التجرييب * 

 .ُيحقق االستكشاف احلر   واالستكشاف تبه املنّظم * 
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ناميكية حي  يكون لدى املستخدم القدرة على تغيري األتكال ُيحقق  اصية الدي* 

يعين كذل  أنه  (G. S .P)اهلندسية وحتريكها   فاجلانب الديناميكي لربنامج 

 .فإنه  كن نقل الشكل خبصائصه    متى ما ّت بناء الشكل

 .ُينمي لدى الطالب االةاه اإلجيابي  و الرياضيات * 

يضاح الكثري من املفاهيم الرياضية عامًة واهلندسية أداة تدريسية مساعدة إل* 

 .  اصًة

مالئم (  G.S.P)بأّن برنامج ( 481م   ص 1774أمل  صاونة   ) وقد ذكرت * 

 .لتدريس املوهوبني  ويليب احتياجاتهم   لتوفريه بيئة االكتشاف 

 :ا يلي يتميز مب(  G.S.P)ومن  الل العرض السابق يستنتج الباح  بأّن برنامج      

 .إجناز البنى اإلقليدية باستخدام تاتة احلاسوب مع أوامر  اصة . 1

إجناز التحويالت اهلندسية ممثلة يف االنسحاب والدوران من  الل تعيني مركز . 2

الدوران واةاهه وزاوية الدوران واالنعكاس من  الل تعيني حمور االنعكاس   والتمدد 

 .التمدد بكميات ثابتة وحمسوبة  من  الل تعيني مركز التمدد ومعامل

 .د ول عامل اهلندسة التحليلية باستخدام تاتة القياس والرسم البياني . 3

إضافة األمساء والعناوين و طوات العمل وتغيري  صائص األتكال املعروضة . 4

وإجياد رسوم متحركة   مع القدرة على إجياد العالقات الرياضية بني األتكال 

 .مة اهلندسية املرسو

تسهيل الُبنى اهلندسية املعقدة  الرتكيب من  الل  طوات متسلسلة مع رسوم . 5

 .يدوية باستخدام الفأرة أو الرامسة   مما يوسع من قدرات برنامج الرسم اهلندسي 

 .توفري الوقت واجلهد للطالب واملعلمني .  6

لقياسات املختلفة   إجياد ا:  ّكن الطالب من إجناز العديد من املهام ومن أهمها . 7

وإجياد املساحات واحمليطات   ورسم حماور املثلثات   ومنصفات الزوايا   واألعمدة 

املقامة والنازلة من نقطة ما   ومنتصف القطعة املستقيمة   ومعادلة املستقيم   

واالقرتانات  املثلثية وما يتعلق بها   وإنشاء    ومعادلة املماس   ومعادلة العمودي

 .هندسية لتلفة  أتكال
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كما أّنه ُيساعد على إجناز املهام اهلندسية    والقياس فهو أيضًا ُيساعد على إجناز . 8

 .العديد من املهام اجلربية 

 .إمكانية حف  العمل الذي يقوم به املستخدم واستخدامه الحقًا . 7

 .  ظقق مبدأ التعّلم باملمارسة    وسهولة االستخدام . 11

 .بدأ تفريد التعّلم ظقق م.  12

حلرّي بأن  املواصفاتويف اخلتام  كن القول  باّن  برناجمًا يتصف بتل           

ُيدرس  بشكل دقيق وأن يتّم تقديم  دليل إجرائي متكامل الستخدامه   وأيضًا إعداد 

 .إليه  الدراسة احلالية  برنامج تدرييب  الستخدامه وهذا ما تسعى
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 ((Design of training  programsتصميم الربامج التدريبية :   لرابعا  املبح 

 :متهيد 

يتطلــب العصــر احلاضــر اإلعــداد املســتمر واملتــزامن لكافــة التطــورات احلاصــلة يف معظــم                 

ــاة الواقعيــة   وإذا كانــت  الظــروف والعوامــل والقــدرات اإلنتاجيــة ع رضــة للتغــيري          جوانــب احلي

يدة يف الوقت الراهن يف ضوء معطيات العصر من العلـم والتقنيـة ومطالـب    بصفة مستمرة ومتزا

احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية   فإّن املؤسسات واألفـراد والـنظم واللـوائح ومتطلبـات     

اإلنتــاج تكــون ع رضــة للتغــيري   مبــا يتطلــب ضــرورة اســتمرار التحســني لرفــع الفاعليــة واإلنتــاج        

مفهــوم الربنـــامج التـــدرييب   وختطيطـــه       يعــرض يف هـــذا املبحـــ    فالباحـــ  وعليـــه .  التطــوير و

 .  ومن ثم   طوات تصميم الربامج التدريبية     والتدريب اإللكرتوني

 :مفهوم الربنامج التدرييب 

 وا تيـار  الربنـامج   مسـمى  بصـياغة   ُيعنـى   الـذي  النشـاط  : " إىل أّنـه  ( م 1777) قاسـم   يشـري        

 املستخدمة  والتقنية التدريب  وأساليب التدريب مواد من وحمتواه على أهدافه  املشتملة عناصره

  77ص " . واملتدربني املدّربني وا تيار

ــه (   م 2112) وعّرفتــه  جنــاة بــوقس           ُمخطــط ُمصــّمم لغــرض التعلــيم  والتــدريب بطريقــة    : " بأّن

وتتكـون عناصـر الربنـامج    . جمالـه ودوره يف التـدريس   مرتابطة ؛ وذل  لتطوير أداء املعلم مبا يناسب 

ــتخدمة     ــة   واألدوات واملـــواد والوســـائل املسـ ــوى   واألنشـــطة التعليميـــة والتعّلميـ مـــن األهـــداف   واحملتـ

 84ص " . والتقويم   بصورة ُمنّظمة 

ير واسـتيعاب  عمليـة ليسـت جامـدة بـل قابلـة للتغـيري والتطـو       : " بأّنه ( هـ 1431) املالكي  يرىكما       

  32ص". املستجدات   واالستمرار يف التطوير والتغيري 

جمموعــة مــن العمليــات  ُتشــّكل يف جمموعهــا عمليــة    : بأّنــه   ويّعرفثثه الباحثث  تعريفثثًا إجرائيثثاً        

ــامج    ــى برنـــ ــيات والطـــــالب   (G.S.P)تدريبيـــــة علـــ ــي الرياضـــ حيـــــ  يســـــتهدف مشـــــريف ومعلمـــ

لعلوم والرتبية   وكذل  طالب التعليم العام لتـدريبهم  املتخصصني يف الرياضيات يف كليات ا

علــى اســـتخدامه يف تعّلـــم وتعلـــيم الرياضـــيات   ويتكـــون مـــن جمموعـــة مـــن العناصـــر كأهـــداف   

الربنــامج وحمتــواه ودليلــه اإلجرائــي اخلــاص باالســتخدام و طتــه الزمنيــة وإجــراءات تطبيقــه      

 .واألنشطة الرياضية املنّوعة املنّفذة بالربنامج 

 : طيط الربنامج التدرييب خت

مرحلة التخطيط هي األساس يف جناح الربنامج يف حتقيق أهدافه ألن جودة  إّن  

فكّلما كان . بني التخطيط تنعكس كثريًا على تنفيذ الربنامج وعلى حتديد آثاره على املتدّر

 .شود التخطيط دقيقًا   وواضحًا وواقعيًا   كان التنفيذ سهاًل وحمققًا للنجاح املن
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 :بأّن مرحلة التخطيط يتّم فيها ا تيار (   261  صم 2114) تريسي  ذكروقد        

  مصادر اتتقاق أهداف الربنامج التدرييب. 

  صياغة أهداف الربنامج التدرييب   وفق املعايري املّتبعة. 

  (أنواع املواد واألنشطة ) حمتوى الربنامج التدرييب 

 يب أساليب تنفيذ الربنامج التدري. 

  أساليب تقويم آثار التدريب. 

  يف ضوء كفايات علمية ومهنية حمددة  املدّربنينوعية. 

  مكونات بيئة التدريب. 

  أوقات التدريب   ومدة التدريب. 

  الشروط  والظروف   واملبادئ اليت جيب مراعاتها أثناء تنفيذ الربنامج التدرييب. 

  تروط ا تيار املتدربني. 

  : التدريب اإللكرتوني

وبـرامج    ومتطلبـات إنتـاج الـربامج اإللكرتونيـة       تناول الباح   مفهوم التـدريب اإللكرتونـي            

 :على النحو التالي   وبعض مناذج تصميم الربامج التصميم 

 (activeنظام تدريب نشط : " بأّنه  التدريب اإللكرتوني ( م 2111) عّرف السعيد *     

training )نرتنت لتوصيل املعلومات اإلتمد على استخدام مواقع تبكة غري تقليدي يع

للمتدرب  واالستفادة من العملية التدريبية بكافة جوانبها وقد ال يتطلب ذل  االنتقال إىل 

وتتّم إدارة العملية التدريبية "بني يف نفس احليز املكاني ب واملتدّرموقع التدريب   أو وجود املدّر

 (.هـ 1432/ 27/11تاريخ الزيارة   www.elearning-arab-academy.comموقع )  .بأسرع وقت وأقل تكلفة 

والربنامج التدرييب اإللكرتوني هو برنـامج يـتّم بـنفس  طـوات الربنـامج التقليـدي لكـن يف              

مـع  ( front page )فرونـت بـيج    دام صـفحات بيئة إلكرتونية   كأن يتّم تصـميم برنـامج باسـتخ   

إدراج صور توضيحية   وكذل  لقطات فيديو لعـرض وتـرح بعـض األنشـطة التدريبيـة  و كـن       

وظقـق هـذا النـوع مـن الـربامج       (Web Sites )ويـب سـايت   أو علـى  CD سـي دي  حتميلها علـى  

بني أو التفاعــل بــني املتــدّر ب واحملتــوى أو التفاعــل بــني التدريبيــة أنــواع التفاعــل ســواء بــني املتــدرّ  

ب   وواجهـة التفاعـل الرسـومية كمـا أكـدت علـى       ب وكـذل  التفاعـل بـني املتـدرّ    ب واملتدّراملدّر

 : وجود ذل  التفاعل الدراسات التالية 

 ( .م ؛2114ساملون      م ؛ 2114أماني عبدالعزيز     م ؛ 2114إ ان الطران   ؛   م 2111توفيق   )

 

http://www.elearning-arab-academy.com/
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 :ج الربامج التدريبية املصممة على شبكة اإلنرتنت متطلبات إنتا* 

 : كن تقسيم متطلبات إنتاج الربامج التدريبية املصممة على تبكة اإلنرتنت إىل       

 :جهاز كمبيوتر متعدد الوسائط باملواصفات اآلتية  . 1

 .جيجا 2معاجل ال تقل سرعته عن  -

 .ميجابايت  256ذاكرة عشوائية ال تقل عن  -

 .جيجابايت  311ص صلب ال تقل سعته عن قر-

 . Dvd Driveمشغل أقراص مدجمة للفيديو -

 . CD- Rw-Driveوحدة تسجيل اسطوانات مدجمة  -

 .ميجابايت  64ال تقل ذاكرته عن  super cardكارت تاتة -

 .بوصة  15تاتة عرض ملونة ال تقل عن -

 .ميجابايت  64ال تقل ذاكرته عن  sound cardكارت صوت -

 ..كارت فيديو -

 .مساعات  ارجية  - 

 :امللحقات . 2 

 .ماسح ضوئي -

 .كامريا لتصوير الصور الثابتة الرقمية -

 .ميكرفون -

 .وحدات ختزين مثل األقراص املدجمة  -

 : الربامج . 3

 :تنقسم إىل 

بـرامج مكونـات عناصـر املوقـع التعليمـي    وهـي بـرامج لصصـة للتعامـل مـع أحـد أو بعـض              -

 :ونات املوقع التعليمي   ومن أهمها مك

 ( Sound  وبـرامج إعـداد الصـوت    ( (Image Editing Programsبـرامج إعـداد الصـورة    

Editing Programs  )    وبـرامج اجلـداول اإللكرتونيـة  ( Spread Sheet Programs )   

 Animationوبـرامج الرسـوم املتحركـة     (Data Base  programs) . وبـرامج قواعـد البيانـات   

programs    بـرامج الفيـديو  و Editing Programs Video and Movies      بـرامج  و

 ( . 157- 157م   ص ص 2116؛ مصطفى    21م   ص 2112بسيوني   ) الرسوم ذات األبعاد 
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 :برامج التصميم وتطوير املوقع التعليمي * 

ــأّن أدوات تصــميم وتطــو  (  38م   ص 2111)  الشــواديف ذكــر       مة ير الــربامج التدريبيــة املصــمّ  ب

علــى تــبكة اإلنرتنــت ُتقــّدم إطــارًا علميــًا لتنظــيم مكونــات املوقــع التعليمــي مــن الــنّص املكتــوب        

والصوت املسموع   والصور الثابتة واملتحركة   كما تقوم هذه األدوات بتصميم التفاعلية دا ل 

احملتـوى املقـدم والتفاعـل بـني املـتعّلم       بـني الربنامج   فهي تعمل على تقديم بيئة متكاملة تـربط  

 :وعناصر هذا املوقع وتشمل 

وهـي اللغـة األساسـية الـيت ُتسـتخدم يف إنشـاء       ( HTML )هتميـل  لغة ترميـز الـنص الفـائض   -

املوقع   وهي ال تعترب لغة برجمية بالضبط ألنها ال حتتاج إىل برنـامج يرتمجهـا للغـة احلاسـب       

 .ترة عرب متصفح اإلنرتنت بل يتّم تنفيذ تعليماتها مبا

هي برامج متخصصة يف تصميم وتطوير املواقع دون الد ول يف التفاصيل : برامج التصميم -

 .  ( Microsoft Front page)اخلاصة بالربامج   ومن أتهر برامج التصميم برنامج 

 :بعض مناذج تصميم الربامج التدريبية * 

 : بية من مناذج تصميم الربامج التدري إىل منوذج ( 186م   ص 2112) لي تطرق اخلو         

-Systematic Curricalum Insteactional Development( SCID)    ُأنشـئ

 ويتضــمنهــذا النمــوذج يف جامعــة واليــة أوهــايو وُيســتخدم لتصــميم التعلــيم  وبــرامج التــدريب       

- : اخلطوات التالية 

رق التعلــيم   وتطبيــق التــدريب   ثــم تقــويم    حتليــل املــنهج   تصــميم املــنهج   تطــوير أســاليب وطــ    

 .الربنامج 

 :وهناك مناذج أ رى ُاستخدمت لتصميم برامج تدريبية   ومقررات عرب اإلنرتنت         

 (  Ryan,et al ,2000,pp43-51) منوذج ريان وآ رون  -

 : ر هذا النموذج بتسع مراحل رئيسة تتمثل يف اخلطوات التالية 

 تياجات مرحلة حتليل االح. 

  مرحلة حتديد لرجات التعّلم. 

  مرحلة حتديد احملتوى. 

  التعّلم  إسرتاتيجياتمرحلة حتديد. 

  مرحلة حتديد أساليب مساعدة الطالب. 

  مرحلة حتديد إجراءات التقويم. 

  مرحلة اإلنتاج. 
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  مرحلة التطبيق. 

  مرحلة التقويم. 

 (:  Ruffini, 2000)رتنت منوذج روفيين لتصميم موقع تعليمي تدرييب عرب اإلن -

يتكــون هــذا النمــوذج مــن عــدد مــن العناصــر املكونــة لعمليــة التصــميم التعّليمــي والــيت جيــب    

 :تضمينها يف صفحات مواقع الربامج التدريبية عرب اإلنرتنت وهي كما يلي 

  اجلمهور املستهدف. 

  األهداف 

  صفحة البداية واحملتويات. 

  بنية تصفح املوقع التدرييب. 

 يم الصفحات تصم. 

  النّص والرسوم اخلطية. 

  ا تيار برنامج تأليف الويب. 

 (   187م   ص 2112) منوذج الفار  -

 :يقرتح هذا النموذج عددًا من اخلطوات لتصميم أّي برنامج تدرييب عرب اإلنرتنت 

  حتيد األهداف السلوكية. 

  حتديد احملتوى التدرييب. 

 ملبادئ التصميم  إعداد احملتوى على تكل صفحات ويب طبقًا. 

      ــامج ــرامج صـــفحات الويـــب مثـــل برنـ فرونـــت  تـــأليف صـــفحات الويـــب باســـتخدام أحـــد بـ

 ( (Front pageبيج

       نشر الربنامج التدرييب اإللكرتوني عن طريق ا تيار إحـدى الشـركات الـيت تـوّفر  دمـة

 .استضافة للمواقع   مقابل أجر معني لفرتة حمددة   أو أحد املواقع اعانية 

   الربامج التدريبية اإللكرتونيةخطوات تصميم              

ال ختتلف تل  اخلطوات بشكل كبري عن  طوات التصميم التقليدي للربنامج واليت تتّم          

مبعــزل عــن البيئــة اإللكرتونيــة حيــ  سيوّضــح الباحــ  عقــب كــل عنصــر مــن عناصــر التصــميم         

 .مرئياته 

 : حتديد أهداف الربنامج التدرييب.1

تناول الباح   مفهوم اهلدف التدرييب  وأنـواع األهـداف  واملعـايري الـيت جيـب مراعاتهـا عنـد                

 :اتتقاق األهداف على النحو التالي 
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بأّنه ُيقصد باهلدف التدرييب مقدار التغيري الذي يتوقع (   212م   ص 2115) يذكر األمحد       

نظمة   وتعترب عملية حتديد أهـداف الربنـامج التـدرييب    حدوثه يف سلوك املتدربني   وإنتاجية امل

هي اخلطوة األوىل يف جمال وضع وتصميم الربنامج التدرييب   وترتبط هذه العملية بتخطـيط  

االحتياجـات التدريبيـة الـذي ُيحــدد اخلصـائص  والقـدرات  واملهــارات املـراد إكسـابها للمتــدربني        

هـا وحمتوياتهـا   وهنـاك أهــداف عامـة وأهـداف  اصــة      ونوعيـة الـربامج التدريبيـة املطلــوب توفري   

للربنامج التدرييب   فاألهداف العامة للربنامج تشري  إتـارات عامـة إىل جمـاالت التغـيري يف أداء     

املتــدربني   واألهــداف اخلاصــة منبثقــة ومشــتقة مــن األهــداف العامــة   والتــدريب ال ُيمــارس يف          

ــة     ــة الذاتيـ ــى التنميـ ــر علـ ــيقة تقتصـ ــه   حـــدود ضـ ــد إىل أهدافـ ــا  تـ ــاركني املتـــدربني   وإمنـ للمشـ

 .النهائية اليت ةعل منه تدريبًا للجميع ويعود عائده على العملية الرتبوية بكاملها 

ويضـــيف الباحـــ  علـــى مـــا ُذكـــر بـــأّن هنـــاك معـــايري جيـــب مراعاتهـــا عنـــد صـــياغة األهـــداف        

 :  اخلاصة وهي على النحو التالي

ــدف اخلـــ    ــياغة اهلـ ــون صـ ــة أن تكـ ــة   –اص دقيقـ ــاملة    –واقعيـ ــق    -تـ ــة للتحقـ ــة  -قابلـ قابلـ

إضـافة إىل  . ذات عبـارات لتصـرة وبسـيطة     –ذات لغـة واضـحة ومفهومـة      –للقياس واملالحظة 

 .أنها ينبغي أن تكون نابعة من احتياجات ومتطلبات املتدربني 

 :اختيار حمتوى الربنامج التدرييب  .2  

مفهــوم حمتــوى الربنــامج التــدرييب ومعــايري وتــروط جيــب مراعاتهــا عنــد       تنــاول الباحــ               

 :حتديد احملتوى على النحو التالي 

إىل أّن حمتــوى الربنــامج التــدرييب ُيقصــد بــه  كــل مــا   (  33هـــ   ص 1431) تطــرق املــالكي           

التـدرييب   ويـتّم   تيارها يف ضوء أهداف الربنامج  ُيقّدم للمتدربني من موضوعات   وأنشطة ّت ا

ذلــ  مــن  ــالل ترمجــة األهــداف إىل موضــوعات تدريبيــة   وسلســلة مــن الــدروس الــيت يضــمن        

حتقيقها   وبالتالي فإن نوعًا واحـدًا مـن املوضـوعات التدريبيـة قـد ال ُيلـيب أهـداف الربنـامج   بـل          

ج التـدرييب    البد هناك من تنّوع يف حمتوى الربنامج التدرييب مبا ظقق مجيـع أهـداف الربنـام   

والبد أن تكون مفردات الربنامج  وحمتواه ذات عالقة مباترة بطبيعة عمـل املرتـحني للتـدريب      

وأن يتحقــق يف احملتــوى التتــابع والتــدرج املنطقــي   والرتابــط بــني مفــردات وموضــوعات احملتــوى   

غـي مراعاتهـا   لتكوين نسيج واحد من املوضوعات   وهناك العديـد مـن املعـايري والشـروط الـيت ينب     

 :يف حتديد احملتوى منها 

 .قدرة احملتوى على إحداث تغيريات يف سلوك املتدربني -

 .أن يكون احملتوى واقعيًا ال د ياًل وال مستوردًا   ينبع من بيئة املتدرب  -

 .أن يأ ذ احملتوى باملستجدات الرتبوية والتطور االجتماعي -
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 .أن يتّم تقويم احملتوى بني حني وآ ر -

 .مشول احملتوى جلميع املعارف واملهارات واحلقائق والقيم اليت ظتاجها املتدرب  -

 .أن يكون واضحًا سهاًل لدى املتدربني -

 (web sites )ويـب سـايت   ويضيف الباح  أن ُيقّدم احملتوى التـدرييب مـن  ـالل صـفحات           

ثري مـن الوقـت إضـافة    كـي يسـهل استعراضـه و تصـر ذلـ  الكـ       ( CD )سي دي  أو ُمجهز على

إىل حـــدوث التفاعـــل بـــني املتـــدرب واحملتـــوى التـــدرييب وكّلمـــا كـــان  احملتـــوى تـــديد الوضـــوح    

 .والسهولة كان له القبول لدى املتدربني 

 :أساليب تنفيذ الربنامج التدرييب  .3

عــرض الباحــ  مفهــوم أســلوب تنفيــذ الربنــامج التــدرييب كمــا اســتعرض العديــد مــن تلــ             

 :ساليب على النحو التالي األ

األسلوب التدرييب ُيعنى بالطريقة الـيت يـتّم   : " هأّن ( م 2118) اخلطيب ورداح اخلطيب  ذكر       

بهــا تنفيــذ العمليــة التدريبيــة باســتخدام الوســائل واإلمكانــات املتاحــة وهــي تــتّم بشــكل مجــاعي      

   87ص " . وبشكل فردي  

العديد من األساليب التدريبية اليت تهـدف إىل تزويـد   (  171ص م   2117) وقد ذكر عبيدات       

املتــدرب باملهــارات واملعــارف واخلــربات اجلديــدة والدافعيــة   وتتنــوع هــذه األســاليب وتأ ــذ صــورًا       

متعددة منها ما  تص بالتدريب الفردي   ومنها ما  تص بالتدريب اجلمـاعي   وهنـاك بعـض    

العمــل ويف وقــت العمــل الرمســي   ومنهــا مــا يــرتبط بالتــدريب   رتبط بالتــدريب أثنــاء تــاألســاليب 

 ارج نطاق العمل   وهناك أساليب لتحقيق أهداف التدريب أثناء اخلدمة ومـن تلـ  األسـاليب    

  أســــلوب احملاضـــــرة   طريقــــة متثيـــــل األدوار   املشــــاغل الرتبويـــــة   تبــــادل الزيـــــارات   الـــــدروس     : 

ــة   احلصــص املتلفــزة   املــؤمت    رات   أســلوب دراســة احلالــة   أســلوب التــدريب املــربمج        النموذجي

 .أسلوب البح  العلمي   أسلوب العصف الذهين   املناقشة 

يســر ويــرى الباحــ  أنّ  تنويــع األســاليب يف املوقــف التــدرييب ســيحقق أهــداف التــدريب بكــل            

 .ًا للتعلم التعاوني والتعّلم اإللكرتوني مع وسهولة كأن يكون هناك تطبيٌق 

 :األنشطة التدريبية .4

 :تناول الباح   أنواع األتطة التدريبية وأهم مميزات تل  األنشطة على النحو التالي        

ــب           ــر اخلطيـــب ورداح اخلطيـ ــا ذكـ علـــى (  215م  ص2118)تشـــتمل األنشـــطة التدريبيـــة كمـ

و ةـارب   واملشـاركة يف   دراسة مواد مقرتحة   واإلجابة عن أسئلة مطروحة   والقيام بتمرينـات أ 

ــة   أو حــل املســائل   أو العــودة إىل بعــض املراجــع        ــى   . بعــض األنشــطة اجلماعي كمــا تشــتمل عل

ثــّم  . اســتخدام أســاليب تدريبيــة معينــة ؛ كــاألفالم   واألتــرطة الصــوتية  واملقــابالت   وغريهــا        
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نشــطة أن تكــون أّن مــن أهــم مميــزات هــذه األ ( 252م   ص 2118) أضــاف اخلطيــب ورداح اخلطيــب 

  وتوّظــف تكنولوجيـــا التــدريب   ومتـــزج    وتتـــيح للمتــدّرب فرصـــة املشــاركة  متنّوعــة   ومتمّيــزة     

 .وتكامل بني اجلانب النظري والتطبيقي   وتراعي الفروق الفردية 

يف  طــوات تنفيــذ الربنــامج فــإذا كانــت رئــيسٌ   ويـرى الباحــ  أّن األنشــطة التدريبيــة عنصــرٌ      

كــس حمتــوى الربنــامج التــدرييب بشــكل جيــد ســيكون النجــاح حليــف الربنــامج وأّن      األنشــطة تع

 .ون وفق طبيعة الربنامج وأهدافه حتديدها يك

 :تنفيذ الربنامج التدرييب  .5

بعــد أن يــتّم تصــميم الربنــامج التــدرييب   يصــبح جــاهزًا للتنفيــذ   ويــأتي بعــد ذلــ  دور إدارة         

طـــوات والــــيت تـــؤدي إىل تــــوفري املســـتلزمات   واإلمكانــــات    الربنـــامج للقيــــام مبجموعـــة مــــن اخل  

الضــرورية لتهيئــة البيئــة التدريبيــة مبــا يــؤدي إىل حتقيــق األهــداف املرســومة   و كــن تصــنيف        

 :تل  اخلطوات إىل ثالث جمموعات هي 

 :قبل التنفيذ   ويتضمن اخلطوات التالية * 

 .حتديد مكان تنفيذ الربنامج  -

 .واحملاضرين  املدّربنيا تيار  -

 .تهيئة املواد التدريبية -

 .إعداد الربنامج التنفيذي واليومي للدورة التدريبية  -

 .التأكد من تقنيات التعليم   والوسائل التعليمية وجاهزيتها للعمل -

 .احلصول على املوافقات للزيارات امليدانية من اجلهات املعنية -

 .التدريبية فيها حجز قاعة تدريبية وتهيئة املستلزمات -

 :يف أثناء التنفيذ   ويتضمن اخلطوات التالية * 

 . املدّربنياستقبال املشاركني و -

 .افتتاح الربنامج وعرض موضوعاته على املشاركني ومناقشته -

 . املدّربنيتعّرف املشاركني ب-

 .متابعة دوام املشاركني -

 .توزيع استمارات التقويم اليومي والنهائي ومجعها -

 .إعداد تهادات بأمساء املشاركني وتوزيعها يف اليوم األ ري من الربنامج -

 :ما بعد التنفيذ   ويتضمن اخلطوات التالية * 

 .إجراء التسويات احلسابية اخلاصة بالربنامج  -

 .إعداد التقرير النهائي للربنامج وكتابته -
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 .حف  الوثائق اخلاصة بالربنامج -

 .احلضور على املشاركني يف اللقاء اخلتامي توزيع وثائق النجاح أو -

مرحلـة التنفيـذ مرحلـة مهمـة ونقلـة نوعيـة يف الربنـامج   حيـ  يـتّم االنتقـال مـن مرحلـة             و        

التنظري والتخطيط النظري إىل التنفيذ العملي وكّلما كانت  طوات التنفيذ واضحة وبّينـة  

؛  216م   ص 2115؛ األمحد    57م   ص 2117الطعاني   ) كّلما ساعد ذل  على جناح الربنامج 

 ( . 36هـ   ص1431املالكي   

ويضــــيف الباحــــ  أّن مــــن أهــــم عناصــــر جنــــاح تنفيــــذ الربنــــامج تكامــــل مكونــــات البيئــــة              

وكذل  كفاءة املدّرب وقدرته على إيصال وعرض املعلومات بطريقة تـّيقة وسـهلة      التدريبية

 .وسلسة 

 : لتدرييبتقويم الربنامج ا.6 

 كـن   العمليـة  هـذه   ـالل  مـن  إذ التـدرييب   الربنـامج  مراحل أهم من العملية هذه تعترب      

 حتقيـق  مـدى  مـن  للتأكـد  ضـرورية  العمليـة  وهـذه  حتقيقهـا   يقصـد  الـيت  الـتغريات  حتديـد 

 مـن  ُصـمم  الـيت  التدريبيـة  االحتياجـات  لتلبيـة  صـالحيته  ومـدى  التـدرييب  أهـداف الربنـامج  

 التنفيـذ؛  وأثنـاء  التـدرييب   الربنـامج  تصـميم  يف أساسـياً  مهمـاً  جـزءاً  تـرب التقـويم  ويع أجلها 

 حتقيـق  مـع  وانسـجامها  العمـل  ملتطلبـات  تهامساير ومدى سريها على سالمة للوقوف وذل 

 ُيقصد بها التقويم وعملية األهداف  وحتقيق املسار  تصحيح أجل هلا  من املخطط األهداف

 املمارسـات  عنهـا  كشـفت  الـيت  األدلـة  ضـوء  يف التـدريب  مليـات ع عملـي بشـأن   قـرار  إصـدار 

 .امليدانية
 :هي اخلطوات من بعدد التدرييب الربنامج تقويم عملية ومتر     
 :التنفيذ قبل التدرييب الربنامج تقويم-أ
علـى   الوقـوف  أجـل  مـن  والتصـميم  التخطـيط  مرحلـة  يف الربنـامج  تقـويم  هـي  اخلطـوة  وهـذه 

مالءمـة   ومـدى  املرسـومة   األهـداف  لتحقيـق  تهاقـدر  ومـدى  نـامج  الرب  طـة  ودقـة  سـالمة 

 الواحـد   للهـدف  التقـويم  وسـائل  ومناسـبة  اهلـدف   لتنفيـذ  واألنشـطة  والوسـائل  األسـاليب 

 .كاملة التدريبية االحتياجات تلبية أجل من الربنامج موضوعات تسلسل وتقويم مدى
 :التنفيذ أثناء التدرييب الربنامج تقويم-ب
 املتدربني ملستويات التدريب موضوعات مالءمة كفاية مدى ياسق أجل من

 وفـق  يسـري  أنـه  من للتأكد التدرييب الربنامج تنفيذ على والوقوف الربنامج  يف املشاركني

 ـو   املسار وتعديل السلبية  اجلوانب وتاليف  اإلجيابية اجلوانب تعزيز أجل من له  ما ُ طط

 .املخططة األهداف حتقيق
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 :التنفيذ بعد التدرييب الربنامج تقويم -ج
نـواحي   عـن  للكشـف  وذلـ   مباتـرة؛  الربنـامج  تنفيـذ  مـن  االنتهـاء  بعـد  العمليـة  هـذه  ةـري 

يف  املطلوبـة  التعـديالت  علـى  فوالتعـرّ  املقـرر   للهـدف  بالنسـبة  الربنـامج  تصـميم  يف اخللـل 

وكـذل    دريبية الت االحتياجات كافة تغطية أجل من والعملية  العلمية واملواد املوضوعات

 ختطيطهـا   ت الـيت  األهـداف  حتقيـق  مـن  والتأكـد  الربنـامج   لتنفيـذ  املقـرر  الـزمن  تعـديل 

واملهـارات   عـارف امل وإكسـابه  للمتـدرب  وفائدتـه  التدريبيـة   االحتياجـات  تلبيـة  يف ومدى إسهامه

 ئجإىل نتـا  ذل  أدى وعملية منطقية أسس على قامت إذا التقويم عملية ّنإ و  واالةاهات 

 التـدرييب  الربنـامج  بتقـويم  يلحـق  التـدرييب  وممـا   الربنـامج  بنيـة  يف إجيـابي  وتغـري  ملموسـة 

 ألهدافـه  وحتقيقـه  الربنـامج   مـن  متهاسـتفاد  ومـدى  امليـدان  يف املتـدربني  علـى  تقـويم آثـاره  

  للمهـارات  امـتالكهم  مـدى  مـن  للتأكـد  ؛املـدّربني  تقـويم  أيضـا  وهنـاك  م تهوتلبيتـه حلاجـا  

 مبا املدّرب وتزويد املتدربني  وتنمية املعلومات إيصال يف املدّرب مبهام للقيام الزمةوالقدرات ال

 ؛ 365 م  ص 2115   األمحـد ) قيـام   ـري  بعملـه  للقيـام  تؤهلـه  وكفايـات  مهـارات  ظتـاج مـن  

 ( . 38هـ   ص 1431؛ املالكي    153 م  ص 2117   الطعاني

أهمية التقويم كركيزة أساسـية يف تصـميم الـربامج    ويتفق الباح  مع األدبيات اليت ترى        

التدريبيــة   وأّن تقــويم بعــض الــربامج التدريبيــة يكــون وفقــًا ألهــداف الربنــامج فأحيانــًا ُيكتفــى      

باملناقشة   وآ ـر قـائم علـى تكليـف املتـدربني بأعمـال   وواجبـات منزليـة أي  ـارج مكـان التـدريب            

 . حًا   وحمققًا ألهدافه املرسومةويم كان الربنامج ناجوكّلما كان هناك تنّوع يف أساليب التق

وبعــد اطــالع الباحــ  علــى بعــض مــن األدبيــات والدراســات الــيت تناولــت  تصــميم الــربامج                 

 ؛ م2117هـ     ؛ عبيدات   1427املشيخي   ؛   م   2117   الطعاني ؛ م  2115   األمحد ) التدريبية  

يلّخـص أهـم  طـوات وإجـراءات     ( هـ   1432؛ نوال املشيخي   هـ  1431ي   هـ ؛  املالك1431العنزي   

 :تصميم الربامج التدريبية على النحو التالي 

ــدرّ       - ــى املـــدّرب واملتـ ــًا   وذلـــ  ليســـهل علـ ــامج وتنفيـــذه تقنّيـ ــع  تصـــميم الربنـ ــل مـ ب التعامـ

 .إجراءات الربنامج   ولكي ظقق الربنامج التفاعل املطلوب 

امج إىل وحــدات تدريبيــة كــل وحــدة مكونــة مــن عــدة جلســات تدريبيــة مــع      تقســيم الربنــ    -

 .مراعاة التتابع والتكامل بني تل  الوحدات 

توضــّيح اهلــدف العــام مــن إقامــة الربنــامج   وكــذل  األهــداف التفصــيلية للربنــامج مــع     -

 .مراعاة أن تكون تل  األهداف قائمة على االحتياجات التدريبية للمتدربني 

 .ئة املستهدفة من الربنامج حتديد الف -

 .حتديد املدة الزمنية لتطبيق الربنامج  -
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 .إيضاح األساليب التدريبية بشكل عام  -

 .إيضاح املواد واألجهزة التدريبية املستخدمة يف الربنامج  -

حتديـــد حمتويـــات الربنـــامج حبيـــ  ظتـــوي علـــى التقســـيم الـــزمين لتنفيـــذ كـــل وحـــدة     -

ض موضـوعات كـل وحـدة تدريبيـة   وزمـن التنفيـذ       تدريبية وعدد جلساتها   وكذل  عـر 

 .املقرر لذل  

ــابع      ــاملي    ويتـ ــالتخطيط والتنفيـــذ والتقـــويم بشـــكل تكـ ــى االلتـــزام بـ مـــع حـــرص الباحـــ  علـ

الباح  تصوره ومقرتحـه خلطـوات تصـميم الربنـامج بعرضـه مسـتلزمات ومكونـات كـل وحـدة          

 :تدريبية على النحو التالي 

 .لوحدة  التدريبية املدة الزمنية  لتنفيذ ا-

 .عدد جلسات الوحدة التدريبية -

 .موضوعات الوحدة التدريبية -

 .األساليب التدريبية املناسبة لتنفيذ الوحدة التدريبية -

 .األدوات واألجهزة التدريبية املناسبة لتنفيذ الوحدة التدريبية -

مل وكـذل  املـادة   عرض أهداف كل جلسة واإلجراءات التدريبية اخلاصة بها من أوراق ع-

 .بعد احلوار واملناقشة   ًاالعلمية لكل ورقة وُتعرض إلكرتوني

 .عن طريق املناقشة واحلوار أو الواجبات املنزلية  ممارسة التقويم سواًء-

 . ضرورة تزويد املتدربني باملادة التدريبية كاملة يف نهاية الربنامج  -
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 :الدراسات السابقة : ثانيًا 

 :  متهيد 

نال موضوع الربامج التفاعلية اهتمام الكثري مـن البـاحثني ؛ نظـرًا ألثرهـا الفّعـال يف تعّلـم              

د تعــددت اجلوانــب الــيت تناوهلــا البــاحثون فيمــا يتعلــق بالتحصــيل يف         قــ وتعلــيم الرياضــيات   و  

برنــامج الرســم  الرياضـيات بشــكل عــام   ومنهــا مــا يتعلــق بالتحصــيل يف جمــال اهلندســة   وأيضــاً  

ــى وّت     (G.S.P)اهلندســي  مــا تيســر مــن هــذه الدراســات   ومالــه عالقــة مبوضــوع         االطــالع عل

 :الدراسة احلالية   وّت تصنيف هذه الدراسات من حي  موضوعاتها إىل اعاالت التالية 

 .دراسات تناولت الربجميات التعليمية  املنتجة من برامج الرياضيات التفاعلية : أوال

   G.S.P ))دراسات تناولت برنامج : ثانيًا 

 .األحدث إىل األقدم من  مع اإلتارة بأّن الدراسات سيتّم ترتيبها تصاعديًا     

 .دراسات تناولت الربجميات التعليمية املنتجة من برامج الرياضيات التفاعلية : أوال

 :الدراسات العربية   ( أ) 

 ( :م 1996) دراسة الغامدي ( 1) 

لتـــدريس بعـــض املفـــاهيم  ( لوغـــو ) هـــدفت  الدراســـة إىل معرفـــة أثـــر اســـتخدام بيئـــة أفكـــار            

اهلندســية لطالبــات الصــف الثــامن األساســي علــى مســتويات الــتفكري اهلندســي والتحصــيل يف         

طالبة مـن طالبـات الصـف الثـامن األساسـي يف مدرسـة       ( 41) تكونت عينة الدراسة من . اهلندسة 

طالبــة ( 21) طالبــة لتمّثــل اعموعــة التجريبيــة   و  ( 21)   وّت ا تيــار  إربــدت يف األنــدلس للبنــا

يف اهلندسـة لقيــاس التحصـيل علــى     ًالتمّثـل اعموعـة الضــابطة   واسـتخدمت الباحثــة  ا تبـار    

ــوم   وهــي املعرفــة واالســتيعاب والتطبيــق   إضــافة إىل     نيف املســتويات الثالثــة  األوىل مــن تصــ    بل

؛ ( فـان هايـل   ) مستويات من مستويات  ةتويات التفكري يف اهلندسة والذي يقيس ثالثا تبار مس

وأظهـرت نتـائج     للتفكري يف اهلندسة وهي مستوى اإلدراك ومسـتوى التحليـل ومسـتوى الرتتيـب     

إىل  الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية يف حتصيل طالبـات الصـف الثـامن يف اهلندسـة ُيعـزى      

مع اهلندسة   كمـا أظهـرت نتـائج الدراسـة     ( لوغو )ولصاحل طريقة بيئة أفكار  طريقة التدريس 

وجود فرق ذي داللـة إحصـائية يف أداء طالبـات الصـف الثـامن يف اهلندسـة األساسـي علـى ا تبـار          

 .طريقة  التدريس ولصاحل الطريقة نفسها إىل مستويات التفكري يف اهلندسة ُيعزى 
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 : (م 2111 ) الكرشدراسة (  2)
 يف التحصـيل  الكمبيـوتر  مبسـاعدة  هندسية وحدة تدريس أثر معرفة إىل الدراسة   هدفت         
    الدراسـة  عينـة  وكانت . الثانوي األول الصف طالب لدى الرياضي الربهان مهارات  وتنمية

يف  باإلسكندرية للبنني الثانوية السادات مبدرسة الثانوي األول الصف طالب من طالًبا ( 67 ) 
 للمجموعـة  طالًبـا  (35 )جممـوعتني  إىل الدراسـة  عينـة  وقسـمت    العربيـة  مصـر  مجهوريـة 
 اآللـي  احلاسـب  مبساعدة الرياضيات مادة من هندسية باستخدام وحدة درست اليت التجريبية
 الوحـدة  درسـت  الـيت  للمجموعـة الضـابطة   طالًبـا  ( 34 )  و  املرئـي  البيـزك  لغـة  باسـتخدام 
ا تبـاًرا   ومشلـت  الباحـ   إعـداد  مـن  الدراسـة  أدوات وكانـت    ملعتـادة ا بالطريقـة  اهلندسـية 
 داللـة  ذي فـرق  وجـود   توصلت الدراسة إىل وقد ، الرياضي الربهان مهارات وا تبار   حتصيلًيا
مبسـاعدة   درسـت  الـيت  التجريبيـة  موعـة عا لصـاحل  ككـل  التحصـيلي  اال تبـار  يف إحصـائية 
 كفـاءة  اآللي باحلاسب للهندسة الوحدة حققت ملرئي ا البيزك لغة باستخدام اآللي احلاسب
 احلاسـب  معامـل  تـوفري  بضـرورة   الدراسـة  وأوصـت  . الرياضي الربهان مهارات تدريس يف عالية
 مـن  الطـالب  ليتعّلمهـا  الرياضـيات  كتـب  برجمـة  ضـرورة  العـام    و  للتعلـيم  املـدارس  يف اآللـي 
 . كيفية التعامل معهااآللي   وتدريب املعلمني على  احلاسب معامل  الل

 ( :م2113)دراسة املقبالي ( 3)

يف تـدريس  ( Mathematica)هدفت الدراسة إىل معرفة  أثـر اسـتخدام  برنـامج ماثيماتيكـا          

  وأثـــر مســـتوى التحصــيل الســـابق يف حتصـــيل الطــالب علـــى هـــذه    (التكـــامالت املثلثيــة  ) وحــدة  

توى التحصــيل السـابق   تكونـت العينـة مــن    الوحـدة وأثـر التفاعـل مـا بــني طريقـة التـدريس ومسـ       

طالبًا من كلية الرتبيـة ختصـص رياضـيات بصـحار يف دولـة ُعمـان   وقـد  ت تقسـيم عينـة          (  45)

ــوعتني   ــة إىل جممـ ــن    : الدراسـ ــت مـ ــة  وتكونـ ــة ةريبيـ ــة ضـــابطة   ( 23)جمموعـ ــًا  وجمموعـ طالبـ

يقة عشوائية من عينة الدراسة  طالبًا  وقد ّت ا تيار اعموعة التجريبية بطر( 22)وتكونت من 

وّت التأكد مـن تكـافؤ اعمـوعتني مـن حيـ  التحصـيل القبلـي وّت تقسـيم كـل جمموعـة إىل           

ــه الطــالب يف     ( مرتفــع   متوســط   مــنخفض   ) ثالثــة مســتويات   حســب املعــدل الــذي حصــل علي

ســـتخدم   ُا( 1)مـــن مـــادة حســـبان ( م2112/2113)الفصــل الدراســـي األول مـــن العـــام األكـــاد ي  

ــائي كمــا اســتخدم ا تبــار       ــات البعديــة يف حتليــل نتــائج     scheffeحتليــل التبــاين الثن للمقارن

 .تطبيق أدوات الدراسة 

 :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية    
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب يف اال تبـار التحصـيلي ُتعـزى    -

 . الطالب الذين درسوا باستخدام برنامج ماثيماتيكا طريقة التدريس ولصاحلإىل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الطالب يف اال تبـار التحصـيلي ُتعـزى    -

            لصـــاحل الطـــالب ذوي التحصـــيل املرتفـــع     ( 1)إىل مســـتوى التحصـــيل الســـابق يف مـــادة حســـبان     

سـط درجـات الطـالب ذوي التحصـيل املتوسـط  وبـني       تظهر هنـاك فـروق دالـة إحصـائيًا بـني متو      و

 .متوسط درجات الطالب ذوي التحصيل املنخفض 

ــة إحصـــائية تعـــزى      - ــد فـــروق ذات داللـ ــة التـــدريس ومســـتوى     إىل الال توجـ ــل بـــني طريقـ تفاعـ

   .(التكامالت الثالثية)على التحصيل يف وحدة ( 1)التحصيل يف مادة حسبان  

 :( م 2114)دراسة الفهيقي ( 4)

ــيم املــربمج واحلاســب اآللــي يف                  تســعى هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى أثــر اســتخدام التعل

تــدريس اهلندســة املســتوية والتحــويالت علــى حتصــيل طــالب كليــة املعلمــني مبحافظــة ســكاكا   

( 71)باململكــة العربيــة الســعودية   وقــد ّت اتبــاع املــنهج تــبه التجــرييب ومتثلــت عينــة الدراســة يف   

مـادة  : بًا موزعني على جمموعتني ةريبيتني   وجمموعـة ضـابطة وتكونـت أداة الدراسـة مـن      طال

تعليمية مربجمة باستخدام احلاسـب اآللـي جـرى حتكيمهـا قبـل التطبيـق وا تبـار حتصـيلي ت         

التحقق من صدقه وثباته   وقـد  ضـعت جمموعـات الدراسـة ال تبـار حتصـيلي قبلـي ثـم درسـت          

ألوىل بطريقــة التعلــيم املــربمج واعموعــة التجريبيــة الثانيــة باســتخدام    اعموعــة التجريبيــة ا

 ادة   ثـّم  ضـعت اعموعـات الـثالث    درسـت اعموعـة الضـابطة بالطريقـة املعتـ      واحلاسـب اآللـي    

وّت " ت " ال تبار حتصيلي بعدي   وُحللت املعلومات باستخدام حتليل التباين األحادي وا تبار 

 :تية التوصل للنتائج اآل

ــة           - ــة دالـ ــيل بدرجـ ــبة للتحصـ ــادة بالنسـ ــة املعتـ ــى الطريقـ ــيم املـــربمج علـ ــة التعلـ ــوق طريقـ تفـ

 .إحصائيًا 

تفوق طريقة التعليم باستخدام احلاسب اآللـي  علـى الطريقـة املعتـادة بالنسـبة للتحصـيل          -

 .بدرجة دالة إحصائيًا 

التعلـيم املـربمج  بدرجـة دالـة       تفوق طريقة التعليم باستخدام احلاسب اآللي  على طريقة   -

 .إحصائيًا 

 ( : م2115)دراسة الغامدي(  5)

معرفة أثر استخدام احلاسب اآللـي يف تـدريس وحـدة الـدائرة علـى      إىل   هدفت هذه الدراسة       

طالبـًا  ( 68)حتصيل طالب الصـف الثالـ  املتوسـط    وكانـت عينـة الدراسـة قصـدية مكونـة مـن          
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انيــة خبمــيس مشــيط   واســتخدم الباحــ  املــنهج تــبه التجــرييب  حيــ     مــن طــالب املتوســطة الث 

طالبــًا   وجمموعــة ضــابطة  ( 34)ةريبيــة تضــم   جمموعــة: قّســم أفــراد العينــة إىل جممــوعتني   

طالبًا  وقام الباحـ  بتـدريس اعموعـة التجريبيـة وحـدة الـدائرة عـن طريـق برجميـة          ( 34)تضم 

ا مبعاونــة أحــد املختصــني    وقــام بتــدريس اعموعــة  تعليميــة حموســبة قــام بتصــميمها وإنتاجهــ 

الضـابطة بالطريقـة املعتــادة   وكانـت أداة الدراســة ا تبـارًا حتصـيليًا واســتخدم الباحـ  حتليــل       

التباين املصاحب   وقد أكـّدت الدراسـة علـى وجـود داللـة ذات فـرق لصـاحل اعموعـة التجريبيـة          

عليميـة حموسـبة    وقــد أوصـى الباحـ  بضــرورة     الـيت درسـت وحـدة الــدائرة عـن طريـق برجميــة ت     

ــي يف        ــى اســـتخدام احلاســـب اآللـ ــتمر علـ ــة وبشـــكل مسـ ــاء اخلدمـ ــيات أثنـ ــي الرياضـ تـــدريب معلمـ

علـى اسـتخدام احلاسـب اآللـي يف      للتـدريب   التدريس  وختصيص جزء من برامج إعداد املعلمـني 

 .التعليم

 ( :م 2116) دراسة عطيف ( 6)

التعّرف على فاعليـة برنـامج حاسـوبي مقـرتح لتنميـة مهـارات حتليـل         هدفت هذه الدراسة إىل    

العبارات اجلربية لدى طالب الصف الثال  املتوسط مبنطقة جازان ولتحقيق هدف الدراسة قام 

الباح  بإعداد برنامج حاسوبي وفق منط التدريس اخلصوصي   وأعد ا تبارًا يف مهارات حتليل 

طالبــًا مــن طــالب الصــف الثالــ  املتوســط مــن مدرســتني مــن   ( 73)العبــارات اجلربيــة   ثــم ا تــار  

ــل      ــة قصـــدية حيـــ  مّثـ ــازان ا تريتـــا بطريقـ ــة جـ ــة املتوســـطة مبنطقـ ــًا ( 35) مـــدارس املرحلـ طالبـ

طالبـا اعموعـة الضـابطة وقبـل البـدء يف ةربـة الدراسـة        ( 38) اعموعة التجريبية بينمـا مّثـل   

العمر   الذكاء   ومستوى ) املتغريات غري التجريبية  ّت التأكد من تكافؤ اعموعتني يف بعض

مهارات حتليـل العبـارات اجلربيـة   اسـتغرقت ةربـة      )   ويف املتغري التجرييب ( التحصيل السابق 

حصة درست  الهلا اعموعتان وحدة التحليل إىل عوامل حي  درستها اعموعة ( 16)الدراسة 

بينما درستها اعموعة الضابطة وفق الطريـق املعتـادة      التجريبية بواسطة الربنامج احلاسوبي

 :وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية 

بـني متوسـطي درجـات طـالب كـل مــن      ( 1011) داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى     ات وجـود فـروق ذ  -

ل العبـارات  اعموعة التجريبية والضابطة يف التطبيقني القبلي والبعـدي ال تبـار مهـارات حتليـ    

 .يف التطبيق البعدي  ة لصاحل درجات طالب اعموعة التجريبيةاجلربي

بـني متوسـطي درجـات طـالب كـل مــن      ( 1011) داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى     اتوجـود فـروق ذ   -

اعموعة التجريبية والضابطة يف التطبيقني القبلي والبعـدي ال تبـار مهـارات حتليـل العبـارات      

 . اجلربية لصاحل طالب اعموعة التجريبية
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اتصــف الربنـــامج احلاســوبي بقـــدر مالئــم مـــن الفاعليــة يف تنميـــة مهــارات حتليـــل العبـــارات        -

 .اجلربية لدى طالب الصف الثال  املتوسط مبنطقة جازان 

 (:م 2117)دراسة العنزي ( 7) 

هدفت الدراسة إىل استقصاء أثر استخدام برجمية تعليميـة حموسـبة علـى حتصـيل طـالب            

( 51) توســط يف مــادة الرياضــيات يف مدينــة عرعــر   وتكونــت عينــة الدراســة مــن          الصــف األول امل 

طالبًا من طـالب الصـف األول املتوسـط ّت ا تيـارهم بطريقـة عشـوائية  وقّسـم الباحـ  الطـالب          

طالبـًا ّت تدريسـهم باسـتخدام احلاسـب اآللـي        ( 25) ةريبيـة  تضـم  جمموعة : إىل جمموعتني 

طالبــًا ّت تدريســهم بالطريقــة املعتــادة   ولتحقيــق أهــداف الدراســة    (25) وأ ــرى ضــابطة وتضــم 

برنــامج تعليمــي حموســب لوحــدة دراســية مــن مــادة الرياضــيات       : اســتخدم الباحــ  أداتــني همــا    

ــيلي مكـــون مـــن    ــر    ( 25) للصـــف األول املتوســـط   وا تبـــار حتصـ ــيل املباتـ ــرًة تقـــيس التحصـ فقـ

 :وعة الضابطة   وقد أظهرت النتائج ما يأتي مواملؤجل لطالب اعموعة التجريبية واع

بني متوسطات درجات التحصيل ( 1015)  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة-

  والطــالب الــذين (اعموعــة التجريبيــة ) للطــالب الــذين تعّلمــوا بواســطة الربجميــة التعليميــة  

 .لصاحل اعموعة التجريبية (اعموعة الضابطة ) تعّلموا بالطريقة املعتادة 

 . وجود أثر للربجمية التعليمية يف جمال احتفاظ الطالب باملادة املتعّلمة -

 ( :م 2117) دراسة الغامدي  (8)

 اإللكرتوني التعليم على تعليمية قائمة برجمية استخدام أثر معرفة الدراسة إىل هدفت         
 إىل الباحـ   عمـد    هـدف الدراسـة   ولتحقيـق    الرياضـيات  يف الُصـمّ  التالميـذ  حتصيل على
 عمديـة  عينة با تيار  وقام   الفالش برنامج باستخدام حموسبة تعليمية برجمية تصميم
 التالميذ من تالميذ( 11) جدة وقد ضّمت العينة  مدينة يف للُصّم االبتدائي األمل معهد من
 إىل الباحـ  بتقسـيمهم   قـام  ثـم  ومـن   االبتـدائي  الرابـع  الصـف  يف يدرسـون  ممـن  الُصـمّ 
الربجميـة   طريـق  عـن  تدريسـهم ّ  يـتم    التجريبيـة  اعموعـة  متّثـل  إحـداهما  جممـوعتني 
   التقليديـة  بالطريقـة  تدريسـها  يـتمّ    ضـابطة  واأل ـرى  تالميـذ   )٥ ( وعـددهم    املصمّمة
 وجود عدم على النتائج دلت   بياناتها وحتليل التجربة تطبيق وبعد   تالميذ ) 5  (وعددهم
 اعموعة طالب بني التحصيل متوسطات يف )1015 (مستوى عند إحصائية داللة  ذات فروق
 فـروق  وجـود  علـى  دلـت  كمـا    التـذكر  مستوى عند الضابطة اعموعة التجريبية وطالب
تني اعمـوع  طـالب  حتصـيل  متوسـطات  يف(  1015) مسـتوى    عنـد  داللـة إحصـائية   ذات
 اعموعـة  لصـاحل    ككـل  واال تبار والتطبيق الفهم وياتمست   عند والضابطة التجريبية
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قد أوصى الباح  بتدريب املعلمني على برجميات الفالش   واسـتخدامها يف تـدريس   و التجريبية

 .املفاهيم الرياضية 

 ( :م 2118) دراسة رزق (    9) 

 علـى  القـائم  مالـتعلّ  بنمـوذج  البنـائي  الـتعّلم  توظيـف  أثـر  معرفـة هـدفت الدراسـة إىل              
 املسـتويات  عند التحصيل تنمية اعموعات على لوحدة برجمية يف - ويتلي منوذج   -املشكلة
 الباحثـة  جمتمعة  ووضعت السابقة واملستويات الثالثة   التطبيق   الفهم   التذكر : املعرفية
 منـوذج  - لةاملشـك  علـى  القـائم  الـتعّلم  بنمـوذج  البنائي التعّلم لتوظيف اخلطوات من جمموعة
 وبرنـامج  اللينجو لغة باستخدام  املتوسط األول للصف اعموعات برجمية لوحدة يف -ويتلي
 برجميـة  وتنفيـذ  تصـميم    ّت وعليـه    التعليميـة  البيئـة  ويف   .director mx الـديريكتور  
 وتطبيـق  الربجميـة  السـتخدام  للمعلمـة  ودليـل إرتـادي     اعموعـات  لوحـدة  البنـائي  الـتعّلم 
مـن ق بـل املتخصصـني       التحكـيم  وّت ويتلـي   لنمـوذج  املشـكلة  علـى  القـائم  الـتعّلم  سـرتاتيجية إ
( 25 )االتجريبيـة وعـدده   موعةعا  موزعة على جمموعتني طالبًة(  51)  الدراسة عينة توكان
درسـت بالطريقـة    طالبـة ( 25 ) وعـددها  ضـابطة  واأل ـرى    درسـت باسـتخدام الربجميـة    طالبـة 
 تفـوق  عـام  بشـكل  الدراسـة  نتـائج  أظهـرت  و  .  التجـرييب  تـبه  التصـميم  خدموُاسـتُ    العاديـة 
 :الثالثة املستويات املعرفية مجيع عند الضابطة اعموعة   على التجريبية اعموعة  طالبات

 اال تبار درجات متوسط يف وذل    جمتمعة املستويات ومجيع   التطبيق   الفهم   التذكر 
 املسـتويات  جلميـع  ( 1015 ) مسـتوى  عنـد  إحصـائًيا  دال وهـذا التفـوق     البعـدي  التحصـيلي 
 الرياضـيات  مـنهج  ضـمن  البنـائي  الـتعّلم  برجميـة    وأوصـت الدراسـة بـإدراج    السـابقة  املعرفيـة 
 بتوظيـف  االهتمـام  ضـرورة  و   الـتعّلم  يف إجيابيـة  نتـائج  مـن  حققتـه  ملـا  املتوسـطة   للمرحلـة 
 للمفـاهيم  التعليميـة  الربجميـات  بنـاء  يف املشـكلة  علـى  القـائم  الـتعّلم  لنمـوذج  البنـائي  الـتعّلم 
 . الرياضية

 (:م 2118) دراسة الشريف ( 11) 

التعرف علـى أثـر برجميـة تعليميـة يف تـدريس بعـض املهـارات اخلاصـة         إىل هدفت الدراسة               

ــيات    ــانوي يف مـــادة الرياضـ ــع   بالرســـوم البيانيـــة علـــى حتصـــيل طـــالب الصـــف األول الثـ   وقـــد اّتبـ

طالبـًا مـن طـالب الصـف األول الثـانوي      ( 87) الباح  املنهج تبه التجـرييب   وتكونـت العينـة مـن     

طالبــًا للمجموعــة  ( 38) مبحافظــة حمايــل عســري   حيــ  ّت تقســيمهم إىل جممــوعتني   مــنهم    

حتـــوي رســــومات بيانيـــة يف وحــــدة   ) التجريبيـــة الــــيت درســـت باســــتخدام الربجميـــة التعليميــــة    
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طالبًا للمجموعة الضابطة   ولقـد توصـلت   ( 41)  و (اإلحصاء   كن التحكم بألوانها وحتريكها 

 :نتائج الدراسة إىل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اعموعتني التجريبية والضابطة يف  

وى التـذكر والفهـم   حتصيل الرسوم البيانية يف التطبيق البعدي لال تبار التحصيلي عند مست

 :لصاحل طالب اعموعة التجريبية   ولقد أوصى الباح  باآلتي 

تدريب القائمني على تصميم الربامج احلاسوبية التعليمية باإلدارة العامـة لتقنيـات التعلـيم    -

بــوزارة الرتبيــة والتعلــيم علــى تصــميم بــرامج مماثلــة لوحــدات تدريســية أ ــرى تتضــمن الرســوم      

 .البيانية 

دورات تدريبيــة ملشــريف ومعلمــي الرياضــيات حتــت إتــراف مــدربني مــؤهلني  ؛ لتعــريفهم      عقــد-

 .إعدادها واستخدامها يف التدريس  بأهمية الربجميات احلاسوبية   وكيفية

 (:م2111)دراسة احلربي (  11) 

ــيل           ــة اإللكرتونيـــة علـــى التحصـ هـــدفت الدراســـة إىل الكشـــف عـــن فاعليـــة األلعـــاب التعليميـ

راسي وبقاء أثر التعّلم يف درس الضرب ملادة الرياضيات يف الصـف الثـاني االبتـدائي يف املدينـة     الد

تلميـذًا   وقـد توصـلت    ( 36)املنورة   وقد اّتبعت الدراسة املنهج تبه التجرييب   وتكونت العينة من 

باسـتخدام  الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اعموعة التجريبيـة الـيت درسـت    

ــاهج        ــيم منـ ــة يف تعلـ ــاب اإللكرتونيـ ــتخدام األلعـ ــ   باسـ ــى الباحـ ــد أوصـ ــة   وقـ ــاب اإللكرتونيـ األلعـ

جميــات الرياضــيات   وكــذل  ضــرورة تــدريب املعلمــني علــى الربجميــات التعليميــة عامــًة   وبر     

 .األلعاب اإللكرتونية  اصة 

 (:م 2111) دراسة الرفاعي ( 12) 

إىل الكشـف عـن أثـر اسـتخدام برجميـة حاسـوبية يف تـدريس اهلندسـة          هدفت هـذه الدراسـة            

علــى حتصــيل طالبــات الصــف الســابع األساســي واةاهــاتهن  ــو اهلندســة ؛ ولتحقيــق هــدف            

الدراســة قامــت الباحثــة بإعــادة صــياغة وحــدة اهلندســة للصــف الســابع األساســي وفــق الربنــامج     

  :ت تقسيمهن إىل جمموعتني طالبًة(  61) من تكونت عينة الدراسة " .أدوبي فالش " احلاسوبي 

: وقــد اســتخدمت الباحثــة  األدوات التاليـــة    . طالبــة  ( 31) طالبــة   والتجريبيــة   ( 31) الضــابطة  

ــدة         ــيلي يف وحـ ــار حتصـ ــي   وا تبـ ــابع األساسـ ــف السـ ــة للصـ ــدريس اهلندسـ ــة لتـ ــة تعليميـ برجميـ

ــاس      ــوير مقيـ ــا قامـــت بتطـ ــي   كمـ ــابع األساسـ ــة للصـــف السـ ــو  اهلندسـ ــات  ـ ــات الطالبـ الةاهـ

وقد ّت التحقق من صدق وثبات هذه األدوات باستخدام الطرق املناسبة   ولقد أتـارت   . اهلندسة 

يف (  1015) نتائج التحليل اإلحصائي إىل أّن هناك فرقًا ذا داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      
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تـدريس املسـتخدمة   حيـ     طريقـة ال إىل مستوى حتصيل طالبات الصف السابع األساسي ُيعزى 

بّينـــت النتـــائج أّن تـــدريس اهلندســـة مبســـاعدة احلاســـوب كـــان أكثـــر فعاليـــة يف زيـــادة مســـتوى    

كما أظهـرت نتـائج الدراسـة إىل أّن هنـاك     . حتصيل الطالبات وزيادة استيعابهن ملادة الرياضيات 

صـف السـابع األساسـي    يف اةاهـات طالبـات ال  (  1015) فرقًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ــات الالتــي درســن وحــدة       إىل  ــو اهلندســة ُتعــزى    طريقــة التــدريس املســتخدمة ولصــاحل الطالب

اهلندسـة مبسـاعدة احلاسـوب   ويف ضــوء تلـ  النتـائج أوصـت الباحثــة بضـرورة توظيـف معلمــي         

يتعلـق  الرياضيات لتكنولوجيـا املعلومـات يف العمليـة التعليميـة   واالسـتفادة منهـا و اصـة فيمـا         

ــيم   كمـــا أوصـــت ب. بالربجميـــات التعليميـــة  ــن ق بـــل وزارة الرتبيـــة والتعلـ عقـــد دورات  تدريبيـــة مـ

ــة         وأن . ملعلمــي الرياضــيات تتعلــق بكيفيــة  توظيــف الربجميــات التعليميــة يف العمليــة التعليمي

 .حترص على توفري برجميات تعليمية جاهزة ختّص مواضيع الرياضيات املدرسية املختلفة 

 ( :م  2111)دراسة اجلاسر  (13)

علــى  Geogabraهــدفت الدراســة إىل  معرفــة أثــر اســتخدام برجميــات قائمــة علــى برنــامج          

التحصيل املباتر واملؤجـل لتالميـذ الصـف السـادس مـن املرحلـة االبتدائيـة يف مـادة الرياضـيات            

وقـد ّت  . ندسـية  لوحـدة األتـكال اهل   Geogabraوتقديم برجمية قائمة على اسـتخدام برنـامج   

ا تيـار جمتمـع الدراسـة مـن تالميـذ الصـف السـادس االبتـدائي مبـدارس مدينـة عرعـر   وتكونـت             

ضــــابطة ال اعموعـــة تلميـــذًا   و ( 31) اعموعـــة التجريبيـــة وعـــددها   : العينـــة مـــن جممـــوعتني    

واســتخدم الباحـــ  املـــنهج التجــرييب بتصـــميمه تــبه التجـــرييب   درســـت    . تلميـــذًا( 31) وعــددها 

اعموعــــة التجريبيــــة وحــــدة األتــــكال اهلندســــية  باســــتخدام برجميــــات قائمــــة علــــى برنــــامج   

Geogabra  واعموعة الضابطة درست بالطريقة املعتادة   وقد أظهرت نتائج الدراسة  : 

يف اال تبـار البعـدي  املباتـر    ( α =1015) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  -

 .اعموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اعموعة التجريبية  بني متوسطي أداء

يف اال تبـار البعـدي  املؤجـل    ( α =1015) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  -

 .بني متوسطي أداء اعموعتني التجريبية والضابطة لصاحل اعموعة التجريبية 

 :وصيات من أهمها ويف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباح  بعدة ت

إدراج الربجميات القائمة على برنـامج اجليـوجربا املقـرتح ضـمن مـنهج الرياضـيات للمرحلـة        -

 .االبتدائية 

يف تدريس املفاهيم  Geogabraتوجيه االهتمام باستخدام الربجميات القائمة على برنامج -

 .اهلندسية يف املرحلة االبتدائية 
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لتدريس موضوعات الرياضـيات   Geogabraعلى برنامج  توفري عدد من الربجميات القائمة-

 .يف مجيع املراحل بوزارة الرتبية والتعليم 

 (:م 2111) دراسة الغامدي ( 14)

ــيات             ــوبني يف الرياضـ ــالب املوهـ ــة للطـ ــة إثرائيـ ــة إلكرتونيـ ــديم برجميـ ــة إىل تقـ ــدفت الدراسـ هـ

لكرتونيــة اإلثرائيــة علــى حتصــيل  باملرحلــة املتوســطة والتعــّرف علــى أثــر اســتخدام الربجميــة اإل  

الطــالب املوهــوبني يف الرياضــيات بالصــف الثالــ  املتوســط   واةاهــاتهم  ــو الرياضــيات   وقــد     

استخدم الباح  املنهج تبه التجرييب القائم على التصـميم ذي اعمـوعتني إحـداهما ةريبيـة     

   Geogabraبرنــامج    باســتخدام الربجميــة اإللكرتونيــة اإلثرائيــة منتجــة باســتخدام        درســت 

طالبـًا  ( 31)بالطريقة املعتادة   ولقد تكونت عينـة الدراسـة العمديـة مـن      درست واأل رى ضابطة 

اعموعـة  : موهوبًا يف الرياضيات بالصف الثال  املتوسط وقد ّت تقسيم العينة إىل جمموعتني 

ولقــد توّصــلت الدراســة إىل  طالبــًا   ( 15) والضــابطة وعــددهم    طالبــًا ( 15)التجريبيــة وعــددهم  

 :النتائج التالية 

بــني متوســطي درجــات طــالب  (  1015) وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  -

ــد مســـتوى      ــيلي البعـــدي عنـ ــار التحصـ ــابطة يف اال تبـ ــة والضـ ــذكر ) اعمـــوعتني التجريبيـ التـ

ــيل ككـــل    ــل املشـــكالت والتحصـ ــارة وحـ ــأثري مرت ( والفهـــم واملهـ ــم تـ ــة  وحبجـ فـــع لصـــاحل اعموعـ

 .التجريبية 

ــة      - ــتوى الداللــ ــد مســ ــائيًا عنــ ــرق دال إحصــ ــود فــ ــالب    (  1015) وجــ ــات طــ ــطي درجــ ــني متوســ بــ

اعموعتني التجريبية والضابطة يف االةاه  و مادة الرياضيات  وحبجم تـأثري مرتفـع لصـاحل    

 .اعموعة التجريبية 

 :ويف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباح  مبا يلي 

يم بــرامج إثرائيــة للموهــوبني يف الرياضــيات باســتخدام الربجميــات الرياضــية اإلثرائيــة    تقــد-

 .اإللكرتونية ملا هلا من تأثري فّعال يف تنمية التحصيل واالةاهات  و الرياضيات 

ــات        - ــاج الربجميـ ــميم وإنتـ ــتخدام   وتصـ ــارات اسـ ــى مهـ ــني علـ ــدريب املعلمـ ــداد وتـ ــام بإعـ االهتمـ

 .التعليمية واإلثرائية 

 :الدراسات األجنبية   ( ب

 : (Knupfer,1997)دراسة كينفر( 15)

علـــى حتصــيل املفــاهيم واملعـــارف     (LOGO)هــدفت الدراســة إىل معرفــة أثـــر لغــة اللوجــو            

طالبـًا  ( 53) اهلندسية   وعالقة ذل  بالقدرات املختلفة للطالب   وقد تكونت عينة الدراسـة مـن   
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  وقـد أظهـرت النتـائج أثـرا إجيابيـًا لبيئـة  لوجـو يف حتصـيل املعـارف          وطالبةً يف املرحلة املتوسطة 

هلندسية   حي  كان التحصيل مرتفعًا عند الطالب ذوي القدرات املنخفضة بسبب انـدماجهم  ا

يف اعموعـات غـري املتجانسـة   بينمـا مل يظهـر علـى الطـالب مرتفعـي ومتوسـطي التحصــيل   أو          

 .لوا ضمن جمموعات متجانسة الطالب منخفضي التحصيل الذين عم

 :((Farns worth ,2001 رثدراسة فارنس و( 16)

هــدفت الدراســة إىل بيــان أثــر اســتخدام برجميــة حاســوبية قائمــة علــى املرونــة والتفاعــل                 

ومنــوذج الــتعّلم القــائم علــى املشــكلة باملســتوى اخلــامس يف جامعــة ترايتــون يف الواليــات املتحــدة     

طالبــًا مـن املسـتوى اخلـامس   واسـتخدمت الدراســة     ( 34)ونـت عينـة الدراسـة مـن     األمريكيـة   وتك 

املــنهج التجــرييب بتقســيمهم إىل جممــوعتني   وقــد ســاعد الربنــامج الطــالب علــى فهــم الطــالب    

 .للمبادئ واملعادالت الرياضية 

 : )  Rose,2001) دراسة روز( 17)

 Math-Blaster امج الرسـم اهلندسـي   هـدفت الدراسـة إىل استقصـاء أثـر اسـتخدام برنـ            

Mystery       ذي الوسائط املتعددة على التحصيل يف الرياضيات يف فرع االحتمـاالت واإلحصـاء

طالبــًا   ولقــد ُطّبــق ( 28)لـدى طــالب الصــف التاســع متــدني املســتوى وتكونـت عينــة الدراســة مــن    

 :املنهج تبه التجرييب   وقد توصلت الدراسة إىل 

ة يف اةاهــــات اعموعــــة التجريبيــــة  ــــو الرياضــــيات نتيجــــة اســــتخدام ذلــــ    نتــــائج إجيابيــــ

  .الربنامج

 (:  Velo,2002)دراسة فيلو ( 18)

هــدفت هــذه الدراســة إىل استقصــاء مــا إذا كــان االســتخدام املنــتظم للربجميــة اهلندســية            

ت العينـة مـن ثالثـة    الديناميكية ينّمـي قـدرات الطـالب يف عمـل تعميمـات يف اهلندسـة   وقـد تكونـ        

صــفوف هندســة للمرحلــة الثانويــة   صــفان دّرســهما الباحــ  كمجموعــة ةريبيــة واســتخدموا    

؛ الستكشـاف املفـاهيم اهلندسـية علـى أسـاس ُمنـتظم          cabri 2 Geometryهندسـة كـابري   

بينما درس الصف الثال  من ق بل معلم آ ر كمجموعة ضـابطة اسـتخدمت التعلـيم التقليـدي     

ا تبـارات حتصـيلية قبليـة    :  موعتني  استخدمتا نفس املقرر   وكانـت أدوات الدراسـة   وكال اع

ــائج إىل أّن االســـتخدام      ــارت النتـ ــة    وأتـ ــفية لكـــل جمموعـ ــات صـ ــابالت   ومالحظـ ــة   ومقـ وبعديـ

 . املنّظم للربجمية اهلندسية الديناميكية ينّمي قدرات الطالب لعمل تعميمات هندسية
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 :( Isiksal & Askar , 2005)ال واسكار دراسة اساكس(  19)

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر تدريس مـادة الرياضـيات باسـتخدام ورقـة العمـل اليدويـة عـن                  

طريـــق برنـــامج األكســـل   واســـتخدام املخطوطـــة عـــن طريـــق الرســـوم البيانيـــة احملوســـبة  علـــى    

عمـد الباحثـان  إىل تـوفري برنـاجمني      حتصيل مادة الرياضيات والكفاءة الذاتية يف حل األسـئلة   

حموســبني  األول منهمــا   ُيعــرف بنظــام أوراق العمــل اليدويــة وهــو عبــارة عــن جــداول إلكرتونيــة       

ُتمك ن املستخدم  من إد ال صية معينة حلساب إجراءات حمددة   وهو نظام يعتمد على برنـامج  

عـن برنـامج بريطـاني يعمـل بالرسـوم       أّما الثاني ُيعـرف بنظـام املخطوطـة   وهـو عبـارة     . األكسل 

كما قـام الباحثـان با تيـار    . البيانية واليت ُتتيح للمستخدم التحكم يف  عملية متثيلها البياني 

عينة قصدية من بعض املدارس احلكومية ؛ حبكم توّفر معامـل احلاسـبات اآلليـة املتكاملـة فيهـا        

سـابع مـن التعلـيم األساسـي يف مدينـة أنقـرة       طالبًا وطالبة من الصف ال( 64) وتكونت العينة من 

ــة إىل جممــــوعتني       ــيم العينــ ــبه التجــــرييب حيــــ  ّت تقســ ــنهج تــ ــد اســــتخدما املــ ــا    وقــ برتكيــ

يتّم تدريس اعموعـة التجريبيـة األوىل باسـتخدام طريقـة العمـل      . ةريبيتني   وأ رى ضابطة 

ــة باســـ   . اليدويـــة  ــة الثانيـ ــة التجريبيـ ــتّم تـــدريس اعموعـ ــا يـ ــا  بينمـ ــة   أمـ ــام املخطوطـ تخدام نظـ

ــل       ــة وحتليـ ــة   وبعـــد تطبيـــق التجربـ ــة التقليديـ ــها باســـتخدام الطريقـ ــابطة فقـــد ّت تدريسـ الضـ

ــة التجريبيـــ       ــى اعموعـ ــة األوىل علـ ــة التجريبيـ ــوق اعموعـ ــن تفـ ــائج عـ ــفرت النتـ ــا   أسـ  ةبياناتهـ

يف حــل مســائلها    واعموعــة الضــابطة يف حتصــيل مــادة الرياضــيات والكفــاءة الذاتيــة        الثانيــة

ــادة       ــيل مــ ــابطة يف حتصــ ــة الضــ ــة علــــى اعموعــ ــة الثانيــ ــة التجريبيــ وكــــذل  تفــــوق اعموعــ

الرياضــيات والكفــاءة الذاتيــة يف حــل مســائلها   كمــا دلــت النتــائج علــى وجــود عالقــة ذات داللــة     

ل دلـت  إحصائية بني التحصيل يف مادة الرياضيات   والكفاءة الذاتية يف حـل مسـائلها   ويف املقابـ   

الدراسة الثالث يف حتصـيل مـادة الرياضـيات     تنتائج الدراسة على عدم وجود فروق بني جمموعا

 .  جلنس إىل اوالكفاءة الذاتية يف حل مسائلها ُتعزى 

 :( Kurtulu; Candas, 2010) كانداس و كورتيوال  دراسة( 21)

 قوقـل  برنـامج  ل ـال  مـن  هندسـية  أنشـطة  اسـتخدام  أثرعلى   تعرفال إىل الدراسة هدفت

 الطــالب  لــدى  املكــاني  البصــري  التصــور  قــدرات تنميــة  يف( Google Sketchup) أب ســكت 

ــادة يف املعلمـــني ــيات مـ ــت .الرياضـ ــة تكونـ ــة عينـ ــن الدراسـ ــًا 48 مـ ــًا طالبـ ــيمهم ت   معلمـ  إىل تقسـ

ــداهما جممـــوعتني ــة  إحـ ــية األنشـــطة ةـــري ةريبيـ ــامج باســـتخدام اهلندسـ  Google) برنـ

Sketchup )اهلندسـية  األنشـطة  ةـري  ضـابطة  واأل ـرى  معلما  طالبًا( 24) أفرادها عدد لةوب 
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 ا تبــار تطبيــق ّت .معلمــًا طالبــًا( 24) أيضــا أفرادهــا عــدد وبلــة فقــط  والقلــم الورقــة باســتخدام

 : يلي ما إىل الدراسة وتوصلت وبعديًا قبليًا اعموعتني على املكاني البصري التصور قدرات

 يف والضــابطة التجريبيــة اعمــوعتني متوســطي بــني إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال-

 .املكاني البصري التصور ال تبار القبلي التطبيق

 القبلـي  التطبيـق  يف التجريبيـة  اعموعـة  متوسـطي  بـني  إحصـائية  داللـة  ذات فروق توجد-

 .البعدي التطبيق لصاحل وذل  املكاني البصري التصور ال تبار والبعدي

ــة ذات فـــروق وجـــدت ال-  التطبـــيقني يف الضـــابطة اعموعـــة متوســـطي بـــني إحصـــائية داللـ

 .املكاني البصري التصور ال تبار والبعدي القبلي

 يف والضـــابطة التجريبيـــة اعمـــوعتني متوســـطي بـــني إحصـــائية داللـــة ذات فـــروق توجـــد-

 . ريبيةالتج اعموعة لصاحل وذل  املكاني البصري التصور ال تبار البعدي التطبيق

ــائج هــذه مــن الدراســة  لصــت وقــد ــامج أن إىل النت  يف أســهم  قــد( Google Sketchup) برن

 .الرياضيات مادة يف املعلمني الطالب لدى املكاني البصري التصور قدرات حتسني

 (Saha  , 2010)   ساها دراسة (21) 

ــذه هـــدفت        ــة هـ ــة إىل الدراسـ ــر معرفـ ــتخدام أثـ ــامج اسـ ــ يف Geogabra برنـ ــة دريستـ  هندسـ

 العاليـة   املكانيـة  البصـرية املهـارات   ذوي من الثانوية املرحلة طالب من جمموعة على اإلحداثيات

 ةريبيـة  األوىل : جمموعتني إىل تقسيمهم ت طالبًا( 53) من الدراسة عينة تكونت. واملنخفضة

 واأل ــرى  طالبــًا( 27) عــددهم وبلــة Geogabra برنــامج باســتخدام اإلحداثيــة اهلندســة تــدرس

 تقسـيم  ّت كمـا . طالبـاً ( 26) عـددها  وبلـة  املعتـادة  بالطريقـة  اإلحداثيـة  اهلندسـة  تدرس ضابطة

 ذوي حتــوي إحـداهما  جممــوعتني إىل املكـاني  البصـري  التصــور ا تبـار  علـى ً بنــاء جمموعـة  كـل 

 توىاملســـ قيــاس  ّت وقــد . املنخفضـــة املكانيــة  القــدرات  لــذوي  واأل ـــرى العاليــة  املكانيــة  القــدرات 

 : إىل الدراسة توصلت وقد. التجربة نهاية يف البعدي اال تبار باستخدام التحصيلي

ــائية داللـــة ذات فـــروق وجـــود-  لصـــاحل البعـــدي اال تبـــار يف اعمـــوعتني متوســـطي بـــني إحصـ

 .معتدال التأثري حجم كان وقد   Geogabra جمموعة

 القــدرات ذات اعوعــة بــني بالطــال أداء متوســطي بــني إحصــائية داللــة ذات فــروق توجــد ال-  

 العالية املكانية القدرات ذات اعموعة  وبني Geogabra باستخدام درست واليت العالية املكانية

 .ضعيفا التأثري حجم كان وقد املعتادة  بالطريقة درست واليت
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 بـني  الطـالب  أداء متوسـطي  بـني  إحصـائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  إىل الدراسـة  توصـلت  كما- 

 ذات واعموعــة Geogabra باســتخدام درســت والــيت املنخفضــة املكانيــة القــدرات ذات موعــةاع

 جمموعــة لصــاحل وذلــ  املعتــادة الطريقــة باســتخدام درســت والــيت املنخفضــة املكانيــة القــدرات

Geogabra   أن تظهـر  النتيجـة  وهـذه . كبريا التأثري حجم وكان Geogabra  أداء حّسـن  قـد 

 .اإلحداثية ةاهلندس يف التالميذ

 :التعليق العام على دراسات احملور األول 

 . إىل تكوين بيئة تفاعلية نشطة سعتُيالح  أّن مجيع دراسات هذا احملور * 

مجيـع هــذه الدراســات كانــت العينـة مكونــة مــن طــالب التعلـيم العــام  عــدا  دراســة فــارنس     يف *  

ــالي ( م 2111)ورث  ــي   ودراســــة ا( م2113)   و دراســــة املقبــ  و كورتيــــوال دراســــة   و( م2114)لفهيقــ

 . فقد كانت العينة من طالب اجلامعة(  م2111)   كانداس

  ودراسـة   ( م1777)دراسـة كينغـر   ت ُمطّبقـة علـى الـذكور عـدا     كانت العينة يف تل  الدراسـا * 

  (م 1776) حيــ  كانــت العينــة ذكــورًا وإناثــًا  أّمــا دراســة الغامــدي  ( م 2115)  اساكســال واســكار

 .فقد كانت العينة فيها مكونة من اإلناث  (  م 2111)   ودراسة الرفاعي ( م 2118)ودراسة رزق 

 .مجيع هذه الدراسات قد استخدمت املنهج التجرييب القائم على اال تبار القبلي والبعدي  *  

  ( م2114)لقد تكونت العينة يف مجيـع تلـ  الدراسـات  مـن جممـوعتني عـدا دراسـة الفهيقـي         * 

      ودراســة فيلــو   مكونــة مــن ثــالث جمموعــات      فقــد كانــت  ( م 2115)  ودراســة  اساكســال واســكار 
 .كانت مكونة من جمموعة واحدة (م 2112) 

مجيع تل  الدراسات كانت تـدرس أثـر اسـتخدام الربجميـة التعليميـة علـى التحصـيل عـدا         * 

 .ب يف عمل تعميمات هندسية فقد كانت تستهدف تنمية قدرات الطال( م 2112) دراسة فيلو 

كانت أغلب  تل  الدراسات توصي بأهمية تدريب املعلمني واملشرفني الرتبويني على كيفية * 

 .إعداد الربجميات التعليمية واستخدامها يف التدريس 

ليس لديهم أّي إعاقة فكرية  الذينمجيع الدراسات كانت  العينة تستهدف الطالب األسوياء * 

 .فقد كانت العينة مكونة من التالميذ الُصّم ( م 2117) دراسة الغامدي   أو جسدية  عدا

    G.S.P ))دراسات تناولت برنامج : ثانيًا 

 : الدراسات العربية  ( أ) 

 (:م2111)دراسة املقدادي( 22) 

يف حتصـيل   (G.S.P)هدفت الدراسة إىل التحقق من أثر استخدام برنامج الرسم اهلندسـي       

طالبــًا  حيــ  اسـتخدم الباحــ  املــنهج  ( 52)ف الثالــ  اإلعـدادي   وتكونــت العينــة مـن   طـالب الصــ 
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طالبـًا حبيـ   ّثـل     ( 26)تبه التجرييب على النحو التالي ّت توزيعهم يف فصلني كل فصل فيـه  

ــامج      ــتخدام برنـ ــدّرس باسـ ــة فُيـ ــة التجريبيـ ــول  اعموعـ ــد الفصـ ــر   (G.S.P)أحـ ــل اآل ـ   والفصـ

بالطريقة االعتيادية   وقد وجد الباحـ  أّن برنـامج الرسـم اهلندسـي لـه       جمموعة ضابطة تدرس

 .أثر واضح وبّين على حتصيل اعموعة التجريبية اليت ّت تدريسها باستخدام ذل  الربنامج 

 (:م2112)دراسة أبو  عّراق ( 23) 

ــدفت الدراســـة إىل استقصـــاء أثـــر اســـتخدام برنـــامج الرســـم اهلندســـي                يف (G.S.P)هـ

حتصـيل طـالب اإلمــارات العربيـة املتحــدة يف الصـف الثالــ  اإلعـدادي  واســتخدم الباحـ  املــنهج       

طالبـًا  موّزعـة علـى جممـوعتني كـل جمموعـة       ( 48)تبه التجرييب    وكانت العينة مكونة مـن  

طالبــًا حبيــ  مّتثــل إحــدى تلــ  اعمــوعتني  اعموعــة التجريبيــة والــيت تــدرس           ( 24)حتــوي  

  واأل ـرى ضـابطة تـدرس بالطريقـة املعتـادة    وقـد         (G.S.P)  باسـتخدام برنـامج   هندسة املثل

طريقـة التـدريس لصـاحل اعموعـة     إىل ُتعـزى    إحصـائية  داللـة فروق ذات  وجد الباح  أّن هناك 

 . (G.S.P)التجريبية اليت درست باستخدام الربنامج 

 (:م2111) دراسة الصاعدي ( 24)

يف تــدريس  وحــدة اهلندســة    (G.S.P) فــة أثــر اســتخدام برنــامجإىل معر هــدفت الدراســة          

التحليلية على التحصيل  الدراسي واالةاه  و الرياضيات لدى طالب الصف الثال  املتوسط 

دم املنهج تبه التجرييب ؛  حبي  ّت توزيعهم على خ طالبًا وُاسُت( 62) يف املدينة املنورة على عينة 

يتني إحـداهما ةريبيـة درسـت وحـدة اهلندسـة التحليليـة باسـتخدام برنـامج         جممـوعتني متسـاو  

(G.S.P)        ت الدراسـة واأل رى ضابطة درسـت الوحـدة نفسـها بالطريقـة التقليديـة    وقـد توّصـل 

إىل أّن هناك فرقًا ذا داللة لصاحل اعموعة التجريبية   وقد أوصى الباح  بضـرورة تطبيـق هـذا    

عــام  وضــرورة تــدريب املعلمــني عليــه أثنــاء اخلدمــة   وقــد أوصــى بأهميــة       الربنــامج يف التعلــيم ال 

 .تعريف املعلمني والطالب املعلمني يف الكليات بالربامج التعليمية املتخصصة 

 :الدراسات األجنبية ( ب)

 (: Lester,1996) دراسة ليسرت ( 25)

ــاء             ــية  والبنـ ــة اهلندسـ ــاب املعرفـ ــني اكتسـ ــة إىل حتسـ ــدفت الدراسـ ــي والـــتخمني   هـ اهلندسـ

( 47)  وتكونــت العينــة مــن   G.S.P ))اهلندســي مــن  ــالل اســتخدام برنــامج الرســم اهلندســي    

اســتخدمت مــد ل  تقســيمهن إىل جممــوعتني ةــريبيتني  طالبــة هندســة يف مدرســة ثانويــة  ّت

  و جمموعـــة ضـــابطة  G.S.P ))الــتفكري االســـتنتاجي مــن  ـــالل  برجميــة الرســـم اهلندســـي   

ــتخدمت  ــد        اسـ ــل وبعـ ــيلية قبـ ــارات حتصـ ــق ا تبـ ــار   وّت تطبيـ ــة والفرجـ ــم واملنقلـ ــطرة والقلـ املسـ
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املعاجلــة وأتــارت نتــائج حتليــل التبــاين املتعــدد وحجــم األثــر إىل  أّن الطالبــات يــتعّلمن مهــارات        

اهلندســـة بكفـــاءة أكـــرب   ويســـتوعت املفـــاهيم مبســـتويات عليـــا نتيجـــة معاجلـــة استبصـــارات           

ــك   ــول األتـ ــة حـ ــتخدام  ديناميكيـ ــية باسـ ــج    G.S.P ))ال اهلندسـ ــرورة دمـ ــة بضـ ــت الباحثـ وأوصـ

التكنولوجيــا املعرفيــة يف مــنهج الرياضــيات وإعــداد املعلمــني لتطبيــق اهلندســة مبهــارة مــن أجــل        

 .  إحداث التعّلم املطلوب لدى الطالبات

 (: (Burkhead , 1998دراسة بوركهيد  ( 26)

ــة ت        ــة إىل التحقـــق مـــن كيفيـ ــة   هـــدفت الدراسـ ــة الرياضـــية لـــدى طـــالب املرحلـ ــوير املعرفـ طـ

  الثانويــة يف الواليــات املتحـــدة األمريكيــة يف هندســـة القطــوع املخروطيــة باســـتخدام برنــامج      

(G.S.P)          بالتزامن مع استخدام السـبورة الذكيـة وقـد اسـتخدم الباحـ  املقـابالت الفرديـة مـع

ملالحظـة االستكشـافات    ؛  لكـل مقابلـة  طالب    وذل  ملـدة سـاعتني   ( 3)عينة الدراسة املكونة من 

 .G.S.P ))اهلندسية اليت قام بها الطالب   وقد توصل الباح  إىل فعالية برنامج 

 ( : Melczarek, 1998)دراسة ميلتشاريك(  27)

هـدفت الدراسـة يف جـزء منهـا إىل استقصـاء  أثــر أنشـطة حـل املشـكالت باسـتخدام برجميــة                

علــى االســتعداد الــذاتي للــتعلم   وتكونــت عينــة الدراســة مــن ســبعة     (  G.S.P) الرســم اهلندســي

كمجموعة ةريبيـة  بطريقة عشوائية صفوف ثانوية تتعلم اهلندسة   وّت ا تيار ستة صفوف 

تلقت املعاجلة يف لترب احلاسوب الرياضي مـرة واحـدة يف األسـبوع وملـدة سـتة أسـابيع   مارسـوا        

  أمـا    (G.S.P)ة الستخدامها مع برجمية الرسم اهلندسي املصمم فيها أنشطة حل املشكالت   

اعموعـــة الضـــابطة فدرســـوا نفـــس احملتــــوى بطريقـــة تقليديـــة   واســـتخدم الباحـــ  مقيــــاس         

ــتعلم   ــذاتي للـــــ ــتعداد الـــــ ــاس  SDLRSاالســـــ ــو   Fennema-Shermanومقيـــــ ــاه  ـــــ لالةـــــ

     (G.S.P)اهلندسـي  ملواقف الطالب ةاه برنامج الرسـم   إضافة الستخدام مقياس   الرياضيات

 : وأتارت النتائج إىل

علـى االسـتعداد      (G.S.P)عدم وجود أثـر دال إحصـائيًا لنشـاطات حـل املشـكالت باسـتخدام       -

 .الذاتي للتعلم 

   (G.S.P)وجــود داللــة إحصــائية بــني اةاهــات الطــالب  ــو احلواســيب واةاهــاتهم  ــو          -

 .   (G.S.P)الةاهات  و إىل اوُتعزى 

ــة  بــني اســتخدام    وجــ -   واالســتعداد الــذاتي للــتعّلم   مــن      (G.S.P)ود عالقــة ارتبــاط إجيابي

 .  (G.S.P) الل التأثريات الوسيطة للمواقف ةاه
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 (:Gerretson,1999) دراسة غرييستون (  28)

هــدفت هــذه الدراســة إىل استقصــاء أثــر البيئــة اهلندســية الديناميكيــة التعليميــة علــى أداء            

معلمــًا للمرحلــة األساســية   ّت  ( 52)مــني يف املهمــات املتشــابهة   وتكونــت عينــة الدراســة مــن   املعل

عشــوائيًا علــى جممــوعتني يف مســاق أســاليب الرياضــيات   وت ا تبــارهم قبليــًا  توزيعــًا  تــوزيعهم 

التجريبية يف لترب احلاسوب واستخدموا اعموعة  باستخدام ا تبار حتصيلي   حي  درست 

الضـابطة بالطريقـة التقليديـة   ًت تطبيـق اال تبـار القبلـي        اعموعة  ودرست   (G.S.P) فيه 

على جمموعيت الدراسة   ولقد أظهر عدم تكافؤ اعموعتني واستمر تطبيـق التجربـة ملـدة ثـالث     

وجـود فـرق دال يف الـتعّلم بـني       جلسات   ّت بعدها ا تبار العينـة بعـديًا وأظهـرت نتـائج الدراسـة      

 .اعموعتني ولصاحل اعموعة التجريبية اليت تعلمت يف البيئة اهلندسية الديناميكية 

 (: July ,2001)دراسة جوالي( 29)

   هــدفت الدراســة إىل استقصــاء أثــر البيئــة التدريســية املســتندة لربنــامج الرســم اهلندســي       

G.S.P))   طالبــًا مــن الصــف  ( 18)مــن  علــى تعّلــم اهلندســة ثالثيــة األبعــاد وتكونــت عينــة الدراســة

لتكــوين وحتليــل تصــور ثنــائي األبعــاد ألتــكال ثالثيــة     G.S.P ))العاتــر   اســتخدموا برنــامج  

ــل      األبعـــاد   وقـــد اســـتخدم ا تبـــارات لقيـــاس القـــدرة املكانيـــة ثالثيـــة األبعـــاد ومســـتوى فـــان هايـ

ًا يف نتائج الطـالب  للتفكري اهلندسي با تبارات قبلية وبعدية   وقد الح  الباح  حتّسنًا كبري

 G.S.P ).  )يف اال تبارات البعدية نتيجة استخدام برنامج 

 :( Harper, 2002)دراسة هاربر ( 31)

هدفت  إىل حتديد املعرفة لـدى معلمـي املـدارس األساسـية مـا قبـل اخلدمـة بشـأن التحـويالت              

اســتخدام برجميـــات   اهلندســية   وأنــواع التفــاعالت الـــيت يعرفهــا معلمــو مــا قبـــل اخلدمــة لــدى        

اهلندسة الديناميكية   والتغريات اليت تطرأ يف معرفـة املعلمـني خبصـوص التحـويالت اهلندسـية      

 الل وبعد التدريس   وتكونت العينة من أربعة معلمني ما قبل اخلدمة للمرحلة األساسية   وّت 

  واســتمرت     (G.S.P)إجــراء مقابلــة مــع كــل طالــب قبــل وبعــد ثــالث جلســات تدريســية  مــع           

املقابالت واجللسـات ملـدة سـاعة ونصـف   كمـا جـرى تصـويرها بالفيـديو   و ـالل هـذه املقـابالت            

أكمل الطالب سلسلة من مهام التحويل اهلندسي   وت تطوير دراسات حالة فردية لكل مشارك 

   (G.S.P)تفّصل معرفة كل مشارك واليت عرضها  الل املهام   وتطرح تقسيما لتفاعالتهم مع 

 الل اجللسات والتطور والتحسن الذي يبدونه لدى إكمال مهام املقابلة واتتملت أهم النتائج 

على تطّور مفردات الطالب حبي  اتـتملت علـى مصـطلحات رياضـية   واسـتطاع الطـالب تكـوين        

الصــورة الذهنيــة املنعكســة ومســار االنعكــاس باالســتناد خلصــائص االنعكــاس  واســتخدام املتجــه   
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ةــاه االنتقــال وحجمــه    وتعريــف مركــز الــدوران وزاويــة الــدوران    مــن أجــل حتديــد        لتمثيــل ا

 .الشكل بصورته الدورانية 

 (:Eraso, 2007) إيراسو دراسة( 31)

 التحليلي واالستدالل البصري االستدالل بني الربط أثر معرفة إىل الدراسة هذه هدفت           

 بيئـة  يف واليـدويات    Sketchpad (GSP) بـاد  كت سـ  احلاسوبي الربنامج استخدام  الل من

 عينــة تكونــت. العاتــر الصــف طــالب لــدى املكــاني البصــري التصــور تنميــة علــى بنائيــة تعليميــة

 هـم    فلوريـدا  بوالية املقاطعات بإحدى العاتر الصف طالب من طالبة و طالبًا( 64) من الدراسة

 عـدد  بلـة  ضـابطة : األوىل جمموعـات  ثـالث  إىل تقسـيمهم  ت طالبة( 37) و طالبًا ( 27) عن عبارة

 عــــدد بلـــة  ةريبيـــة  والثانيـــة  طالبـــة  ( 13) و طــــالب( 8) وهـــم  مشـــرتكاً ( 21)فيهـــا  املشـــرتكني 

 عـدد  وبلـة  أيضـاً  ةريبية والثالثة طالبة ( 12)و طالب( 11) وهم مشرتكًا( 22) فيها املشرتكني

 الضــــابطة اعموعـــة  درســــت. لبـــة طا( 12) و طــــالب( 7) وهـــم  مشــــرتكًا( 21) فيهـــا  املشـــرتكني 

 ونظريــات واعســمات  الرباعيــة  واألتــكال والتحــويالت  والتــوازي  والتعامــد املثلثــات   صـائص 

 احلاســوبي  الربنــامج  علــى  واملعتمــد الدراســية  الســنة  بدايــة  يف املقــرر املــنهج  باســتخدام  الــدائرة

Cognitive Tutor وفـــق قـــدمًا لســـريا الطالـــب وعلـــى مســـبقًا معـــدة دروس يتضـــمن والـــذي 

 الضــابطة عــن متيـزت  فقــدالتجريبيتـان   اناعوعتــ أّمـا . حاســوب طالـب  لكــل ُوّفـر  وقــد  طواتهـا  

ــدهم ــام ابتزويـ ــرتبط مبهـ ــتدالل تـ ــري باالسـ ــي  البصـ ــافة والتحليلـ ــ إىل باإلضـ ــتخد اأّنهمـ  متا اسـ

 موعة اع ومتيزت  Cognitive Tutor من بداًل  واليدويات    Sketchpad باد سكت  برنامج

 األنشـطة  بتصميم يقوم األوىل التجريبية اعموعة يف الطالب بأّن الثانية عن األوىل التجريبية

ــاد ســكت  يف ــا الصــفر  مــن ب  بعــض تتضــمن األنشــطة فــإّن الثانيــة التجريبيــة اعموعــة يف وأّم

 املكـاني  البصري للتصور بريدو ا تبار باستخدام البيانات مجع ّت. للطالب املساعدة التوجيهات

(PSVT )  ــتخدم والـــــذي ــار ُاســـ ــي كا تبـــ ــدي قبلـــ ــل يف وبعـــ ــن كـــ ــة مـــ ــابطة اعموعـــ    الضـــ

 حتليـل  يف املمثـل  الكمـي  التحليـل  مـن  كـل  الدراسـة  اسـتخدمت  وقـد . التجريبيتني واعموعتني

ــاد  ســكت  وملفــات واملالحظــات  املقــابالت  نتــائج حتليــل املتمثــل النــوعي والتحليــل التبــاين   ب

 وجود وعدم للجنس  تعود دالة فروق وجود الكمي التحليل نتائج أظهرت وقد. قدمةامل واملشكالت

 الــذين مــن مشــرتكًا 33 مــن جزئيــة جمموعــة حتليــل ّت وعنــدما. اعموعــة لعامــل تعــود فــروق

 إحـدى  يف الـذكور  اسـتفادة  إىل النتـائج  أتـارت   %51 من أقل القبلي اال تبار يف نتائجهم كانت

 أن أظهـرت  فقـد  النـوعي  التحليـل  نتـائج  أّمـا . التجربة من كبري بشكل يتنيالتجريب اعموعتني
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ــ البصــرية  ســرتاتيجياتاإل عمليــات  يف تطــورًا أكثــر  ّ كــن اإلنــاث  حلــل  املســتخدمة التحليليــة  ـ

 .الثالثي الفراغ مسائل

 (: (Idris ,2007دريس ادراسة ( 32)

علـى التحصـيل     G.S.P ))ندسـي   هدفت الدراسة إىل التحقـق مـن أثـر برنـامج الرسـم اهل            

الدراسـي ومســتويات فــان هايـل للــتفكري اهلندســي لـدى طــالب املرحلــة الثانويـة يف ماليزيــا   وقــد      

طالبــًا مــن إحــدى مــدارس كواالملبــور يف ماليزيــا   وقــد اســتخدم  ( 65) تكونــت عينــة الدراســة مــن 

   وأ ــرى G.S.P ) )  ســم اهلندســيالباحـ  املــنهج التجــرييب فمجموعــة درســت باسـتخدام الر  

بالطريقة التقليدية   وقد توّصل الباح  إىل وجود فروق يف النتائج ذات داللة لصـاحل اعموعـة   

وأيضــا تكونــت اةاهــات (G.S.P)  التجريبيــة الــيت درســت باســتخدام  برنــامج الرســم اهلندســي 

 .إجيابية لدى الطالب ةاه الرياضيات

 

 :لثاني التعليق العام على دراسات احملور ا

إىل معرفــة أثــر البيئــة اهلندســية الديناميكيــة ممّثلــة يف     ســعتمجيــع دراســات هــذا احملــور *          

فقـــد ( م 1776) علـــى حتصـــيل الطـــالب عـــدا دراســـة ليســـرت    (G.S.P)برنـــامج الرســـم اهلندســـي

كانــت تهــدف إىل حتســني اكتســاب املعرفــة اهلندســية والبنــاء اهلندســي والــتخمني اهلندســي        

فقد كانت تسعى إىل التحقق مـن كيفيـة تطـوير املعرفـة     ( م 1778) كذل  دراسة بوركهيد و

 .الرياضية 

فقــد كانــت ( م 1777) كانــت العينــة مكونــة مــن طــالب التعلــيم العــام عــدا دراســة غرييســتون   * 

فقـد كانــت تهــدف إىل حتديــد معرفــة  ( م 2112) تسـتهدف أداء املعلمــني وكــذل  دراســة هــاربر  

 . ما قبل اخلدمة للتحويالت اهلندسية املعلمني يف

 .كان املنهج املتبع يف تل  الدراسات هو املنهج  تبه التجرييب* 

استخدمت تل  الدراسات اال تبار التحصيلي كأداة جلمع املعلومـات عـدا دراسـة بوركهيـد     *

راسة جـوالي  فقد استخدمتا طريقة  املقابلة واملالحظة    ود(م2117)  إيراسو   ودراسة ( م 1778) 

ــاربر       ( م2111)  ــة هـ ــة األبعـــاد   ودراسـ ــة ثالثيـ ــارات القـــدرة املكانيـ ــتخدمت ا تبـ فقـــد  ( م2112) اسـ

 .استخدمت طريقة املقابالت  

        ودراســة هــاربر  ( م2111)مجيــع تلــ  الدراســات مكونــة مــن جممــوعتني عــدا دراســة جــوالي      *  

فقــد كانــت   ( م2117)  إيراســو  ســة  فقــد كانــت مكونــة مــن جمموعــة واحــدة أّمــا  درا      ( م 2112) 

 .ةريبيتني جمموعتني  ضابطة واحدة و جمموعة : مكونة من ثالث جمموعات
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فقـد كانـت   ( م 2117)ذكورًا عدا دراسة إيراسو  فراد العينة يف تل  الدراسات كانوا مجيع أ* 

 .فقد كانت إناثًا فقط ( م 1776) ذكورًا وإناثًا أّما دراسة ليسرت 

  ودراسـة أبـو    ( م 2111)أغلـب تلـ  الدراسـات كانـت أجنبيـة عـدا دراسـة املقـدادي          املالحـ  أنّ * 

 . فقد كانت هذه الدراسات عربية ( م 2111)   وكذل  دراسة الصاعدي ( م 2112) عّراق 

 

 :  أوجه التشابه واالختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية 

السـابقة يف كونهـا اسـتهدفت برنـامج الرسـم اهلندسـي        تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسـات .1 

(G.S.P)    لكن بشكل أكثر تفصياًل من تل  الدراسات  . 

ــة احلاليـــة  أنّ  . 2 ــن ال تـــدرس فاعليتهـــا وأثرهـــا علـــى        اســـتهدفت الدراسـ الـــربامج التفاعليـــة لكـ

 .حددها الباح     مكاناتالتحصيل بل ُتدرس للمقارنة بينها وفقًا إل

راسة احلالية ختتلف عن تل  الدراسـات يف املـنهج حيـ  تتبـع الدراسـة احلاليـة املـنهج        الد أنّ  .3

 .الوصفي املتمّثل يف حتليل احملتوى 

ــة الدراســة احلاليــة هــي بــرامج            أنّ   .4 عينــة تلــ  الدراســات مجيعهــا طــالب ومعلمــني لكــن عين

 .تفاعلية  ةإلكرتوني

ســتخدام  برنــامج  الرســم إجرائــي متكامــل ال مل جيــد الباحــ  يف تلــ  الدراســات إعــداد دليــل  .5

 . ستخدامهوكذل  مل جيد برناجمًا تدريبيًا متكاماًل ال   (G.S.P) اهلندسي 

 .ولعل ذل  كان أحد دوافع ا تيار موضوع هذه الدراسة 

 :مدى االستفادة من الدراسات السابقة يف الدراسة احلالية 

ــه  احلاليــة مــن حيــ     بــدأت الدراســة   حتديــد مشــكلة البحــ  بوضــوح حيــ     .1 انتهــت ب

اليت كانت توصي بضرورة توعية املعلمـني بـالربامج التفاعليـة       الدراسات السابقة 

 .وكيفية استخدامها 

 .حتديد أدبيات الدراسة املالئمة للدراسة احلالية  .2

 .كيفية بناء أدوات الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها  .3

ودراسات توصي بدراسة الـربامج التفاعليـة     االهتداء إىل مصادر  ومراجع   وحبوث   .4

 .وافق مع منهجية الدراسة احلالية بشكل يت
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 إجراءات الدراسة

   : متهيد

جمتمعها وعينتها  كذل  ّت  حّددمنهج الدراسة املالئم   و الباح  يف هذا الفصل عرض        

اســتعراض أداة   و مــواد الدراســة وإعــدادها مــع إيضــاح كيفيــة التحقــق مــن ثبــات وصــدق تلــ       

  وحتديـد املعاجلـة اإلحصــائية   األدوات   وّت أيضـًا عـرض اخلطــوات اإلجرائيـة لتطبيـق الدراســة     

 .املناسبة 

 :  Study Methodمنهج الدراسة 

حبسب طبيعة الدراسة احلالية فقد ّت استخدام املنهج الوصفي املتمثل يف حتليـل احملتـوى         

أســـلوب ُيســتخدم يف البحــوث بغـــرض الوصــف املوضـــوعي    " بأّنــه  ( م 2114) والــذي ّعرفــه النـــذير   

ريح لبيانات أو معلومات يتّم تبادهلـا باسـتعمال بعـض اإلجـراءات الكميـة        املنّظم للمضمون الص

ــة           ــف بالدقـ ــني يّتصـ ــوى معـ ــمون حمتـ ــأن مضـ ــتنتاج بشـ ــل االسـ ــلوب إىل جعـ ــ  األسـ ــدف ذلـ ويهـ

  حيــ  قــام الباحـــ   بــإجراء حتليــل حملتــوى بـــرامج العينــة وفــق حمـــاور         117ص". واملوضــوعية  

بطاقــة مــن إعــداد الباحــ     و  حتديــد أفضــل تلــ        حــددها   ومــن ثــم  ّت إجــراء مقارنــة وفــق      

( م2118)يف مجيـع احملــاور      وقــد عــّرف محــودي   و الـربامج يف درجــة االحرتافيــة يف كــل حمــور  

بأّنهــا مقابلــة األحــداث   واآلراء بعضــها بــبعض لكشــف مــا بينهــا مــن وجــوه تــبه     " تلــ  املقارنــة 

  73ص ."وا تالف 

 :  Study  Population  جمتمع الدراسة   

هــو النطــاق الــذي يشــمل مجيــع مفــردات    "بأّنــه  جمتمــع الدراســة  ( م 2116) ملحــم  يعــّرف       

   121ص   ". الظاهرة اليت يقوم الباح  بدراستها

ــة                ــة التفاعليــ ــع الــــربامج اإللكرتونيــ ــة علــــى مجيــ ــة احلاليــ ــع الدراســ ــتمل  جمتمــ ــد اتــ وقــ

 .املستخدمة يف تدريس الرياضيات 

 :   Study Sample   الدراسةعينة 

 " .جـزء مـن اعتمـع األصـلي     " بـأّن عينـة الدراسـة هـي     ( م 2111) يذكر عبيدات وأبـو السـميد      

 71ص

 : مكونة من مخسة  برامج هي(  قصدية ) ويف الدراسة احلالية  تكونت العينة من  عينة عمدية   

  Geometer's Sketch Pad (G.S.P)–Geonext—Geogebra -2plus   Cabri  - 

C.a.R.)  ) compasses and a ruler. 
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نرتنـت ولتطبيقاتهـا املتنّوعـة يف    إلومربر ا تيار تلـ  الـربامج إلمكانيـة توّفرهـا علـى تـبكة ا            

مناهج الرياضـيات املطـّورة   وقـد ّت تصـميم دليـل إجرائـي إلكرتونـي   وبرنـامج تـدرييب إلكرتونـي            

 .خدامه يف مناهج الرياضيات املطّورة  كن است (G.S.P)  لربنامج 

 :     Study  Tool أداة الدراسة وإعدادها  

 :لتحقيق هدف الدراسة األول املتمّثل يف التالي        

التفاعليـــة   واملمّثلـــة يف الـــربامج   اإللكرتونيـــةاملتـــوفرة يف بـــرامج الرياضـــيات   مكانـــاتحتديـــد اإل

 :اآلتية

    (G.S.P)  –Geonext  — Geogebra -2plus   Cabri  - C.a.R.)  ) . 

وسـيّتم عـرض وصـف     قام الباح  بإعـداد أداة ؛ لتحقيـق ذلـ  اهلـدف واألسـئلة املتعلقـة بـه                

 :لألداة   وكيفية التحقق من صدقها  وثباتها على النحو التالي 

 :وصف األداة : أواًل 

 :بعة حماور على النحو التالي مكونة من أر" بطاقة مقارنة " األداة عبارة عن        
 .عبارة  ( 34)عامة  إمكانات:  احملور األول  

 .عبارة ( 41)الرسم  إمكانات: احملور الثاني  

 .   عبارات ( 11)التحكم يف الرسم  إمكانات:  احملور الثال   

 . عبارة( 28)القياس واجلرب  إمكانات: احملور الرابع  
ة بأّنها اخلاصية اليت يؤدي استخدامها إىل توّفر صفة االحرتافية ويقصد الباح  باإلمكاني      

 .يف الربنامج   ويقصد بدرجة االحرتافية هي درجة إتقان أداء املهمة بأقل وقت وجهد ممكن 

املكـّون مـن مخسـة  يـارات توّضـح       (  (Likertوقد صّمم الباحـ  بطاقـة املقارنـة مبـدّرج ليكـرت        

 :مج من برامج العينة  كاآلتي درجة االحرتافية لكل برنا

 : ( 1)جدول   
 ترميز بطاقة املقارنة ونقاطها  

 درجة االحترافية

 ونقاطها

ممتازة 

 نقاط( 5)

 جيدة

(4) 

 نقاط

 متوسطة

(3) 

 نقاط

 ضعيفة

(2) 

 نقطة

 منعدمة

(1) 

 نقطة واحدة

 5 4 3 2 1 رمزها

قق املطلوب بفتح نافـذة واحـدة أو نافـذتني    الذي يؤدي املهمة موجود    وظ األمرتعين أّن : ممتازة      

   .(   طوة واحدة أو  طوتني) كحد أقصى  أي 
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ثـالث  ) الذي يؤدي املهمـة موجـود   وظقـق املطلـوب بفـتح   ثـالث نوافـذ  أي         األمر تعين أّن: جيدة      

 (. طوات 

 أكثر من ثالث نوافذ  أي الذي يؤدي املهمة موجود   وظقق املطلوب بفتح   األمرتعين أّن : متوسطة  

 (.أكثر من ثالث  طوات ) 

الذي يؤدي املهمة غري موجـود   ولكـن باإلمكـان حتقيـق املطلـوب باالسـتفادة        األمرتعين أّن   : ضعيفة  

 .آ ر  مرأمن 

 . الذي يؤدي املهمة غري موجود   وال  كن حتقيق املطلوب  األمرتعين أّن : منعدمة 

ويقصـد بهــا جممـوع نقــاط   " درجـة االحرتافيــة املتـوّفرة يف الربنــامج   " لح اسـتخدم الباحـ  مصــط       

 .درجات االحرتافية املتحّققة يف الربنامج 

األطـالع علـى أدبيـات     قـام الباحـ  بإعـدادها بعـد     مكاناتتكونت بطاقة املقارنة من جمموعة من اإل     

عـدم إدراج بعـض    مكانـات ء إعـداد اإل دراسة كل برنامج على حـدة   ولقـد راعـى الباحـ  أثنـا      الدراسة و

النظريــات كنظريــة فيثــاغورث باعتبــار أّن إمكانيــة رســم مســتقيم عمــودي علــى مســتقيم آ ــر يــؤدي      

وُيقصـد بـه إجـراء انسـحاب بُبعـد معـني       " انسـحاب باةـاه قطـيب   "واسـتخدم الباحـ  مصـطلح       املهمة

ة على الكائن  الذي قد يكون نقطة ؛ للدالل" عنصر " وبزاوية معينة   وكذل  ّت استخدام مصطلح 

يف جمـــال اهلندســـة املســـتوية ويف القيـــاس ويف بعـــض   مكانـــاتأو تـــكل هندســـي أو نـــّص   وأن تكـــون اإل 

أساســيات اجلــرب  والـــيت تتفــق مـــع طبيعــة بـــرامج العينــة    ولقـــد ســعى الباحـــ  إىل مشوليــة تلـــ          

 ( .  137، ص (  2)ملحق ) قدر اإلمكان  مكاناتاإل

 :قد حلل الباح  برامج العينة وإصدارتها املوّضحة يف اجلدول التالي و         

 : ( 2)جدول   

 برامج العينة وإصدارتها 

 رقم اإلصدار الربنامج

Geogabra 4.2 

C.a.R. 9.4 

Geonext 1.73 

Cabri2 Pluse 1.4.3 

G.S.P 4.06 
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 :صدق األداة : ثانيًا 

ــالتحقق مــن صــدق األ           ــة  ) داة قــام الباحــ  ب ــارات    ( بطاقــة املقارن ــيم عب بإعــداد اســتمارة حتّك

  وقام بعرضها علـى جمموعـة مـن احملّكمـني املتخصصـني يف طـرق        (121، ص   (  1)ملحق ) البطاقة 

 ( . 143، ص  (  3)ملحق  ) تدريس الرياضيات ويف تقنيات التعليم 

 :ّكمون على النحو التالي ولقد كانت أبرز املالحظات واملرئيات اليت اقرتحها احمل    

  إعادة الصياغة اللغوية لبعض العبارات. 

  حذف بعض العبارات املتشابهة مع العبارات األ رى. 

  الرسم إمكانات" إىل احملور الثاني " لعامة ا مكاناتاإل" نقل بعض العبارات من احملور األول".  

  إضافة بعض العبارات على حماور البطاقة. 

 كـأن تكـون عبـارات القيـاس     " القيـاس واجلـرب    إمكانـات " ارات احملور الرابع تنظيم وترتيب عب

 .مرّتبة تليها عبارات اجلرب 

  االقرتاح حبذف بعض العبارات اليت يصعب حتديد درجة احرتافيتها   . 

 :ثبات األداة : ثالثًا

 نفـس  ُتعطـي  تكان إذا( : "  226م   ص 2114) ذكر طعيمة  كما ثابتة القياس أداة ُتعّد       

 ." الشروط نفس وحتت املفحوصني نفس على تطبيقها تكرر إذا   النتائج باستمرار

 :قام الباح  حبساب ثبات األداة وفقًا للخطوات التالية        

إجراء التحليل األول املتمّثل يف وضـع درجـة االحرتافيـة لكـل برنـامج يف كـل حمـور    وبعـد         (  1)

ياًل ثانيــًا لعمليــة  وضــع درجــة االحرتافيــة لكــل برنــامج يف كــل    مضــي تــهر  أجــرى الباحــ  حتلــ 

 .حمور 

 :حساب نسبة االتفاق بني التحليل األول والثاني وفق املعادلة التالية ( 2)

 

  

 

 

 

 ( 81هـ   ص 1427الشهري   )                                                                         

 

 

 

  111×                                                                            =نسبة االتفاق 
 عدد العبارات المتفق عليها            

 عدد العبارات غير المتفق عليها+ العبارات المتفق عليها  عدد             
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 :( 3)جدول   

 نسبة االتفاق بني عملييت التحليل األول والثاني للباح  

 احملور

اجملموع الكلي 

لعدد عبارات 

 احملور

عدد العبارات 

 املتفق عليها

نسبة االتفاق بني 

 التحليل األول والثاني

 %71018 31 34 العامة مكاناتاإل

 % 75 38 41 الرسم إمكانات

 %71 7 11 التحكم بالرسم إمكانات

 %72086 26 28 القياس واجلرب اتإمكان

 %72086 114 112 مجيع احملاور

 يتضح  من اجلدول  السابق  أّن نسبة االتفاق  يف  حماور  البطاقة  ترتاوح  ما بني       

وهـي متّثـل نسـبة ثبـات جيـدة لثبــات      %( 72086)ونسـبة االتفـاق يف مجيـع احملـاور     %  (  75-%  71) 

 .حتليل احملتوى 

 :الباح  نسبة درجة االحرتافية املتوفرة يف اجلدول التالي  وقد وصف  

 :(4)جدول   

 وصف نسبة درجة االحرتافية املتوفرة

 وصف درجة االحرتافية املتوفرة نسبة درجة االحرتافية املتوفرة

 ممتازة %111إىل % 81من 

 جيدة % 81أقل من إىل % 61من 

 متوسطة  % 61أقل من إىل % 41من 

 ضعيفة %  41أقل  من و% 21من 

 منعدمة 21%
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 :materials   Study  مواد الدراسة وإعدادها 

لتحقيق أهداف الدراسة وأسئلتها قام الباح  بإعـداد وتصـميم مـواد الدراسـة واملتمّثلـة يف              

 .    وكذل  تصميم الربنامج التدرييب له  (G.S.P)   الدليل اإلجرائي لربنامج

- :   Procedural Manualإلجرائي   الدليل ا: أواًل 

؛ لتحقيــق اهلــدف الثــاني مــن    (G.S.P)   جلربنــام إجرائــي قــام الباحــ  بتصــميم دليــل       

 :  السؤال الثاني واملتمثل يف عنالدراسة وإجابة 

 ؟ (G.S.P)  إلجرائي املقرتح الستخدام برنامجما الدليل ا

 :العالقة   اّطلع الباح  على املواقع اإللكرتونية ذات    

 :على موقع غندورة اإللكرتوني  Geogebraالدليل اإلجرائي لربنامج *

http://www.aghandoura.com/geogebra/TATBEEK/TATBEEKAT.htm" " 

 :على موقع غندورة اإللكرتوني    (.C.a.R)جالدليل اإلجرائي لربنام* 

"http://www.aghandoura.com/CAR/kwaem/file/file.htm"  " 

   :على املوقع اإللكرتوني لشبكة الراصد السعودي  ActivStudioالدليل اإلجرائي لربنامج  *
http://www.alrassed.com/vb""/ 

 :على الرابط  4sharedمن موقع حتميل  (G.S.P)  برنامج * 

http://www.4shared.com/file/aEcgh25B/___2.html 
     

 :وعرض الباح  العناصر التالية

  مقدمة. 

  تعريف بالربنامج. 

  كيفية حتميل الربنامج  (G.S.P) 

  الشاتة الرئيسة. 

  أجزاء واجهة الربنامج. 

  ( منطقة العمل ) لوحة الرسمWork area . 

  تريط األدواتTools . 

  لوحة النصText  . 

  تريط القوائمMenus . 

  وظائف زر الفأرة األ ن. 
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 ات فيديو بعض من استخدامات الربنامج ّت عرضها يف ملف. 

 ولقد قام الباح  بعرض وترح تل  العناصر بالتفصيل   

 (  .  147 ، ص (  4)ملحق )  

 

 :ضبط  وحتكيم الدليل اإلجرائي  

قـام الباحـ  بعـرض    .  للتحقق من صدق الدليل اإلجرائـي  ؛ وذلـ  بـأّن يقـيس مـا ُوضـع لـه                 

 يف  املـادة    ويف التقنيـات التعليميـة      الدليل اإلجرائي  على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني

 .(    143، ص  ( 3)ملحق )  وكذل  املتخصصني يف جمال التدريب الرتبوي 
حيــ  صــمّم الباحــ  اســتبانة حتــوي مجيــع عناصــر الــدليل اإلجرائــي وطلــب مــن احملكمــني              

ــتّم حتكــيم مــدى وضــوح   ومشوليــة تــرح تلــ  العناصــر  ويف حالــة عــدم الوضــوح والشــمولي         ة ي

 .  (    314 ، ص(  5)ملحق ) إيضاح ذل   

 

 :نقاط تقّيد بها الباح  عندما صّمم الدليل اإلجرائي 

دراسة  كيفية تصميم األدلة اإللكرتونية من  الل االطالع علـى  املواقـع اإللكرتونيـة سـابقة     . 1

 .الذكر 

كاماًل جبميع عناصره    وآلية  بطريقة احرتافية واإلملام به إملامًا  (G.S.P)   دراسة برنامج. 2

 .عمله 

 .لكل عنصر من عناصر الربنامج   العرض والشرح الوايف    والشامل.  3

 .تدعيم الشرح بالصور ؛ ليسهل على املستخدم فهم  واستيعاب الشرح . 4

ــادة التوضــيح           . 5 ــًا يــتّم عــرض أكثــر مــن مثــال لزي ــة التوضــيحية لكــل أداة وأحيان عــرض األمثل

 .والشرح 

 .سهولة لغة الشرح واإليضاح . 6

 .احلرص على ترابط أفكار مكونات العنصر . 7

التوسع يف ترح وعرض بعـض القـوائم الـيت عـن طريقهـا يسـتطيع املسـتخدم تنفيـذ وتصـميم          . 8

 .األنشطة املختلفة 

 .الدقة  والبساطة يف عرض الشرح . 7

 .تخدام وظائف زر الفأرة األ ن التنويه لوجود طرق بديلة آللية العمل مع إيضاحها كاس. 11
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علـى النحـو   " الـدليل اإلجرائـي اإللكرتونـي    " كانت أبرز مالحظـات   ومرئيـات احملكمـني علـى         

 :التالي 

  اقرتح بعض احملكمني إضافة بعض التطبيقات التوضيحية لشرح بعض األوامر. 

 ت كانت بعض الشروحات التوضيحية تستلزم إرفاق صور توّضح تل  الشروحا. 

  تغيري وتعديل مقرتح لبعض العبارات اليت وردت أثناء ترح وعرض عناصر الربنامج. 

 .لتحقيق الصدق الظاهري للدليل ؛  ولقد راعى الباح  تل  املقرتحات   واملرئيات       

 :( Training program )الربنامج التدرييب:ثانيًا 

ــامٍج  تــدرييب    قــام الباحــ        ــامجبتصــميم برن ؛  لتحقيــق اهلــدف الثالــ  مــن    (G.S.P)  لربن

 :السؤال الثال    واملتمّثل يف  عنالدراسة وإجابة 

 ؟ (G.S.P)   :ما الربنامج التدرييب املقرتح الستخدام برنامج 

م   ؛  ٥٠٠٢   الطعـاني  ؛ م  ٥٠٠٥   األمحـد   ) بـالرجوع لألدبيـات   والدراسـات ذات العالقـة       

؛ نــوال املشــيخي    هـــ  1431؛ املــالكي     هـــ1431؛ العنــزي   هـــ   1427م ؛ املشــيخي   2117عبيــدات   

فقد خّلص الباحـ  أهـم  طـوات وإجـراءات تصـميم الـربامج التدريبيـة علـى النحـو          ( . هـ   1432

 :التالي 

أّن  يتّم تصميم الربنامج وتنفيذه تقنّيًا   وذل  ليسهل علـى املـدّرب واملتـدرب التعامـل مـع       -

 .مج   ولكي ظقق الربنامج التفاعل املطلوب إجراءات الربنا

أّن يتّم تقسـيم الربنـامج إىل وحـدات تدريبيـة كـل وحـدة مكونـة مـن عـدة جلسـات تدريبيـة             -

 .مع مراعاة التتابع والتكامل بني تل  الوحدات 

توضــّيح اهلــدف العــام مــن إقامــة الربنــامج   وكــذل  األهــداف التفصــيلية للربنــامج مــع     -

 .  األهداف قائمة على االحتياجات التدريبية للمتدربني مراعاة أن تكون تل

 .حتديد الفئة املستهدفة من الربنامج  -

 .حتديد املدة الزمنية لتطبيق الربنامج  -

 .إيضاح األساليب التدريبية بشكل عام  -

 .إيضاح املواد واألجهزة التدريبية املستخدمة يف الربنامج  -

التقســـيم الـــزمين لتنفيـــذ كـــل وحـــدة   حتديـــد حمتويـــات الربنـــامج حبيـــ  ظتـــوي علـــى  -

تدريبية وعدد جلساتها   وكذل  عـرض موضـوعات كـل وحـدة تدريبيـة   وزمـن التنفيـذ        

 .املقرر لذل  
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مــع حــرص الباحــ  علــى االلتــزام بــالتخطيط   والتنفيــذ   والتقــويم بشــكل تكــاملي    ويتــابع        

ومكونـات كـل وحـدة     الباح  تصوره ومقرتحه ؛ خلطوات تصميم الربنامج بعرضه مسـتلزمات 

 :تدريبية على النحو التالي 

 .املدة الزمنية  لتنفيذ الوحدة  التدريبية -

 .عدد جلسات الوحدة التدريبية -

 .موضوعات الوحدة التدريبية -

 .األساليب التدريبية املناسبة لتنفيذ الوحدة التدريبية -

 .يبية األدوات واألجهزة التدريبية املناسبة لتنفيذ الوحدة التدر-

عــرض أهــداف كــل جلســة واإلجــراءات التدريبيــة اخلاصــة بهــا مــن أوراق عمــل    وكــذل    -

 .املادة العلمية لكل ورقة وُتعرض إلكرتونيًا بعد احلوار واملناقشة  

 .ممارسة التقويم سواء عن طريق املناقشة واحلوار أو الواجبات املنزلية -

 .كاملة يف نهاية الربنامج  ضرورة تزويد املتدربني باملادة التدريبية -

 (. 317، ص    (  6)ملحق )وقد ّت توضيح تل  اخلطوات بالتفصيل يف  

 :ضبط  وحتكيم الربنامج التدرييب 

بعـــد تصـــميم الربنـــامج التـــدرييب ّت التأكـــد مـــن صـــالحيته وصـــدقه يف حتقيـــق أهدافـــه            

ملعرفة آرائهم   ومقرتحـاتهم  .  (  143  ،  ص   ( 3)ملحق ) وذل  بعرضه على جمموعة من احملكمني 

 :حول 

  مناسبة أهداف الربنامج وارتباطها باحملتوى. 

  مناسبة زمن الربنامج للمحتوى. 

 . بطريقة سلسة    وبأفكار مرتابطة (G.S.P)  صالحية الربنامج إليضاح استخدام برنامج 

  وضوح ومشولية األنشطة التدريبية الستخدام برنامج (G.S.P) . 

  مناسبة األنشطة التقو ية. 

ــرباء          ــن اخلــ ــة مــ ــى جمموعــ ــا علــ ــتبانة    ووزعهــ ــ  يف اســ ــاغها الباحــ ــاط صــ ــع تلــــ  النقــ مجيــ

صني يف جمال التدريب الرتبوي  ختواملتخصصني يف  املادة ويف التقنيات التعليمية   وكذل  امل

 .  ( 434، ص   (  7)ملحق ) 

 :مّثل يف النقاط التاليةوقد كانت أهم مرئيات ومقرتحات احملكمني تت   

 .تعديل زمن تنفيذ ورقة العمل لزمن يتناسب مع طبيعة النشاط  -

 .تفصيل  طوات بعض أوراق املواد التعليمية املصاحبة ألوراق العمل -
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 .تعديل مقرتح لصياغة بعض أهداف اجللسات التدريبية -

الظــاهري للربنــامج   ولقــد راعــى الباحــ  تلــ  املقرتحــات ؛ ســعيًا منــه لتحقيــق الصــدق            

 .التدرييب 

 

 : خطوات تطبيق الدراسة

قام الباح  بدراسة حتليلية لربامج العينة ممّثلة يف  التعرف على مكونات و صائص و آليـة  * 

 .عمل كل برنامج 

ــل   *  كــل برنــامج   ووضــعها يف اســتمارة لتحكيمهــا مــن قبــل      إمكانــاتحصــر العبــارات الــيت متّث

 .ق تدريس الرياضيات ويف تقنيات التعليم املتخصصني يف املناهج وطر

بعد االنتهاء من حتكيم عبارات بطاقة املقارنة   قام الباح  بالتحليـل األول  املتمّثـل يف وضـع    * 

 .درجة االحرتافية املناسبة لكل برنامج 

بعد مضي تهر  من التحليل األول أعاد الباح  عملية التحليل للمرة الثانية   وحساب نسبة * 

 .تفاق إلجياد ثبات البطاقة اال

 .بعد التحقق من صدق    و ثبات البطاقة قام الباح  بتعبئتها * 

 ( . G.S.P) قام الباح  بتصميم دليل إلكرتوني لربنامج* 

ــة مــــن املتخصصــــني يف طــــرق تــــدريس          *  ــرض الباحــــ  الــــدليل اإللكرتونــــي علــــى جمموعــ عــ

 .لرتبوي ؛ للتحقق من صدق الدليل الرياضيات   وتقنيات التعليم   ويف جمال التدريب ا

 ( . G.S.P) قام الباح  بتصميم برنامج تدرييب لربنامج * 

ــدريس         *  ــرق تــ ــني يف طــ ــن املتخصصــ ــة مــ ــى جمموعــ ــدرييب علــ ــامج التــ ــ  الربنــ ــرض الباحــ عــ

 .الرياضيات   وتقنيات التعليم   ويف جمال التدريب الرتبوي ؛ للتحقق من صدق الربنامج  

 

 : املعاجلة اإلحصائية

ــة   وحتقيـــق أهـــدافها       ــئلة الدراسـ ــن أسـ ــائية   . لإلجابـــة عـ ــاليب اإلحصـ اســـتخدم الباحـــ  األسـ

 : التالية

  التكرارات والنسب املئوية ؛ لوصف برامج العينة. 

  كوبر معادلة( Cooper ) ( .بطاقة املقارنة ) ؛ إلجياد ثبات األداة 
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 الفصل الرابع

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة

 .عرض نتائج الدراسة : اًل أو

 .مناقشة النتائج وتفسريها : ثانيًا 
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 :نتائج الدراسة عرض ومناقشة

 :متهيد 

املتـــوفرة يف بـــرامج الرياضـــيات   مكانـــاتلقـــد كـــان مـــن  أهـــداف هـــذه الدراســـة حتديـــد اإل            

 :واملمثلة يف الربامج اآلتية. التفاعلية   اإللكرتونية

    (G.S.P) –Geonext — Geogebra -2plus   Cabri  - C.a.R.) )  لتحقيـق  ؛

ذلـ   أعــّد الباحـ  أداة بطاقــة مقارنـة   وحتقــق مـن صــدقها وثباتهـا   كمــا ّت إيضـاح ذلــ  يف        

 . وعرض الباح  يف هذا الفصل نتائج الدراسة ومناقشتهاالفصل السابق   

 :عرض نتائج الدراسة : أواًل 

املتوفرة يف بثرامج الرياضثيات    مكاناتما اإل" الذي نّصه  (  الرئيس ) لسؤال األول لإلجابة عن ا      

 :التفاعلية واملمّثلة يف الربامج التالية اإللكرتونية
     (G.S.P) –Geonext—Geogebra -2plus   Cabri  -  C.a.R.) )    ؟" 

ل املواصفات اليت جيب أن تتوفر من  الل دراسة الباح   ألدبيات الدراسة   وما اقرتحته حيا     

الواجـب  توّفرهـا يف    مكانـات مـن اإل  ًايف برامج الرياضيات اإللكرتونية التفاعليـة   اسـتخلص عـدد   

ــن اإل  تلـــ  الـــربامج  ــد مـ ــاف عليهـــا العديـ ــى      مكانـــاتوأضـ ــها علـ ــاغها يف بطاقـــة وعرضـ ــّم  صـ ثـ

احلـذف  واإلضـافة  كمـا     مـع    مكانـات جمموعة من احملكمني ؛  للتحقق مـن  مناسـبة  تلـ   اإل   

 : مكانات  وفيما يلي عرض لتل  اإل (        121، ص (  1)ملحق  )   يف 

 :العامة   مكاناتاإل: أ 

 .فتح نافذة جديدة    (1

 .العمل "  حف "    (2

 .للعمل "  حف  باسم"     (3

 .توفري إعدادات الطباعة     (4

 .توفري املعاينة قبل الطباعة     (5

 .طباعة العمل    (6

 .يل العمل وتصديره مللفات إنرتنت حتو   (7

 .تنفيذ أمر الرتاجع    (8

 ( .العودة)تنفيذ أمر إلغاء الرتاجع    (7

 .للعمل "  حتديد الكل "  (11
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 .للعمل " احلذف الكلي "  (11

 . wordالنسخ واللصق من ورقة العمل إىل  (12

 .إىل ورقة العمل wordالنسخ واللصق من  (13

 .إظهار العنصر وإ فاؤه  (14

 .وقيمته معًا  إظهار تسمية العنصر (15

 .تغيري مسمى العنصر (16

 .التحكم يف حتري  ورقة العمل  (17

 .إنشاء أداة جديدة  (18

 .تزويد املستخدم حباسبة إلجراء العمليات الرياضية  (17

 .تزويد املستخدم بإرتادات يف حالة قيامه خبطوة  اطئة  (21

 .للقيام بوظيفة احلركة   توفري أزرار (21

 .نصروضوح اإلرتادات عند وضع الفأرة على الع (22

 .وضوح قائمة  التعليمات اخلاصة يف الربنامج  (23

 .إدراج الصور على ورقة العمل املنشأة  (24

 .دعم الربنامج الستخدام اللغة العربية  (25

 .تنفيذ أمر اجلدولة النشطة التفاعلية لبيانات منشأة  (26

 .التحكم يف حجم  ط  النص املراد استخدامه  (27

 .التحكم يف لون  ط  النص  املراد استخدامه  (28

 .التحكم يف مس    ط  النص  املراد استخدامه  (27

 .التحكم يف نوع  ط  النص  املراد استخدامه  (31

 .التحكم يف كتابة النص بشكل مائل  (31

 .التحكم يف لون   لفية ورقة العمل  (   32

 .إمكانية إضافة روابط تشعبية يف املستند (   33

 .إمكانية حتويل املستند إىل صورة (   34

 :الرسم   إمكانات: ب

 .رسم قطعة مستقيمة  (1

 .رسم مستقيمات متوازية (2

 .رسم مستقيمات متعامدة (3
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 .رسم زاوية  (4

 .رسم دائرة بداللة مركزها ونصف قطرها النشط  (5

 .رسم دائرة نصف قطرها ثابت  (6

 .رسم مضلع غري منتظم  (7

 .رسم مضلع منتظم  (8

 .تعيني  اإلحداثيات الديكارتية يف املستوى اإلحداثي  (7

 .اإلحداثيات القطبية يف املستوى اإلحداثي  تعيني  (11

 .رسم  متوازي األضالع  بتحديد ثالث رؤوس ( 11     

 ( .تعاع) رسم نصف مستقيم ( 12     

 .رسم متجه ( 13

 .رسم مستقيمات مماسة للدائرة ( 14

 .رسم  العمود املنّصف  لقطعة مستقيمة( 15

 .رسم قطع مكافئ ( 16

 .رسم قطع ناقص ( 17

 .رسم قطع زائد ( 18

 .رسم قطع لروطي  ر خبمس نقاط( 17 

 .إجياد تناظر عنصر حول نقطة( 21

 .   إجياد تناظر عنصر حول حمور ( 21

 . إجياد صورة عنصر بانسحاب معني(22 

 .إجياد صورة عنصر بدوران معني ( 23

 .إجياد صورة عنصر بتكبري أو تصغري معني  ( 24

 .رسم ُمنّصف زاوية ( 25

 .رسم قطعة مستقيمة بطول حمدد ( 26

 . رسم مستقيم   ( 27

 .رسم نصف قطر يف دائرة ( 28

 .متثيل الرسم البياني لدالة ( 27

 .التحكم يف تكبري وتصغري لوحة الرسم ( 31

 .يوّفر إمكانية الرسم بالفأرة ( 31

 .إظهار احملاور وإ فاؤها  ( 32
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 .ا تيار الشبكة البيانية املثلثية  ( 33

 . تيار الشبكة البيانية املربعة ا( 34

 .ا تيار الشبكة البيانية املركزية ( 35

 .التحكم يف مكونات عدد  طوط الشبكة البيانية ( 36

 .تقسيم احملاور اإلحداثية  بوحدة رسم أرقام  ( 37

 تقسيم احملاور اإلحداثية  بوحدة رسم زوايا الراديان  ( 38

 .البيانية  التحكم يف حتديد منط  ط الشبكة( 37 

 .إجياد صورة عنصر بانسحاب  قطيب  االةاه ( 41

 :التحكم يف الرسم    إمكانات: جث

 .التحكم يف تغيري إعادة تعريف الدالة املرسومة بدالة أ رى (1

 . التحكم يف لون العنصر املنشأ (2

 .التحكم يف مساكة العنصر املنشأ   (3

 .التحكم يف أبعاد الشكل من  الل الفأرة  (4

 .لوان التعبئة التحكم بأ (5

 ( .احملل اهلندسي) إيضاح األثر  (6

 .النقطة (  تكل ) التحكم يف ا تيار  منط  (7

 .   تظليل الزاوية (8

 .حتري  العنصر املنشأ  دا ل ورقة العمل   (7

 .نسخ النمط البياني من عنصر معني لعناصر أ رى (11

 :القياس واجلرب  إمكانات: د

 . حتديد نقطة تقاطع بني عنصرين   (1

 .الزوايا بالدرجات قياس  (2

 .قياس الزوايا بالراديان  (3

 .حتديد قوس من دائرة (4

 .إظهار معادلة دائرة  (5

 .حتديد قطاع دائري من دائرة  (6

 .متثيل العدد املركب بيانيًا   (7

 .الدقة  يف تقريب األعداد  (8
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 .الدقة  يف تقريب الزوايا  (7

 .حساب طول قطعة مستقيمة(11

 .حساب حميط مضلع (11

 .مضلع  حساب  مساحة (12

 .حساب نصف قطر دائرة (13

 .  حساب حميط دائرة (14

 . حساب مساحة دائرة (15

 .حساب طول قوس من دائرة (16

 .حساب مساحة قطاع دائري (17

 .حساب  مساحة قطعة دائرية (18

 .حساب ميل مستقيم (17

  .املطلقة لعدد صحيح حساب القيمة   (21    

   حساب مساحة حتت املنحنى(  21     

 .حساب قيمة الدوال املثلثية للزوايا (  22     

 . ُبعدين حساب النسبة بني (23     

  .حقيقي  قوى عددحساب (24     

 .الرتبيعي لعدد حقيقي حساب اجلذر (25    

  .التكعييب لعدد حقيقي حساب اجلذر (26    

 .حساب مشتقة دالة (27    

 .تكامل دالة   حساب(28    

 

 مكانثثاتمثثا درجثثة االحرتافيثثة املتثثوفرة يف حمثثور اإل" الثثذي نّصثثه  ، ( أ ) عثثن السثثؤال الفرعثثي لإلجابثة    

 "العامة لكل برنامج؟ 

لإلجابة عن األسئلة  (    137، ص    (   2)ملحق ) قام الباح  بتعبئة بطاقة املقارنة كما يف         

 . الفرعية 
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 :(5)جدول   

 لكل برنامج العامة مكاناتحمور اإلدرجة االحرتافية املتوفرة يف 

 الربنامج

جمموع  النسب املئوية لدرجة االحرتافية املتدرجة

نقاط 

درجات 

االحرتافية 

 املتوفرة

جمموع 

نقاط 

الدرجة 

العظمى 

لدرجة 

 االحرتافية

النسبة 

املئوية 

لدرجة 

االحرتافية 

 املتوفرة

درجة 

 االحرتافية
 الرتتيب

1 2 3 4 5 

Geogabra 
 

88424% 1 1 1 11476% 154 

171 

 2 ممتازة 91459%

C.a.R. 55488% 2494% 5488% 8482% 26447% 121 71459% 4 جيدة 

Geonext 44412% 11476% 17465% 1 26447% 118 69441% 5 جيدة 

Cabri2 

plus 
 3 ممتازة 87416% 148 14471% 1 2494% 1 82435%

G.S.P 91418% 5488% 2494% 1 1 166 97465 1 ممتازة 

         

هــــو األعلـــى يف درجـــة االحرتافيـــة يف حمــــور     G.S.Pأّن برنـــامج  ( 5)ويّتضـــح مـــن اجلـــدول          

ــاتاإل ــبة     مكانــ ــازة بنســ ــه ممتــ ــة احرتافيتــ ــة حيــــ  إّن درجــ ــة  % (  77065)العامــ ــه يف درجــ ــم يليــ   ثــ

  ثـم يليهمـا    %( 71057)حي  إّن درجـة احرتافيتـه ممتـازة بنسـبة      Geogabraاالحرتافية برنامج 

ــبة   Cabri2 plusبرنـــامج  ــامج  (   %87016)بدرجـــة احرتافيـــة ممتـــازة بنسـ ــم يـــأتي برنـ   ومـــن ثـ

C.a.R.   وأ ريًا برنامج % (  71057) بدرجة احرتافية جيدة بنسبة  Geonext  بدرجة احرتافية

و  .C.a.Rاالحرتافيــة يف برنــاجمي     وُيالحـ  أيضــًا تـوّزع نســبة درجـة   % (  67041) جيـدة بنســبة  

Geonext بينما تركزت نسبة االحرتافية يف الربامج األعلى عند الدرجة املمتازة. 
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الرسثم   إمكانثات ما درجة االحرتافية املتثوفرة يف حمثور   " الذي نّصه  ، ( ب )لإلجابة عن السؤال الفرعي 

 "لكل برنامج؟ 

 :(6)جدول   

 لكل برنامج الرسم اتإمكانحمور درجة االحرتافية املتوفرة يف 

 

 الربنامج

جمموع  النسب املئوية لدرجة االحرتافية املتدرجة

نقاط 

درجات 

االحرتافية 

 املتوفرة

جمموع 

نقاط 

الدرجة 

العظمى 

لدرجة 

 االحرتافية

النسبة 

املئوية 

لدرجة 

االحرتافية 

 املتوفرة

درجة 

 االحرتافية
 الرتتيب

1 2 3 4 5 

Geogabra 
 

 95%  1 1 1 5% 192 

211 

 1 ممتازة 96%

C.a.R.  51% 5% 5% 15% 25% 136 68% 3 جيدة 

Geonext 4245 % 5% 5% 21% 2745% 126 63% 4 جيدة 

Cabri2 

plus 
 2 جيدة 7245% 145 2245% 1245% 245% 5% % 5745

G.S.P 5745 % 5% 1 1745% 21% 145 7245% 2 جيدة 

           

هــو األعلــى يف درجــة احرتافيــة حمــور         Geogabrأّن برنــامج ( 6) ويّتضــح مــن اجلــدول         

  ويليـه يف درجـة االحرتافيــة   % ( 76) الرسـم  حيـ  إّن  درجـة احرتافيتــه  ممتـازة  بنسـبة        إمكانـات 

  ومن % (  7205) حي  إّن درجة احرتافيتهما جيدة بنسبة  G.S.Pو  Cabri2 plusان الربناجم

ــامج    ــأتي برن ــامج األقــل   % ( 68) بدرجــة احرتافيــة جيــدة بنســبة       .C.a.Rثــم  ي   وأ ــريًا الربن

  وُيالحــــ  تـــوّزع نســـبة درجــــة   % (  63) بدرجـــة احرتافيــــة جيـــدة وبنســـبة     Geonextاحرتافيـــة  

 Geogabraبينمـا ترّكـزت نسـبة االحرتافيـة يف برنـامج       Cabri2 plusاالحرتافية يف برنـامج  

ســّجل أعلــى نســبة يف انعــدام درجــة االحرتافيــة يف   Geonextعنــد الدرجــة املمتــازة   وأّن برنــامج 

 .هذا احملور 
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الثتحكم   إمكاناتما درجة االحرتافية املتوفرة يف حمور " الذي نّصه  ، ( جث )لإلجابة عن السؤال الفرعي 

 "يف الرسم لكل برنامج؟ 

 :(7)جدول   

 لكل برنامج لرسمالتحكم يف ا  إمكاناتحمور درجة االحرتافية املتوفرة يف 

 

 الربنامج

جمموع  النسب املئوية لدرجة االحرتافية املتدرجة

نقاط 

درجات 

االحرتافية 

 املتوفرة

جمموع 

نقاط 

الدرجة 

العظمى 

لدرجة 

 االحرتافية

النسبة 

املئوية 

لدرجة 

االحرتافية 

 املتوفرة

درجة 

 االحرتافية
 الرتتيب

1 2 3 4 5 

Geogabra 
 

91% 11% 1 1 1 49 

51 

 1 ممتازة 98%

C.a.R. 61% 1 21% 1 21% 38 76% 3 جيدة 

Geonext 31% 51% 1 1 21% 37 74% 4 جيدة 

Cabri2 

plus 
 3 جيدة 76% 38 21% 1 11% 21% 51%

G.S.P 61% 11% 1 21% 11% 39 78% 2 جيدة 

        

ــدول          ــن اجلـ ــح مـ ــامج ( 7) ويّتضـ ــة   Geogabraأّن برنـ ــى يف درجـ ــو األعلـ ــور  هـ ــة حمـ احرتافيـ

  ثــم يليــه برنــامج  %(   78) الــتحكم يف الرســم حيــ  إّن درجــة احرتافيتــه ممتــازة بنســبة     إمكانــات

G.S.P   ا  ثــم يليهمــا برناجمــ%( 78)بدرجـة احرتافيــة جيــدة بنســبة Cabri2 plus  وC.a.R. 

ــامج  % ( 76) بدرجــة احرتافيــة جيــدة   بنســبة     ــة   Geonext   وأ ــريًا برن جيــدة   بدرجــة احرتافي

ــبة  ــامج       %( 74) بنســ ــازة يف برنــ ــة املمتــ ــد الدرجــ ــة عنــ ــة االحرتافيــ ــبة درجــ ــّز نســ ــ  تركــ   وُيالحــ

Geogabra      وبــالرغم مــن تســاوي نســبيت درجــة االحرتافيــة املتــوفرة يف  برنــاجمي  Cabri2 

plus  وC.a.R.  إال أّن نسبة درجة االحرتافية املمتازة يف برنامجC.a.R.  أعلى من تل  النسبة

 .Cabri2 plusبرنامج يف 
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 إمكانثثاتمثثا درجثثة االحرتافيثثة املتثثوفرة يف حمثثور  " الثثذي نّصثثه  ، ( د)لإلجابثثة عثثن السثثؤال الفرعثثي      

 "القياس واجلرب لكل برنامج؟ 

 :(8)جدول   

 لكل برنامج القياس واجلرب   إمكاناتحمور درجة االحرتافية املتوفرة يف 

 

 الربنامج

جمموع  افية املتدرجةالنسب املئوية لدرجة االحرت

نقاط 

درجات 

االحرتافية 

 املتوفرة

جمموع 

نقاط 

الدرجة 

العظمى 

لدرجة 

 االحرتافية

النسبة 

املئوية 

لدرجة 

االحرتافية 

 املتوفرة

درجة 

 االحرتافية
 الرتتيب

1 2 3 4 5 

Geogabra 
 

89429% 1 1 11471% 1 128 

141 

 1 ممتازة 91443%

C.a.R. 17486% 11471% 1 39429% 32414% 68 48457% 5 متوسطة 

Geonext 7414% 28457% 1 42486% 21443% 72 51443% 4 متوسطة 

Cabri2 

plus 
 3 جيدة 75471% 116 14429% 14429% 1 21443% 51%

G.S.P 67486% 21443% 1 1 11471% 122 87414% 2 ممتازة 

          

ــدول         ــن اجلـ ــح مـ ــامج ( 8) ويّتضـ ــور     Geogabraأّن برنـ ــة حمـ ــة احرتافيـ ــى يف درجـ ــو األعلـ هـ

  ثــم يليــه برنــامج  %(   71043) القيــاس واجلــرب حيــ  إّن درجــة احرتافيتــه ممتــازة بنســبة   إمكانــات

G.S.P        ثـم  برنـامج      % (  87014) بدرجـة احرتافيـة ممتـازة بنسـبة    Cabri2 plus      بدرجـة

بدرجـــة احرتافيـــة متوســـطة بنســـبة   Geonext   و برنـــامج %(  75071) احرتافيـــة جيـــدة  بنســـبة 

  وامُلالحـ   % (   48057) بدرجـة احرتافيـة متوسـطة  بنسـبة         .C.a.R  و أ ريًا برنامج %(51043)

حيــ  ترّكــزت نســب درجــات  . انعــدم نســبة درجــة االحرتافيــة املتوســطة  املتدرجــة يف هــذا احملــور    

املمتــــازة   وكـــذل  درجــــة االحرتافيــــة   االحرتافيـــة املتدرجــــة األعلـــى عنــــد درجــــة االحرتافيـــة   

 .الضعيفة 
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مثا درجثة االحرتافيثة املتثوفرة يف مجيثع احملثاور لكثل        " الذي نّصثه   ، ( هث)لإلجابة عن السؤال الفرعي    

 "برنامج  ؟  

 :(9)جدول   

 لكل برنامج مجيع احملاوردرجة االحرتافية املتوفرة يف 

 

 الربنامج

جمموع  فية املتدرجةالنسب املئوية لدرجة االحرتا

نقاط 

درجات 

االحرتافية 

 املتوفرة

جمموع 

نقاط 

الدرجة 

العظمى 

لدرجة 

 االحرتافية

النسبة 

املئوية 

لدرجة 

االحرتافية 

 املتوفرة

درجة 

 االحرتافية
 الرتتيب

1 2 3 4 5 

Geogabra 
 

91417% 1489% 1 2468% 5436% 521 

561 

 1 ممتازة 92486%

C.a.R. 44464% 5436% 5436% 17486% 26479% 362 64464% 4 جيدة 

Geonext 33414% 16496% 7414% 17486% 25% 353 63414% 5 جيدة 

Cabri2 

plus 
 3 جيدة 78414% 437 17486% 8414% 2468% 8493% 6245%

G.S.P 71454% 9482% 1489% 8414% 11471% 472 84429% 2 ممتازة 

         

هــو األعلــى يف درجــة احرتافيــة  إمكانيــة   Geogabraأّن برنــامج (  7) ويّتضــح مــن اجلــدول        

      G.S.P   ثم يليه برنامج   %(   72086) مجيع  احملاور  حي   أّن درجة  احرتافيته  ممتازة  بنسبة 

بدرجـة  احرتافيـة       Cabri2 plus    ثـم  برنـامج   % (  84027) بدرجـة  احرتافيـة  ممتـازة بنسـبة      

  وأ ــريًا %(64064)بدرجــة احرتافيـة جيـدة بنسـبة     .C.a.R  ثـم برنـامج   %(  78014) نسـبة  جيـدة  ب 

وُيالحـ  ترّكـز النسـبة األعلـى يف     % ( 63014) بدرجة احرتافية جيدة  بنسبة  Geonextبرنامج 

و  Geonext االــربامج األعلــى احرتافيــة عنــد نســبة درجــة االحرتافيــة املمتــازة   بينمــا برناجمــ       

C.a.R. نت نسبة درجة االحرتافية األعلى عند الدرجة املنعدمةكا. 
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 اليت ينفرد بها  كل برنامج   ؟  مكاناتما  اإل" الذي نّصه  ، ( و)لإلجابة عن السؤال الفرعي 

 : Geogabraبرنامج : أواًل  

 .تعيني اإلحداثيات القطبية يف املستوى اإلحداثي . 1

 .ا تيار الشبكة البيانية املثلثية .2

 .تقسيم احملاور اإلحداثية بوحدة رسم زوايا الراديان . 3

 .التحكم يف حتديد منط  ط الشبكة البيانية . 4

 .نسخ النمط البياني من عنصر معني لعناصر أ رى . 5

 .متثيل العدد املركب بيانيًا . 6

 .حساب مساحة حتت املنحنى . 7

 .حساب تكامل دالة . 8

 :Geonextبرنامج    : ثانيًا 

 .رسم متوازي األضالع بتحديد ثالث رؤوس * 

 :G.S.Pبرنامج : ثالثًا 

 . wordالنسخ واللصق من ورقة العمل إىل . 1

 .إىل ورقة العمل  wordالنسخ واللصق من . 2

 .تنفيذ أمر اجلدولة النشطة التفاعلية لبيانات منشأة . 3

 .إمكانية إضافة روابط تشعبية يف املستند .4

 .نصر بانسحاب قطيب إجياد صورة ع. 5

مل ينفـــردا بـــأي إمكانيــة علـــى الـــرغم مـــن تقـــّدم     Cabri2 plusو   .C.a.Rأّمــا برناجمـــا        

 . Cabri2 plusاحرتافية برنامج  

   :مثا الثدليل اإلجرائثي املقثرتت السثتخدام برنثامج       "    الثذي نّصثه   لإلجابثة عثن السثؤال الثثاني ،            

(G.S.P) ؟ 

عـدة إجــراءات ّت إيضــاحها يف الفصـل الســابق   والنتيجــة تصـميم دليــل إجرائــي      قـام الباحــ   ب     

 .(    147 ، ص   (   4)ملحق )  كما هو موّضح يف 

   :مثثا الربنثامج التثدرييب املقثرتت السثتخدام برنثامج      " لإلجابثة عثن السثؤال الثالث  ، والثذي نّصثه                

(G.S.P) ؟ 

ضـاحها يف الفصــل السـابق   والنتيجــة تصـميم برنــامج تــدرييب     قـام الباحــ   بعـدة إجــراءات ّت إي  

 .(   317   ، ص (  6)ملحق )  كما هو موّضح يف 
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 :مناقشة النتائج  وتفسريها  : ثانيًا 

 :متهيد 

 اإللكرتونيـة املتـوفرة يف بـرامج الرياضـيات     مكانـات حتديد اإل" أحد أهداف هذه الدراسة  هو        

 :يف الربامج اآلتية واملمثلة. التفاعلية  

    (G.S.P)–Geonext—Geogebra -2plus   Cabri  - C.a.R.)  )  . 

ولقد حلل الباح  نتائج األسئلة اإلحصائية املتعلقـة بتحقيـق ذلـ  اهلـدف  وكانـت علـى              

- : النحو التالي 

 ( :أ ) نتائج السؤال الفرعي 

لكـل برنــامج   العامثثة مكانثات حمثور اإل تــوفرة يف درجـة االحرتافيـة امل  ( 5) أظهـرت نتـائج جــدول   *    

 :  من األعلى إىل األقل -الربنامج ثم درجة االحرتافية ثم النسبة املئوية-ُمرّتبة 

 Cabri2 plusبرنامج %(    71057)ممتازة  Geogabra  برنامج  % ( 77065)ممتازة    G.S.Pبرنامج  

 % ( . 67041) جيدة   Geonextبرنامج % (  71057) جيدة   .C.a.R  برنامج(   %87016)ممتازة 

العامـة متقاربـة يف الـربامج وقـد تراوحـت مـا        مكانـات ُيالح  أّن درجة االحرتافية يف حمـور اإل * 

 .بني ممتازة وجيدة 

 . G.S.Pأعلى  وأفضل درجة احرتافية كانت لربنامج * 

 . Geonextأقل درجة احرتافية كانت لربنامج * 

 :ور هذه النتائج إىل العوامل التالية وقد تعود أسباب ظه

العامــــة متّثــــل أوامــــر قياســــية متــــوفرة ومطبّقــــة بشــــكل جيــــد يف أغلــــب الــــربامج    مكانــــاتاإل.  1

اإللكرتونية التفاعلية ؛ لذا ُيالح  أنّ  درجة االحرتافية يف برامج العينة تراوحت يف هـذا احملـور   

 .ما بني ممتازة وجيدة 

تتميز بسهولة الوصول إليها مع املهـارة يف تنفيـذها    G.S.Pيف برنامج  العامة مكاناتأغلب اإل. 2

 .الربامج األ رى  G.S.P؛ لذا تقّدم برنامج 

ــامج   مكانــاتأغلــب اإل. 3 أقــل احرتافيــة حيــ  تتطلــب فــتح أكثــر مــن       Geonextالعامــة يف برن

 قائمة الربامج ؛ لذا أصبح يف ذيل  مكاناتنافذة لتنفيذها إضافة إىل انعدام بعض من تل  اإل

 ( :ب) نتائج السؤال الفرعي 

لكل برنـامج ُمرّتبـة     الرسم  إمكاناتحمور درجة االحرتافية املتوفرة يف ( 6) أظهرت نتائج جدول *  

برنــــامج :   مــــن األعلــــى إىل األقــــل -الربنـــامج ثــــم درجــــة االحرتافيــــة ثــــم النســـبة املئويــــة   -
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Geogabra     الربناجمـــان% ( 76) ممتـــازة     Cabri2 plus  وG.S.P   (  7205) جيـــدة %    

 % (. 63) جيدة    Geonext   الربنامج   % ( 68) جيدة     C.a.Rبرنامج 

 .أعلى وأفضل الربامج احرتافية يف حمور الرسم     Geogabraبرنامج * 

 .هناك تقارب يف النسب املئوية بني بقية الربامج يف حمور الرسم * 

 :هذه النتائج إىل العوامل التالية  وقد تعود أسباب ظهور

علــى أوامــر  اصــة بالرســم يــتّم تنفيــذها بيســر وســهولة ومهــارة     Geogabraاحتــواء برنــامج . 1

فائقــة مّيــز ذلــ  الربنــامج عــن بقيــة بــرامج العينــة األ ــرى ويّتضــح ذلــ  يف أوامــر التحــويالت   

 .اهلندسية  

تنفيذها مبهارة متقاربـة أّدى  إىل تقـارب   مشرتكة يتّم  إمكاناتكون حمور الرسم يتكون من . 2

 .النسب املئوية يف بقية الربامج يف ذل  احملور 

 ( :جث) نتائج السؤال الفرعي 

لكــل  الثثتحكم يف الرسثثم إمكانثثاتحمثثور  درجــة االحرتافيــة املتــوفرة يف  ( 7) أظهــرت نتــائج جــدول  *  

 :من األعلى إىل األقل  -املئويةالربنامج ثم درجة االحرتافية ثم النسبة  -برنامج ُمرّتبة  

 Cabri2 plus ا    برناجم%( 78)جيدة   G.S.P  برنامج %(   78) ممتازة   Geogabraبرنامج 

 %( . 74) جيدة     Geonext   و  برنامج % ( 76) جيدة    .C.a.Rو 

م يف الـتحك  إمكاناتأعلى وأفضل الربامج يف درجة االحرتافية يف حمور   Geogabraبرنامج * 

 .الرسم 

 .وهناك تقارب يف نسبة درجة االحرتافية يف بقية الربامج األ رى * 

 :وقد تعود أسباب ظهور هذه النتائج إىل العوامل التالية 

ــامج  . 1 ــتخدم برنـ ــع     Geogabra تلـــ   ُمسـ ــل مـ ــهولة التعامـ ــارة  سـ ــاتمهـ ــتحكم يف  إمكانـ الـ

حيــ  ظتــوي علــى أمــر اخلاصــيات الــيت   الرســم مــع الدقــة يف اإلتقــان مقارنــة مــع بقيــة الــربامج  

 .تؤدي دورًا مميزًا بالتحكم يف الرسم 

ُصممت برامج العينة الستخدام اهلندسة بشـكل  ـاص ؛ لـذا ُيالحـ  التقـارب يف نسـبة درجـة        . 2

 .االحرتافية فيها 

 ( :د) نتائج السؤال الفرعي 

لكــل  القيثثاس واجلثثرب   إمكانثثاتحمثثور درجــة االحرتافيــة املتــوفرة يف   (  8) أظهــرت نتــائج جــدول   *  

 :من األعلى إىل األقل  -الربنامج ثم درجة االحرتافية ثم النسبة املئوية -برنامج ُمرّتبة  

 % ( 87014) ممتازة  G.S.P  برنامج %(  71043) ممتازة  Geogabraبرنامج  
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ــامج     ــدة   2plus Cabriبرنـــــ ــامج  %(  75071) جيـــــ ــطة     Geonext    برنـــــ     %(51043)متوســـــ

 % ( . 48057) متوسطة    .C.a.Rبرنامج 

ــامج *  ــى وأفضــل الــربامج احرتافيــة يف حمــور        G.S.Pو    Geogabraبرن  إمكانــات همــا أعل

 .القياس واجلرب

 . درجة احرتافيته  يف هذا احملور جيدة  Cabr 2plusبرنامج  * 

 .ور هما أقل درجة احرتافية يف هذا احمل .C.a.Rو    Geonextبرناجما * 

 :وقد تعود أسباب ظهور هذه النتائج إىل العوامل التالية 

القيــاس واجلــرب بكــل مهـــارة     إمكانــات علــى األوامــر الــيت تنّفـــذ     Geogabraاحتــواء برنــامج   . 1

وســهولة وإتقــان بتميــز عــن بقيــة الــربامج األ ــرى حيــ  ظتــوي علــى عــدة أوامــر جربيــة تنّفــذ         

 .بدرجة احرتافية عالية 

الذي يقوم بوظائف جربية عديدة جعـل الربنـامج   " احسب " على أمر  G.S.Pنامج احتواء بر. 2

 .القياس واجلرب  إمكاناتيف حمور  Geogabraيتميز جبانب 

حّســنت مــن احرتافيــة الربنــامج يف   2plus Cabriوجــود اآللــة احلاســبة املضــّمنة يف برنــامج   . 3

 .هذا احملور  إمكاناتأداء 

ور   أقـل مـن بـرامج العينـة     احملـ درجة احرتافيتهمـا يف  هـذا      .C.a.R و   Geonextبرناجما  . 4

 .األ رى  

 ( :هث) نتائج السؤال الفرعي 

 -لكـل برنـامج ُمرّتبـة     مجيثع احملثاور    درجـة االحرتافيـة املتـوفرة يف    (  7) أظهرت نتائج جدول *  

 :ل  من األعلى إىل األق-الربنامج ثم درجة االحرتافية ثم النسبة املئوية

 % ( 84027) ممتازة  G.S.P  برنامج  %(  72086) ممتازة   Geogabraبرنامج 

ــامج  ــدة   Cabri2plus  برنـــــ ــامج %( 78014) جيـــــ ــدة     .C.a.R  برنـــــ ــامج %(64064)جيـــــ    برنـــــ

Geonext    ( .63014) جيدة % 

 .حققا أعلى درجة احرتافية يف مجيع احملاور  G.S.Pو  Geogabraبرناجما * 

 .حقق درجة احرتافية جيدة مقرتبًا من الدرجة املمتازة  Cabri2plusمج برنا* 

 .أقل الربامج يف درجة االحرتافية  .C.a.Rو   Geonextبرناجما * 

 :وقد تعود أسباب ظهور هذه النتائج إىل العوامل التالية 

دارة وهــو مــا أّدى إىل  ريــادة وصــ  G.S.Pو  Geogabraتصــمّيم أكثــر مــن إصــدار لربنــاجمي  . 1

 .الربناجمني يف درجة االحرتافية حملاور الدراسة 
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ــز    مكانـــاتيف اإل G.S.Pو  Geogabraتفـــّوق الربنـــاجمني . 2 ــردة مبـــا ســـاهم ذلـــ  يف متيـ املنفـ

 .الربناجمني عن بقية الربامج 

عديد من األوامر التفاعلية وهو مـا أّدى إىل االقـرتاب يف   على ال Cabri2plusاحتواء برنامج . 3

 . G.S.Pو  Geogabraحرتافية من برناجمي درجة اال

سجال درجة  احرتافيـة متوسـطة يف حمـور القيـاس      .C.a.Rو   Geonext انكون الربناجم. 4

 .واجلرب أّدى ذل  إىل تأ ر الربناجمني عن  بقية الربامج

ذات درجة احرتافية متوسـطة   .C.a.Rو   Geonextهناك بعض من األوامر يف الربناجمني  . 5

 .فة ومنعدمة مما ساهم يف تدني درجة االحرتافية فيهما  وضعي

يتصـدر تلـ  الــربامج يف درجـة االحرتافيـة فهــذا      Geogabraو بشـكل عـام كـون برنــامج             

مؤتر قوي على أّن الربنامج  له أثر فّعال يف حتسني املستوى التحصيلي وقـد أكـدت هـذا  األثـر     

 . (م 2111)   ودراسة الغامدي ( م 2111) دراسة اجلاسر  و   al ,2010 (Saha et ) دراسة كل من

كانت درجة احرتافيته مميزة حي  تراوحت ما بني ممتـازة وجيـدة    G.S.Pكذل  برنامج       

  وهذا يؤكد أن هذه الدرجة من االحرتافية اكسبته إجيابيـة األثـر الـذي يكوّنـه الربنـامج علـى       

 :لدراسات التاليةاملستوى التحصيلي وهو ما  أوّضحته   ا

  ودراسـة  (Burkhead, 1998 ) بوركهيـد  دراسـة   و(  ( Lester, 1996 دراسـة ليسـرت   

دراسـة      و( (Gerretson, 1999ريستون غ  ودراسة  Melczarek, 1998))ميلتشاري 

  ودراسـة  ( م2112)  ودراسـة أبـو عـّراق    (( July , 2001  جـوالي   ودراسـة ( م 2111) املقـدادي  

 إيراســو ودراســة     ( Idris , 2007)إدريــسودراســة     ((Harper, 2002هــاربر

(Eraso,2007)    ( م 2111)ودراسة الصاعدي . 

الذي كانت درجة احرتافيته جيدة وتقرتب مـن الدرجـة املمتـازة      Cabri2plusأيضاً برنامج      

ذلـ    تات كمـا أوضـح  ينّمـي قـدرات الطـالب يف مـادة الرياضـي      برنامٌج  ههذا يقود القارئ إىل أّن

 . ( Velo, 2002)  فيلو دراسة
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 الفصل اخلامس

 التوصيات واملقرتحات

 .ملخص نتائج الدراسة : أواًل  

 .التوصيات واملقرتحات : ثانيًا       

 .الدراسات املقرتحة : ثالثًا                                                                   
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 :متهيد

قـّدم  جمموعـة مـن التوصـيات      عرض الباح  يف هذا الفصل ملخصـًا لنتـائج الدراسـة   و                  

قـّدم جمموعـة مـن الدراسـات املقرتحـة        واملقرتحات يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة   كما 

ليـة   مبـا  ُيسـهم يف حتسـني وتطـوير      اليت قد تفيد يف تكملة اجلهود الـيت متّثلـت يف الدراسـة احلا   

 .التعّلم  و التعليمعملية 

 :ملخص نتائج الدراسة : أواًل 

 .املتوفرة يف برامج العينة  مكاناتاحلصول على قائمة من اإل -

الربنـامج ثـم درجـة     -لكـل برنـامج ُمرّتبـة     العامثة  مكانثات حمثور اإل درجة االحرتافية املتوفرة يف   -

 :  من األعلى إىل األقل-بة املئويةاالحرتافية ثم النس

برنــــــــامج %(    71057)ممتــــــــازة  Geogabra  برنــــــــامج  % ( 77065)ممتــــــــازة    G.S.Pبرنــــــــامج  

Cabri2plus  برنامج(   %87016)ممتازة  C.a.R.  برنـامج  % (    71057) جيدةGeonext    جيـدة

 (67041 . ) % 

الربنـامج ثـم درجـة     -لكـل برنـامج ُمرّتبـة      لرسثم ا  إمكانثات حمثور  درجة االحرتافيـة املتـوفرة يف     -

    % ( 76) ممتـازة     Geogabraبرنـامج  :   مـن األعلـى إىل األقـل    -االحرتافية ثم النسبة املئوية

   % ( 68) جيـــدة     C.a.R    برنــامج  % (  7205) جيـــدة   G.S.Pو  Cabri2 plusالربنــاجمني  

 % (. 63) جيدة    Geonextالربنامج   

الربنامج ثـم   -لكل برنامج ُمرّتبة   التحكم يف الرسم إمكاناتحمور  درجة االحرتافية املتوفرة يف  -

 :من األعلى إىل األقل  -درجة االحرتافية ثم النسبة املئوية

 Cabri2    برنــاجمي  %( 78)جيــدة    G.S.P  برنــامج  %(   78) ممتــازة    Geogabraبرنــامج  

plus  وC.a.R.    و  برنامج  % (76) جيدة   Geonext     ( . 74) جيدة% 

الربنـامج ثـم   -لكـل برنـامج ُمرّتبـة      القيثاس واجلثرب    إمكانثات حمثور  درجة االحرتافية املتوفرة يف  -

 :من األعلى إىل األقل  -درجة االحرتافية ثم النسبة املئوية

 % ( 87014) ممتازة  G.S.P  برنامج %(  71043) ممتازة  Geogabraبرنامج  

ــامج     ــدة    Cabri2plusبرنـــــ ــامج  %(  75071) جيـــــ ــطة     Geonext    برنـــــ     %(51043)متوســـــ

 % ( . 48057) متوسطة    .C.a.Rبرنامج 

الربنــــامج ثــــم درجــــة  -لكــــل برنــــامج ُمرّتبــــة   مجيثثثثع احملثثثثاور  درجـــة االحرتافيــــة املتــــوفرة يف   -

 :من األعلى إىل األقل  -االحرتافية ثم النسبة املئوية
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ــامج ب ــازة   Geogabraرنـــــ ــازة  G.S.P  برنـــــــامج   %(  72086) ممتـــــ   برنـــــــامج  % (  84027) ممتـــــ

Cabri2plus   برنامج %( 78014) جيدة  C.a.R.     برنامج %(64064)جيدة   Geonext    جيدة

 (63014. ) % 

   Geonext  ومـن ثـم برنـامج     G.S.Pيليـه برنـامج     إمكانـات بعـدة   Geogabraانفرد برنامج  -

 .بأي إمكانية   .C.a.Rو  Cabri2plusا يف إمكانية واحدة بينما مل ينفرد برناجم

 . (G.S.P)  وبرنامج تدرييب مقرتح الستخدام برنامج   احلصول على دليل إجرائي   -

 :التوصيات واملقرتحات : ثانيًا 

  ُيقــّدم جمموعــة مــن بنــاًء علــى النتــائج  الــيت توصــلت إليهــا الدراســة احلاليــة فــإّن الباحــ           

 :التوصيات على النحو التالي 

بتضـمينه يف منــاهج الرياضـيات يف التعلــيم    Geogabraتوجيـه االهتمــام السـتخدام برنــامج   . 1

 . (G.S.P)  العام ليكون مصاحبًا لربنامج 

ــويني و  . 2 ــرفني الرتبــــ ــة للمشــــ ــامج   معقــــــد دورات تدريبيــــ ــتخدام برنــــ ــيات  باســــ ــي الرياضــــ علمــــ

Geogabra ّلـــم وتعلـــيم الرياضـــيات   و كـــن االســـتفادة مـــن الـــدليل اإلجرائـــي للربنـــامج   يف تع

 .املضّمن يف املوقع  اإللكرتوني لتطوير تدريس  الرياضيات للدكتور غندورة 

  (G.S.P)  عقد دورات  تدريبية للمشرفني الرتبويني وملعلمي الرياضيات  باستخدام برنـامج  .  3

الربنــامج التـــدرييب  للربنــامج املضـــّمن يف   كـــن االســتفادة مـــن  الرياضــيات   و   يف تعّلــم وتعلـــيم 

 .الدراسة احلالية 

 . يف تعّلم وتعليم الرياضيات Cabri2plusتصميم برنامج تدرييب الستخدام برنامج . 4

ؤسسـات الرتبيـة   ممـن  ـالل التعـاون مـا بـني        (  (.Geonext    C.a.R تطـوير  برنـاجمي     .5

 .الربناجمني  والشركات املصمّمة هلذين

ضـرورة اهتمــام املـدارس بتــوفري معمـل للحاســب اآللـي مــزّود بالتقنيـات احلديثــة حبيـ   كــن        . 6

 .االستفادة منه باستخدام الربامج اإللكرتونية التفاعلية يف تعّلم وتعليم الرياضيات 

علــى االهتمــام بــربامج إعــداد معلمــي الرياضــيات حبيــ  تشــمل تلــ  الــربامج تــدريبا مكّثفــًا     . 7

 .استخدام  الربامج اإللكرتونية التفاعلية يف تعّلم و تعليم الرياضيات 

 :الدراسات املقرتحة : ثالثًا  

 :يف ضوء نتائج الدراسة احلالية  كن اقرتاح عدة دراسات مستقبلية كالتالي      

ــرامج العينــة لتلفــة ومتــوفرة ع       . 1 ــى إجــراء دراســات مماثلــة للدراســة احلاليــة حبيــ  تكــون ب ل

 .صفحات اإلنرتنت 
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علــى حتصــيل الطــالب يف    Geogabraدراســة أثــر برنــامج تــدرييب مقــرتح الســتخدام برنــامج   . 2

 .الرياضيات يف أحد الصفوف الدراسية يف مراحل التعليم العام 

ــامج       . 3 ــتخدام برنـ ــدرييب مقـــرتح السـ ــامج تـ ــر برنـ ــة أثـ ــة الـــتفكري    Geogabraدراسـ ــى  تنميـ علـ

 .ب  يف أحد الصفوف الدراسية يف  مراحل التعليم العام الرياضي واإلبداعي للطال

علــى حتصــيل الطــالب يف    (G.S.P)  دراســة أثــر برنــامج تــدرييب مقــرتح الســتخدام برنــامج    . 4

 .الرياضيات يف أحد الصفوف الدراسية يف مراحل التعليم العام 

ميـة االكتشـاف لـدى    علـى تن  (G.S.P)  دراسة أثر برنامج تدرييب مقرتح السـتخدام برنـامج   . 5

 .الطالب يف  مادة الرياضيات يف أحد الصفوف الدراسية يف التعليم العام 

علـى حتصـيل الطـالب يف      Cabri2plusدراسة أثر برنامج تـدرييب مقـرتح السـتخدام برنـامج     . 6

 .الرياضيات يف أحد الصفوف الدراسية يف مراحل التعليم العام 

 متّ حبمد اهلل وتوفيقه ،،،

 ويلّ التوفيق واهلل 
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فاعليـة  برجميـة إلكرتونيـة إثرائيـة علـى حتصـيل       ( . " م2111. ) الغامدي   إبـراهيم حممـد    .42

رســالة دكتــوراه غــري ". الطــالب املوهــوبني باملرحلــة املتوســطة واةاهــاتهم  ــو الرياضــيات 

 .مكة املكرمة : منشورة   كلية الرتبية   جامعة أم القرى 

اللوحة اهلندسية يف تدريس هندسة املتجهات فاعلية  ( . " م2113. ) الغامدي   إبراهيم حممد  .43

غـري منشـورة   كليـة     ماجسـتري رسـالة  ". على حتصيل طالب الصف الثاني الثانوي طبيعي 

 .مكة املكرمة : الرتبية   جامعة أم القرى 

أثر اسـتخدام احلاسـب اآللـي يف تـدريس وحـدة      "  ( . م2115. ) الغامدي   عبدالرمحن حممـد  .44

رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة  كليـة      " الدائرة على حتصيل طـالب الصـف الثالـ  املتوسـط    

 .مكة املكرمة : الرتبية   جامعة أم القرى 

 علـى  قائمـة  تعليميـة  برجميـة  اسـتخدام  أثر  )  . "م 2117 .(مسفر اهلل غرم   الغامدي .45
 غـري  دكتـوراه  رسـالة    "الرياضيات يف الصم التالميذ حتصيل ىعل التعليم اإللكرتوني
 . املكرمة مكة : القرى أم جامعة   الرتبية كلية منشورة 
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لتــدريس بعــض املفــاهيم ( لوغـو  ) أثـر اســتخدام بيئــة أفكــار  ( . " م 1776. ) الغامـدي   منــى   .46

والتحصـيل يف  الصف الثامن األساسي على مستويات التفكري اهلندسي  لطالب اهلندسية 

 .األردن : رسالة ماجستري غري منشورة   جامعة الربموك ـ إربد"  اهلندسة

  موقع التعليم اإللكرتوني لتطوير تدريس الرياضيات( . " م 2111. ) غندورة   عباس بن حسن  .47

http://www.aghandoura.com/index.htm  " هـ 21/4/1432تاريخ الد ول. 

ــوجربا( . " م 2111. ) غنــدورة   عبـــاس بـــن حســـن   .48   موقـــع الـــدليل اإللكرتونـــي لربنـــامج اجليـ

http://www.aghandoura.com/Geogabra " هـ 21/4/1432تاريخ الد ول. 

ــن     .47 ــدورة   عبـــــــاس بـــــــن حســـــ موقـــــــع الـــــــدليل اإللكرتونـــــــي لربنـــــــامج    ( . " م 2111. ) غنـــــ

http://www.aghandoura.com/CAR/INDE C.a.R.  "هـ   23/4/1432تاريخ الد ول 

  دار الفكــر  2ط" .   اسـتخدام احلاســوب يف التعلــيم (. " م2112. )لفـار   إبــراهيم عبــدالوكيل ا .51

 .عّمان  : للطباعة والنشر والتوزيع 

مهـارات   تنميـة  يف املوجـه  االكتشـاف  اسـتخدام  فاعليـة " (م ٥٠٠٥ (.عـدلي    عـاطف    فهمـي  .51
 جملة الرتبية العلمية   اعلد  " الروضة طفل لدى العلمية واالهتمامات األساسية العلم عمليات
 .ديسمرب الشهر   الرابع العدد   الثامن

أثر استخدام التعليم املربمج واحلاسب اآللي يف تدريس اهلندسة ( ." م2114.) الفهيقي   ثاني عويد  .52

رسالة ماجستري غري "  املستوية  والتحويالت على حتصيل طالب كلية املعلمني يف حمافظة سكاكا

 .مكة املكرمة : ية الرتبية   جامعة أم القرى منشورة  كل

: اجلامعي  الكتاب دار  "والتطبيق الفلسفة :والتطوير لتدريبا( . "م 1777. ) قاسم      مجيل قاسم  .53

 .اإلمارات العربية املتحدة 

ــة  ( ." م 2111. ) القحطـــاني   عثمـــان علـــي علـــي  .54 ــه مقارنـ ــة االكتشـــاف املوجـ فاعليـــة طريقـ

اآللــي يف تـدريس الرياضــيات علــى حتصـيل طــالب املرحلــة املتوســطة    بالتـدريس باحلاســب 

مكــة :   جامعــة أم القــرى    رســالة ماجســتري غــري منشــورة    كليــة الرتبيــة     "  مبنطقــة تبــوك 

 . املكرمة

 الكومبيوتر مبساعدة هندسية وحدة تدريس أثر "   .( م ٥٠٠٠ )  .  أمحد حممد   الكرش .55
 جملـة    "الثانوي األول الصف طالب لدى الرياضي هانالرب وتنمية مهارات التحصيل يف
 . 66-15 :ص     اعلد الثال     28العدد    مشس عني جامعة   الرتبية كلية
 احلاسوب وبرجميات الوسائط(. " م2117. ) كنسارة   إحسان حممد ؛ عّطار   عبداهلل أسحاق .56

 .مكة املكرمة :    مطابع بهادر 1  ط" 

ــدريس  ( ." م2111.) كــوهني   لــويس      .57 حممــد حممــد ســامل  عطيــة     ") دليــل ممارســات الت

 .الرياض :    مطابع جامعة املل  سعود ( مرتجم 
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فاعلية برنامج تدرييب مقرتح على إكساب معلمي ( . " هـ 1431. ) املالكي   عبداملل  مسفر  .58

 رياضياتالرياضيات بعض مهارات التعلم النشط وعلى حتصيل واةاهات طالبهم  و ال

 .مكة املكرمة : رسالة دكتوراه غري منشورة   كلية الرتبية   جامعة أم القرى ".

إسهام الربامج التدريبية مبؤسسات التعليم (. " هـ 1427. ) املشيخي   سعود غالب بن سلمان  .57

العالي يف تنمية اإلبداع يف جماالت العمل اإلداري ملديري مدارس التعليم العام مبدينة مكة 

 .مكة املكرمة : رسالة ماجستري غري منشورة   كلية الرتبية   جامعة أم القرى "  كرمةامل

فاعلية برنامج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات معلمـات  ( . " هـ 1432. ) املشيخي   نوال غالب  .61

رســالة " الرياضــيات يف لتواصــل الرياضــي بــاملرحلتني املتوســطة والثانويــة مبدينــة تبــوك      

   .مكة املكرمة: منشورة   كلية الرتبية   جامعة أم القرى  ماجستري غري 

فعاليـة برنـامج مقـرتح لتنميـة مهـارات إنتـاج مواقـع        ( ." م 2116.) مصـطفى   أكـرم فتحـي     .61

  رسالة دكتوراه غري منشورة   كلية الرتبية "  اإلنرتنت التعليمية لدى طالب كلية الرتبية

 مصر : بقنا   جامعة جنوب الوادي  

أثــر اســتخدام طريقــة االكتشــاف املوجــه علــى  ( . " م 2113. ) ق   إ ــان زهــدي حممــد مطلــ .62

  رسالة ماجستري " الصف الثامن من التعليم األساسي يف مادة الرياضيات  الطالبحتصيل 

 .اليمن : غري منشورة   جامعة صنعاء 

( Mathematica)أثر استخدام  برنامج ماثيماتيكا ( . " م2113)املقبالي   مخيس عبداهلل  .63

    رسالة ماجستري غري منشورة  كلية الرتبية يف الرياضيات الطالبيف التدريس على حتصيل 

 .ُعمان :   جامعة السلطان قابوس 

 G.S.P) )Geometer's Sketchأثـر اسـتخدام  برنـامج   ." ( م 2111) املقـدادي   فـاروق    .64

Pad عّمان : جامعة الريموك "  على فهم الطالب األردنيني لبعض املفاهيم اهلندسية. 

: األســس النفســية لــتعلم وتعلــيم الرياضــيات     " ( . م2111) املقوتــي   عبــداهلل عبــدالرمحن    .65

 .الرياض :   مكتبة املل  فهد  1ط" أساليب ونظريات معاصرة 

ــيكولوجية الــــتعلم والتعلــــيم   ( . " م 2116. ) ملحــــم   ســــامي حممــــد    .66 األســــس النظريــــة  : ســ

 عّمان    :   دار املسرية للنشر والتوزيع 2  ط"  والتطبيقية 

   3ط" .  اسـتخدام احلاسـب اآللـي يف التعلـيم    ( . " م 2115. ) املوسى   عبداهلل بـن عبـدالعزيز    .67

 .الرياض  :  مكتبة تربية الغد

برنامج مقرتح لتطوير تدريس الرياضيات يف املرحلة ( . " م 2114. ) النذير   حممد عبداهلل  .68

 .الرياض : الة دكتوراة غري منشورة   جامعة املل  سعود   رس"  املتوسطة

الـدار    ". اإلنرتنـت  تـبكة  عـرب  اإللكرتونـي  التعلـيم " .( م ٥٠٠٥ )  حممـد  حممـد    اهلـادي  .67
 . القاهرة : اللبنانية املصرية
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ــة يف اجليـــوجربا( ." م 2117. ) هـــوهن وارتـــر   جوديـــ      .71 حممـــد عبـــداجلواد علـــي    " ) مقدمـ

 .الرياض  :   مدارس الرواد  1   ط(  مرتجم

 :املراجع األجنبية : ثانيًا 

  
71. Burkhead, M (1998).The role of Geometer's Sketchpad in developing  

mathematical knowledge. M.A. dissertation, The University of Texas at El Paso, 
United States -- Texas. Retrieved September 7, 2008, from Dissertations & Theses: 
Full Text database. (Publication No. AAT EP05194). 

 
72. Choi-Koh, S.S. ( 1999) . A student 's learning of Geometry   using   the  
computer . Journal of Educational Research , 5 ( 92) , p301-312.  

 
73. Eraso, Mario. (2007). Connecting Visual and Analytic Reasoning To Improve 

Students' Spatial Visualization Abilities: a Constructive Approach. Doctor thesis 

(Unpublished), Florida International University, Miami, Florida. 

 
74. Farns, worth, R.(2001),The Use of Flexible, Interactive, Situation – Focused 
software for The E-learning of Mathematics, USA: Triton Regional School, ( ERIC: 
Ed 474 433). 

 
75. Gerretson, H. (1999). The effect of a dynamic geometry learning 

environment on preserves elementary teachers, performance on similarity 
tasks. DAI-A, 9(59), 33-83 . 

 
76. Harper,S.R.(2002). Enhancing  elementary  Pre- service teachers' knowledge 
of  geometric  transformations . DAI-A, 10(62), P.3326. 

 

77. Idris, Noraini (2007). The Effects of Geometers’ Sketchpad on Malaysian 
students’ achievement and van Hiele Geometric Thinking. Mathematical and 
Science Journal , Retrieved November 9, 2008 from :   

http://www.inform.upm.edu.my/journal/fullpaper/vol1no2/2.%20MJMS%20
vo%201(2)%20pag e%20169-180.pdf . 

 
78. Isiksal , Mine ; Askar  , Petek  .( 2005) . The Effect of Spreadsheet and  

Dynamic Geometry Software on the Achievement and Self-Efficacy of 7th-Grade 
Students, Journal of Educational Research ,v47,n  3  ,pp 333- 350. 

 
  



 - 118 - 

79. July, R.A(2001).Thinking in three dimensions: Exploring students' geometric 
thinking and spatial ability with the Geometer's Sketchpad. Ed.D. dissertation, 
Florida International University, United States -- Florida. Retrieved September 7, 
2008, from Dissertations & Theses: Full Text database. (Publication No. AAT 
3018479). 

 
80. Knupfer, Nancy N(1997). "Logo and Transfer of Geometry Knowledge: 
Evaluating the Effects of Student Ability rouping " , (ERIC Database No: 
EJ478330). 

 

81. Kurtulu, Aytaç; Uygana, Candas. (2010). The effects of Google Sketchup 

based geometry activities and projects on spatial visualization ability of 

student mathematics teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences 9 

(2010) 384–389.  

82. Laborde, C. and Vergnaud, G. (1994) L’apprentissage e l’enseignement 
desmathématiques, In G.Vergnaud (Ed.) (1994) Apprentissages edidactiques, où 
en est-on?, Paris , Hachette; Meira L.(1995) The Microevolution of Mathematical 
Representations in Children’s Activity,Cognition and instruction, 13 (2), 269-313. 

 

83. Laborde, J.M. (1996) Intelligent microworlds and learning nvironments in 
Laborde, J.M.(ed.) Intelligent learning environments: the case of geometry, Berlin: 
Springer-Verlag, pp. 113-132. 

 

84.  Lester, M.L.(1996) . The effect of the Geometry 'Sketchpad software on 
achievement of geometric knowledge  of high school geometry student . DAI-A, 
6 ( 57) , p.2343 . 

 
85. McClintock, E., Jiang, Z. & July, R (2002). Students' development  of  
threedimensional   visualization in the Geometer's Sketchpad environment. In D. 
Mewborn, P. Sztajn, D. White, H. Wiegel, R. Bryant, & K. Nooney  (Eds.), 
Proceedings of the PME-NA Annual Conference (pp. 739-754). 
 

86.   Melczarek, R.J (1998). The effect of Problem- solving activities using 
dynamic geometry computer software on readiness for self- directed learning. 
DAI-A., 7(58) ,pp 11-26. 

 
87. Moss, L.J. ( 2002) .  The  use of dynamic geometry software as acognitive  
tool . DAl-A , 11( 61) , P.4317. 
 
88. Niess, M. ( 1999) . Integrating technology into math instruction . Media  &  
Methods , 3 ( 35) , p 26 – 28 .  



 - 117 - 

 
89.  Rose, I.L(2001).The use of software with low- achievement students: Effects 
on mathematics attitude and achievement.DAI-A,5(62),P.1764. 

 
90. Ruffini , M. ( 2000) : Systematic Planning in The Design  of an Educational 
Website , Educational Technology , Vol. 40, No.2. 

 
91. Ruthven, K., Hennessy, S. & Deaney, R. (2005). Current practice in using 
dynamic geometry properties to teach about angle. Micro Math, 21(1), 9-13. 
 

92. Ryan, S. Scott ,  B. , Freeman, H. & Patel D. (2000) : The Virtual  University : 
The Internet   and   Resource  Based   Learning   , London &Sterling (U.S.A ) . 

 
93. Saha, Royati Abdul; Ayub, Ahmad Fauzi Mohd;  Tarmizi, Rohani Ahmad. 

(2010). The Effects of GeoGebra on Mathematics Achievement: Enlightening 

Coordinate Geometry Learning. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8 
(2010),(pp. 686–693 

 
94.  Velo, j .(2002) .  The imact of  dynamic geometry  software on  students' 
abilities  to generalize in  geometry  . DAI-A, 11(62), P.3720. 

 

 :املراجع اإللكرتونية : ثالثًا 

 

net1: 
http://aghandoura.com/geogebra./ 

net2: 

http://geonext.software.informer.com/ 

net3: 
http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453 

 net4: 
http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2481 
 net5: 

http://zirkel.sourceforge.net/doc_en/Download.html 

 net6: 
http://www.afaqmath.org/dros/options.php?action=attach&id=224 

net7: 
http://zirkel.sourceforge.net/doc_en/Documentation/Introduction.html   
 

http://aghandoura.com/geogebra./
http://geonext.software.informer.com/
http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453
http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2481
http://zirkel.sourceforge.net/doc_en/Download.html
http://www.afaqmath.org/dros/options.php?action=attach&id=224
http://zirkel.sourceforge.net/doc_en/Documentation/Introduction.html


 - 121 - 

net8: 

http://www.aghandoura.com/geogebra/UPLOADGEO/GEOGEBRAA/1.htm 
net9: 

http://www.aghandoura.com/CAR/INDEX/ 

net10: 

http://www.aghandoura.com/geogebra/TATBEEK/TATBEEKAT.htm 

net11: 

http://www.aghandoura.com/CAR/kwaem/file/file.htm 
net12: 
http://www.annabaa.org/nbanews/72/873.htm 

net13: 

http://www.alrassed.com/vb 

net14: 

http://www.cabri.com/ 

net15: 
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http://www.aghandoura.com/CAR/INDEX/
http://www.aghandoura.com/geogebra/TATBEEK/TATBEEKAT.htm
http://www.aghandoura.com/CAR/kwaem/file/file.htm
http://www.annabaa.org/nbanews/72/873.htm
http://www.alrassed.com/vb%22/
http://www.cabri.com/
http://www.cabri.com/download-cabri-2-plus.html
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 (1)ملحق 

 

 

 

 خطاب حتكيم عبارات بطاقة التحليل
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                                     اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي                                          

 جامعة أم القرى     

 كلية الرتبية       

 قسم املناهج وطرق التدريس                                          

 

 

 

ات بطاقة حتليل حمتوى بعض الربامج اإللكرتونية لصورة األولية  ملكونا 

 التفاعلية املستخدمة يف تدريس الرياضيات
 

 "استمارة حتكيم " 
 

 إعداد الطالب

 عايد بن علي حممد البلوي

  

 إشراف  الدكتور

 عباس بن حسن غندورة  
 أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المشارك في كلية التربية جامعة أم القرى
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 وفقه اهلل                                /          تور سعادة األستاذ الدك

 وفقه اهلل                                            /             سعادة األستاذ 

 :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، وبعد 
ختصـص  يف الـدكتوراه   يقوم الباح  بإجراء دراسة تكميلية للحصول علـى درجـة        

 :الرياضيات  يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى وهي بعنوان  تدريس املناهج وطرق

 " برنامج تدرييب قائم على الربامج التفاعلية يف تعليم الرياضيات وتعّلمها" 
 :التالياملتمثل يف  ولتحقيق أحد أهداف الدراسة واألسئلة املتعلقة به 

لــة يف الــربامج التفاعليــة واملمّث اإللكرتونيــةيف بــرامج الرياضــيات  وفرةاملتــ مكانــاتمــا اإل     

 :التالية

   Geometer's Sketch Pad (G.S.P)–Geonext—Geogebra -2plus   Cabri  - 

C.a.R.)  ) compasses and a ruler ؟ 

 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية          

 العامة لكل برنامج؟ مكانات حمور اإلما درجة االحرتافية املتوفرة يف . ت

 الرسم لكل برنامج؟ إمكاناتما درجة االحرتافية املتوفرة يف حمور   . ث

 ما درجة االحرتافية املتوفرة يف حمور التحكم بالرسم لكل برنامج؟. جـ 

 ما درجة االحرتافية املتوفرة يف حمور القياس واجلرب لكل برنامج؟. د 

 املتوفرة يف كل برنامج يف مجيع احملاور؟   ما درجة االحرتافية. هـ  

 اليت ينفرد بها  كل برنامج   ؟ مكاناتما  اإل. و   

 : حملاور التالية ااد  بطاقة حتليل حمتوى  وفق قام الباح  بإعد

 .عبارة  ( 43)عامة  إمكانات:   المحور األول    
 .عبارة ( 31)الرسم  إمكانات:  المحور الثاني   

    .عبارات ( 21) التحكم في الرسم إمكانات:   الثالمحور الث
 . عبارة( 12)القياس والجبر  إمكانات:  المحور الرابع
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وإ انًا من الباح  بأهمية أ ذ آراء اخلرباء واملتخصصني يف الرياضيات وطرق          

واملعنــيني بتعليمهــا وكــذل  املتخصصــني يف تقنيــات التعلــيم فإنــه يضــع     تدريســها 

مناسـبة  "يدي سعادتكم  تل  البطاقات   واملطلوب التأتري علـى وضـوح الصـياغة    بني 

"  مرتبطــةأو غــري  رتبطــةم"  وكــذل  مــدى ارتبــاط العبــارة بــاحملور  " أو غــري مناســبة 

ومــن ثــم التعــديل املقــرتح   ولكــم حريــة التعــديل واحلــذف واإلضــافة وفــق مــا ترونــه           

 .وحتقق هدف  الدراسة ارنة جيدة مناسبًا   آماًل يف احلصول على بطاقات مق

 : التفاعلية اإللكرتونية نبذة لتصرة عن مفهوم الربامج بني يديكمويضع الباح    

 الربامج اإللكرتونية التفاعلية 

هي  برامج تتسم بالديناميكية حبي  يستخدمها الطالب يف رسم أو بنـاء األتـكال        

كهــا يف اةاهــات لتلفــة  ودورانهــا   اهلندســية   والــتحكم فيهــا حبيــ  يســتطيع حتري  

وعكسها ومسـحها وإظهارهـا   وتغـيري صـفاتها وإظهـار ألـوان بدا لـها ورسـم اخلطـوط          

ــكل        ــة للشـ ــات املختلفـ ــتحكم بالقياسـ ــى الـ ــدرة علـ ــذل  القـ ــة وكـ ــة واخلفيفـ الداكنـ

   .املطلوب

 :وفيما يلي يعرض الباح  نبذة لتصرة تعريفية عن  تل  الربامج 

   Geogebra    برنامج : أواًل 

برنــامج مــبين علــى املعــايري العامليــة للرياضــّيات داعــم للمــنهج املعتمــد مــن وزارة الرتبيــة والتعلــيم ولــيس              

للنظريـات واحلقــائق الرياضـّية مــن  ــالل     مصـمم بطريقــة متّكـن الطالــب مـن تطــوير فهـم عميــق      بـدياًل عنــه 

مج عبـــارة عـــن جمموعـــة مـــن األدوات الـــيت ُتســـهم يف  والربنـــا.  واكتشـــاف املفـــاهيم بنفســـه  التطبيـــق العملـــي

يشمل الربنامج كافة املعينات الالزمة جلعـل عمليـة الـتعّلم سـهلة وتـيقة        إكساب الطالب املهارات الرياضّية

 :انظــر . ) وهـذا يتوافــق متامــًا مـع املنحــى البنـائي للــتعّلم     حيـ  يــبين الطالـب باســتمرار علــى تعلمـه الســابق   

http://aghandoura.com/geogebra/ ) 

    compasses and a ruler( C.a.R.) برنامج: ثانياً  

ــم الرياضــّيات إذا أعطــي            برنــامج        مــبين علــى قناعــة راســخة وإ ــاٍن عميــق بــأن كــل طالــب يســتطيع تعّل

ــا  ــة لتعّلمهـ ــتوى      الفرصـ ــائل ذات مسـ ــل مسـ ــل علـــى حـ ــبه   وعمـ ــرعة الـــيت تناسـ ــه بالسـ ــا أن . مناســـب لقدراتـ كمـ

الرياضـّيات حتتـاج   ف Learning by doing.باملمارسـة الربنامج يستند على مفهوم علمي يعتمـد علـى الـتعلم    

وعليـه فـإن     إىل الكثري مـن املمارسـة إلتقـان مهاراتهـا واسـتيعاب مفاهيمهـا والـربط بـني هـذه املهـارات واملفـاهيم           

ــر )  .للممارســـــــة جيعـــــــل تعّلـــــــم الطالـــــــب للرياضـــــــيات أمـــــــرًا ممكنـــــــاً   إتاحـــــــة الفـــــــرص الكافيـــــــة  : انظـــــ

http://www.aghandoura.com/CAR/INDEX/( 

http://aghandoura.com/geogebra/
http://www.aghandoura.com/CAR/INDEX/
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 Geonext برنامج: ثالثًا 

فهـو يقـدم فـرص    . هو أحد برامج الرياضيات الديناميكيـة يؤسـس طـرق جديـدة لتعلـيم وتعلـم الرياضـيات             

 Geonextلكــل مــا ال  كــن حتقيقــه علــى الــورق أو الســبورة أو األدوات التقليديــة للرياضــيات أو اإلنشــاءات   و   

وهــو يتكامــل  مــع مــد ل االكتشــاف النشــط  .  كــن مــن  اللــه تعلــم الرياضــيات يف بيئــة تعاونيــة يف الفصــل   

لــذل   كــن تداولــه بــدون مشــكالت حقــوق النســخ    للــتفكري و كــن اســتخدامه   يف املدرســة و املنــزل جمانــًا     

 كن استخدامه من قبل تالميذ املدارس االبتدائية حتى املدارس الثانوية ويف برامج تـدريب معلمـي    كذل  

املعتمـدة علـى    الرياضيات  و كن تشـغيل برناجمـه كربنـامج مسـتقل وأيضـًا  كـن تضـمينه يف بيئـات الـتعلم         

بشكل مستقل كأداة لعمـل التكوينـات اهلندسـية عـن طريـق عـدد كـبري          امهصفحات االنرتنت و كن استخد

أدوات الرسم واإلنشاءات اهلندسية وباملقارنة مع اإلنشاءات اهلندسية على الورق فـإن اإلنشـاءات  اهلندسـية     من

 . كن تعديلها بطريقة تفاعلية ديناميكية  Geonextباستخدام برنامج 

      (http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453: انظر )

   2plus   Cabri برنامج : رابعًا 

هــو برنــامج متخصــص يف تــدريس اهلندســة املســتوية  وهــو أول الــربامج املعتمــدة الــيت ت إنتاجهــا مــن                   

أكـدت   برامج اهلندسة الديناميكية أو املتحركة  كما أنه يعترب أكثر هذه الربامج تيوعًا واستخدامًا   وقد

الدراســات والبحــوث العامليــة كفــاءة هــذا الربنــامج وقدرتــه علــى إحــداث تغــيريات جذريــة يف تــدريس اهلندســة         

والربهان الرياضي يف العديد من دول العامل بسـبب اإلمكانـات اهلائلـة الـيت يتمتـع بهـا  وهـذا مـا يؤكـده  أحـد           

يــوم ومــا وصــلت إليــه يف ظــل وجــود هــذه      البــاحثني بقولــه يكفينــا ختيــل دهشــة إقليــدس إذا تــاهد اهلندســة ال      

 يـوفر برنـامج كـابري للطالـب بيئـة هندسـية متّكنـه مـن  الهلـا            النوعية مـن الـربامج اهلندسـية الديناميكيـة    

إنشــاء األتــكال اهلندســية وإجــراء القياســات املختلفــة  كمــا متّكنــه مــن احلصــول علــى سلســلة متصــلة لتلــ     

: انظــــــــــــر . ) دة اإلنشــــــــــــاء أو القيـــــــــــاس يف كـــــــــــل مـــــــــــرة   القياســـــــــــات أو األتـــــــــــكال  دون احلاجـــــــــــة إلعـــــــــــا    

http://www.cabri.com/      ) 

 Geometer's Sketch Pad (G.S.P) برنامج: خامسًا 

م يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة   وقـد ارتكـز إىل فكـرة       1771للمـرة األوىل عـام        G.S.Pُطـرح برنـامج        

للحاســوب كــأداة تعليميــة حيــ  ت تطــوير الربنــامج كجــزء مــن مشــروع اهلندســة     الطــالبرورة اســتخدام ضــ

م وقـام بعمـل برجمـي جـاد     1787باملشـروع يف صـيف     Nicholas Jackiwاملرئيـة   والتحـق مصـمم الربنـامج     

 Keyة حتــى توصــل للنســخة االبتدائيــة مــن الربنــامج   وتعــود حقــوق نشــره وتســويقه للشــركة األمريكيــ          

Curriculum Press     ويعد من أقوى الربامج التفاعلية يف جمال الرياضيات حيـ  إن اسـتخدام املعلمـني  

هلــذا الربنــامج ُيســهم يف حتويــل عمليــة التعلــيم مــن التمركــز حــول املعلــم إىل الطالــب   وهنــاك العديــد مــن        

ى التحصـــيلي للطــــالب يف مــــادة  الدراســـات األجنبيــــة الـــيت أثبتــــت فاعليـــة هــــذا الربنــــامج يف حتســـني املســــتو     

 .الرياضيات عامة ويف اهلندسة  اصة 

 

 

http://www.cabri.com/
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 الباحث
 عايد بن علي البلوي   

 جامعة أم القرى –كلية التربية   –قسم المناهج وطرق التدريس 
Mail:-E ak1423ak@hotmail.com 

 0504592253: جوال 

 : صة اخلال

املطلــوب مــن ســعادتكم التكــرم بالتأتــري علــى املطلــوب مــن حيــ  وضــوح الصــياغة وارتبــاط     

 : العبارة باحملور  كما يف  اآلتي 

 م
 العبارة

  

 االرتباط باحملور وضوح الصياغة

 التعديل املقرتح
 مناسبة
غري 

 مناسبة
 مرتبطة
غري 

 مرتبطة

    *  * .  إظهار تسمية العنصر وقيمته معا   1

 
قارنــة يــتم وضــع   تقــويم وامللليف حالــة رأيــتم أن العبــارة غــري صــاحلة     :  تنويثثه لسثثعادتكم     

كمــا " التعــديل املقــرتح " مناســبة وكتابــة مــا ترونــه مناســب يف  انــة   جنمــة يف  انــة غــري

 .ريرحب الباح  بإضافة  أي عبارة تودون إدراجها ضمن عبارات احملو

 

 

 ة/ن احملكمبيانات عامة ع

 :االسم 

 :املؤهل العلمي 

 :                                    الوظيفة احلالية 

 :التخصص 

E-mail  (  :لتزويدكم بنسخة من البحث بمشيئة اهلل  ) 

mailto:ak1423ak@hotmail.com
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 :ما يود حتكيمه واآلن يعرض الباح  لسعادتكم 

 شكل بطاقة  حتليل احملتوى: أوالً  

 
 بعد تحكيم عباراتها من ِقبلكم -بمشيئة اهلل   -التي سيقوم الباحث بتعبئتها 

 

 م
/ العبارة

 الربنامج

Geogebra 

 درجة االحرتافية

C.a.R. 

 درجة االحرتافية

Geonext 

 درجة االحرتافية

Cabri2 

 درجة االحرتافية

G.S.P 

 افيةدرجة االحرت

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1   
                                  

2     
                         

 
:   4نقطة  ( 2)متوسطة  درجة االحترافية:   3نقاط ،( 3)جيدة  درجة االحترافية:   2نقاط  ،  ( 4)ممتازة  درجة االحترافية:  1

 الشيء من النقاط  ( 0)انعدام درجة االحترافية :  5نقطة ، ( 1)ضعيفة االحترافية  درجة

 
 
 

 التعديل المقترح مناسبة شكل  بطاقة تحليل المحتوى  أعاله للحكم على احترافية البرامج

  غير موافق موافق
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 آلية املقارنة: ثانيًا                 

 

 ةمناسب آلية املقارنة  م
غري 

 مناسبة
 التعديل املقرتت

1 

تعــــين أن األيقونــــة الــــيت تــــؤدي  : ممتثثثثازة 

وحتقـــق املطلـــوب بفـــتح    موجـــودةاملهمـــة 

 نافذة واحدة أو نافذتني كحد أقصى

 ( . طوة واحدة أو  طوتني )   أي

   

2 

تعين أن األيقونة اليت تؤدي املهمة : جيدة  

ــتح ثــــالث    موجــــودة ــق املطلــــوب بفــ وحتقــ

 (  .الث  طواتث) نوافذ أي 

   

3 

ــؤدي    :متوسثثثطة ــة الـــيت تـ تعـــين أن األيقونـ

وحتقـــق املطلـــوب بفـــتح    موجـــودة املهمـــة

أكثــر مــن  ) أكثــر مــن ثــالث  نوافــذ أي    

 (  .ثالث  طوات 

   

4 

تعـــين أن األيقونــــة الـــيت تــــؤدي   :  ضثثثعيفة 

ــة  ــودة املهمـــ ــري موجـــ ــن باإلمكـــــان    غـــ ولكـــ

ن اإليقونات حتقيق املطلوب باالستفادة م

 .األ رى 

   

5 

تعـــين أن األيقونـــة الـــيت تـــؤدي    :  منعدمثثثة

وال  كـــن   حتقيـــق  غـــري موجـــودةاملهمـــة 

 .املطلوب  

   

 

 

 



 - 127 - 

 عبارات بطاقة حتليل حمتوى برامج العينة: ًا لثثا

 عامة إمكانات :احملور األول 

 م
 العبارة

  

وضوت 

 الصياغة

االرتباط 

 باحملور
 التعديل املقرتت

 بةمناس
غري 

 مناسبة
 مرتبطة

غري 

 مرتبطة

       .فتح نافذة جديدة  1

       .العم  "  حفظ" 2

      .للعم  "  حفظ باسم"  3

      .إعدادات الطباعة  توفير 4

      .المعاينة قب  الطباعة  توفير 5

      .طباعة العم   6

      .تلوي  العم  وتصديرح لملفات إنترنت  7

      .أمر التراجع  تنفيذ 8

      . (العودة)تنفيذ أمر إلغاء التراجع  7

      .للعم  "  تلديد الك  "  11

      .للعم  " اللذف الكلي "  11

      . wordالنسخ واللصق من ورقة العم  إل   12

      .إل  ورقة العم  wordالنسخ واللصق من  13

      .إظهار العنصر وإخفاؤح  14

     .معا   إظهار تسمية العنصر وقيمته 15
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 م
 العبارة

  

وضوت 

 الصياغة

االرتباط 

 باحملور
 التعديل املقرتت

 مناسبة
غري 

 مناسبة
 مرتبطة

غري 

 مرتبطة

       .العنصرتغيير مسم   16

       .التلكم في تلريك ورقة العم   17

      .إنشاء أداة جديدة  18

      . إلجراء العمليات الرياضيةلاسبة المستخدم ب تزويد 17

      المستخدم بإرشادات في حالة قيامه بخطوة خاطئة  تزويد 21

      .للقيام بوظيفة اللركة   أزرارا   توفير 21

      . عل  العنصروضوح اإلرشادات عند وضع الفأرة  22

      .وضوح قائمة  التعليمات الخاصة في البرنامج  23

      .اج الصور عل  ورقة العم  المنشأة إدر 24

      .دعم البرنامج الستخدام اللغة العربية  25

      .لبيانات منشأة  النشطة التفاعليةتنفيذ أمر الهدولة  26

      .التلكم في حهم خط  النص المراد استخدامه  27

      .التلكم في لون خط  النص  المراد استخدامه  28

      .م في سمك  خط  النص  المراد استخدامه التلك 27

      .التلكم في نوع خط  النص  المراد استخدامه  31

      .التلكم في كتابة النص بشك  مائ   31

 

 



 - 131 - 

 م
 العبارة

  

وضوت 

 الصياغة

االرتباط 

 باحملور
 التعديل املقرتت

 مناسبة
غري 

 مناسبة
 مرتبطة

غري 

 مرتبطة

      .خلفية ورقة العم   التلكم في لون   32

      .إمكانية إضافة روابط تشعبية في المستند   33

      .إمكانية تلوي  المستند إل  صورة  34

 

 :ما تودون إضافته 

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

 

 

 



 - 132 - 

 الرسم إمكانات :احملور الثاني 

 م
 العبارة

  

 وضوت الصياغة
االرتباط 

 باحملور
 التعديل املقرتت

 مناسبة
غري 

 مناسبة
 مرتبطة

غري 

 مرتبطة

      .رسم قطعة مستقيمة   1

      .رسم مستقيمات متوازية  2

      .رسم مستقيمات متعامدة  3

      . زاويةرسم  4

      .النشط  رسم دائرة بداللة مركزها ونصف قطرها 5

      .رسم دائرة نصف قطرها ثابت  6

      . رسم مضلع غير منتظم 7

      .رسم مضلع منتظم  8

      . في المستو  اإلحداثي ةالديكارتياإلحداثيات  تعيين  7

      . في المستو  اإلحداثي القطبيةاإلحداثيات  تعيين  11

      .بتلديد ثالث رؤوس  توازي األضالع م رسم  11

      ( .شعاع) رسم نصف مستقيم  12

      .متهه  رسم 13

      .رسم مستقيمات مماسة للدائرة  14

      .مستقيمةلقطعة  العمود المنّصف رسم   15

      .رسم قطع مكافئ  16

      .رسم قطع ناقص  17

      .رسم قطع زائد  18

      .رسم قطع مخروطي يمر بخمس نقاط  17
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 م
 العبارة

  

 وضوت الصياغة
االرتباط 

 باحملور
 التعديل املقرتت

 مناسبة
غري 

 مناسبة
 مرتبطة

غري 

 مرتبطة

      .إيهاد تناظر عنصر حول نقطة 21

      .   إيهاد تناظر عنصر حول ملور  21

      . إيهاد صورة عنصر بانسلاب معين  22

      .إيهاد صورة عنصر بدوران معين  23

      .إيهاد صورة عنصر بتكبير أو تصغير معين   24

      .رسم ُمنّصف زاوية  25

      . بطول ملددرسم قطعة مستقيمة  26

       .   رسم مستقيم 27

      .رسم نصف قطر في دائرة  28

      .الرسم البياني لدالة تمثي   27

      .التلكم في تكبير وتصغير لوحة الرسم  31

      .يوفّر إمكانية الرسم بالفأرة  31

      .إظهار الملاور وإخفاؤها   32

      .اختيار الشبكة البيانية المثلثية   33

      .شبكة البيانية المربعة اختيار ال 34

      .اختيار الشبكة البيانية المركزية  35

      التلكم في مكونات عدد خطوط الشبكة البيانية  36

      .بوحدة رسم أرقام   الملاور اإلحداثية تقسيم  37

        زوايا الراديان بوحدة رسم الملاور اإلحداثية  تقسيم 38
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     .يد نمط خط الشبكة البيانية تلدالتلكم في   37
 

 

      قطبي  االتهاح   إيهاد صورة عنصر بانسلاب 41

 التحكم يف  الرسم إمكانات :احملور الثال  

 

 م
 العبارة

  

 االرتباط باحملور وضوت الصياغة

 التعديل املقرتت
 مناسبة

غري 

 مناسبة
 مرتبطة

غري 

 مرتبطة

      .لدالة المرسومة بدالة أخر التلكم في تغيير إعادة تعريف ا 1

      . التلكم في لون العنصر المنشأ  2

      .التلكم في سماكة العنصر المنشأ    3

      .التلكم في أبعاد الشك  من خالل الفأرة   4

      .التلكم بألوان التعبئة  5

      ( .المل  الهندسي) إيضاح األثر  6

      .النقطة (  شك  )  نمط التلكم في اختيار  7

      .   تظلي  الزاوية 8

      .داخ  ورقة العم    العنصر المنشأ تلريك   7

      .نسخ النمط البياني من عنصر معين لعناصر أخر   11

 
  :   ما تودون  إضافته حيال احملورين الثاني والثال  

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
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 القياس واجلرب  إمكانات :احملور الرابع 

 م
 العبارة

  

 وضوت الصياغة
االرتباط 

 باحملور
 تالتعديل املقرت

 مناسبة
غري 

 مناسبة
 مرتبطة

غري 

 مرتبطة

      . تلديد نقطة تقاطع بين عنصرين   1

      .قياس الزوايا بالدرجات  2

      .قياس الزوايا بالراديان  3

      .تلديد قوس من دائرة 4

      .إظهار معادلة دائرة  5

      . تلديد قطاع دائري من دائرة 6

      .المركب بيانيا    تمثي  العدد  7

      .في تقريب األعداد  الدقة  8

      .في تقريب الزوايا  الدقة  7

      .طول قطعة مستقيمة حساب 11

      .مليط مضلع  حساب 11

      .حساب  مساحة مضلع   12

      .حساب نصف قطر دائرة  13

      .  مليط دائرة  حساب 14

      . رة مساحة دائ حساب 15

      .طول قوس من دائرة  حساب 16

      .قطاع دائري حساب مساحة  17

      .قطعة دائرية حساب  مساحة  18

      .مستقيم حساب مي   17
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 م
 العبارة

 

 وضوت الصياغة
االرتباط 

 باحملور
 التعديل املقرتت

 مناسبة
غري 

 مناسبة
 مرتبطة

غري 

 مرتبطة

       . صليحلمطلقة لعدد احساب القيمة  21

      .حساب مساحة تلت المنلن    21

      .حساب قيمة الدوال المثلثية للزوايا  22

      .  بُعدينحساب النسبة بين  23

       . حقيقي قو  عددحساب  24

      .حقيقي  التربيعي لعددحساب الهذر  25

       .حقيقي  التكعيبي لعددحساب الهذر  26

      .حساب مشتقة دالة  27

      . تكام  دالة حساب 28

 :ما تودون  إضافته 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 سلفاً،،،  ولكم وافر الشكر وجزيل التقدير
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 (2)ملحق 

 

 

بطاقة حتليل احملتوى يف صورتها 

 النهائية
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 اإلمكانات العامة: أواًل 
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 ت الرسمإمكانا: ثانيًا 
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 إمكانات اجلرب والقياس: رابعًا 

 

 إمكانات التحكم بالرسم: ثالثًا
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 إمكانات القياس واجلرب: رابعًا 



 - 143 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 (3)ملحق 

 

 

قائمة أمساء حمكمي أداة ومواد 

 الدراسة
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 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 التخصص

العمل 

 احلالي
 جهة العمل

1 
إحسان بن حممد عثمان 

 كنسارة
 دكتوراه
تقنيات 

 التعليم
 أستاذ
جامعة -كلية الرتبية 

 قرىأم ال

 دكتوراه عبداهلل بن عبدالرمحن املقوتي 2
طرق تدريس 

 الرياضيات
 أستاذ
جامعة  -كلية الرتبية 

 املل  سعود

 دكتوراه محزة  عبد احلكم  الرياتي 3
طرق تدريس 

 الرياضيات
 أستاذ
 -كلية الرتبية  

 جامعة املل   الد

 دكتوراه علي عبدالرحيم حسانني 4
طرق تدريس 

 الرياضيات
 أستاذ
جامعة  –لية الرتبية ك

 الطائف

 دكتوراه مسري نور الدين فلمبان 5
طرق تدريس 

 الرياضيات

أستاذ 

 مشارك

جامعة -كلية الرتبية 

 أم القرى

 دكتوراه إبراهيم سليم احلربي 6
طرق تدريس 

 الرياضيات

أستاذ 

 مشارك

جامعة  -كلية الرتبية

 أم القرى

 دكتوراه تعيب  مجال صاحل   7
تكنولوجيا 

 ليمالتع

أستاذ 

 مشارك

جامعة -كلية الرتبية 

 طيبة

 دكتوراه ظافر بن فراج الشهري 8
طرق تدريس 

 الرياضيات

أستاذ 

 مشارك

   -كلية الرتبية

 جامعة املل   الد

 دكتوراه حنان عبداهلل رزق 7
طرق تدريس 

 الرياضيات

أستاذ 

 مساعد

جامعة -كلية الرتبية 

 أم القرى

 دكتوراه حنان سامل آل عامر 11
طرق تدريس 

 الرياضيات

أستاذ 

 مساعد

جامعة  -كلية الرتبية

 حائل

 دكتوراه حممد صنت احلربي 11
طرق تدريس 

 الرياضيات

أستاذ 

 مساعد

جامعة  -كلية الرتبية 

 املل  سعود

 

12 

 
 دكتوراه  الد  عبداهلل املعثم

طرق تدريس 

 الرياضيات

أستاذ 

 مساعد

جامعة   -كلية الرتبية

 القصيم
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 االسم م
درجة ال

 العلمية
 التخصص

العمل 

 احلالي
 جهة العمل

 دكتوراه عبداهلل سليمان البلوي  13
طرق تدريس 

 الرياضيات

أستاذ 

 مساعد

جامعة  -كلية الرتبية 

 تبوك

 دكتوراه عثمان علي القحطاني 14
طرق تدريس 

 الرياضيات

أستاذ 

 مساعد

جامعة  -كلية الرتبية 

 تبوك

 هدكتورا يعن اهلل علي  القرني 15
طرق تدريس 

 الرياضيات

أستاذ 

 مساعد

جامعة  -كلية الرتبية 

 املل  عبدالعزيز

 دكتوراه صاحل ليلد اجلاسر 16
طرق تدريس 

 الرياضيات

أستاذ 

 مساعد

جامعة  -كلية الرتبية 

 احلدود الشمالية

 دكتوراه حممد أمحد اخلطيب 17
طرق تدريس 

 الرياضيات

أستاذ 

 مساعد

جامعة  -كلية الرتبية

 طيبة

 دكتوراه أسامة سعيد هنداوي 18
تكنولوجيا 

 التعليم

أستاذ 

 مساعد

جامعة  -كلية الرتبية

 طيبة

 دكتوراه هشام أنور  لفة 17
تكنولوجيا 

 التعليم

أستاذ 

 مساعد

جامعة -كلية الرتبية 

 طيبة

 دكتوراه عبداهلل صاحل املقبل 21

تقنيات 

التعليم وطرق 

تدريس 

 الرياضيات

األمييييلعاا  يييي  اا
 للييييي ا لجنييييي اا 

 سل سي اا ع ليل ااا
بوزارةاا عربل ا

 وا ع لل 

 وزارة الرتبية والتعليم

 معلم رياضيات   دكتوراه عبدالعزيز  دا ل اجلحدلي 21
اإلدارة العامة للرتبية  

 والتعليم جبدة

 معلم رياضيات   دكتوراه عيسى  عبدالوهاب الطراونة 22
اإلدارة العامة للرتبية  

 والتعليم جبدة

 معلم رياضيات   دكتوراه حسني السليماني الد   23
ثانوية املل   الد  

 بالطائف

 رياضيات ماجستري ثامر محد العيسى 24
مشرف 

 تربوي عام

رئيس قسم الرياضيات 

 بوزارة الرتبية والتعليم

 معلم رياضيات ماجستري أمحد ظافر عطيف 25

ثانوية أحد املسارحة  

 جبيزان
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 االسم م
الدرجة 

 العلمية
 خصصالت

العمل 

 احلالي
 جهة العمل

 رياضيات ماجستري عادل  سعيد الصاعدي 26
مشرف 

 تربوي

اإلدارة العامة للرتبية 

 والتعليم باملدينة املنورة

 ماجستري حممد مساعد الغامدي 27
تقنيات 

 التعليم

مشرف 

 تربوي

اإلدارة العامة للرتبية 

 والتعليم بالرياض

 ماجستري راجح  مسعد الفهيقي 28
نيات تق

 التعليم

مشرف 

 تربوي

اإلدارة العامة للرتبية 

 والتعليم باجلوف

 لغة عربية ماجستري مبارك علي البلوي 27
مشرف 

 تربوي

اإلدارة العامة للرتبية 

 والتعليم بتبوك

 ماجستري مكي حممد أبو هاتم 31
التدريب 

 الرتبوي

مشرف 

 تربوي

اإلدارة العامة للرتبية 

 والتعليم بتبوك

 ماجستري رحان البلويحممد ف 31
التدريب 

 الرتبوي

مشرف 

 تربوي

اإلدارة العامة للرتبية 

 والتعليم بتبوك

 لغة عربية ماجستري سلطان طخطيخ العنزي 32
مشرف 

 تربوي

اإلدارة العامة للرتبية 

 والتعليم بتبوك

 رياضيات بكالوريوس حممد علي اجلهين 33

رئيس 

قسم 

 الرياضيات

اإلدارة العامة للرتبية 

 التعليم بتبوكو

 رياضيات بكالوريوس حممد فضل الشهري 34
مشرف 

 تربوي

اإلدارة العامة للرتبية 

 والتعليم بتبوك

 رياضيات بكالوريوس سليمان مطري احلويطي 35
مشرف 

 تربوي

اإلدارة العامة للرتبية 

 والتعليم بتبوك

36 
 أمني حممد غليلة
 بكالوريوس
التدريب 

 الرتبوي

مشرف 

 تربوي

العامة للرتبية  اإلدارة

 والتعليم بتبوك

37 
 زامل مجيل البياضي
 رياضيات بكالوريوس

مشرف 

 تربوي

اإلدارة العامة للرتبية 

 والتعليم بتبوك
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 (4) ملحق

 

 

دليل االستخدام اإلجرائي يف 

 صورته النهائية
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 :مقدمة 

بإعداد دليل إجرائـي السـتخدام برنـامج    لتحقيق أحد أهداف الدراسة   ولإلجابة عن السؤال الثاني يف الدراسة  ؛ قام الباح        

Geometer's Sketch pad (G.S.P)       ولقد راعى  أن يكون ذل  الدليل متكاماًل ومعينًا لكل مـن أراد اسـتخدام  الربنـامج  

 Geometer's Sketch  Pad كيفيـة حتميــل الربنـامج  : وقّسـم الباحـ  مكونــات الـدليل اإلجرائـي إىل العناصــر التاليـة      

(G.S.P)      تـريط األدوات   لوحـة الـنص    تـريط     ( منطقـة العمـل   )   واجهـة الربنـامج    لوحـة الرسـم        الشاتـة الرئيسـة  

 .على أن يكون ترح األيقونات   واألوامر ُمدّعمًا باألمثلة  التوضيحية التطبيقية . القوائم    وظائف زر الفأرة األ ن 

 :اهلدف العام من إعداد الدليل 

 .تحقيق أهداف الدراسة احلالية إضافة ل*  

لتوظيفــه يف تــدريس   Geometer's Sketch  Pad (G.S.P)إكســاب املتــدرب مهــارة اســتخدام أدوات وأوامــر برنــامج   * 

 .موضوعات مادة الرياضيات املطّورة 

 Geometer's Sketch pad (G.S.P)فهرس الدليل اإلجرائي الستخدام برنامج 

 الصفحة العنصر م

1 
 ميل الربنامجكيفية حت

 Geometer's Sketch  Pad (G.S.P)     
147 

  152  الشاتة الرئيسة  2

 152  أجزاء واجهة الربنامج   3

4 
 (منطقة العمل ) لوحة الرسم 

Work area       
 154 

5 
 تريط األدوات

Tools 
 158 

6 
 لوحة النص

Text  
 186 

7 
 تريط القوائم

Menus 
 188 

 311  ة األ نوظائف زر الفأر 8
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 (G.S.P)  كيفية حتميل الربنامج : أواًل 

 ؛ يتّم ذل  بطريقتني    (G.S.P)  لتحميل برنامج        

 :  الطريقة األوىل
 نامج باتباع اخلطوات التالية لتحميل الربنامج بهذه الطريقة جيب أن يكون املستخدم متصاًل باإلنرتنت    يتّم حتميل الرب       

 :على الرابط التالي النقر -1

http://www.4shared.com/file/aEcgh25B/___2.html 
 :وبعد ذل  يتّم ظهور الرسالة التالية  -2

 

 
 

 :لتظهر الرسالة التالية " تنزيل اآلن " يتّم النقر على  -3

 
 

 :؛ لتظهر الرسالة التالية "  زيل امللف اآلن تن" يتّم الضغط على -4

 
 :؛ لتظهر الرسالة التالية "  بدء التحميل " يتّم ا تيار -5

 
 

 :يتّم بعد ذل  تنزيل الربنامج على سطح املكتب مبلف مضغوط كما يلي -6

http://www.4shared.com/file/aEcgh25B/___2.html
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 :با تيار امللف والنقر عليه تظهر الرسالة التالية -7

 
 .أو اإلجنليزية يتّم تشغيل الربنامج تلقائي بدون تثبيت   بالضغط على النسخة العربية  -8

 :تظهر الرسالة التالية " الربنامج " وبالضغط على جملد -7

 
 :أي تثبيت الربنامج  تظهر الرسالة التالية   " Setup Sketchpad"  بالضغط على -11

 
 

 :فتظهر الرسالة التالية       Nextيتّم ا تيار -11

 
 :فتظهر الرسالة التالية      Nextتيار   يتّم ا  -12

 
 :فتظهر الرسالة التالية       Nextيتّم ا تيار  -13
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 :فتظهر الرسالة التالية       Nextيتّم ا تيار  -14

 
 

 

  Next  ثم يتّم ا تيار   full installيتّم ا تيار -15

 
 :بعد ذل  تظهر الرسالة التالية  -16

 
 :لتظهر  الرسالة التالية إما يف قائمة الربنامج    أو على سطح املكتب   finishا تيار بعد ذل  يتّم -17

 
 .على جهاز املستخدم ويستطيع العمل عليه بكل يسر و سهولة  Geometer's Sketch  Pad (G.S.P)وبهذا يصبح برنامج 

 

 :الطريقة الثانية 
والــذي ت حتميلــه عليــه ُمســبقًا حيــ  أنــه يعتــرب مــن بــرامج     flash memory كــن احلصــول عليــه مباتــرة عــن طريــق          

portable متتاز باآلتي اليت : 

 

ــلي   :  واًلأ ــم الربنـــــــــــــــــــــــامج األصـــــــــــــــــــــ ــبرية باملقارنـــــــــــــــــــــــة حبجـــــــــــــــــــــ ــم بدرجـــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــ  .صـــــــــــــــــــــــغر احلجـــــــــــــــــــــ
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ــًا ــل   :  ثانيــــــــــــــــــ ــاج إىل عمــــــــــــــــــ ــاز أي ال حتتــــــــــــــــــ ــاج إىل تثبيــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى اجلهــــــــــــــــــ ــرامج ال حتتــــــــــــــــــ  . setupبــــــــــــــــــ

ــًا ـــ  :  ثالثــــــــــــــ ــل أن هــــــــــــــــذه الـــــــــــــ ــراك أو ســــــــــــــــريال   امليــــــــــــــــزة األفضــــــــــــــ ــى ال حتتــــــــــــــــاج كــــــــــــــ  ربامج ُمفّعلــــــــــــــــة يعنــــــــــــــ

والعمل بهـا يف أي مكـان و صوصـًا يف األمـاكن الـيت متنـع         flash memoryمن املمكن محل جمموعة برامج منها على :  رابعًا

 . portableالعمل   أو اجلامعات   أو املدارس ومن هنا جاءت كلمة   كما يف أماكن  تثبيت الربامج

 
 : portableد  برامج ومن أهم فوائ

عدم إرهاق النظام بتثبيت برامج  إضافية  قد تؤدى إىل إبطاء حركته وحتول دون قيامه مبهامه بالسرعة املطلوبة هذا غري        

  . أنها برامج ذات أحجام صغرية جدًا باملقارنة بالربامج املُنصَّبة 

  الشاشة الرئيسة : ثانيًا  

صيب  الربنـامج واالنتهـاء مـن ذلـ     يـتّم تشـغيل الربنـامج مـن سـطح املكتـب   أو مـن قائمـة أبـدأ مـن  ـالل                بعد أن يتّم  تن          

  النقر باملؤتر على عالمة ا تصار الربنامج 

 
 

 :لتظهر الشاتة الرئيسة التفاعلية للربنامج  كما يلي  

 

 
 

 (األجزاء الرئيسة ) أجزاء واجهة الربنامج  : ثالثًا 

 :ترقيم أجزاء واجهة الربنامج إىل أربعة أجزاء كما يلي  ّت       

 

 
 

 .وقد اعتمدها الباح  كتصنيف أثناء  عرض الشرح لكل جزء 

 : Work area( منطقة العمل ) لوحة الرسم  .1

 :ويوّضحها الشكل اآلتي 
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 :وكما ُيالح  أن منطقة العمل تتكون من جزأين هما     

1-  (الشكل املرسوم ) الكائن :   1

1-  اخلصائص اجلربية :  2

 .سيقوم الباح  بتفصيل تل  األجزاء باألمثلة التطبيقية عند احلدي  عن كل عنصر من عناصر الربنامج  

 

 :   Tools شريط األدوات .2

 :ويوّضحها الشكل اآلتي 

أداة :  1-2 .السهم احملدد 

أداة :  2-2 .النقطة 

أداة :  3-2 .الدائرة  

:  4- 2 .مة أداة اخلطوط املستقي

أداة :  5-2 .النص 

أداة :  6-2 (.تعريف أداة ) جديدة 

 

 

 

Text : 3  . لوحة النص

 :يوّضحها الشكل اآلتي  

 
 .نوع  ط النص :  3-1

 .حجم اخلط :  3-2

 ( .غامق )  ط داكن اللون :   3-3

 . ط مائل :  3-4

 .تسطري خبط أسفل النص احملدد :  3-5

 .ا تيار اللون  :  3-6

 .ز رياضية متعددة  رمو:  3-7

 : Menusشريط القوائم . 4

 :يوّضحه الشكل اآلتي  
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 .ملف :  4-1

 .حترير  :  4-2

 .عرض :  4-3

 .إنشاء : 4-4

 .حتويل :  4-5

 .قياس:  4-6

 .رسم بياني  :  4-7

 .نافذة :  4-8

 .تعليمات  :  4-7

 

  

 

 

 

 

 (1)التصنيف رقم ذ ات  Work area (منطقة العمل ) لوحة الرسم : رابعاً  

  
هــي  املنطقــة البيضــاء  الــيت تظهــر فيهــا األتــكال الرياضــية   و تــتم عليهــا إنشــاء التصــاميم اهلندســية   مــع إمكانيــة تعــدد              

 .مناطق العمل يف امللف الواحد   وسهولة التنقل بينها   ونقل البيانات    والتصاميم من ملف آل ر 

  :كما تتضح بالشكل اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 :كما ُيالح  أن منطقة العمل تتكون من جزأين هما      

 ( .الشكل املرسوم ) الكائن :  1-1

 .اخلصائص اجلربية  : 1-2

 

1-  (الشكل املرسوم ) الكائن :  1

 (1)تطبيق 

 .املطلوب متثيل دائرة على لوحة الرسم 

طقـة العمـل وبسـحب الفـأرة  ثـم اإلفـالت  يـتّم           ووضـع الفـأرة علـى من     فتح تاتة الربنامج   والنقر على أيقونة  *     

 :احلصول على  دائرة مرسومة مع إمكانية التحكم فها تكبريًا وتصغريًا  على لوحة الرسم كما يلي 

 أخي المتدرب

سيقوم الباح  بتفصيل األجزاء الفرعية 

 من كل قائمة يف الصفحات الالحقة
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 (2)تطبيق 

 .املطلوب متثيل قطعة مستقيمة على لوحة الرسم 

بالفـأرة  ثـم اإلفـالت يف منطقـة العمـل علـى        لرسم قطعة مستقيمة وذل  من  الل السـحب   بالنقر على أيقونة  *         

 :لوحة الرسم كما يف الشكل اآلتي 

 

 ( 3)تطبيق 

 .    املطلوب متثيل تبكة الرتبيع على لوحة الرسم   

 :يتّم احلصول يف منطقة العمل على الشكل اآلتي " إظهار الشبكة " ثم أمر "  الرسم البياني " بالنقر على قائمة    

 
على لوحة الرسـم ويف منطقـة العمـل ؛ كمـا  كـن      ( تكل ) لتطبيقات الثالثة السابقة يتضح كيفية متثيل أي كائن من ا       

 . التحكم بنقل ذل  الكائن يف  أي اةاه على لوحة الرسم 
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 .اخلصائص اجلربية  : 1-2

         

ني اإلحـداثيات يف املسـتوى اإلحـداثي مـع إمكانيـة       لـه  صـائص جربيـة مثـل القياسـات املختلفـة أو تعـي       ( تكل ) كل كائن         

 .التحكم بتل  اخلصائص 

 

 (1)تطبيق 

 .املطلوب إيضاح اخلصائص اجلربية للدائرة مثل حميطها   ومساحتها 

  ووضع الفأرة على منطقة العمـل وبسـحب الفـأرة ثـم اإلفـالت  يـتّم          بفتح تاتة الربنامج   والنقر على أيقونة  : أوالً  

 :صول على  دائرة مرسومة مع إمكانية التحكم فها تكبريًا   وتصغريًا  على لوحة الرسم كما يلي احل

 
 :بعد تنشيط الدائرة بالنقر عليها بالفأرة يتّم احلصول على الشكل التالي: ثانيًا 

 
 :تظهر  القائمة امُلنسدلة التالية بوضع الفأرة على الدائرة امُلنشَّطة    ومن ثم الضغط على الزر األ ن للفأرة  : ثالثًا 
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 :للحصول على اآلتي " واملساحة "   " كمحيط الدائرة " يتّم ا تيار بعض من تل  اخلصائص : رابعًا 

 
 

 (2)تطبيق

 .املطلوب اخلصائص اجلربية لقطعة مستقيمة كالطول    وميل املستقيم املار  بنقطتيها 

ة مستقيمة وذل  من  الل السحب بالفأرة  ثم اإلفالت يف منطقة العمل على لوحة لرسم قطع النقر على أيقونة :  أواًل 

 : الرسم كما يف الشكل اآلتي

 

 

 

 

 

 

بتنشيط القطعة املستقيمة بالنقر عليها بالفأرة   ومن ثم الضغط على الزر األ ن للفأرة  تظهر  القائمة امُلنسدلة : ثانياً  

 :التالية 
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 :يار  الطول   وامليل ؛  للحصول على اآلتي يتّم ا ت: ثالثًا 

 

 
 

 (2)ذ ات التصنيف رقم      Toolsشريط   األدوات  :  خامسًا 

  
الــيت يــتّم إدراجهــا ضــمن منطقــة العمــل إلنشــاء التصــميمات        ( األيقونــات ) ظــوي تــريط األدوات  جمموعــة مــن األدوات           

 .مج القياسية اهلندسية املختلفة   وهي متّثل أدوات الربنا

 

   أدوات السهم احملدد    :    2-1

والسهم الصـغري يف أسـفل الـيمني  يـدل علـى أن هـذه األداة حتتـوي علـى أكثـر مـن أداة             " أداة السهم "ُتسمى هذه  األداة   بـ         

 : كالتالي و كن احلصول على تل  األدوات بالضغط املستمر على السهم الصغري  وهي مكونة من ثالث أدوات

2-1-1   :       

على لوحة الرسم   يـتّم نقـل تلـ  الكائنـات بوضـع الفـأرة عليهـا وسـحبها مبعنـى          (  العناصر ) ُتستخدم بعد إنشاء الكائنات        

ه األداة ألي مسافة ويف أي اةاه بـدون حتويـل أو تغـيري احلجـم أو  الشـكل   وهـذ      (  العناصر ) أنها توّفر إمكانية حتري  الكائنات 

هي أداة السهم األساسية فهي ُتستخدم أيضًا لتحديد وتنشيط وعند وضع الفأرة على الشـكل يتحـول سـهم التحديـد إىل الشـكل              

 .  وكذل  ُتستخدم بالضغط على أزرار التفاعل   وإنشاء نقاط التقاطع 

 تطبيق

باســتخدام  ّت رمسهــا علــى لوحــة الرســم مــن األيقونــة  (  الكــائن ) إيضــاح تلــ  االســتخدامات علــى  قطعــة مســتقية  : أواًل 

 :الفأرة بالسحب واإلفالت كما يف الشكل اآلتي 
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 كن نقـل القطعـة املسـتقيمة مـن مكـان إىل آ ـر علـى لوحـة الرسـم باسـتخدام أداة السـهم األساسـية بـالنقر بالفـأرة علـى                : ثانيًا 

 :القطعة ؛ ليتحول تكلها إىل التالي 

 

 
باستخدام أداة السهم األساسية  كن نقل    وحتري  القطعة املستقيمة بأي مكـان علـى لوحـة الرسـم مـع احلفـاظ علـى        :  ثالثًا 

 :تكلها كما يف الشكل اآلتي 

 
 

أيضًا باإلمكان حذف   ومسح بعض النقـاط الـيت ت إنشـائها علـى لوحـة الرسـم باسـتخدام أداة السـهم األساسـية كمـا يف           : رابعًا 

 :لي الشكل التا

 
 :بالضغط على أداة السهم األساسية  ستختفي تل  النقطة أي سيتّم حذفها مباترة كما يف الشكل التالي :  امسًا 

 
 

 ؛ لتحديد وتنشيط أي كائن هناك طريقة أخرى  يقرتحها الباح *     

ي متمثلـة يف النقـر علـى أداة السـهم     على لوحة الرسم بداًل من النقر على كل قطعة مستقيمة مثاًل لتنشيطها     وه( عنصر )  

 :على هيئة مستطيل كما يف الشكل التالي ( العنصر ) األساسية   ومن ثم حتري  الفأرة على الكائن 
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 :وبإفالت الفأرة يتّم تنشيط الشكل بطريقة سريعة   وميسرة على املتدرب كما يف الشكل التالي *  

 
 :اة السهم األساسية بالنقر بالفأرة  ارج الشكل  ؛ ليتّم احلصول على الشكل التالي كما  كن إلغاء التنشيط  باستخدام أد* 

 
 

2-1-2  :       

يــتّم احلصــول علــى هــذه األداة بــالنقر علــى الســهم الصــغري املوجــود أســفل الــيمني يف أداة الســهم األساســية   وا تيــار  األداة            

 :كما يف الشكل لتالي  

 

 
ب العناصر احملددة بواسطة هذه األداة جلعلها تدور    أي أن  تل  العناصر تـدور حـول نقطـة مركزيـة ألي زاويـة      ُتستخدم لسح

 .ممكنة وبدون تغيري املسافة بينها وبني املركز   أو تغيري حجمها أو تكلها 

 تطبيق 

باســتخدام  ة الرســم مــن األيقونــة ّت رمسهــا علــى لوحــ(  الكــائن ) إيضــاح تلــ  االســتخدامات علــى  قطعــة مســتقية  : أواًل 

 :الفأرة بالسحب واإلفالت كما يف الشكل اآلتي 
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بتحديــد مركــز الـدوران ؛ وذلــ  بالضــغط مـرتني بالفــأرة علــى املركـز املرغــوب      وامُلالحــ  ظهـور  هالــة ضــوئية حــول       : ثانيـًا  

 :املركز              كما يف الشكل التالي

 
 .زًا للدوران فإّن الربنامج ظدد بشكل تلقائي النقطة األقرب ملركز الشاتة إذا مل يتّم حتديد مرك* 

 :يتّم تدوير القطعة  بالسحب بالفأرة مع اإلفالت حول املركز كما يف الشكل التالي :  ثالثًا 

 

 
 .ُيالح  أن القياس قبل الدوران وبعده مل يتغري :  رابعًا 

 .؛ للتحديد والتنشيط كذل  ُيالح  أن هذه األداة ُتستخدم  * 

2-1-3  :        

يتّم احلصول على هذه األداة بالنقر على السهم الصغري املوجود أسفل اليمني يف أداة السهم األساسية   وا تيار  األداة                    

 :كما يف الشكل لتالي

 

 
و تصـغريها بعيـدًا عـن أو بـالقرب مـن نقطـة مركزيـة بـأي         ُتستخدم لسـحب العناصـر احملـددة بواسـطة هـذه األداة لتكبريهـا أ            

 . ب بدون تغيري اةاهها من املركزمقدار مرغو

 تطبيق 

باســتخدام  ّت رمسهــا علــى لوحــة الرســم مــن األيقونــة  (  الكــائن ) إيضــاح تلــ  االســتخدامات علــى  قطعــة مســتقية  : أواًل 

 :الفأرة بالسحب واإلفالت كما يف الشكل اآلتي 
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بتحديــد مركــز الـدوران ؛ وذلــ  بالضــغط مـرتني بالفــأرة علــى املركـز املرغــوب      وامُلالحــ  ظهـور  هالــة ضــوئية حــول       : يـًا  ثان

 :املركز              كما يف الشكل التالي

 
 .إذا مل يتّم حتديد مركزًا للتكبري فإّن الربنامج ظدد بشكل تلقائي النقطة األقرب ملركز الشاتة * 

 :يتّم تكبري    أو تصغري القطعة  عن طريق السحب بالفأرة مع اإلفالت حول املركز كما يف الشكل التالي  : ثالثًا 

 
 .امُلالح  أن القطعة قد ّت تصغريها وباةاه املركز احملدد : رابعًا 

 .كذل  ُيالح  أن هذه األداة ُتستخدم  ؛ للتحديد والتنشيط * 

 :دوات السهم احملدد يف اجلدول التايل ويلخص الباحث وظائف واستخدامات أ

 (االستخدام) الوظيفية  رمز األداة التصنيف

2-1-1 
 

 النقل   والتحديد والتنشيط

2-1-2 
 

 الدوران   والتحديد والتنشيط

2-1-3 
 

 التكبري والتصغري   والتحديد والتنشيط

 

 أداة النقطة :  2-2

شـاء نقـاط مسـتقلة   ونقـاط علـى األتـكال ذات املسـار مثـل القطعـة املسـتقيمة أو الـدائرة              ُتستخدم  أداة النقطة لرسـم أو إن        

 .وُتستخدم أيضًا عند تقاطعات تكلني هندسيني أو أكثر 

 

 (1)تطبيق 

 :لرسم نقطة مستقلة بالفأرة يف منطقة العمل على لوحة الرسم كما يف لشكل اآلتي          يتّم ضغط أيقونة       * 
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 (2)طبيق ت

؛ وذلــ  بالضــغط علــى كــال       وأيضــا كالــدائرة      إنشــاء نقطــة علــى تــكل ذي مســار كالقطعــة املســتقيمة    : أواًل 

 :األيقونتني وبالسحب بالفأرة واإلفالت يف منطقة العمل ؛ للحصول على الشكل التالي 

 

 
 

 :ملستقية أو على الدائرة ؛ للحصول على الشكل التالي سواء على القطعة ا  يتّم الضغط على أيقونة أداة  النقطة : ثانيًا 

 

 

 ( 3)تطبيق 

بعد رمسهما يف منطقة العمـل علـى لوحـة الرسـم كمـا        والدائرة    إنشاء نقط التقاطع بني القطعة املستقيمة : أواًل 

 :يف الشكل التالي 
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 :تقيمة كما يف الشكل التالي ُيالح  وجود نقاط التقاطع ما بني الدائرة  والقطعة املس: ثانيًا 

 
 

 .هناك طريقة أ رى إلجياد وحتديد نقاط التقاطع سيتّم عرضها عند ترح أوامر القوائم * 

 أداة الدائرة :   2-3

ُتســمى أحيانــًا أداة الفرجــار و تُُســتخدم لرســم الــدوائر يف منطقــة العمــل وذلــ  مــن  ــالل وضــع الفــأرة علــى لوحــة الرســم              

صـف قطــر حمـدد   ومــن ثـم اإلفـالت   وُيالحــ  وجـود نقطــتني واحـدة مركـز للــدائرة واأل ـرى واقعــة علـى حمــيط           والسـحب لن 

 . الدائرة متّثل املسافة بينها وبني املركز نصف قطر الدائرة املرسومة 

 

 (1)تطبيق 

 .سم ( 3)املطلوب رسم دائرة نصف قطرها 

على أيقونة             وبالنقر بالفأرة  مع السـحب    واإلفـالت علـى لوحـة الرسـم       يتّم فتح تاتة الربنامج   ومن ثم الضغط: أوالً  

 :يف منطقة العمل كما يف الشكل التالي 
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يتّم حتديد نصف القطر بتنشيط الـدائرة بواسـطة  سـهم التحديـد بـالنقر علـى حمـيط الـدائرة  بالفـأرة   ومـن ثـم وضـع             : ثانيًا 

 :كما يف الشكل التالي" نصف القطر "األ ن للفأرة تظهر قائمة منسدلة  يتّم  ا تيار منها   الفأرة على احمليط   ومن الزر

 
 

 :؛ للحصول على الشكل التالي " نصف القطر " يتّم ا تيار : ثالثًا 

 
ة الواقعـة  سم   يـتّم سـحب الـدائرة إمـا مـن  ـالل الضـغط علـى مركزهـا    أو مـن  ـالل النقطـ            ( 3)نصف القطر املطلوب : رابعًا 

 :على حميطها مع مالحظة  ظهور قياس نصف القطر يف أعلى الشاتة على جهة اليسار كما يف الشكل التالي 

 
 .ُيالح  إمكانية التحكم يف تغيري  طول نصف القطر  * 
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 (2)تطبيق 

 .املطلوب رسم دائرتني متماستني من اخلارج 

وبالنقر  بالفأرة على لوحة الرسم مع السحب واإلفالت يـتّم رسـم الـدائرة           فتح تاتة الربنامج وبالضغط على أيقونة   : أواًل 

 :األوىل كما يف الشكل التالي 

 

 
بنفس الطريقة يتّم رسم الـدائرة الثانيـة لكـن مـع مراعـاة أن متـس الـدائرة األوىل مـن اخلـارج ؛ وذلـ  مـن  ـالل الـتحكم              : ثانيًا 

 : الشكل اآلتي بوضع املركز يف املكان املناسب كما يف

 

 
 

 كن نقل وحتري  الدائرتني كشكل واحد أي معًا  بأي مكان على لوحة الرسم باستخدام الفأرة بعد تنشيط الـدائرتني  : ثالثًا 

 :كما يف الشكل التالي 
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 (3)تطبيق 

  .املطلوب رسم دائرتني متماستني من الدا ل 

والنقر  بالفأرة على لوحـة الرسـم مـع السـحب واإلفـالت يـتّم رسـم                     أيقونة         فتح تاتة الربنامج وبالضغط على: أواًل 

 :الدائرة األوىل كما يف الشكل التالي 

 
بنفس الطريقة يتّم رسم الدائرة الثانية لكن مع مراعـاة أن متـس الـدائرة األوىل مـن الـدا ل ؛ وذلـ  مـن  ـالل الـتحكم          :  ثانيًا 

 :املكان املناسب كما يف الشكل اآلتي بوضع املركز يف 

 أخي المتدرب

ال  كن  معرفة القياسات  واخلصائص اخلاصة   

 .فأرة بأي تكل إال بعد تنشيطه بالنقر عليه بال
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  باملثل باإلمكان نقل الدائرتني كشكل واحد أي معا وحتريكهمًا يف أي مكان على لوحة الرسم بعد تنشيطهما. 

 

  

 

 

 أدوات القطعة املستقيمة     :   2-4

على أن هذه  األداة حتتـوي علـى أكثـر مـن أداة        ُتسمى أحيانًا أدوات املسطرة العدلة   والسهم الصغري يف أسفل اليمني  يدل       

 :و كن احلصول على تل  األدوات بالضغط املستمر على السهم الصغري   وهي مكونة من ثالث أدوات  كالتالي 

 أداة القطعة املستقيمة        :  2-4-1

 ُتستخدم هذه األداة إلنشاء القطعة املستقيمة مع حتديد البداية والنهاية      

 تطبيق 

 املطلوب إنشاء قطعة مستقيمة على لوحة الرسم يف منطقة العمل 

فتح تاتة الربنامج ثم  الضغط على األداة              ومن ثم النقر  بالفأرة على لوحـة الرسـم مـع السـحب واإلفـالت كمـا يف       *  

 :الشكل التالي 

 
 

 (         الشعاع)أداة نصف املستقيم : 2-4-2

وُتسـتخدم        األسـفل بـاليمني مـن األداة        ن احلصول عليهـا مـن  ـالل الضـغط املسـتمر علـى السـهم الصـغري املوجـود          ك       

 . هذه األداة إلنشاء نصف املستقيم حمدد البداية وبال نهاية  

 تطبيق 

 .املطلوب إنشاء نصف املستقيم على لوحة الرسم يف منطقة العمل 

  ومـن ثـم النقـر  بالفـأرة علـى لوحـة                صغري للحصـول علـى األداة  الضغط املستمر  على السهم الفتح تاتة الربنامج ثم  * 

 :الرسم مع السحب واإلفالت كما يف الشكل التالي 

 أخي المتدرب

 . باملمارسة والتدريب واملران ستكتسب مهارة التعامل مع الفأرة على لوحة الرسم
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 أداة املستقيم           : 2-4-3

مني مـن األداة              وُتسـتخدم    كن احلصول عليها من  الل الضـغط املسـتمر علـى السـهم الصـغري املوجـود أسـفل  الـي                

 .هذه األداة إلنشاء  املستقيم الذي يتصف بأّن ليس له بداية ونهاية 

 

 تطبيق    

 .املطلوب إنشاء مستقيم على لوحة الرسم يف منطقة العمل 

ثم النقر  بالفأرة علـى لوحـة    فتح تاتة الربنامج ثم  الضغط املستمر  على السهم الصغري للحصول على األداة              ومن* 

 :الرسم مع السحب واإلفالت كما يف الشكل التالي 

 
 

 :ويلخص الباحث وظائف واستخدامات أدوات القطعة املستقيمة يف اجلدول التايل

 (االستخدام) الوظيفية  رمز األداة التصنيف

2-4-1 
 

 إنشاء القطعة املستقيمة

2-4-2 
 

 (عالشعا) إنشاء نصف املستقيم 

2-4-3 

 

 إنشاء املستقيم

 

     أداة النص  :  2-5

ُتســتخدم لتســمية العناصــر واألتــكال اهلندســية يف منطقــة العمــل   وكــذل  هلــا اســتخدام آ ــر يف إظهــار لوحــة الــنص                

 .وتنسيق بعض  صائص النصوص  اليت سيتّم عرضها بالتفصيل عند ترح قائمة حترير يف أمر  صائص 

 (1)تطبيق 

 .املطلوب إنشاء نقطة يف منطقة العمل وتسميتها      

والنقـر بالفـأرة علـى لوحـة الرسـم يف منطقـة العمـل واإلفـالت ؛ للحصــول           فـتح تاتـة الربنـامج والضـغط علـى أداة       :  أواًل 

 :على الشكل التالي 
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قطـة وامُلالحـ  ظهـور قبضـة اليـد تشـري       والنقـر بالفـأرة علـى النقطـة سـتظهر تسـمية تلـ  الن         بالضغط على أداة : ثانياً  

 :للتسمية   كما يف الشكل التالي 

 
" مع مالحظة إمكانية حتويل التسمية من األحرف اإلجنليزية لألحرف العربية باستخدام أمر  صائص من قائمة التحريـر   * 

 "  .سُتعرض ُمفّصلًة الحقًا 

لـى النقطـة سـتختفي تلقـائي   و كـن إعادتهـا بالضـغط عليهـا مـرة           كن إ فاء التسمية بـالنقر مـرة أ ـرى بعـد التسـمية ع     *  

 .أ رى 

 (2)تطبيق 

 .املطلوب إنشاء قطعة مستقيمة يف منطقة العمل وتسمية طرفيها      

والنقر بالفأرة على لوحة الرسم يف منطقة العمل  مع السحب واإلفـالت ؛    فتح تاتة الربنامج والضغط على أداة   :  أواًل 

 :ل على الشكل التاليللحصو

 

والنقر بالفأرة على نقطة البدايـة   وكـذل  نقطـة النهايـة  سـتظهر التسـمية كمـا يف الشـكل           بالضغط على أداة : ثانيًا 

 :التالي 
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 (3)تطبيق 

 .املطلوب إنشاء دائرة يف منطقة العمل وتسمية عناصرها      

والنقر بالفأرة على لوحة الرسم يف منطقة العمل  مع السحب واإلفـالت ؛      فتح تاتة الربنامج والضغط على أداة   : أواًل 

 :للحصول على الشكل التالي

 
 

والنقر بالفأرة علـى نقطـة مركـز الـدائرة والنقطـة الواقعـة علـى حميطهـا   وكـذل  تسـمية             بالضغط على أداة :  ثانيًا 

 :التالي  الدائرة بالنقر على حميطها  ستظهر التسمية كما يف الشكل

 
هنــاك عناصــر أ ــرى للــدائرة  كــن إجيادهــا وتســميتها  كنصــف القطــر واحملــيط    واملســاحة ســيتّم عــرض تلــ  العناصــر        * 

 .مفصاًل عند ترح قائمة قياس فتل  األوامر مجيعها ُمدرجة يف تل  القائمة 

 (     تعريف أداة ) أداة جديدة :  2-6

 اصة باملتدرب   وكذل  تنشئ جمموعة من اإلنشاءات اهلندسية امُلعّقدة الـيت  كـن إعـادة    ُتستخدم إلنشاء أدوات جديدة        

 .إنشائها ببساطة عن طريق هذه األداة 

 .وينّوه الباح  إىل أن األداة اجلديدة  اصة يف املستندات اليت يتّم إنشائها يف اجللسة الواحدة أي قبل إغالق الربنامج        

 .على كيفية االستخدام املباتر إلنشاء األدوات اجلديدة  ةالباح  يف هذه األدا سيقتصر عرض       
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 :تظهر قائمة األوامر  امُلنسدلة التالية    بالضغط املستمر على السهم الصغري يف أسفل  ني الرمز  

 
 

 .كل هندسي ّت تنشيطه وحتديده امُلالح  أّن تل  األوامر ذات ألوان باهتة مما يعين أن لوحة الرسم ال يوجد عليها أي ت

 

 أمر إنشاء  أداة جديدة :  1- 2-6

 

يتّم تفعيل هذا األمر أي إظهاره بلون واضح عندما يـتّم تنشـيط وحتديـد   الشـكل املـراد إنشـاء أداة جديـدة لـه   و كـن ظهـوره           * 

 :عند تنشيط بعض عناصر الشكل كما يوّضح الشكل التالي 

 
  
 :يظهر على الشاتة التنبيه اآلتي " أداة جديدة إنشاء " ا تيار أمر * 

 "اختيارك ال يعرف األداة اخرت أداة العناصر األولية املكونة هلا " 

 

 
 .وإعادة تنشيط وحتديد مجيع عناصر الشكل املراد إنشاء أداة جديدة له " إلغاء " يستطيع املتدرب الضغط على *  

 :تظهر على الشاتة النافذة التالية " إنشاء أداة جديدة " با تيار أمر عند تنشيط وحتديد مجيع عناصر الشكل و*   
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يكتـب املتـدرب اسـم األداة   ومـن ثـم موافـق أو إلغـاء األمـر إذا أراد   كـذل   كـن إظهـار مسـتند العـرض أي  طـوات إنشــاء               *    

  وبعـد كتابـة اسـم األداة يـتّم تفعيـل األمـرين       " ض إظهـار مسـتند العـر   " األداة بالتأتري على املربع الصغري الظـاهر جبـوار عبـارة    

 " .إظهار املستند املعروض"  و"  يارات األداة " اآل رين 

 
 "خيارات األداة "أمر :  2- 2-6

 ُيستخدم بعد كتابة العنوان لألداة اجلديدة  حي  يتيح  للمتدرب ا تيار  

 :كما يف الشكل التالي "    يارات األداة" 

 

 
 

 :يتّم احلصول على النافذة التالية "  يارات األداة " ى أمر بالضغط عل

 

 :مكونات خيارات املستند 

  أو "  أداة النسـخ  " طريقة العرض إما أن تكـون علـى هيئـة صـفحات متعـددة يف املسـتند الواحـد يـتّم تسـمية عناوينهـا مـن أيقونـة             

ء أو وهنـاك أوامـر أ ـرى كاإللغـا    " عـرض مشـاهدة املسـتند    "أو  " اإلزالـة  "تكـون الطريقـة بعـرض األدوات والـتحكم بهـا مـن حيـ          

 املوافقة 

 .من  الل األمثلة التطبيقية التالية ستتضح طريقة استخدام تل  األوامر بشكل ُمفّصل     

 
 "إظهار املستند املعروض"أمر  :  3- 2-6

 ُيستخدم بعد كتابة العنوان لألداة اجلديدة  حي  يتيح  للمتدرب ا تيار 

     :كما يف الشكل التالي "   إظهار املستند املعروض" 
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 :يتّمّ  احلصول على الشكل التالي " إظهار املستند املعروض " با تيار أمر 

 

 
 .وذل  األمر يوّضح اخلطوات التفصيلية  لبناء و إنشاء الشكل املعروض يف املستند 

 
 (1)تطبيق 

 :م كما يف التالي املطلوب إنشاء أداة جديدة  للشكل املرسو

 يدةبالنسبة خلطوات إنشاء الشكل املرسوم سيتمّ عرضها بالتفصيل أثناء شرح أوامر القوائم حيث سيتمّ الرتكيز هنا على استخدام األداة اجلد* 
 

 
ة حولـه كمـا   يتّم تنشيط وحتديد الشكل املرسوم املراد إنشاء أداة جديدة  اصة به ؛ وذل  من  الل رسم مستطيل بالفـأر : أواًل 

 :يف الشكل التالي 

 

 
 

 "إنشاء أداة جيدة " وا تيار أمر       يتّم الضغط على األداة    : ثانيًا 

 :كما يف الشكل التالي 
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 :تظهر  النافذة التالية " إنشاء أداة جديدة " بعد الضغط على أمر : ثالثًا 

 
 

" ثـم موافـق  وبالضـغط علـى أيقونـة      " مثلـ  قـائم   "   حيـ  سـيتّم عنونتهـا بــ        tool# 1يـتّم كتابـة اسـم األداة بـداًل مـن      : رابعـًا  

 :تظهر اللوحة التالية " إنشاء أداة 

 

 
 

 :تظهر النافذة التالية "  يارات األداة " با تيار أمر " مثل  قائم " اآلن أصبحت لدى املتدرب أداة جديدة مبسمى :   امسًا 

 
 

 :ليظهر التنبيه التالي "   أزل األداة " ى األدوات وظهور مسمى األداة باإلمكان الضغط على أمر امُلالح  أن العرض عل: سادسًا 
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 :سيتّم إزالة األداة اليت ّت إنشائها من املستند كاماًل كما يف الشكل التالي " موافق " بالضغط على : سابعًا 

 
 

 .  ُأنشئت قد ّت إزالتها من املستندظهور األوامر باللون الباهت يدل على أن األداة اليت * 

 

 (2)تطبيق 

 :املطلوب إنشاء أداة جديدة  للشكل املرسوم كما يف التالي 

 

 
 :حتديد وتنشيط الشكل بطريقة األ رى وهي  النقر بالفأرة على مجيع عناصر الشكل  كما يف التالي : أواًل 

 
 

 :كما يف الشكل التالي " ء أداة جديدة إنشا" وا تيار أمر   الضغط على أيقونة   : ثانيًا 
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يتّم احلصـول علـى نافـذة العنـوان حيـ  سـيقوم املتـدرب بكتابـة عنـوان األداة يف املكـان           " إنشاء أداة جديدة " بعد ا تيار أمر : ثالثًا 

 :امُلخصص كما يف الشكل التالي 

 

 
 

راجها يف املستند ُيالح  ظهور مسـماها يف ذيـل قائمـة أوامـر األداة     ؛ للتحقق من أن األداة قد ت إد" موافق " الضغط على : رابعًا 

 :وجبانبها عالمة صح كما يف الشكل التالي 

 

 
 

 :؛ للحصول على النافذة التالية "  يارات األداة " ا تيار أمر :  امسًا 

 
 

 :صفحات ؛ للحصول على النافذة التالية : النقر بالفأرة على عرض : سادسًا 
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 :للحصول على النافذة التالية " مثل  متطابق األضالع" بعنوان ( 1)تسمية الصفحة األوىل ذات رقم : ًا سابع

 

  
 :؛ للحصول على النافذة التالية "  أضف صفحة " بالضغط على : ثامنًا 

 
 :ل على النافذة التالية وتسميتها  و صفحة أ رى أيضًا  وتسميتها  ثم موافق ؛ للحصو" صفحة فارغة " ا تيار أمر : تاسعا 
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امُلالح  ظهور املستند يف ثالث صفحات النقـر بالفـأرة علـى مسـمى الصـفحة سـُتفتح حيـ  سـيتّم توظيـف االسـتفادة مـن إنشـاء             

 :األداة اجلديدة   بفتح صفحة  تبه املنحرف املتطابق الساقني   وأوامر األداة يتّم احلصول على التالي 

 
والنقر بالفأرة على لوحة رسم صفحة تبه املنحرف املتطابق الساقني  ؛ للحصـول  " مثل  متطابق األضالع " ا تيار أمر : عاترًا 

 :على التالي 

 
النقر بالفأرة على لوحة الرسم ؛ للحصـول علـى مثلـ  متطـابق األضـالع آ ـر وحتريكـه بالفـأرة ومحلـه    ووضـعه           :  احلادي عشر 

رف متطابق الساقني مع إمكانية التحكم يف أبعـادة مـن  ـالل السـحب بالفـأرة كمـا يف       جبانب املرسوم ؛ للحصول على تبه منح

 :الشكل التالي 

 
 

 :بالضغط على صفحة املعني يظهر الشكل التالي : الثاني عشر 

 

 
 

 :لتالي والنقر بالفأرة على لوحة رسم صفحة املعني  ؛ للحصول على ا" مثل  متطابق األضالع " ا تيار أمر :  الثال  عشر
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النقـر بالفـأرة علـى لوحـة الرسـم ؛ للحصـول علـى مثلـ  متطـابق األضـالع آ ـر وحتريكـه بالفـأرة ومحلـه    ووضـعه                : الرابع عشـر  

 :جبانب املثل   املرسوم ؛ للحصول على معني مع إمكانية التحكم يف أبعاده من  الل السحب بالفأرة كما يف الشكل التالي 

 
 

فهــي أداة مؤقتــة تفيــد يف عمــل . جلديــدة مــن قائمــة ملــف   عنــد إغــالق الربنــامج بــدون احلفــ  ســُتفقد     كــن حفــ  األداة ا* 

 .تطبيقات وإنشاءات هندسية يف نفس املستند الذي ّت إنشائها به 

 (3)تطبيق 

 :املطلوب إنشاء أداة جديدة  للشكل املرسوم كما يف التالي 

 

 
 

 :طريقة رسم مستطيل بالفأرة حوله ؛ للحصول على التالي حتديد وتنشيط الشكل املرسوم ب: أواًل 
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 :كما يف الشكل التالي " إنشاء أداة جديدة " وا تيار أمر    بالضغط على أيقونة   : ثانيًا 

 

 
 : يتّم احلصول على النافذة التالية" إنشاء أداة جديدة "بعد ا تيار أمر : ثالثًا 
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؛ للحصـول علـى   " األداة اجلديدة " الذي يقوم بنفس مهمة األمر الثال  يف قائمة  " ر مستند العرض إظها" التأتري على : رابعاً  

 :التالي 

 

   
 

 .وهي اخلطوات التفصيلية إلنشاء وبناء أداة املربع * 

 

املسـتند كمـا ّت   ولـيس يف نفـس   "  جديـد  " باإلمكان االستفادة من األداة اجلديدة يف فتح مستند آ ر مـن قائمـة ملـف    :  امسًا 

 :عرض ذل  مسبقًا كما يف اآلتي 

 
 :كما يف الشكل التالي " املربع " وا تيار   أمر     الضغط على أيقونة   : سادسًا 

 
 كن للمتدرب إنشاء أي تصميم  هندسي يريده باستخدام أداة املربع والتحكم باملربع تكبريًا وتصغريًا من  الل السحب : سابعًا 

 :ُمفّعل  كما يف التالي " سهم التحديد " والتحري  والنقل مع مالحظة أن بالفأرة 
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 مع مالحظة أنه  كن إنشاء أكثر من أداة جديدة يتّم ا تيارها من األوامر املنسدلة من األيقونة   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تطبيق توضيحي لإلجابة عن ذلك السؤال
رســم دائـرة مــن  ــالل النقــر بالفــأرة  والســحب علـى لوحــة الرســم  وتنشــيطها بالضــغط علــى     يـتّم فــتح  تاتــة الربنــامج   و : أواًل 

للحصـول علــى  " حمـيط الـدائرة   " حميطهـا بالفـأرة   ووضـع الفـأرة علـى حميطهـا والضـغط علــى زر الفـأرة األ ـن وا تيـار أمـر            

 :الشكل التالي 

 

 أخي المتدرب

 ما هو وضع إعادة التهيئة    ومتى يتم تفعيله ؟ 

هو النقر بالفأرة عل  المنطقة الخالية لتلرير التلديد والتنشةيط علة  العنصةر الُملةديد ويةتم اللهةوء          

 إليه في حالة معرفة الخصائص األخر  للعنصر  ووضع لوحة الرسم عل  سهم التلديد هةو الوضةع األمثة  

 .تلقائي  والتنشيط  ،التلرير يتمّ   ، أما زر الفأرة األيمن ال يلتاج لتلك التهيئة

 

 أخي المتدرب

باستتخدامك للننتام، ،  وأدواتته املنوّعتة ستكتشتتف     

الكتتثم متتن العالقتتات الرياضتتية  ، فالننتتام،  ثّتتل بي تتة   

 .  خصبة لالكتشاف
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فلـن يـتّمكن مـن ذلـ  ولوحـة الرسـم       . مساحتها أو طول نصـف قطرهـا    إذا أراد املتدرب إجياد بعض  صائص الدائرة مثل: ثانيًا 

 :على الوضع الظاهر يف الشكل السابق ؛ بالضغط على قائمة قياس سيحصل على الشكل التالي 

 
مجيــع تلــ  اخلصــائص غــري ُمفّعلــة ؛ ممــا يعــين  أن لوحــة الرســم يف وضــع عــدم التهيئــة إلجيــاد  صــائص       ُيالحــ  املتــدرب أّن

  و كــن حــل ذلــ  وإعــادة التهيئــة بــالنقر يف أي مكــان  ــال علــى لوحــة الرســم وإعــادة تنشــيط الــدائرة بالضــغط  ــالل     الــدائرة 

 :بالفأرة من  الل سهم التحديد ؛ للحصول على الشكل التالي 
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قائمـة قيـاس    هذا الوضع ُيمّكـن املتـدرب مـن إجيـاد اخلصـائص األ ـرى للـدائرة كاملسـاحة مـثاًل مـن  ـالل الضـغط علـى             : ثالثًا 

 :للحصول على الشكل التالي " مساحة " وا تيار أمر 

 
 :؛ للحصول على الشكل التالي "  مساحة " ا تيار أمر : رابعًا 
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لكن زر الفأرة األ ن ال ظتاج إىل حترير التنشيط وإعادة التهيئة ؛ حي  يتّم وضع الفأرة على الدائرة والضغط على زر * 

 :يف الشكل التالي الفأرة األ ن  كما 

 
 

 ية اليت يريدها بكل يسر وسهولة  حبي  يتيح ذل  الوضع للمتدرب ا تيار حساب اخلاص* 

 

 (  3)  ذ ات التصنيف رقم     textلوحة النص  :  سادسًا 

لوحة النص من  الهلا يتّم تنسيق النص من حي  نـوع اخلـط وحجمـه ولونـه    وغـري ذلـ  مـن تلـ  اخلصـائص الـيت               

 .يتّم عرضها من  الل ترح وعرض أوامر هذه اللوحة س

 :يتّم احلصول على تريط لوحة النص بطريقتني     

 .من  الل الضغط على أيقونة أداة النص وحتري  الفأرة على لوحة الرسم سيظهر تريط لوحة النص باألسفل ( أ)

 :شكل التالي من قائمة عرض كما يف ال" عرض لوحة الرسم " من  الل ا تيار أمر ( ب)

 
 :يظهر الشريط التالي " عرض لوحة النّص " وبعد ا تيار أمر *    

  
  

 نوع خط النص :  3-1

 .ٌيستخدم هذا األمر  ال تيار نوع النص    

 حجم اخلط :  3-2

 .ٌيستخدم هذا األمر  ال تيار حجم النص    
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 ( غامق ) نص داكن اللون :   3-3

 يار  النص  داكن اللون أي غامقٌيستخدم هذا األمر  ال ت   

 نص مائل :  3-4

 .ٌيستخدم هذا األمر  ال تيار  نص مائل    

 تسطري خبط أسفل النص احملدد :  3-5

 .ُيستخدم هذا األمر لتسطري النص خبط أسفله     

 .اختيار  لون النص  :  3-6

 . ُيستخدم هذا األمر ال تيار لون النص    

 .ة  رموز رياضية متعدد:  3-7

ُيستخدم هذا األمر إلدراج رمز رياضي واليت تظهر يف الشـكل التـالي و كـن معرفـة مسـمى الرمـز بوضـع الفـأرة عليـه سـيظهر                

 املسمى يف اإلرتاد أسفل نوع اخلط 

 :وبالضغط على أمر الرموز الرياضية تظهر الرموز التالية     

 

 ( 1)تطبيق      

ومن ثم تنسيق النص كا تيار نوع اخلط وحجمه وغامق ونص مائل وا تيار    "ليل اإلجرائي  الد" املطلوب كتابة النص      

 . لون للنص 

وبتحري  الفأرة وبالسحب يظهر مستطيل وهو مسـتطيل الـنص   " أداة نص " فتح تاتة الربنامج والضغط على أيقونة : أواًل   

 :املطلوب كتابته كما يف الشكل التالي 

 
 :كتابة النص املطلوب كما يف الشكل التالي يتّم : ثانيًا 

 
 

 :تظليل النص وتغيري نوع اخلط وحجمه ومساكته وكتابته بشكل مائل وتغيري لونه ؛ للحصول على الشكل التالي :  ثالثًا 
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 (2)تطبيق 

 املطلوب ا تيار أحد الرمز الرياضية وإدراجه يف نص

  

 
 

 . الشريط وإجراء التنسيق املالئم على النص امُلدرج به باإلمكان إدراج أي رمز رياضي متاح يف* 

 

 ( : 4ذات التصنيف رقم )  Menusشريط القوائم : سابعًا

 :يوّضحه الشكل اآلتي  

 

 
 .ملف :  4-1

 .حترير  :  4-2

 .عرض :  4-3

 .إنشاء : 4-4

 .حتويل :  4-5

 .قياس:  4-6

 .رسم بياني  :  4-7

 .نافذة :  4-8

 . تعليمات :  4-7

 .يتّم احلصول على حمتويات كل قائمة بالضغط على القائمة تنسدل لدى املتدرب قائمة من األوامر * 

 قائمة ملف :   4-1

 :الشكل التالي يوّضح أوامر تل  القائمة 
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 .تنسدل من قائمة ملف أوامر قياسية تظهر يف معظم تطبيقات برامج الكمبيوتر 

 سكيتش جديد:  4-1-1

       

ُيستخدم هذا األمر  لفتح وثيقة جديدة  الية   وتكـون هـذه النافـذة اجلديـدة نشـطة حبيـ   كـن إنشـاء وتصـميم أي تـكل                  

 .عليها مع مالحظة أنها بال عنوان   و كن تسميتها عن طريق حفظها 

 :تطبيق 

 املطلوب فتح نافذة جديدة يف الربنامج 

 :مة ملف  بعد فتح تاتة الربنامج كما يف الشكل التالي من قائ" سكيت  جديد " ا تيار أمر : أواًل  

 

 
 

 :يتّم احلصول على التالي " سكيت  جديد " بعد ا تيار أمر : ثانياً  

 

 
 . كن إنشاء أي تصميم عليها  وتسميتها   وحفظها كمستند   أو وثيقة مستقلة * 

 

 فتح :  4-1-2

 .كثر من املستندات اليت ّت حفظها سابقًا ُيستخدم هذا األمر لفتح مستند واحد أو أ      

 :تطبيق 

 .املطلوب فتح مستندين ّت حفظهما سابقًا 

 :كما يف الشكل التالي " فتح"فتح تاتة الربنامج والذهاب إىل قائمة ملف وا تيار أمر : أواًل 
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 :يتّم احلصول على الشكل التالي " فتح " با تيار أمر : ثانيًا 

 

 
 

فتح أي مستند تّ حفظه مسبقًا من املستندات الواضحة يف اعلد من  الل الضغط بالفأرة عليه يظهر اسم   كن: ثالثًا 

 :املستند  كما يف الشكل التالي 

 
 :أو الضغط بالفأرة على املستند املطلوب مرتني للحصول على الشكل التالي  openإما الضغط على : رابعًا 

 
 :ند آ ر بنفس الفكرة وليكن مثاًل مستند التناظر حول حمور  للحصول على الشكل التالي   كن أيضًا فتح مست:  امسًا 
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 حفظ :  4-1-3

ُيستخدم هذا األمر ويصبح نشطًا عندما ُيراد حف  مجيع التغيريات اليت حدثت على لوحة الرسم ومل ُتحف  سـابقًا يظهـر        

 .ه للمتدرب لوحة ترتده ملكان احلف  املراد استخدام

 :تطبيق 

 املطلوب إنشاء تصميم هندسي على لوحة الرسم   ومن ثم حفظه 

 :الذي أصبح نشطًا كما يف الشكل التالي " حف  " فتح تاتة الربنامج والذهاب إىل قائمة ملف وا تيار أمر : أواًل 

 
 :تظهر النافذة التالية " حف  "بعد ا تيار  أمر : ثانيًا   

 
ولـيكن املسـمى   " بـال عنـوان   " ملستند املراد حفظه  يف اعلد املطلـوب؛ وذلـ  بكتابـة مسـمى املسـتند بـداًل مـن        يتّم تسمية ا: ثالثًا 

 :كما يف الشكل التالي "  الدائرة"

 

 
 

 :يتّم احلصول على الشكل التالي "  save"بالضغط على : رابعًا 
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 .مما يعين أّن املستند قد ّت حفظه يف اعلد املطلوب * 

 .عند اإلغالق لن تظهر رسالة اإلتعار باحلف  من عدمه ألنه ّت حفظه * 

 حفظ باسم :  4-1-4

ُيستخدم حلف  التغـيريات الـيت ت إجرائهـا علـى مسـتند سـابق ت حفظـه فيطلـب الربنـامج حفـ  املسـتند اجلديـد بعنـوان                   

 .آ ر و حفظه  بأي جملد  

 :تطبيق 

 " حف  باسم " وإجراء تغيريات عليه واستخدام أمر املطلوب فتح مستند ت حفظه مسبقًا 

 :فتح تاتة الربنامج ومن أمر فتح وبا تيار مستند ت حفظه مسبقًا يتّمّ  احلصول على الشكل التالي : أواًل 

 
 :يتّم إجراء التعديالت املناسبة على املستند كإجياد حميط الدائرة و مساحتها كما يف الشكل التالي : ثانيًا 

 
 

 :كما يف الشكل التالي" حف  باسم " الذهاب إىل قائمة ملف وا تيار : ثالثًا 
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 :تظهر اللوحة التالية حتوي العنوان واعلد احملفوظة به كما يف الشكل التالي " حف  باسم"بعد ا تيار :  رابعًا 

 

 
 :كما يف الشكل التالي "  صائص الدائرة " تغيري العنوان إىل :  امسًا 

 
 .كما هو  " دائرة " ؛ ليتّم حف  املستند وبشكل جديد مع مالحظة وجود املستند السابق  saveالضغط على :   ادسًا س

 :هناك أوامر منسدلة مبسمى حف  النوع أو الصيغة من أمر حف  وأمر حف  باسم كما يف الشكل التالي 

 

 :تعين تلك األوامر املنسدلة حفظ املستند بصيغة 

 geometer's sketchpad  (gsp . )ت برنامج مستندا*    

 (  ( gsp4صور  كن فتحها من جافا الربنامج   * 
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 .وهي لتطبيقات اإلنرتنت  مع ضرورة أن تكون جافا الربنامج متوافقة مع املتصفح (  html)صور بصيغة * 

 .يعين حف  ملف رسم بياني ( emf) مستند بصيغة* 

 ( .  wmf) صور بصيغة * 

 

 إغالق :   4-1-5

ُيستخدم هذا األمر إلغالق الربنامج وإذا كان هناك عمل على لوحة الرسم سيظهر التنبيه التالي  بعد الذهاب إىل قائمة      

 " :إغالق" ملف وا تيار أمر 

 
 

سـُيغلق الربنـامج   " ال " ُتفتح لوحة فيها إد ال عنـوان املسـتند واعلـد الـذي سـُيحف  فيـه   ويف حالـة ا تيـار         " نعم " با تيار * 

 .سيعود باملتدرب إىل لوحة الرسم " إلغاء األمر " بدون احلف  أما  ا تيار 

 :كما يوّضح ذل  الشكل التالي 

 " :نعم "ا تيار   * 

 
 "  :ال " ا تيار * 

 
 "  : إلغاء األمر  " ا تيار  * 
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 خيارات املستند:   4-1-6

يــد صــفحات املســتند وحلــذف وإزالــة الصــفحات مــن املســتند ولتغــيري مســمى املســتند    ُتســتخدم لكتابــة اســم الصــفحة وحتد        

 ولنسخ املستند  

 :للحصول على الشكل التالي "  يارات املستند " من قائمة ملف ا تيار أمر      

 

 
 :ي كاآلت" متوازي األضالع " ُيالح  أن طريقة عرض املستند كصفحات و كن تسمية الصفحة األوىل بـ  *   

 
 :بعد الضغط على موافق يتّمّ  احلصول على الشكل التالي *  

 
 :كما يف الشكل التالي " أضف صفحة "  كن إضافة صفحة فارغة    أو نسخة مطابقة للصفحة األوىل من * 

 
 :بالضغط على موافق يتّم احلصول على الشكل التالي * 
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 .يتّم تلقائيًا حذفها بعد حتديدها  س" أزل الصفحة " بالضغط على * 

 :يتّم احلصول على التنبيه التالي " أدوات " با تيار طريقة العرض * 

 
  

 إعدادات الطباعة:   4-1-7

       

ُيســتخدم هــذا األمــر   ال تيــار الطابعــة املتــوفرة لــدى املتــدرب   وكــذل  طريقــة الطباعــة أفقيــة أم عموديــة وحجــم الــورق            

 .مثل ا تيار اللون وغري ذل   وكذل   صائص الطباعة

 :كما يف الشكل التالي " إعدادات الطباعة " من قائمة ملف يتّم ا تيار أمر *      

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " إعدادات الطباعة " بعد ا تيار أمر *  
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ريقة الطباعة بشكل عمودي أم بشكل يتّم ا تيار نوع الطابعة   وكذل   صائص الطباعة ونوع الورق وحجمه وأيضا ط* 

 caأو  okأفقي ثم ا تيار 

 

 معاينة الطباعة:   4-1-8

 :ُيستخدم هذا األمر ملعاينة وعرض املستند املراد طباعته ومقياس الصفحة وتكبريها وتصغريها كما يف الشكل التالي         

 
 :الي ليتّم احلصول على الشكل الت) +  ( يتّم تكبريها بالضغط على* 

 
 (-)  كن تصغريها بالضغط على *  

 .  " طباعة " إمكانية الطباعة من الضغط على كما  كن إغالق املعاينة من إغالق أو* 

 طباعة:    4-1-9

ُيستخدم هذا األمر لطباعة املستند وحتديد عدد األوراق املراد طباعتهـا وطباعـة نسـخ عديـدة   وتغـيري األلـوان كـأن تكـون                  

 :لطباعة أبيضًا وأسودًا أو ملونة كما يف الشكل التالي ا
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 .إللغاء الطباعة  cancelللموافقة أو  okبعد ا تيار الطباعة واخلصائص املطلوبة يتّم الضغط على * 

 .مع مالحظة أّن الطابعات ختتلف يف  صائصها وجودتها * 

 خروج:    4-1-11

         

وإغالق مجيع املستندات وإن كانت هناك مستندات نشـطة أي قيـد التشـغيل يـتّم احلصـول علـى       ُيستخدم للخروج من الربنامج 

 :التنبيه التالي 

 
 .وقد ت إيضاح حمتويات هذا التنبيه مسبقًا * 

 قائمة حترير :   4-2

 :حتتوي هذه القائمة على عدة أوامر  كما هو موّضح  بالشكل التالي                

 
 

 ع تراج:  4-2-1

 .ّت تنفيذه على لوحة الرسم ( أداء ) ُيستخدم هذا األمر للرتاجع عن آ ر عمل     

 : تطبيق
 يف لوحة الرسم "   قطعة مستقيمة ت إنشاء نقطة واقعة عليها " املطلوب استخدام أمر تراجع  عن   

 :يف الشكل التالي فتح تاتة الربنامج ورسم قطعة مستقيمة   وإنشاء نقطة واقعة عليها كما :  أواًل 

 
 

 :كما يف الشكل التالي   "  تراجع تركيب نقطة    "فتح قائمة حترير وا تيار أمر : ثانيًا   
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 :يتّم احلصول على الشكل التالي " تراجع تركيب نقطة " بعد ا تيار أمر : ثالثًا 

 
 . امُلالح  ا تفاء النقطة  وهو آ ر عمل ّت تنفيذه *  

 :دة مرة أ رى إىل قائمة حترير  وا تيار أمر الرتاجع كما يف الشكل التالي بالعو:  رابعًا 

 
 :يتّم احلصول على الشكل اآلتي " تراجع تركيب قطعة " بعد ا تيار أمر :  امسًا 

 
 . الية أي العودة إىل لوحة الرسم اخلالية   وهكذا بالرتاجع التدرجيي عن ما ّت تنفيذه سيحصل املتدرب على لوحة رسم  * 

 .يفيد هذا األمر يف الرتاجع عن إنشاء أي عمل  اطئ ّت تنفيذه * 

 إعادة :  4-2-2

 .ُيستخدم هذا األمر بإعادة ما ّت تنفيذه وفعله بأمر الرتاجع      

 :تطبيق 

 .على التطبيق السابق " إعادة " املطلوب استخدام أمر 

 :للحصول على الشكل التالي " إعادة " قه بالضغط على قائمة حترير وا تيار أمر  باعتبار أن املستند السابق مل يتّم إغال: أوالً  
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 :يتّم احلصول على الشكل التالي " إعادة تركيب القطعة " بعد ا تيار أمر : ثانيًا 

 
 :  كما يف الشكل التالي" إعادة  "بفتح قائمة حترير والعودة مرة أ رى إىل أمر : ثالثًا 

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " إعادة تركيب نقطة "يار أمر  با ت: رابعًا 

 
فإنـه يعمـل علـى إعـادة مـا ّت الرتاجـع عنـه أي        " إعـادة  " أّن تراجع يسري يف  طـوات مضـت أّمـا    " إعادة " و" تراجع "  الصة أمر * 

 .إلغاء الرتاجع بشكل تدرجيي 

 قّص:  4-2-3

عنصر على لوحة الرسم يصبح هذا األمر نشطًا ؛ حبي  يتّم تنشـيط وحتديـد العنصـر املـراد     ُيستخدم هذا األمر بعد إنشاء         

 .قّصه الستخدامه فيما بعد حي  يصبح يف ذاكرة السكت  النشطة 

 :تطبيق     

 " .قّص " املطلوب إنشاء دائرة على لوحة الرسم و تنفيذ أمر 

 :رسم كما يف الشكل التالي فتح تاتة الربنامج ورسم دائرة على لوحة ال:  أواًل 
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 "قّص " بدون تنشيطها وحتديدها لن يتّمكن املتدرب من تنفيذ أمر :  ثانيًا 

 :غري نشط كما يف الشكل التالي " قّص " حي  امُلالح  أن أمر 

 
 لى الشكل التالي؛ للحصول ع يتّم تنشيط الدائرة وحتديدها إما بالضغط على حميطها بالفأرة أو رسم مستطيل حوهلا: ثالثًا 

 
 : الذي أصبح نشطًا يتّم احلصول على الشكل التالي " قّص " با تيار أمر : رابعًا 

 
 .امُلالح  أنه ّت قّص الدائرة أي إزالتها و كن استخدامها يف أي وقت ما مل يتّم إغالق الربنامج * 
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 نسخ:  4-2-4

عنه يف كونه ال  في العنصر مبعنـى أن العنصـر املـراد نسـخه متـوفر علـى        إال أنه  تلف" قّص " ُيستخدم بنفس فكرة أمر       

 .لوحة الرسم 

 :تطبيق      

 :املطلوب نسخ الدائرة املرسومة على لوحة الرسم كما يف الشكل التالي 

 

 
 " نسخ " مع مالحظة أنه يف حالة عدم تنشيط وحتديد الدائرة لن يتّمكن املتدرب من استخدام أمر * 

 :من القائمة ؛  للحصول على الشكل التالي " نسخ " تيار أمر ا * 

 
 .  وهي اآلن ممكنة االستخدام " قّص " امُلالح  أّن الدائرة ت نسخها يف السكيت  النشط ومل ختتفي كما يف أمر * 

 لصق :  4-2-5

 .ا   أو نسخها ُيستخدم هذا األمر بلصق حمتويات حافظة السكيت  النشط واليت ّت مسبقا قّصه      

 ( :1)تطبيق 

 .املطلوب لصق الدائرة ليت ّت نسخها يف التطبيق السابق 
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 :؛ للحصول على الشكل التالي " لصق  " ا تيار أمر * 

 
 :و كن سحبها بالفأرة ؛ للحصول على الشكل التالي * 

 
 .أيضًا كل عنصر ّت قّصه  كن أن يقوم املتدرب بلصقه على لوحة الرسم* 

 . إىل لوحة الرسم والعكس  wordأيضًا  قص ونسخ ولصق  النصوص والصور من  *

 (2)تطبيق 

للحصول " لصق صورة " من قائمة حترير " لصق " ولصقها على لوحة الرسم باستخدام أمر wordاملطلوب نسخ صورة من 

 :على الشكل التالي 



 - 214 - 

 

 مسح:   4-2-6

 تنشيطه وحتديده على لوحة الرسم وال حتتف  حافظة السكت  بتلـ  العناصـر   ُيستخدم هذا األمر ملسح العنصر الذي ّت     

 .اليت ّت مسحها 

 :تطبيق 

 .املطلوب مسح وإزالة  دائرة من لوحة الرسم 

 
 .امُلالح  أن أمر مسح غري النشط ؛ وذل  بسبب أنه مل يتّم حتديد وتنشيط إحدى الدائرتني املرسومتني * 

 :ئرتني  من  الل النقر بالفأرة  على حميطها كما يف الشكل التالي بعد تنشيط إحدى الدا* 

 
 :؛ للحصول على الشكل التالي " مسح دائرة " ا تيار أمر * 
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 ( .املنّشطة ) امُلالح  ّت إزالة الدائرة احملددة * 

 أزرار التفاعل :   4-2-7

 .يذها مسبقًا على لوحة الرسم ُتستخدم أوامر هذه األزرار للتصميم لعناصر ّت تنف         

 :مع مالحظة ضرورة تنشيط وحتديد العنصر املرسوم واملراد تطبيق أزرار التفاعل عليه كما يف الشكل التالي 

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " عرض / إ فاء " با تيار أمر * 

 
 :عنصر املرسوم وظهور الزر املوّضح يف الشكل التالي سيتّم تلقائيًا إ فاء ال" إ فاء عناصر " النقر بالفأرة على  زر * 

 

 
 .سيتّم عرض العناصر اليت ّت إ فائها " عرض عناصر " النقر على زر * 

ُيالح  أن أمـر حتريـ  ُمفّعـل    " أزرار التفاعل " بعد عرض العنصر مع التأكد من تنشيطه وحتديده والعودة إىل قائمة حترير * 

 :التالي كما يف الشكل ( منّشط ) 
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 : تظهر اللوحة التالية "  حتري  " بالضغط على أمر * 

 
ُيالح  أّن اللوحة الـيت ظهـرت تشـمل  صـائص عمـل زر حتريـ  العناصـر كالسـرعة بالضـغط علـى سـهم نـوع السـرعة تظهـر               * 

 :اللوحة التالية 

 
 .الرفض يف حالة  cancelيف حالة املوافقة أو  okيتّم ا تيار نوع سرعة العناصر ثم * 

 :تظهر اللوحة التالية " التسمية " بالضغط على * 

 
للحصول على الشـكل   ok  ومن ثم "  حركة القطعة املستقيمة " ومن  الل هذه اللوحة يتّم تسمية زر التحري  كأن ُتسمى * 

 :التالي 
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وإيقــاف تلــ  احلركــة بــالنقر مــرة   تبــدأ تتحــرك القطعــة كمـا يف الشــكل التــالي  " حركــة القطعــة املســتقيمة " النقـر علــى زر  * 

 :أ رى على نفس الزر كما يف الشكل التالي 

 
يكون متاحًا ونشطًا عندما يكون التحديد  والتنشيط ظتوي على زوج واحد على األقل مـن النقـاط كمـا يف    " احلركة "أمر  * 

 :الشكل التالي 

 
 :يتّم احلصول على اللوحة التالية " حركة " با تيار أمر  * 

 
" حركة نقطة " باملثل ظهور  صائص لزر احلركة من تسمية ونوع سرعة وا تيار كيفية احلركة   سيتّم تسمية ذل  * 

 :للحصول على الشكل التالي    okونوع السرعة متوسطة ثم " وا تيار حترك  و االةاه األوىل 
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 : يف الشكل التالي  ومراقبة تل  احلركة كما" حركة نقطة " النقر بالفأرة على زر * 

 
 "   العمل احلالي " يستخدم بعد تنشيط األزرار  لدمج أكثر من زر بزر واحد هو " عرض " أمر *  

 :تظهر اللوحة التالية " إ فاء عناصر " با تيار عرض بعد تنشيط زر * 

 
 : ؛ للحصول على الشكل التالي   okيتّم ا تيار اخلصائص املطلوبة ومن ثم * 

 
 :يتّم احلصول على اآلتي " العمل احلالي " نقر بالفأرة على زر ال*  

 
 " .إ فاء عناصر " أي يعمل بنفس وظيفة  زر *  



 - 217 - 

 :؛للحصول على اللوحة التالية " رابط " ا تيار أمر *  

 
إمكانيـة تغـيري    إما أّنه ُيربط هـذا العمـل بصـفحات أ ـرى إذا كـان املسـتند ظـوي عـدة صـفحات أو يـتّم الـربط باإلنرتنـت مـع             * 

 :مسمى الرابط كما يف الشكل التالي 

 
 :يكون نشطًا ومتاحًا عندما يكون هناك نقطة فردية حمددة كما يف الشكل التالي " مترير " أمر *  

 
 :يتّم احلصول على اللوحة التالية " مترير " با تيار أمر  *   

 
 :لنقطة يتّم احلصول على الشكل التالي بعد ا تيار وتعيني اخلصائص كالتسمية ومكان مترير ا* 

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " مترير " النقر بالفأرة على زر * 
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 .ُيالح  املتدرب  موقع النقطة بعد التمرير *  

 حتديد الكل:   4-2-8 

 .املتدرب إجياد  صائصها ُيستخدم لتحديد مجيع العناصر املوجودة على لوحة الرسم وتصبح حمددة ونشطة ويستطيع        

 :كما يف الشكل التالي " حتديد الكل " ويتّم احلصول عليه من قائمة حترير أمر 

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " حتديد الكل " با تيار أمر * 

 
 :هناك طرق أ رى للتحديد  ّت عرضها من قبل الباح  وهي * 

 .النقر بالفأرة على العناصر  -

 . هم التحديد ورسم مستطيل حول العناصر املراد تنشيطها وحتديدها ا تيار س-

 حتديد األصل :    4-2-9

 .ُيستخدم هذا األمر  بعد التحديد الكامل للشكل املرسوم وتعين العناصر األساسية املكونة للشكل  وُتسمى أيضًا باآلباء      
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 :لى العناصر األساسية وهي األصول كما يف الشكل التالي سيتّم احلصول ع" حتديد األصل " بعد ا تيار أمر * 

 
قــد اكتفــى بطــريف القطعــة املســتقيمة ومركــز الــدائرة والنقطــة النشــطة الواقعــة علــى       "  حتديــد األصــل " امُلالحــ   أن أمــر * 

 .حميطها 

 حتديد الفرع:    4-2-11

 .  وهي تتّم عقب أمر حتديد األصل ( بناء األ) ُتستخدم لتحديد العناصر الثانوية املكونة للشكل وُتسمى     

 :كما يف الشكل التالي   
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 :يتّم احلصول على الشكل التالي " حتديد الفرع " با تيار أمر * 

 
 

 .امُلالح  أّن الفروع تكونت من طول القطعة املستقيمة   وحميط الدائرة *

 

 فصل/ دمج:    4-2-11

 .قطة إىل قطعة مستقيمة مثاًل وكذل  يف حالة دمج النصوص يف نص واحد ُيستخدم هذا األمر يف حالة دمج ن    

 (1)تطبيق    

 .املطلوب دمج النقطة اخلارجة عن القطعة املستقيمة ومن ثم فصلها  

فتح تاتة الربنامج ورسم قطعـة مسـتقيمة ونقطـة  ارجـة عنـه يـتّم تنشـيط القطعـة وكـذل  النقطـة   وبالـذهاب إىل            :  أوالً  

 :رير يظهر أمر دمج نقطة إىل قطعة  كما يف الشكل التالي قائمة حت

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " دمج نقطة إىل  قطعة " بعد ا تيار أمر : ثانيًا 

 
 .لتعود  ارجة عن القطعة " فصل نقطة عن قطعة " امُلالح  ظهور أمر * 

 ( 2)تطبيق 

 "  صائص الدائرة " يف نص واحد هو املطلوب دمج النصوص  املوضحة على لوحة الرسم 
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 :يتّم احلصول على الشكل التالي " نص مدمج "با تيار أمر * 

 
 .مع مالحظة أن الذي ظدد  ترتيب النّص املدمج هو ترتيب حتديد وتنشيط النصوص * 

 حترير التحديد:    4-2-12

" رسـم بيـاني   "   و " قيـاس  "عنـد عـرض وتـرح قـائميت      هناك عدة استخدامات هلذا األمـر سيوّضـحها الباحـ  بشـكل تفصـيلي          

 :حي  ُيستخدم يف احلاالت التالية 

 .حترير حساب : حساب أرقام   ويظهر األمر  -

 .حترير دالة : الدوال ويظهر األمر -

 .حترير العامل املتغري : عامل متغري ويظهر األمر -

 .ياني حترير نقطة الرسم الب: نقطة رسم بياني ويظهر األمر -

 خصائص:    4-2-13

 . اليت ت حتديدها على لوحة الرسمُيستخدم هذا األمر إلظهار  صائص العناصر     

 :تطبيق 

 املطلوب إجياد  صائص القطعة املستقيمة املرسومة على لوحة الرسم

 
 .د إجياد  صائصه إال بعد حتديد العنصر املرا" يكون غري متاِح أي غري نشط "   صائص" أمر  مع مالحظة أّن*  

 :بعد ا تيار أمر  صائص تظهر اللوحة التالية : أوالً  
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امُلالح  أّن األصل طريف القطعة أّمـا الفـرع هـو طـول القطعـة حيـ   كـن مشـاهدة ذلـ  مـن  ـالل الضـغط علـى سـهم               :  ثانيًا 

 .  okلقطعة بعد الضغط على حي  ستختفي ا" لفي " و كن للمتدرب التأتري على " فرع "    و "  أصل " األمرين 

 :با تيار التسمية يتّم احلصول على اللوحة التالية : ثالثًا 

 
 :للحصول على الشكل التالي  ok كن وضع رمز للقطعة أو كتابة قطعة مستقيمة ثم * 

 
 :كذل   كن تغيري مسمى النقطة وذل  بالنقر بالفأرة على النقطة ليتّم احلصول على الشكل التالي * 

 
للحصـول علـى   " إظهار التسمية " يتّم إلغاء التأتري عند  Bوعند الرغبة يف عدم إظهار تسمية النقطة ( أ ) تغيري املسمى إىل  * 

 :الشكل التالي 

 
 : ار التسمية كما يف الشكل التالياليت تظهر عند ا تي" تصميم " وبالضغط على * 
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نوع اخلط وحجمه و صائصه األ رى كالغمق وامليالن والتسـطري ولـون اخلـط      من حي ( التسمية )  كن التحّكم بامللصق * 

 .مع معاينة ذل  يف الشاتة البيضاء الواضحة يف الشكل ومن ثم الضغط على موافق

 خيارات :    4-2-14

ن   وأيضـًا الـنّص   ُيستخدم هذا األمر يف تنسيق  العناصر من  الل التحكم يف وحدات القيـاس املسـتخدمة   وكـذل  األلـوا          

 " : يارات " كما توّضح اللوحة التالية اليت ّت احلصول عليها بعد ا تيار أمر 

 

 (1)تطبيق 

   3وأ رى  302املطلوب إجياد طول قطعة مستقيمة 

 :من  الل استخدام أسهم الدقة املقابلة للمسافة يتّم احلصول على املطلوب على النحو التالي 

 .ة  دقة جبزء من عشرة وأ رى دقة بالوحدات أي سيتّم اال تيار مر

 
 .وباملثل يف تقريب الزوايا واألطوال األ رى * 

 :تظهر اللوحة التالية " اللون " ا تيار 
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امُلالح  ا تيار األلوان املتاحة للنقاط ولتعبئة الشكل اهلندسي وأللوان الدوائر واحلركة والـتحكم يف تالتـي أثـر الرسـم مـع      * 

 .الوقت 

 (2)بيق تط

 املطلوب تغيري  لفية ورقة العمل من اللون األبيض إىل اللون الوردي 

 :بالضغط على لون اخللفية يتّم احلصول على اللوحة التالية * 

 
 :يتّم ا تيار اللون الوردي بالضغط عليه ومن ثم موافق للحصول على الشكل التالي *  

 
 :تالية فعند الضغط عليه تظهر اللوحة ال" نّص " أما 

 

 (3)تطبيق 

 .املطلوب إظهار مسمى طريف القطعة املستقيمة عند الرسم مباترة وكذل  مسمى الدائرة 

 : كما يف الشكل التالي " جلميع النقط اجلديدة " يتّم ذل  من  الل التأتري على * 

 
 

 قائمة عرض  :  4-3

 االسكيت ُتستخدم أوامر قائمة العرض للتحكم يف ظهور الكائنات يف      
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 .واأللوان املراد استخدامها (  لوحة الرسم ) 

 :الشكل التالي يوّضح مكونات قائمة عرض     

  
 

 شكل املستقيم   :   1- 4-3

تـكل املسـتقيم   "ُيستخدم هذا األمر للتحكم با تيار تكل املستقيم املراد استخدامه فعند الضغط على السهم املقابـل ألمـر          

 :على اآلتي يتّم احلصول " 

   
عنـدما ال يكـون هنـاك مسـتقيمًا مرسـومًا علـى لوحـة الرسـم         ( غري نشط ) مع مالحظة أّن نوع تكل املستطيل يكون غري متاِح * 

 .وإن ُوجد املستقيم البد من حتديده وتنشيطه  

 : تطبيق
 " .وغامق  منقط   وعادي  " املطلوب رسم مستقيم من األداة املخصصة لذل  ومن ثم ا تيار تكله 

 لرسم ؛ للحصول على الشكل التالي فتح تاتة الربنامج والذهاب ألداة رسم املستقيم وبالسحب واإلفالت بالفأرة على لوحة ا* 

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " املنقط " بعد تنشيط وحتديد املستقيم  املرسوم من قائمة عرض وا تيار تكل املستقيم *  

 
 

 :يتّم احلصول على الشكل التالي " عادي " وحتديد املستقيم  املرسوم من قائمة عرض وا تيار تكل املستقيم بعد تنشيط * 
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 :يتّم احلصول على الشكل التالي " غامق " بعد تنشيط وحتديد املستقيم  املرسوم من قائمة عرض وا تيار تكل املستقيم * 

 
 

 .كم بعرض وتكل اخلط املستقيم املرسوم من  الل هذا األمر يستطيع املتدرب التح* 

 اللون:   2- 4-3

 .املرسوم على لوحة الرسم  ( الشكل ) ُيستخدم هذا األمر للتحكم يف لون الكائن  

 :ومن السهم املقابل لألمر  تنسدل جمموعة من األلوان كما يف الشكل التالي " لون " من قائمة عرض ا تيار * 

 

 
بأسـفل قائمـة األلـوان املنسـدلة  يـتّم احلصـول عليهـا بعـد         " آ ـر  " موعة أ ـرى مـن األلـوان مـن آمـر      مع مالحظة أّن هناك جم* 

 :تنشيط وحتديد الشكل املراد تغيري لونه كما يف الشكل التالي 

 

 

 :تطبيق 

 :املطلوب تغيري لون الشكل اهلندسي املرسوم على لوحة الرسم 
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 .لونه لن يتّمكن املتدرب من التحكم بتغيري لون الشكل املطلوب  بدون تنشيط وحتديد الشكل املراد تغيري* 

 :يتّم ا تيار اللون األمحر   كما يف الشكل التالي " لون " تنشيط وحتديد الشكل ومن قائمة عرض * 

 
 :بعد ا تيار اللون األمحر يتّم احلصول على الشكل التالي * 

 
 

بعـد تنشـيط وحتديــد   " آ ــر " نـة كــأن يكـون مـزيج مـن األلــوان مـن  ـالل أمـر         كـن للمتـدرب ا تيـار لــون آ ـر ذو درجـة معي     * 

 :الشكل كما هو موضح يف اآلتي 

 
 :كما يف الشكل التالي "  موافق"يقوم املتدرب با تيار اللون الذي يريده وبدرجات األلوان اليت يريدها ثم * 

 
 

 نصّ :   3- 4-3

نص وكــذل  تكــبريه وتصــغريه وهــي نفــس االســتخدامات الــيت ســبق عرضــها       ُيســتخدم هــذا األمــر للــتحكم يف نــوع  ــط الــ       

 .وترحها اليت يوّفرها تريط النص 

 .يكون هذا األمر ُمتاحًا بعد كتابة نص وتنشيطه    

 :تطبيق 

 .املطلوب تكبري النّص املوّضح على لوحة الرسم 
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 . ط الذي يرغبه سيحصل املتدرب على حجم اخل" زيادة احلجم " بالضغط املستمر على 

 :  ومالحظة حجم النص كما يف الشكل التالي "زيادة احلجم " بالضغط على * 

 
 لوحة الرسم املكتوب بيسر وسهولة  من  الل استخدام تريط النص الظاهر يف أسفل "  النص" امُلالح  إمكانية التعامل مع* 

أو " . إنقـاص احلجـم   " ة عـرض ثـم نـص والضـغط املسـتمر علـى       املكتـوب إّمـا مـن اسـتخدام قائمـ     " النص " باملثل  كن تصغري * 

 .استخدام تريط النص الظاهر باألسفل 

 إخفاء املواضيع:   4- 4-3

ُيستخدم هذا األمر إل فـاء الكائنـات املرسـومة و الـيت ّت حتديـدها   ويفيـد هـذا األمـر يف إ فـاء بعـض عناصـر الرسـم غـري                      

 .املرغوبة 

 ( :1)تطبيق

 :وب إ فاء مجيع ما على لوحة الرسم كما هو موضح بالشكل التالي املطل

 

 
 :إل فاء مجيع ما على لوحة الرسم ينبغي على املتدرب حتديد مجيع ما يريد إ فاء ه  كما يف الشكل التالي :  أوالً  

 
 :كما يف الشكل التالي وامُلالح  أنه متاح " إ فاء عناصر " الذهاب إىل قائمة عرض ومن ثم ا تيار أمر : ثانيًا 
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 :يتّم احلصول على الشكل التالي " إ فاء عناصر " بعد ا تيار أمر : ثالثًا 

 
 .امًلالح  ت إ فاء مجيع العناصر احملددة مع التنبيه إلمكانية إظهار تل  العناصر املخفّية يف حالة احلاجة لذل  * 

 (2)تطبيق 

 :لشكل التالي املطلوب إ فاء مماس الدائرة املوّضح يف ا

 
 :حتديد وتنشيط املماس املراد إ فاؤه كما يف الشكل التالي : أوالً  

 
 :كما يف الشكل التالي " إ فاء عمود " الذهاب لقائمة عرض وا تيار أمر : ثانيًا 
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 :يتّم احلصول على الشكل التالي" إ فاء عمود " بعد الضغط على أمر : ثالثًا 

 
 .س قد ا تفى امُلالح  أّن املما* 

 إظهار املخفي:   5- 4-3 

 " إ فاء املواضيع " ُيستخدم هذا األمر إلظهار  العناصر املخفّية وهو أمر مرتبط باألمر السابق  

 :كما يف الشكل التالي " إظهار املخفي " يف التطبيقني السابقني مباترة  كن استخدام أمر * 

 
 .ن يكون متاحًا إال إذا كانت  هناك عناصر لفية يف املستند ل" إظهار املخفي " مع مالحظة أّن أمر * 

 :يتّم احلصول على الشكل التالي " إظهار ملخفي " بعد الضغط على أمر * 

 

 عرض امللصق:   6- 4-3

 .ُيستخدم هذا األمر لعرض امللصق أي املسميات على األتكال احملددة على لوحة الرسم  

 :تطبيق 

 : ل اهلندسية املرسومة واملوضحة كما يف الشكل التالياملطلوب تسمية األتكا
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 :حتديد وتنشيط مجيع العناصر املراد تسميتها كما يف الشكل التالي : أواًل 

 
 :كما يف الشكل التالي " عرض امللصقات " الذهاب إىل قائمة عرض وا تيار أمر : ثانيًا 

 
 :احلصول على الشكل التالي  يتّم" عرض امللصقات " بعد الضغط على أمر : ثالثًا 
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 امُلالح  أّن مجيع العناصر اليت ت حتديدها وتنشيطها قد ّت تسميتها* 

 

 ملصق عناصر:   7- 4-3

 .ُيستخدم هذا األمر لتغيري املسميات  كأن تكون املسميات متتابعة       

 :تطبيق 

 :إىل أ  ومالحظة ما جيري كما يف الشكل التالي  Aاملطلوب يف املثال السابق تغيري امللصقات أي املسميات  من 

 

 
 : يتّم احلصول على اللوحة التالية" ملصق عناصر " بعد الضغط على أمر * 

 
 *example   يوّضح  تكل امللصق وطريقة تتابعه. 

 :يتّم احلصول على الشكل التالي "  موافق"إىل أ  ثم   Aبتغيري * 

 
 : ف للعناصر كما يف الشكل التالي كتابة ملصق آ ر بتتابع لتل* 
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 .وهكذا يستطيع املتدرب ا تيار أي ملصق مناسب لعرض الدرس * 

 احملل اهلندسي للعنصر:    8- 4-3

ُيســتخدم  هــذا  األمــر  إليضــاح احملــل واألثــر اهلندســي لشــكل عنــد حتريكــه  وهــذا األمــر هــام جــدًا مــن  اللــه يســتطيع            

 .العالقات الرياضية  املتدرب اكتشاف الكثري من

 (1)تطبيق 

 .املطلوب إجياد احملل اهلندسي للمثل  والدائرة  بتحريكهما على لوحة الرسم   

 
 .لن يكون متاحًا ونشطًا إال بعد حتديد العناصر املطلوب إجياد حمّلها اهلندسي " احملل اهلندسي " امُلالح  أّن أمر* 

 :من ثم حتري  كل من الشكلني للحصول على اآلتي و" احملل اهلندسي عناصر " ا تيار أمر * 

 
 .امُلالح  أّن هذا األمر مميز يف اكتشاف الكثري من العالقات الرياضية* 

 (2)تطبيق 

 " .احملل اهلندسي " املطلوب رسم دائرة باستخدام أمر 

 :كما يف الشكل التالي (  م ) رسم قطعة مستقيمة وبا تيار سهم حتديد الدوران وتسمية مركز الدوران : أواًل 
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 :تنشيط وحتديد النقطة األ رى كما يف الشكل التالي : ثانيًا 

 
 :كما يف الشكل التالي "احملل اهلندسي للنقطة " الذهاب إىل قائمة عرض أمر : ثالثًا 

 
 :با تيار األمر وحتري  النقطة باةاه دائرة يتّم احلصول على الشكل التالي :  رابعًا 

 
 .يوّفر هذا األمر للمتدرب ليس فقط اكتشاف احلقائق الرياضية بل أيضًا تكوين أدوات رياضية مساعدة أي * 

 حمي املسار:    9- 4-3

 .ُيستخدم هذا األمر حملي وإزالة مجيع اآلثار اهلندسية اليت ّت تكوينها على لوحة الرسم       

 :تطبيق   

 تكوينه يف التطبيق السابق  املطلوب حمي وإزالة احملل اهلندسي الذي ت
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 :يتّم احلصول على الشكل التالي " حمي املسار " با تيار أمر * 

 
 

 حتريك وخصائص احلركة:    11- 4-3

ُيستخدم هذا األمر و صائصه بعد تنشيط وحتديد العنصر املرسوم علـى لوحـة الرسـم حيـ  يتحـرك بشـكل عشـوائي                

 . الل زيادة احلركة أو إنقاصها أو إيقافها و كن التحكم بتل  احلركة من 

 :تطبيق 

 املطلوب حتري  املثل  املرسوم على لوحة الرسم كما هو موّضح

 
امُلالح  أّن أوامر  صائص احلركة غري متاحة وال تكون متاحة إال بعد حتري  العناصر حي   كن للمتدرب الـتحكم  * 

 .يقاف احلركة يف احلركة من  زيادة السرعة أو إنقاصها أو إ

 :يتّم احلصول على الشكل التالي " حتري  عناصر " بعد ا تيار أمر * 
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 .امُلالح  ظهور صندوق أداة التحّكم باحلركة وقد ّت إيضاح مكونات هذا الصندوق * 

قائمــة   كــن اســتخدام صــندوق أداة حتّكــم احلركــة يف اإليقــاف وزيــادة زمــن الســرعة واســتئناف احلركــة أو العــودة إىل     * 

 :عرض وا تيار أحد األوامر املوضحة يف الشكل التالي 

 
 

 عرض لوحة النص:    11- 4-3

 .ُيستخدم هذا األمر لعرض لوحة النص اليت متّكن املتدرب من كتابة الشروحات والنصوص وتنسيقها كيفما يشاء       

 :كل التالي من قائمة عرض يتّم احلصول على الش" عرض لوحة النص " با تيار أمر * 

 
و كن تفعيلها من  ـالل الضـغط بالفـأرة  علـى  أداة الـنص وبالسـحب علـى لوحـة الرسـم  تظهـر لوحـة الـنص كمـا  يف              * 

 :الشكل التالي 

 
 :كما يف الشكل التالي " إ فاء لوحة النص "و كن إ فاؤها بالذهاب إىل قائمة عرض وا تيار أمر * 

 
 :ص يتّم احلصول على الشكل التالي بعد ا تيار أمر إ فاء لوحة الن* 
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 إظهار أداة حتكم احلركة :    12- 4-3

 :ُيستخدم هذا األمر إلظهار صندوق أداة حتكم احلركة كما يف الشكل التالي  

 
وبعـد إظهـاره  كـن إ فـاؤه بطـريقتني إّمـا بالضـغط علـى مربـع          " حتري  " ولقد ّت عرض مكوناته يف ترح وعرض أمر * 

املوجود يف ذيل قائمة عرض كما يوضـح  " إ فاء أداة حتكم احلركة " يف أعلى اليمني من الصندوق أو من أمر (×  )اإلغالق

 :ذل  الشكل التالي 

 

 إخفاء شريط األدوات:     13- 4-3

 :ُيستخدم هذا األمر إل فاء وإظهار تريط األدوات فعند ا تيار هذا األمر يتّم احلصول على الشكل التالي 

 
املوجـود يف ذيـل األوامـر املنسـدلة     " عـرض تـريط األدوات     " و كن إعادة تريط األدوات بفـتح قائمـة عـرض وا تيـار أمـر      * 

 :كما يف الشكل التالي 
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 :يتّم احلصول على الشكل التالي " عرض تريط األدوات " بالضغط على أمر * 

 
 .امُلالح  عودة تريط األدوات * 

 (البناء  )قائمة إنشاء :     4-4

ُتسـتخدم أوامـر هــذه القائمـة إلجنــاز وتصـميم اإلنشــاءات اهلندسـية املختلفــة حيـ  ُتقــّدم طـرق بســيطة وسـريعة إلنشــاء               

 .وتصميم الكائن اهلندسي 

 :الشكل التالي يوّضح أوامر هذه القائمة اهلامة 

 
 

 النقطة على اهلدف:      1- 4-4

        

نشاء نقطة عشوائية على كائن هندسي مثـل قطعـة مسـتقيمة أو مسـتقيم أو نصـف مسـتقيم أو       ُيستخدم هذا األمر إل       

 .دائرة أو على قوس من دائرة أو على مضلعات مرسومة أو على التمثيل البياني لدالة 

 ( :1)تطبيق

 .املطلوب إنشاء نقطة على املستقيم املرسوم على لوحة الرسم 

 
الكائن املراد إنشاء نقطة عليه ففي حالة عدم التنشيط والتحديد فلـن يكـون ذلـ     مع مالحظة أهمية تنشيط وحتديد * 

 .األمر متاحًا 

" نقطـة علـى هـدف    " تنشيط املستقيم من  الل النقر عليه بالفأرة ومن ثم الذهاب لقائمة إنشاء وا تيار األمر املتاح : أواًل 

 :كما يف الشكل التالي 
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 :ليتّم احلصول على الشكل التالي "  lineطة على النق" الضغط على أمر : ثانيًا 

 

 ( :2)تطبيق

 :املطلوب إنشاء نقطة على الدائرة املوّضحة يف الشكل التالي 

 
كمـا يف الشـكل   " نقطـة علـى دائـرة    " حتديد وتنشيط الدائرة بالضـغط علـى حميطهـا ومـن قائمـة إنشـاء ا تيـار أمـر         : أواًل 

 :التالي 

 
 :ليتّم احلصول على الشكل التالي " النقطة على دائرة " مر الضغط على أ: ثانيًا 
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 ( :3)تطبيق

 :املطلوب إنشاء نقطة على منحنى الدالة  املوّضحة يف الشكل التالي

 
نقطـة  " إلغاء تنشيط مربع نص الدالة من  الل الضغط عليه بالفأرة ومن ثم الذهاب إىل قائمـة إنشـاء وا تيـار أمـر     : أواًل 

 "دالة على حتري  

 
 :ليتّم احلصول على الشكل التالي " النقطة على حتري  دالة " الضغط على أمر : ثانيًا 

 
 .وهكذا يستطيع املتدرب إنشاء النقطة على الكائن الذي يريد بعد حتديده وتنشيطه * 

 منتصف  قطعة:      2- 4-4

 وتنشيطها ة مستقيمة بعد حتديدهاُيستخدم هذا األمر إلنشاء منتصف قطع      
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 تطبيق  

 :املطلوب إنشاء منتصف القطعة املوّضحة يف الشكل التالي 

 
" منتصـف قطعـة   " التحقق من أّن القطعة ُمحددة أي منشطة ومن ثم الـذهاب إىل قائمـة إنشـاء وا تيـار األمـر املتـاح       : أوالً  

 : كما يف الشكل التالي

  
 :احلصول على الشكل التالي ليتّم " منتصف قطعة " الضغط على أمر : ثانيًا 

 
 . كن للمتدرب التحقق من صحة أّن تل  النقطة  واقعة يف منتصف القطعة املوّضحة يف لوحة الرسم * 

 :طريقة التحقق 

 :إجياد طول القطعة املستقيمة من  الل وظائف زر الفأرة األ ن كما يف الشكل التالي : أواًل 

 

 
 

 :لى الشكل التالي با تيار الطول يتّم احلصول ع* 
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ضرورة الضغط بالفأرة يف أي مكان  ال على لوحة الرسم إللغاء حتديـد نـص الطـول ومـن ثـم إجيـاد املسـافة مـا بـني          : ثانيًا 

A       ونقطـة املنتصـف وباملثــل إجيـاد املسـافة مــا بـنيB        ونقطـة املنتصــف حيـ  سـيتّم عــرض ذلـ  ُمفّصـاًل عنــد عـرض وتــرح

 :ل على القياسات التالية قائمة قياس حي  سيتّم احلصو

 
 .جمموع القطعتني املظللتني واللتني هلما نفس القياس يساوي طول القطعة  امُلالح  أّن: ثالثًا 

 :يف املنتصف كما يوّضح ذل  الشكل التالي  Cومهما ّت حتري  القطعة تبقى النقطة * 

 
 

 التقاطع:      3- 4-4

 .بني هدفني أو كائنني أو تكلني متقاطعني  ُيستخدم هذا األمر إلنشاء نقط التقاطع

 (1)تطبيق 

 :املطلوب إنشاء نقط التقاطع ما بني املستقيم القاطع لدائرة كما يف الشكل التالي 
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 .مع التأكيد على أهمية التحديد والتنشيط للشكلني فبدون القيام بذل  لن يكون أمر التقاطع متاحًا * 

 :للحصول على الشكل التالي " التقاطع "  تيار األمر املتاح الذهاب لقائمة إنشاء وا: أواًل 

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي" التقاطع " الضغط على أمر : ثانيًا 

 

 

 (2)تطبيق  

 :املطلوب إنشاء نقطة تقاطع املستقيمني املوضحني يف الشكل التالي 

 

 
 

 :يف الشكل التالي  من قائمة إنشاء ا تيار وضغط أمر التقاطع املتاح كما* 
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 . كن حتديد إحداثيات نقطة التقاطع من قائمة الرسم البياني أو من وظائف زر الفأرة األ ن * 

 القطعة املستقيمة ، الشعاع ، املستقيم :   4- 4-4

إنشـاء تلـ    ُتستخدم هذه األوامـر إلنشـاء قطعـة مسـتقيمة   وكـذل  إنشـاء تـعاع وأيضـًا إنشـاء مسـتقيم   علمـًا بـأّن                   

األوامر قد سبق عرضها عند ترح وعرض أداة القطعة املسـتقيمة   لكـن هنـا ُتعـرض بإنشـاء نقطـتني حمـددتني  علـى لوحـة          

 .الرسم 

 :تطبيق 

 :من النقطتني احملددتني على لوحة الرسم كما يف الشكل التالي " ومستقيم " وتعاع " قطعة مستقيمة " املطلوب إنشاء 

 
 

قطعـة مسـتقيمة وتـعاع  ومسـتقيم متاحـة أي باإلمكـان اسـتخدامها كمـا يف الشـكل          " ء ُيالح  أّن أوامـر  من قائمة إنشا* 

 :التالي 

 

 
 :با تيار قطعة مستقيمة والضغط عليها يتّم احلصول على الشكل التالي * 
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 :كما يف الشكل التالي [ نصف مستقيم " ] تعاع " بعمل تراجع من حترير ومن قائمة إنشاء يتّم ا تيار وضغط أمر * 

 
 

 ؛ للحصول على الشكل التالي " يم مستق"باملثل عمل تراجع من قائمة حترير ومن قائمة إنشاء يتّم ا تيار وضغط أمر  * 

 

 
 . كن للمتدرب االستفادة من هذه األوامر أثناء التصميم واإلنشاء لألتكال اهلندسية * 

 مستقيم موازي:   5- 4-4

 .مر إلنشاء مستقيم موازي ملستقيم آ ر ُيستخدم هذا األ

 : تطبيق

 :املطلوب إنشاء مستقيم موازي للمستقيم املرسوم على لوحة الرسم واملوّضح يف الشكل التالي 
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يتّم وضع نقطة  ر بها املسـتقيم املطلـوب    ويـتّم ذلـ   مـن أداة النقطـة وتنشـيطها أي حتديـدها وكـذل  حتديـد           : أواًل 

 :طلوب موازاته كما يف الشكل التالي املستقيم امل

 
 :وبالضغط عليه يتّم احلصول على الشكل التالي " مستقيم موازي " ا تيار أمر : ثانيًا 

 
 .مع مالحظة تغيري لون ومس  املستقيمني من  الل قائمة عرض كما سبق إيضاح ذل  * 

 عمود:     6- 4-4

 .مستقيم آ ر ُيستخدم هذا األمر إلنشاء مستقيم عمودي على  

 : تطبيق

 :املطلوب إنشاء مستقيم عمودي على املستقيم املرسوم على لوحة الرسم 
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تنشـيط وحتديـد املسـتقيم املـراد إنشـاء التعامــد عليـه ومـن ثـم حتديـد موقــع العمـود بتنشـيط وحتديـد نقطـة إنشــاء              : أوالً  

 :لشكل التالي كما يف ا" عمود " ذل  العمود ومن قائمة إنشاء يتّم ا تيار أمر 

 

 
 

 :؛للحصول على الشكل التالي " عمود " ا تيار وضغط األمر املتاح : ثالثًا 

 

 
 .درجة  71 كن التحقق من صحة التعامد بقياس الزاوية بني املستقيمني سيحصل املتدرب على زاوية قياس مقدارها * 

 .مع إمكانية التحكم بالسم  واللون للمستقيمني  * 

 منّصف زاوية :     7- 4-4

 .ُيستخدم هذا األمر إلنشاء منّصف لزاوية 

 :تطبيق 

 :املطلوب إنشاء منصف للزاوية املرسومة يف الشكل التالي 

 

 
 

ضــرورة تنشــيط وحتديــد رأس الزاويــة والنقطــتني الــواقعتني علــى نصــفي املســتقيم أو املســتقيم أو القطعــة احملــددة            : أواًل 

 :تالي للقطاع الزاوي  كما يف الشكل ال
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 :أصبح متاحًا أي نشطًا كما يف الشكل التالي " منصف زاوية " أمر  الذهاب لقائمة إنشاء سُيالح  املتدرب أّن: ثانيًا 

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " منصف زاوية " ا تيار وضغط أمر : ثالثًا 

 
 .مع مالحظة تغيري  صائصه إىل منّقط وذي لون أ ضر * 

قق من صحة التنصيف من قيـاس زاويـة سـيتّم عرضـها مـن قائمـة قيـاس سـيجد املتـدرب أّن املنصـف قـد قّسـم              كن التح* 

 األساسية إىل زاويتني متطابقتني الزاوية 

 دائرة مع مركز ونقطة :     8- 4-4

 .ُيستخدم هذا األمر إلنشاء دائرة بداللة مركز ونقطة 

 :تطبيق 

 .نقطة  ر بها احمليط املطلوب إنشاء  دائرة بداللة مركز و

 :وضع نقطتني على لوحة الرسم مع تنشيطهما وحتديدهما كما يف الشكل التالي : أواًل 

 
 :املتاح كما يف الشكل التالي " دائرة مع مركز ونقطة " الذهاب لقائمة إنشاء وا تيار أمر :  ثانيًا 
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  :ى الشكل التاليللحصول عل ؛"دائرة مع مركز ونقطة " الضغط على أمر  :ثالثًا 

 
 

 دائرة مع مركز ونصف قطر  :     9- 4-4

 .ُيستخدم هذا األمر إلنشاء دائرة بداللة املركز ونصف القطر 

 : تطبيق 

 .املطلوب إنشاء دائرة ُمحدد مركزها ونصف قطرها 

 :لي رسم قطعة مستقيمة وتنشيط وحتديد أحد أطرافها باعتباره مركز هلا كما يف الشكل التا: أواًل 

 

 
 :كما يف الشكل التالي " دائرة مع مركز ونصف قطر " الذهاب لقائمة إنشاء وا تيار األمر املتاح : ثانيًا 
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 :للحصول على الشكل التالي " دائرة مع مركز ونصف قطر " ا تيار وضغط األمر : ثالثًا 

 
رة بسحب  مركز الدائرة    أو النقطة الواقعة علـى  مع مالحظة إمكانية التحكم بتكبري الدائرة وتصغريها من  الل الفأ* 

 .حميطها  

 قوس من دائرة :     11- 4-4

 .ُيستخدم هذا األمر إلنشاء قوس من دائرة 

 :تطبيق 

 :املطلوب إنشاء قوس من الدائرة املرسومة كما يف الشكل التالي 

 

 
 

األساسـية املوجـودة بشـكل دائـم علـى حمـيط الـدائرة          القيام بوضع نقطة أ ـرى  علـى حمـيط الـدائرة إضـافة للنقطـة      : أواًل 

 :كما يف الشكل التالي
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عكـس  " حتديد حمـيط الـدائرة وكـذل  النقطـتني الـواقعتني علـى حمـيط الـدائرة مـع مالحظـة اةـاه التحديـد             :  ثانيًا 

 :يتّم احلصول على القوس الصغري كما يف الشكل التالي  Bإىل  Aأي من "عقارب الساعة 

 

   
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " قوس من دائرة " ا تيار وضغط األمر : ثالثًا 

 
 .مع مالحظة وضع منط  ط حميط الدائرة على املنقط ليتّضح القوس * 

حتديد القوس الكبري من  الل حتديد وتنشيط النقطتني باةاه عقارب السـاعة  وا تيـار والضـغط علـى أمـر قـوس       : رابعًا 

 :ّم احلصول على  الشكل التالي  من دائرة يت

 
 .ُيالح  عند  النقر بالفأرة على القوس اآل ر يكتمل حميط الدائرة  *

 قوس من ثالث نقاط :    11- 4-4

 .ُيستخدم هذا األمر إلنشاء قوس  ر يف ثالث نقاط            

 :تطبيق 

 :يف الشكل التالي املطلوب إنشاء قوس من الدائرة املرسومة  و ر يف ثالث نقاط كما 
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بعــد وضــع نقطــتني إضــافيتني للنقطــة املوجــودة مســبقًا علــى حمــيط الــدائرة القيــام بتنشــيط وحتديــد النقــاط فقــط أّمــا    : أواًل 

 :احمليط فال يتّم تنشيطه وحتديده كما يف األمر السابق كما يف الشكل التالي 

 
هذا األمر  غري مهم وذل  ألن املطلوب القوس الذي  ر يف ثالث ُيالح  أن اةاه التحديد مع أو عكس عقارب الساعة يف * 

 .نقاط فالقوس الكبري ال  ر يف الثالث نقاط 

 :واملتاح يف قائمة إنشاء كما يف الشكل التالي " قوس من ثالث نقاط " ا تيار أمر : ثانيًا 

 
 :التالي يتّم احلصول على الشكل " قوس من ثالث نقاط " الضغط على أمر : ثالثًا 

 

 



 - 245 - 

 :كما يف الشكل التالي " إ فاء دائرة " باإلمكان إظهار القوس فقط وإ فاء القوس اآل ر من احمليط من  الل قائمة عرض * 

 

 منطقة:    12- 4-4

ُيســتخدم هــذا األمــر اهلــام للتظليــل الــدا لي للمضــّلع احملــددة واملنشــطة رؤوســه حبيــ   كــن للمتــدرب بعــد ذلــ  حســاب            

ط ذل  املضلع ومساحته    وأيضًا ُيستخدم لتحديـد القطـاع الـدائري والقطعـة الدائريـة بعـد إنشـاء قـوس مـن دائـرة وبعـد            حمي

 .التحديد يستطيع املتدرب حساب املساحات واحمليطات لألتكال احملددة 

 (1)تطبيق 

 :املطلوب إنشاء دا لي للشكل الرباعي املوّضح  كما يف الشكل التالي  

 
 :ليتّم احلصول على الشكل التالي " تكل رباعي دا لي " ار وضغط أمر ا تي*  

 
 .يف هذه احلالة يستطيع املتدرب إجياد املساحة واحمليط وتغيري األلوان* 

 (2)تطبيق 

 :املطلوب حتديد القطاع الدائري واملنطقة الدائرية بعد حتديد قوس من دائرة كما يف الشكل التالي 
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قطعـة دائريـة   " وآ ـر  " قطاع دائري " قوس وتنشيطه ومن قائمة إنشاء عند أمر منطقة دا لية يظهر سهم ظوي حتديد ال: أواًل 

 :با تيار القطاع الدائري سيحصل املتدرب على الشكل التالي " 

 
 . كن إجياد مساحة القطاع وحميطه بعد تنشيطه من  الل النقر بالفأرة عليه * 

" قطعـة دائريـة   " راجع عن القطاع يـتّم العـودة للقـوس وبا تيـار املنطقـة الدا ليـة مـن إنشـاء وا تيـار          من قائمة حترير وت: ثانيًا 

 :والضغط عليها سيتّم احلصول على الشكل التالي 

 

 احملل اهلندسي:    13- 4-4

رة التنبـه إىل أن هـذا   ُيستخدم هذا األمر إلنشاء جمموعة من املواقع لكائن تظهر تل  املواقع بشكل هندسي مز رف مـع ضـرو    

 .األمر مرتبط بتنشيط نقطة  ُمختارة حي  ستتحكم تل  النقطة مبوقع الكائن 

 ( :1)تطبيق

 :املطلوب إنشاء احملل اهلندسي للشكل املوّضح يف الشكل اآلتي 

 
كمـا يف  " هلندسـي  احملـل ا " احملـل اهلندسـي لـن يتـاح اسـتخدام أمـر       ( نقطـة  ) مع مالحظة أنـه يف حالـة عـدم تنشـيط املركـز      * 

 :الشكل التالي 
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 :سيتّم احلصول على الشكل التالي " احملل اهلندسي " بالضغط على أمر : ثانيًا 

 
 . كن التحكم يف احملل بتحري  القطعة املستقيمة * 

 ( :2)تطبيق 

 :املطلوب إنشاء احملل اهلندسي للشكل املوّضح يف الشكل اآلتي 

 
قطـة الواضـحة لـن يكـون أمـر احملـل اهلندسـي متاحـًا وبا تيـاره والضـغط عليـه يـتّم احلصـول علـى               امُلالح  بـدون تنشـيط الن  * 

 :الشكل التالي 
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 قائمة حتويل:       4-5

 .أوامر هذه القائمة ُتستخدم إلنشاء حتويالت هندسية لألتكال اهلندسية 

 حتديد للمركز:        1- 4-5

 ( .التمدد) ركز يف التحويالت اهلندسية املتاحة يف الربنامج مثل الدوران والتكبري ُيستخدم هذا األمر لتحديد امل         

 (1)تطبيق      

 :املطلوب حتديد مركز الدوران للشكل املوّضح يف التالي 

 
تظهر هالـة  أو النقر مرتني بالفـأرة علـى النقطـة عنـدها سـ     " حتديد املركز " تنشيط النقطة ومن قائمة حتويل ا تيار أمر : أواًل 

 :ضوئية كما يف الشكل التالي 

 
ظهور تل  اهلالة الضوئية تعين أّن النقطة قد حتولـت إىل مركـز إمـا للـدوران أو للتكـبري   ويف حالـة عـدم القيـام بـذل           : ثانيًا 

 .سيتّم حتديد املركز تلقائيًا من الربنامج 

 :وحتديد القطعة املستقيمة ليتّم احلصول على الشكل التالي بالذهاب إىل قائمة حتويل وا تيار دوران بعد تنشيط : ثالثًا 

 

 (2)تطبيق

 :للشكل املوضح يف التالي (  التمدد) املطلوب حتديد مركز التكبري 
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كمـا يف  " حتديـد املركـز   " إّما النقر مرتني بالفأرة على نقطة التمدد أو بعد تنشيطها الذهاب لقائمة حتويل وا تيار أمـر  : أواًل 

 :كل التالي الش

 
 :؛ لتتحول النقطة ملركز التكبري كما يف الشكل التالي " حتديد املركز " الضغط على أمر : ثانيًا 

 
 :بعد حتديد وتنشيط املثل  للحصول على الشكل التالي " تكبري " ثالثًا من قائمة حتويل اال تيار والضغط على أمر 

 

 حتديد حمور التناظر:        2- 4-5

 .حوله ( انعكاس ) ُيستخدم هذا األمر لتحديد حمور التناظر الذي سيتّم إنشاء تناظر             

 :تطبيق 

 :املطلوب حتديد حمور التناظر  للشكل املوّضح واملراد إنشاء صورة له بانعكاس حول احملور امُلحدد 
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أو مـن  ـالل   " حتديـد حمـور التنـاظر    " ئمـة حتويـل أمـر    بعـد تنشـيطه بالفـأرة ومـن قا    (  املسـتقيم  ) حتديد حمـور التنـاظر   : أواًل 

 :النقر عليه مرتني بالفأرة كما يف الشكل التالي 

 
 :و كن حتديده أيضًا من  الل النقر على املستقيم  مرتني بالفأرة كما يف الشكل التالي * 

 
 :الشكل التالي ؛ للحصول على " انعكاس " من قائمة حتويل اال تيار والضغط على أمر : ثانيًا 

 
 

 حتديد للزاوية:       3- 4-5

 .لالنسحاب أو للدوران لشكل ما" زاوية حمددة "ُيستخدم هذا األمر لتحديد  

 (1)تطبيق 

 :املطلوب إنشاء انسحاب للمثل  املوّضح وبالزاوية احملددة كما يوّضح الشكل التالي 
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 :كما يف الشكل التالي " حتديد للزاوية " ا تيار أمر  إنشاء زاوية وحتديدها ومن قائمة حتويل يتّم: أواًل 

 
 .ُيالح  ظهور وميض من الضوء ُيحّدد زاوية االنسحاب * 

 :بعد تنشيط وحتديد املثل  املراد إنشاء انسحاب له وبالزاوية احملددة يتّم احلصول على الشكل التالي : ثانيًا 

 
 :  الزاوية باستخدام سهم التحديد  كما يف الشكل التالي  كن للمتدرب التحكم بزاوية االنسحاب بتحري* 

 

 (2)تطبيق 

 :املطلوب إنشاء دوران للدائرة  املوّضحة وبالزاوية احملددة كما يوّضح الشكل التالي 
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 :كما يف الشكل التالي " حتديد للزاوية " تنشيط الزاوية وحتديدها من قائمة حتويل يتّم ا تيار أمر : أواًل 

 
يظهـر ومـيض والـذي يعـين أّن الزاويـة احملـددة هـي الـيت سـتكون زاويـة           " حتديـد الزاويـة    " بعد اال تيار والضغط على أمر : يًا ثان

 :الدوران للدائرة ومبركز دوران ُمحّدد   وعند الذهاب لقائمة حتويل وا تيار أمر دوران سيتّم احلصول على الشكل التالي

 
 

 :يتّم احلصول على الشكل التالي  "  دوران" بالضغط على : ثالثًا 
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 :بتحري  الزاوية باستخدام سهم التحديد يتّم التحكم بزاوية الدوران كما يف الشكل التالي * 

 
 

 حتديد للنسبة:       4- 4-5

 ( .التمدد) ُيستخدم هذا األمر  لتحديد نسبة  التكبري  

 :تطبيق 

 :ُمختارة كما يف الشكل التالي " نسبة حمددة " مثل  املرسوم  باستخدام أمر لل( تكبري أو تصغري ) املطلوب إنشاء متدد 

 
حتديـد نسـبة لقطعـة    " لتكن النسبة املختارة بني طولي قطعيت مستقيم بتحديد القطعتني ومن قائمة  حتويل ا تيار أمر : أواًل 

 :كما يف الشكل التالي " مستقيمة 

 



 - 254 - 

 
وحتديـد املثلـ  املـراد إنشـاء متـدد لـه حـول مركـز التمـدد  للحصـول           " سبة قطعة مسـتقيمة  حتديد لن" الضغط على أمر : ثانيًا 

 :على الشكل التالي 

 
 :يتّم احلصول على الشكل ذي اللون الباهت كما يف الشكل التالي " تكبري " بالضغط على : ثالثًا 

 
 :إحدى القطعتني ؛ للحصول على الشكل التالي  للتحكم بنسبة التمدد يتّم ذل  من  الل سهم التحديد بتحري  : رابعًا 

 
سوف ينطبق املثل  األساسي على اآل ر كما يف ( 1)ُيالح  عند املساواة بني طولي القطعتني أي أّن النسبة تصبح :  امسًا 

 :الشكل التالي 
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 . كن ا تيار نسبة ما بني طولي ضلعي املثل  املراد إنشاء متدد له * 

 (نصف املستقيم ) ديد للشعاع حت:       5- 4-5

 . ُيستخدم هذا األمر لتحديد اةاه االنسحاب باةاه نصف مستقيم ُمحدد    

 (1)تطبيق 

 :أب  احملدد واملوّضح يف الشكل التالي ] بإنشاء انسحاب للشكل الرباعي  باةاه نصف املستقيم 

 
حيـ  سـيظهر ومـيض ويـتّم حتديـد بدايتـه       " حتديـد تـعاع   " أمـر   حتديد نصف املستقيم املرسوم ومن قائمة حتويـل ا تيـار  : أواًل 

مـن بدايـة حتديـد إحـدى نقطـيت طرفيـه حيـ  سـيتّم التحديـد يف ذلـ  االةـاه  وبالضـغط عليـه بعـد تنشـيط وحتديـد الشــكل                 

 :الرباعي املراد إجراء انسحاب له  يتّم احلصول على الشكل التالي 

 
ب من أ إىل ب حي  إّن الشعاع ّت حتديده من أ إىل ب وبالضغط على انسـحاب سـيتّم احلصـول    امُلالح  أن اةاه االنسحا: ثانياً  

 :على الشكل التالي 
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 (2)تطبيق 

ب أ وبشكل مائل   كما هو موّضح يف الشكل ] بإنشاء انسحاب للشكل الرباعي  السابق لكن هذه املرة باةاه  نصف املستقيم 

 :التالي 

 
 :ابقة يتّم احلصول على الشكل التالي بنفس اخلطوات الس* 

 
 :وبعد الضغط على انسحاب يتّم احلصول على الشكل التالي * 

 

 حتديد للمسافة:       6- 4-5

 .ُيستخدم هذا األمر لتحديد مسافة انسحاب لشكل معطى مبسافة حمددة مع إمكانية التحكم بتل  املسافة     

 :تطبيق 

 .ة املوّضحة ومبسافة ُمختارة مع إمكانية إيضاح كيفية التحكم بتل  املسافة املطلوب إنشاء انسحاب للدائر
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بعد إنشاء مسافة معينة من  الل إنشاء قطعة مستقيمة ومـن وظـائف زر الفـأرة األ ـن يـتّم ا تيـار الطـول وضـرورة إبقـاء           : أواًل 

 :كما يف الشكل التالي " حتديد املسافة " الطول يف حالة التظليل والذهاب إىل قائمة  حتويل ومن ثم ا تيار أمر 

 
سـيتّم حتريـر التظليـل وبعـد حتديـد الـدائرة املـراد إنشـاء انسـحاب هلـا           " حتديـد للمسـافة   " بعـد  اال تيـار والضـغط ألمـر     : ثانيـا  

 :باملسافة احملددة  يتّم احلصول على الشكل التالي 

 
 :تالي الضغط على انسحاب  ؛ للحصول على الشكل ال: ثالثًا 

 
  افة مطلوبة كما يف الشكل التالي  كن التحكم بُبعد ومسافة االنسحاب من  الل سهم التحديد وحتري  القطعة بأي مس* 

 
وُيالح  عندما تكون مسافة االنسحاب صفرًا ستنطبق الدائرة األساسية مع األ رى الناةة من االنسـحاب احلـالي كمـا يف    * 

 :الشكل التالي 



 - 258 - 

 

 انسحاب     :  7- 4-5

بُبعدين رأسي وأفقـي  ) أو مستطيل( بُبعد وزاوية ) لشكل هندسي باةاه إما قطيب   ُيستخدم هذا األمر إلنشاء انسحاب              

 أو اةاه حمدد ناتج من حتديد تعاع معني   وكذل  يتّم التحكم مبسافة االنسحاب و زاويته إن كان ذو اةاه قطيب ( 

 ( :1)تطبيق 

 .درجة  45سم   وبزاوية  205  ومبسافة " قطيب" لوب تكوين وإنشاء انسحابًا  للشكل اهلندسي املوّضح  جبهة اةاه املط

 
 :متاحًا كما يف الشكل التالي " انسحاب" تنشيط وحتديد الشكل اهلندسي لكي يكون أمر : أواًل 

 
 :ح  والضغط عليه سيتّم احلصول على الشكل التالي املتا" انسحاب" الذهاب إىل قائمة حتويل وا تيار أمر : ثانيًا 

 
 . هو تكل االنسحاب بالصفات املطلوبة( الباهت ) الشكل ذو اللون اخلافت * 

" درجة ومالحظة معاينة الشـكل يـتّم الضـغط علـى      45وبزاوية  205  وُبعد ( قطيب ) بعد تعبئة املطلوب كجهة االنسحاب : ثالثًا 

 : الشكل التالي ؛ للحصول على" اب انسح
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 ( :2)تطبيق 

 .سم  ( 2)سم وُبعد رأسي ( 4)بُبعد أفقي " مستطيل" املطلوب تكوين وإنشاء انسحابًا  للشكل اهلندسي املوّضح  جبهة اةاه 

 
نفــس  طــوات التطبيــق الســابق مــع التنبيــه ألهميــة تنشــيط وحتديــد الشــكل يف بدايــة العمــل حيــ  سيحصــل املتــدرب علــى       * 

 :تالية واليت سُيد ل فيها الشروط املطلوبة كما يف الشكل التالي اللوحة ال

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " انسحاب " بالضغط على * 
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 دوران:       8- 4-5

 .ُيستخدم هذا األمر إلنشاء دوران  لشكل هندسي حول مركز الدوران وبزاوية إما ثابتة أو حمددة      

 ( :1)تطبيق    

 :كما يف الشكل التالي ( هـ ) درجة  وحول مركز الدوران (  61-) لوب إنشاء دورانًا للشكل اهلندسي املوّضح بزاوية املط

 
املتـاح للحصـول علـى اللوحــة    " دوران " تنشـيط وحتديـد الشـكل اهلندسـي ومـن ثـم الـذهاب إىل قائمــة حتـول وا تيـار األمـر           : أواًل 

 :التالية 

 
 ؛ للحصول على الشكل التالي " ان دور" بالضغط على .ة للشكل الناتج من الدوران وفق الشروط املطلوبة مالحظة معاين: ثانيًا 

 
 :و كن التحقق من صحة الدوران كما هو موّضح يف الشكل التالي * 

 

 

 ( :2)تطبيق    

 :كما يف الشكل التالي ( م ) ان درجة  وحول مركز الدور(  181) املوّضحة بزاوية (  ن) املطلوب إنشاء دوراِن  للنقطة 



 - 261 - 

 
يـتّم احلصـول علـى الشـكل     " دوران " وحتديد مركز الدوران والذهاب لقائمة حتويل وا تيار أمر ( ن ) بعد تنشيط النقطة : أواًل 

 :التالي 

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " دوران " بعد الضغط على :  ثانيًا 

 
 .ران هو مبثابة تناظر حول نقطة سيكتشف املتدرب أّن ذل  الدو* 

 :و كن التحقق من صحة ذل  كما هو موّضح يف الشكل التالي * 

 

 ( متدد) تكبري :       9- 4-5

ُيستخدم هذا األمر إلنشاء تكبرِيأو متدد  لشكل هندسي  باةاه مركز التمـدد يف حالـة التصـغري   ويف حالـة التكـبري تكـون                 

" شكل األساسي أي يف اجلهة األ رى من مركز التمدد   وبنسبة إّما حمـددة ت عرضـها مسـبقًا عنـد تـرح  أمـر       الصورة باةاه ال

 . كن التحكم بها أو بنسبة ثابتة  كن كتابتها " نسبة حمددة 

 ( 1)تطبيق 

 (  5/2) للشكل املرسوم وبنسبة ثابتة مقدارها ( تكبرِي) املطلوب إنشاء متدد  

 :كما يف الشكل التالي ( د) لتمدد بالنسبة ملركز ا
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 :كما يف الشكل التالي " تكبري " تنشيط وحتديد الشكل املراد تكبريه والذهاب لقائمة حتويل وبا تيار أمر : أواًل 

 
 :سيتّم احلصول على الشكل التالي " تكبري " بعد  ا تيار وضغط أمر : ثانيًا 

 
  :م  الضغط على تكبري حي  سيتّم احلصول على الشكل التالي كتابة النسبة املطلوبة   ومن ث: ثالثًا 

 

 ( 2)تطبيق 

 (  3/4) للشكل املرسوم وبنسبة ثابتة مقدارها ( تصغرِي) املطلوب إنشاء متدد  

 :  كما يف الشكل التالي ( و) بالنسبة ملركز التمدد 
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كما يف الشكل " تكبري " هاب لقائمة حتويل وا تيار  أمر الذ(  املستطيل ) تنشيط وحتديد الشكل املطلوب تصغريه : أواًل 

 :التالي 

 
 :والضغط عليه سيتّم احلصول على الشكل التالي " تكبري " بعد ا تيار أمر : ثانيًا 

 
ل بعد الضغط على تكبري للحصول على الشكل املصغر والواضح يف املعاينة قبل تنفيذ األمر  سيتّم احلصول على الشك:  ثالثًا 

 :التالي 

 
 كن التحقق من صحة احلل باستخدام القياسات للصورة وللشـكل األساسـي حيـ  سـيجد املتـدرب أّن النسـبة بـني القياسـات         * 

 :كما هو موّضح يف الشكل التالي   1075أي  3/4تساوي 

 

 

 (التناظر) االنعكاس حول حمور :   11- 4-5
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حمـور معـني بعـد حتديـد حمـور التنـاظر ويف حالـة عـدم التحديـد  تـار الربنـامج            ُيستخدم هذا األمر إلنشاء انعكـاِس حـول         

 .حمورًا للتناظر 

 (1)تطبيق 

 :للشكل املرسوم حول احملور احملدد أزرق اللون كما يف الشكل التالي ( تناظِر) املطلوب إنشاء انعكاِس

 
  " حتديـد حمـور التنـاظر    " لقائمة حتويل وا تيار و ضغط األمر النقر بالفأرة مرتني على احملور  أو بعد تنشيطه الذهاب :  أواًل 

 :كما يف الشكل التالي " انعكاس " ومن ثم تنشيط وحتديد الشكل املرسوم ومن قائمة حتويل ا تيار أمر 

 
 :؛ للحصول على الشكل التالي " انعكاس " الضغط على أمر : ثانيًا 

 

 (2)تطبيق 

 :للدائرة املرسومة بدون ا تيار حملور التناظر كما يف الشكل التالي ( تناظر ) املطلوب إنشاء انعكاس
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 :والضغط عليه سيتّم احلصول على التنبيه التالي " انعكاس "  بعد تنشيط الدائرة والذهاب لقائمة حتويل وا تيار أمر* 

 
 .قصة الربنامج يزود املتدرب بإرتادات وتنبيهات يف حالة قيامه خبطوات نا مبعنى أّن* 

 كرر:   11 - 4-5

ُيســتخدم هــذا األمــر بعــد إجــراء وإنشــاء التحويــل اهلندســي حيــ  يوّضــح صــور العناصــر ومجيــع االحتمــاالت املمكنــة بشــكل            

 .ختطيطي وإيضاح عدد التكرارات  

 :تطبيق

املثل  كما يف الشكل ( ية زاو) للمثل  املرسوم إيضاح لطط لصور رأس ( التناظر ) املطلوب  بعد إجراء حتويل االنعكاس  

 :التالي 

 
 :من الشكل األساسي كما يف الشكل التالي ( متّثل زاوية أو رأس) لن يكون متاحًا إال بعد تنشيط نقطة " كرر " أمر : أوالً  

  
 :والضغط عليه يتّم احلصول على اللوحة التالية " كرر" بعد ا تيار أمر : ثانيًا 
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 :يف الصورة ليتّم احلصول على الشكل التالي ( رأس أو زاوية ) إال بعد الضغط على نقطة " كرر " أمر  لن يتّم تنفيذ: ثالثًا 

 
 :سيتّم تنفيذ املخطط املوّضح كما يف الشكل التالي " كرر " بالضغط على : رابعًا 

 
 :ملخطط للشكل التالي بتحري  حمور التناظر  وإنشاء مضلع دا لي للمثل  األساسي والصورة  سيتحول ا:  امسًا 

 

 قائمة قياس:       4-6

هـذه القائمــة حتــوي أوامــرًا هامــة جــدًا حيــ  تتــيح تلــ  األوامــر للمتــدرب قيــاس  صــائص األتــكال اهلندســية كــالطول              

أوامـر  واحمليط واملساحة وطـول القـوس وزاويتـه ونصـف قطـر الزاويـة والنسـبة وآلـة حاسـبة مميـزة   وكـذل  تتـيح هـذه القائمـة               

 . اخلصائص التحليلية كاإلحداثيات وامليل وحساب معادلة ملنحنى 

 الطول:      1-  4-6   

 .ُيستخدم هذا األمر لقياس الطول للقطع املستقيمة    

 (1)تطبيق 

 :املطلوب حساب الطول للقطعة املوّضحة يف الشكل التالي 
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 :ها كما يف الشكل التالي النقر على القطعة املستقيمة لتحديدها وتنشيط: أواًل 

 
املتاح مع التنبيه إىل أنه يف حالة عـدم حتديـد وتنشـيط القطعـة املـراد إجيـاد طوهلـا        " الطول " من قائمة قياس ا تيار أمر : ثانيًا 

 :فلن يكون ذل  األمر متاحًا   ثم الضغط على الطول ليتّم احلصول على الشكل التالي 

 
لقطعة بسحبها بالفأرة مع اإلفالت ومالحظة تغّيـر الطـول   مـع التنبيـه إىل  نقـر لوحـة الرسـم بـأي          كن التحكم بطول ا: ثالثًا 

 ان  ال إللغاء تنشيط قياس الطول مك

 (2)تطبيق 

 :املطلوب حساب الطول لقطع املضلع املوّضح يف الشكل التالي 

 
 :صول على الشكل التالي تنشيط وحتديد القطع من  الل النقر عليها بالفأرة ليتّم احل:  أواًل 

 
 :للحصول على الشكل التالي ؛املتاح من قائمة قياس   والضغط عليه " الطول " ا تيار أمر : ثانيًا 
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 املسافة:      2-  4-6   

 .ُيستخدم هذا األمر  لقياس وحساب املسافة بني نقطتني   

 تطبيق 

 :يف الشكل التالي املطلوب حساب املسافة بني النقطتني املوّضحتني كما 

 
ــر      : أواًل  ــُيالح  أّن أمـ ــاس سـ ــة قيـ ــن قائمـ ــأرة ومـ ــا بالفـ ــر عليهمـ ــن  ـــالل النقـ ــتني مـ ــد النقطـ ــافة " تنشـــيط وحتديـ ــًا " املسـ متاحـ

 :لالستخدام كما يف الشكل التالي 

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " املسافة " بعد ا تيار وضغط أمر : ثانيًا 

 
تظليل املسافة  كن للمتـدرب الـتحكم يف املسـافة بـني النقطـتني بتحريـ  إحـداهما بالفـأرة ومراقبـة املسـافة           بعد حترير : ثالثًا 

 :كما يف الشكل التالي

  

 حميط الشكل:      3-  4-6   

" ر إىل ُيستخدم هذا األمر لقياس وحساب حميط أي تكل   ويف حالة أن الشكل املطلوب حميطه  ّثل دائرة سـيتحول األمـ          

 متاحًا " حميط الشكل " يكون أمر و الف ذل  سيتّم إنشاء مضلع دا لي من قائمة اإلنشاء وبعد التنشيط س" حميط الدائرة 
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 تطبيق 

 :املطلوب حساب حميط املضلع الرباعي املوّضح يف الشكل التالي 

 
للشـكل املعطـى مـن قائمـة إنشـاء ويـتّم ذلـ         " عي دا لـي  تكل ربا" لن يكون متاحًا إال بعد إنشاء أمر" حميط الشكل " أمر : أواًل 

 :من  الل تنشيط رؤوس الشكل الرباعي كما يف الشكل التالي 

 
 :ليتّم احلصول على الشكل التالي " تكل رباعي دا لي " ا تيار وضغط أمر : ثانيًا 

 
 :كل التالي متاحًا كما يف الش" حميط الشكل " من قائمة قياس ُسيالح  أّن أمر : ثالثًا 

 
 :سيتّم احلصول على الشكل التالي " حميط الشكل " بعد  ا تيار وضغط :  رابعًا 
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بعـد حتريـر  تظليـل احملـيط  كــن الـتحكم بتغـيري حمـيط الشـكل مـن  ــالل سـحب أحـد الـرؤوس بالفـأرة مـع اإلفــالت               :  امسـًا  

 : ياس احمليط كما يف الشكل التاليومراقبة ق

 

 حميط الدائرة :     4-  4-6   

 .ُيستخدم هذا األمر لقياس وحساب حميط الدائرة 

 تطبيق 

 :املطلوب حساب حميط الدائرة املوّضحة يف الشكل التالي 

 
متـاح  " حميط الدائرة " تنشيط وحتديد الدائرة من  الل النقر عليها بالفأرة وبالذهاب إىل قائمة قياس سُيالح  أّن أمر : أواًل 

 :اليكما يف الشكل الت

  
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " حميط الدائرة " بعد ا تيار وضغط أمر : ثانيًا 
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 كن التحكم بالدائرة تكبريًا وتصغريًا من  الل السحب بالفأرة على النقطة الواقعة على احمليط أو مـن  ـالل حتريـ     : ثالثًا 

من حترير تظليل احمليط من  الل النقر بالفأرة على لوحـة الرسـم    املركز ومالحظة احمليط ولكي يكون هذا العمل متاحًا البد

 :كما يف الشكل التالي 

 

 زاوية :    5-  4-6   

 .ُيستخدم هذا األمر لقياس وحساب زاوية ت حتديد وتنشيط الثالث نقاط املكونة هلا       

 (1)تطبيق 

 :املطلوب قياس الزاوية املوّضحة يف الشكل التالي 

 
كمــا يف   متــاح" زاويـة  " بعـد تنشــيط وحتديــد النقـاط الــثالث املكونــة للزاويـة   والــذهاب لقائمــة قيـاس ســُيالح  أّن أمــر      : أواًل 

 :الشكل التالي 

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " زاوية " بعد ا تيار وضغط أمر : ثانيًا 

 

 
 :دى النقاط الثالث ومراقبة قياس الزاوية كما يف الشكل التالي باإلمكان التحكم يف تغيري الزاوية من  الل سحب إح: ثالثًا 
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 (2)تطبيق 

 :املطلوب قياس الزاوية املوّضحة يف الشكل التالي بالراديان  

 
ومــن الوحــدات تغــيري الزاويــة مــن الــدرجات إىل الراديــان حيــ  ســيتّم        "   يــارات "الــذهاب إىل قائمــة حتريــر وا تيــار أمــر     : أواًل 

 :ى الشكل التالي احلصول عل

 
ومـن    okكذل   كن التحكم بدقة الزاوية بالوحـدات أو جـزء مـن مائـة أو عشـرة أو ألـف وهكـذا ومـن ثـم الضـغط علـى            : ثانيًا 

 :؛للحصول على الشكل التالي " زاوية " قائمة قياس بعد حتديد النقاط الثالث املكونة للزاوية يتّم ا تيار وضغط أمر 

 
حكم بالزاوية بسحب وحتري  إحدى النقاط املكونة للزاوية ومراقبـة قيـاس الزاويـة ليـتّم احلصـول علـى الشـكل         كن الت: ثالثًا 

 :التالي 
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" مع مالحظة أنه  كـن حتويـل أي زاويـة بالراديـان إىل قيـاس الـدرجات وكـذل  العكـس مـن  ـالل قائمـة حتريـر وأمـر              * 

 .والوحدات من درجات إىل راديان والعكس "  يارات 

 مساحة:    6-  4-6   

 .ُيستخدم هذا األمر لقياس وحساب مساحة مضلع 

 (1)تطبيق 

 :املطلوب مساحة تبه املنحرف املوّضح يف الشكل التالي   

 
لـذا البـد مـن إنشـاء تـكل ربـاعي دا لـي مـن قائمـة           متاحـًا ؛ " مسـاحة  " بنفس  طوات حسـاب احملـيط   لـن يكـون أمـر      : أواًل 

 :وذل  بعد تنشيط وحتديد رؤوس الشكل كما يف الشكل التالي " تكل رباعي د ا لي "  إنشاء وا تيار أمر

 
 :سيتّم احلصول على الشكل التالي " تكل رباعي دا لي " بعد ا تيار وضغط أمر : ثانيًا 

 
 :املتاح من قائمة قياس للحصول على الشكل التالي " مساحة " بالضغط على أمر : ثالثًا 
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ن للمتــدرب الــتحكم مبســاحة تــبه املنحــرف   وذلــ  مــن  ــالل ســحب وحتريــ  رؤوس الشــكل بالفــأرة ومراقبــة    كــ:رابعــًا 

 :قياس املساحة كما يف الشكل التالي 

 
 .مع مالحظة إمكانية التحكم باللون من قائمة عرض وا تيار اللون املرغوب * 

 (2)تطبيق 

 : املطلوب مساحة الدائرة  املوّضحة يف الشكل التالي  

 
 :املتاح كما يف الشكل التالي " مساحة " تنشيط وحتديد الدائرة ومن قائمة قياس ا تيار أمر : أواًل 

 

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " مساحة " بعد ا تيار وضغط أمر : ثانيًا 
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أو مـن  ـالل حتريـ      F دائرة باإلمكان التحكم  يف مساحة الدائرة من  الل سحب النقطة الواقعة على حميط الـ : ثالثًا 

 :كما يف الشكل التالي   Eاملركز 

 
 

 قوس الزاوية :    7-  4-6   

 .ُيستخدم هذا األمر لقياس وحساب زاوية مقابلة لقوس من دائرة 

 تطبيق  

 :املطلوب حساب الزاوية املقابلة للقوس احملدد كما هو موّضح يف الشكل التالي   

 
" يد نقطيت القوس على حميط الدائرة وتنشيط احمليط الـذهاب إىل قائمـة قيـاس وا تيـار األمـر املتـاح       بعد تنشيط وحتد: أواًل 

 :كما يف الشكل التالي " قوس الزاوية 

 
 :ليتّم احلصول على الشكل التالي " قوس الزاوية " ا تيار وضغط : ثانيًا 
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 .ط الثالث بعد تنشيط النقا" زاوية " هناك طريقة أ رى من قياس وأمر * 

 ؟ لو ُطلب منك أخي املتدرب حتويل تلك الزاوية إىل زاوية بالراديان فما هي اخلطوات اليت ستتبعها* 

 .إذا مل يكن قياس الزاوية مظلاًل كما هو موّضح يتّم تظليله من  الل النقر بالفأرة على قياس الزاوية : أواًل 

 :للحصول على اللوحة التالية " يارات" الذهاب إىل قائمة حترير وا تيار أمر : ثانيًا 

 
 :؛ للحصول على الشكل التالي  OKيتّم الضغط على " الراديان " بعد ا تيار : ثالثًا 

 
املالح  ّت حتويل زاوية القوس إىل الراديان كما  كن الّتحكم بتغيري تل  الزاوية بتحري  النقـاط احملـددة للقـوس    * 

 :زاوية تبعًا لذل  كما هو موّضح يف الشكل التالي ال أو مركز الدائرة حي  ستتغري
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 طول القوس:     8-  4-6   

 .ُيستخدم هذا األمر لقياس وحساب  طول قوس من دائرة 

 تطبيق  

 :املطلوب حساب القوس من الدائرة كما هو موّضح يف الشكل التالي   

 
طـول  " فّعلـة  وبالـذهاب إىل قائمـة قيـاس وا تيـار األمـر املتـاح        مالحظة أن نقطيت القوس مع حميط دائرتهمـا ُمنشـطة وم  : أواًل 

 :كما هو موّضح يف الشكل التالي " القوس 

 
 : يتّم احلصول على الشكل التالي " طول القوس " بعد ا تيار وضغط أمر : ثانيًا 
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مـا هـو موّضـح يف الشـكل     بتحري  القوس من  الل سحب إحدى نقاطه ستتغري قيمة طول القـوس تبعـًا لـذل  ك   : ثالثًا 

 :التالي 

 
 

 نصف القطر:     9-  4-6   

 .ُيستخدم هذا األمر لقياس وحساب  نصف قطر الدائرة 

 :تطبيق   

 :املطلوب حساب  نصف قطر الدائرة املوّضحة يف الشكل التالي   

 
" نصـف القطـر   " مة قيـاس وا تيـار أمـر    يتّم تنشيط حميط الدائرة من  الل لنقر عليه بالفأرة ومن ثم الذهاب  لقائ: أواًل 

 : ح كما هو موّضح يف الشكل التالياملتا
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 : سيتّم احلصول على الشكل التالي "نصف القطر " بعد ضغط وا تيار أمر : ثانيًا 

 
 عند حتري  املركز أو النقطة الواقعة على حميط الدائرة سـيتغري نصـف القطـر تبعـًا لـذل  كمـا هـو موّضـح يف        : ثالثًا 

 :الشكل التالي 

 
باإلمكان قياس وحساب نصف قطر الدائرة من  الل تنشيط  نقطة املركز واأل رى الواقعة على احمليط ومن قائمة قيـاس  *   

 :ليتّم احلصول على الشكل التالي " مسافة " ا تيار أمر 

 

 النسبة:     11-  4-6   

 .مستقيم ُيستخدم هذا األمر حلساب النسبة بني   طولي  قطعيت 

 (1)تطبيق  

 :املطلوب حساب  النسبة بني طولي القطعتني  كما هو موّضح يف الشكل التالي   
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يـتّم تنشـيط القطعـتني مـن  ـالل النقـر عليهمـا بالفـأرة مـع التنبيـه إىل أن القطعـة املنشـطة أواًل سـتكون بسـطًا واأل ــرى               :  أواًل 

 :كما هو موّضح يف الشكل التالي " النسبة " ملتاح ستكون مقامًا ومن قائمة قياس وا تيار األمر ا

 
 :والضغط عليه يتّم احلصول على الشكل التالي " النسبة " بعد ا تيار أمر : ثانيًا 

 
 : كن التحكم بتغيري النسبة من  الل سحب إحدى القطعتني بالفأرة كما هو موّضح يف الشكل التالي : ثالثًا 

 
 .لقطعتني متطابقتني يف القياس وهذه النسبة تعين أّن ا* 

 (2)تطبيق 

 :كما  هو موّضح يف الشكل التالي  | M N |و    | MO|املطلوب حساب النسبة بني  
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وهـذا الرتتيـب مهـم ؛ للحصـول علـى النسـبة املطلوبـة حيـ  سـيتّم احلصـول علـى الشـكل                Oثم    Nثم  Mتنشيط نقاط : أواًل 

 : التالي 

 
 :ليتّم احلصول على الشكل التالي " النسبة " غط أمر ا تيار وض: ثانيًا 

 
مع مالحظة أن النسبة قد تكون سالبة وهـذا يعـين أّن هنـاك نقطـتني يف جهـتني متضـادتني مـن نقطـة التقسـيم كمـا يف           * 

 التطبيق السابق ما بني

 |MO|  و| NO|   كما يف الشكل التالي: 

 

 احسب:     11-  4-6   

األمـر اهلــام  حلسـاب بعــض العالقـات اجلربيــة وأيضــًا يتـيح اســتخدام بعـض الثوابــت وكـذل  إنشــاء عوامــل        ُيسـتخدم هــذا        

 .متغرية 

 :عند ا تياره والضغط عليه سينتج الشكل التالي " احسب " عند فتح قائمة قياس سُيالح  املتدرب األمر املتاح * 
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كآلـة حاسـبة واملميـز يف هـذا األمـر أنـه دينـاميكي يف إجـراء احلسـابات           باإلمكان حساب العمليات الرياضية باستخدام هـذا األمـر  

 .بشكل تفاعلي كما سيتضح ذل  من عرض بعض االستخدامات 

 ":احسب " مكونات أمر 

 : ظصل املتدرب على التالي " قيم " بالضغط على سهم 

 

 
 .ثابت جديد  سيتّم عرضه مفّصاًل عند ترح وعرض قائمة الرسم البياني( 1) 

 ثابت باي ( 2)

 

 
  eثابت (  3)

 
 

 :عند الضغط على سهم الدوال يتّم احلصول على لشكل التالي * 

 

 (1)تطبيق 

 :لكتابة وحساب املقدار الرياضي التالي " احسب "املطلوب  استخدام أمر   

 (  11لألساس  1111لو +   | 121جتا |) اجلذر الرتبيعي لـ 

 :للحصول على الشكل التالي " احسب " ا تيار وضغط أمر الذهاب لقائمة قياس و: أواًل 
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 :إد ال املطلوب يف الشاتة البيضاء من األمر وهي  اصة باملد الت على النحو التالي * 

 
 امُلالح  أن اخلطوات يتّم معاينتها يف أعلى تاتة املد الت بشكل تدرجيي *

 :الرسم  ثم موافق ليتّم احلصول على الناتج التالي على لوحة* 

  

 (2)تطبيق 

إىل الدائرة ذات اللون (  الصغرى ) حلساب النسبة بني حميط الدائرة ذات اللون األ ضر " احسب "املطلوب  استخدام أمر   

 : كما يف الشكل التالي(    لكربى ا) األزرق
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  :للحصول على الشكل التالي" احسب " فتح قائمة قياس ثم ا تيار وضغط أمر : أواًل 

 
 :كما يوّضح الشكل التالي ( الصغرى) النقر بالفأرة على قيمة حميط الدائرة اخلضراء : ثانيًا 

 
ليــتّم احلصـول علــى  ( الكـربى  ) ثـم العـودة إىل لوحــة الرسـم والنقـر علــى قيمـة حمـيط الــدائرة الزرقـاء        ( ÷ ) ثـم العمليــة  : ثالثـًا  

 :الشكل التالي 

 
 :؛للحصول على الشكل التالي " موافق " الضغط على : رابعًا 
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بتحري  إحدى الدائرتني سيتّم احلصول على نسبة أ رى أي أن النسبة ستتغري وفقًا لتحكم املتدرب بتحري  إحـدى  :  امسُا 

 :الدائرتني كما يف الشكل التالي 

 

 (3)تطبيق 

اليني واللــذين  ــثالن ُبعــدا املســتطيل   إلجيــاد حاصــل الضــرب بــني الــرقمني العشــريني التــ  "  احســب"املطلــوب  اســتخدام أمــر    

 :ومقارنة ذل  الناتج باملساحة كما يف الشكل التالي 

 
 :ثم النقر على الُبعد الثاني كما يف الشكل التالي ( × ) والنقر بالفأرة على الُبعد األول ثم " احسب " فتح أمر : أواًل 
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 :تالي ؛ للحصول على الشكل ال" موافق"الضغط على : ثانيًا 

 
 

 :بتحري  البعدين ومالحظة قياسي املساحة وحاصل ضرب البعدين كما يف الشكل التالي : ثالثًا 

 

 
 .امُلالح  أّن استخدام هذا األمر يقّدم الكثري من احلقائق الرياضية * 

 اإلحداثيات  واإلحداثي السيين وكذلك الصادي:     12-  4-6   

 .حداثيات لنقطة يف املستوى اإلحداثي ُيستخدم هذا األمر إليضاح اإل   

 (1)تطبيق 

 :املطلوب حتديد اإلحداثيات للنقطة أ املوّضحة يف الشكل التالي 

 
املتـاح  كمـا يف الشـكل    " اإلحـداثيات  " تنشيط النقطة من  الل النقر عليها بالفأرة ثم الذهاب لقائمة قياس وا تيار أمـر  : أواًل 

 :التالي 
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 :سيتّم احلصول على الشكل التالي " اإلحداثيات " ضغط على أمر بعد ال: ثانيًا 

 

 (2)تطبيق 

 :املطلوب حتديد اإلحداثي السيين وكذل  اإلحداثي الصادي  للنقطة املوّضحة يف الشكل التالي 

 
 :للحصول على الشكل التالي ؛  من قائمة قياس ا تيار اإلحداثي السيين وكذل  الصادي : أواًل 

 
 

 : كن التحكم باإلحداثيات بتحري  النقطة بالفأرة على املستوى اإلحداثي كما يف الشكل التالي :  ثانيًا
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 الُبعد اإلحداثي                                                                   :    13-  4-6   

 .إجياد الُبعد على املستوى اإلحداثي ُيستخدم هذا األمر حلساب الُبعد اإلحداثي لنقطتني حي  سيتّم    

 : تطبيق
 .املطلوب حساب الُبعد اإلحداثي بني النقطتني على لوحة الرسم 

 
 :املتاح كما يف الشكل التالي  " الُبعد اإلحداثي " الذهاب لقائمة قياس بعد تنشيط النقطتني وا تيار أمر : أواًل 

 
 :سيتّم احلصول على الشكل التالي " ُبعد اإلحداثي ال" بعد اال تيار والضغط على أمر : ثانيًا 

 
 كن التحكم بالُبعد اإلحداثي بتغـيري موقـع النقطـتني بتحريكهمـا بالفـأرة علـى املسـتوى اإلحـداثي ليـتّم احلصـول علـى            : ثالثًا 

 :الشكل التالي 
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 امليل:    14-  4-6   

 .ُيستخدم هذا األمر حلساب ميل املستقيم   

 : تطبيق
 :طلوب حساب ميل املستقيم املرسوم على لوحة الرسم كما يف الشكل التالي امل

 
 :املتاح كما يف الشكل التالي " امليل " تنشيط وحتديد املستقيم املراد إجياد ميله ومن قائمة قياس ا تيار أمر : أواًل 

 
 :لتالي يتّم احلصول على الشكل ا" امليل " بعد اال تيار والضغط على أمر : ثانيًا 

 
 

 :ومراقبة قيمة امليل كما يف الشكل التالي      كن التحكم مبيل املستقيم بتحريكه بالفأرة: ثالثًا 
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 عندما وازى املستقيم املُعطى حمور السينات أصبح امليل صفرًا * 

 املعادلة:     15-  4-6   

 .ُيستخدم هذا األمر إلظهار معادلة مستقيم أو دائرة ُمعطاة  

 (1)بيق تط

 :املطلوب  إظهار معادلة الدائرة املرسومة يف الشكل التالي 

 
 :كما يف الشكل التالي " املعادلة " تنشيط وحتديد الدائرة ومن ثم الذهاب لقائمة قياس وا تيار أمر : أواًل 

 
 :املتاح سيتّم احلصول على الشكل التالي " املعادلة " بعد ا تيار وضغط أمر : ثانيًا 
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 :بتحري  الدائرة والتحكم بها تصغريًا وتكبريا ستتغري املعادلة حي  ستكون كما يف الشكل التالي : الثًا ث

 

 (2)تطبيق 

 :املطلوب  إظهار معادلة املستقيم املرسوم يف الشكل التالي 

 
 :الشكل التالي  ؛ للحصول على" املعادلة " تنشيط وحتديد املستقيم ومن قائمة قياس ا تيار وضغط أمر : أواًل 

 
 .ُيالح  امليل واجلزء املقطوع من الصادات يف املعادلة وعلى الرسم* 

 :بتحري  املستقيم ومراقبة معادلته كما يف الشكل التالي : ثانيًا 
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 قائمة الرسم البياني:       4-7   

ذل  الرسـم البيـاني للـدوال مـع إمكانيـة حتديـد       ُتستخدم أوامر هذه القائمة  لتمثيل املستوى اإلحـداثي و صائصـه   وكـ           

 .ثابت جديد وأيضًا إجياد مشتقة الدالة   وكذل  القيام جبدولة البيانات بشكل تفاعلي 

 

 نظام إحداثي حمدد :      1-  4-7        

شـاء وتعـيني النقـاط الـيت     ُيستخدم هذا األمر إلظهار نظام املستوى اإلحداثي احملدد من قبل الربنامج حبيـ  يتـيح للمتـدرب إن     

 .يريدها على ذل  النظام 

 تطبيق 

 .إلظهار حموري املستوى وكذل  الشبكة " نظام إحداثي حمدد " املطلوب استخدم أمر 

 :كما يف الشكل التالي " نظام إحداثي حمدد " الذهاب لقائمة الرسم البياني وا تيار أمر * 

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " نظام إحداثي حمدد " ا تيار وضغط أمر * 

 
 .يتيح هذا النظام إنشاء وتعيني النقاط عليه * 

 نظام إحداثي منسق:      2-  4-7        

 .ُيستخدم هذا األمر إلنشاء نظاِم إحداثي  منسِق  كأن يتّم التحكم يف تقسيم احملاور اإلحداثية     

متاحًا والسبب لتوفر النظـام احملـدد مـن قبـل الربنـامج ؛ لـذا       " ام إحداثي منسق نظ" عند فتح قائمة الرسم البياني لن يكون أمر 

 (  . 1   1) يلزم العودة لألمر األول وحتري  نقطة تقسيم احملاور إىل وحدات وهي نقطة الوحدة اليت إحداثياتها 

 (1)تطبيق 

 .وحدات معينة  لتقسيم احملاور اإلحداثية إىل" نظام إحداثي منسق " املطلوب استخدم أمر 

 :وبتحري  نقطة الوحدة كما بالشكل التالي " نظام إحداثي حمدد " ا تيار وضغط أمر *   
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 (2)تطبيق 

لتقسيم احملاور اإلحداثية إىل وحدات معينـة أ ـرى لتلفـة عـن الـواردة يف      " نظام إحداثي منسق " املطلوب استخدم أمر 

 .التطبيق األول 

 :املتاح كما يف الشكل التالي " نظام إحداثي منسق " ي وا تيار أمر فتح قائمة الرسم البيان* 

 
وبتحريـ  نقطـة الوحـدة للحصـول علـى تقسـيم للمحـاور  تلـف عـن التقسـيم           " نظام إحـداثي منسـق   " ا تيار وضغط أمر * 

 :الوارد يف التطبيق السابق كما يف الشكل التالي 

 

 شكل الشبكة:      3-  4-7        

 .دم هذا األمر ال تيار تكل الشبكة املراد استخدامها ُيستخ  

املتاحـة والضـغط علـى السـهم املقابـل لألمـر يـتّم احلصـول علـى الشـكل           " تـكل الشـبكة   "من قائمة الرسم البياني وا تيـار أمـر   * 

 :التالي 

 
 :  يتّم احلصول على الشكل التالي " تبكة مركزية " با تيار أمر * 
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 .جبانب الشبكة املختارة " صح"مة وُيالح  ظهور عال* 

 :يتّم احلصول على الشكل التالي " تبكة مربعة " ا تيار أمر *  

 
 :يتّم احلصول على الشكل التالي " تبكة مستطيلة " ا تيار أمر * 

 

 إظهار أو إخفاء الشبكة:      4-  4-7        

 .ُيستخدم هذا األمر إلظهار أو إ فاء الشبكة    

 
 : يتّم احلصول على الشكل التالي" إظهار الشبكة " ا تيار وضغط أمر بعد * 
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 :وبا تياره والضغط عليه سيتّم احلصول على الشكل التالي " إ فاء الشبكة " من قائمة رسم بياني سُيالح  ظهور أمر * 

 

 جذب النقط :     5-  4-7        

جـذب الـنقط   " املستوى اإلحداثي حبي  يتّم تفعيل األمر من قائمة رسـم بيـاني    ُيستخدم هذا األمر جلذب النقط املعينة يف       

جبانب األمر مما يعين أّنه قيد التشغيل والسحب بالفـأرة لتلـ  النقـاط حيـ  سـيتّم جـذبها إىل مركـز        " صح " وظهور عالمة " 

 ( . 1   1) اإلحداثيات أو نقطة الوحدة 

 :تطبيق 
 :وجودة على املستوى اإلحداثي كما يف الشكل التالي املطلوب جذب وإزالة النقط امل

 
 : كما يف الشكل التالي" جذب النقط " من قائمة رسم بياني ا تيار أمر : أواًل 

 
أو إىل إحداثيات الوحـدة  (  1   1) وسحبها بالفأرة  و  األقرب إىل مركز اإلحداثيات " جذب النقط " ا تيار وضغط أمر : ثانيًا 

 :حي  سيتّم إذابتها كما يف الشكل التالي (  1   1) 
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أي أّنـه قيـد التشـغيل كمـا يف     " جـذب الـنقط   " مقابـل األمـر   " صـح  " بالرجوع لقائمة رسـم بيـاني سـُيالح  وجـود عالمـة      : ثالثًا 

 :الشكل التالي 

 
 : يتّم الضغط مرة أ رى على األمر كما يف الشكل التالي"  جذب النقط " إللغاء أمر : رابعًا 

 

 تعيني  نقط يف املستوى :     6-  4-7        

أو علـى الصـيغة القطبيـة      (x,y)ُيستخدم هذا األمر لتعيني النقاط بعد كتابة إحداثياتها وقد تكون علـى الصـيغة الديكارتيـة      

(r,theta)    . 

 (1)تطبيق 

 يف املستوى اإلحداثي (  3    2-) املطلوب تعيني النقطة  أ 

 :لتظهر اللوحة التالية " تعيني نقط يف املستوى اإلحداثي " قائمة رسم بياني ا تيار أمر  من: أواًل 
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 :يتّم حترير وكتابة إحداثيات النقطة يف املكان املخصص مع حتديد تكل التعيني مسبقًا كما يف الشكل التالي :  ثانيًا 

 
ثـم  إنهـاء للحصـول    " حتريـ   " تنفيـذ التعـيني يـتّم الضـغط علـى       كن إنهاء ذل  التعيني بالضغط علـى إنهـاء وعنـد    :  ثالثًا 

 : على الشكل التالي  

 
 .ستكون تل  النقطة ثابتة * 

 (2)تطبيق 

 .يف املستوى اإلحداثي  على الشبكة املركزية (  5 45    2) املطلوب تعيني النقطة  ب  

للحصــول علـى الشــكل  "  مركزيـة "والضـغط علــى  " ل الشـبكة تــك" حتديـد تـكل الشــبكة مـن قائمــة رسـم بيـاني ا تيــار أمـر      : أواًل 

 :التالي 

 
 :ليتّم احلصول على اللوحة التالية " تعيني نقط يف املستوى " ا تيار وضغط أمر : ثانيًا 

 

 
 :بالضغط على حتري  ثم إنهاء سيتّم احلصول على الشكل التالي : ثالثًا 
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 ثابت جديد:     7-  4-7        

 .دم هذا األمر  اهلام إلنشاء عامِل  متغري   إّما يف دالة ما أو  يف عبارة رياضية ُيستخ   

 تطبيق 

يف اجلزء املقطوع من حمور الصادات يف معادلة املستقيم وإيضاح تكل ( عامل متغري " )ثابت جديد " املطلوب استخدام أمر 

 .املعادلة بعد التحكم بتغيري العامل 

 :وبعد الضغط عليه سيتّم احلصول على اللوحة التالية " ثابت جديد " ياني يتّم ا تيار أمر من قائمة رسم ب: أواًل 

 
 :ثم موافق ليتّم احلصول على الشكل التالي " بال " وا تيار الوحدات  dتغيري املسمى إىل : ثانيًا 

 
 : تاليللحصول على الشكل ال ؛"رسم دالة جديدة " من قائمة رسم بياني ا تيار : ثالثًا 

 
 :للحصول على الشكل التالي ؛  املوّضح يف لوحة الرسم    dثم النقر على الثابت + ثم  xإد ال : رابعًا 
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 :الضغط على موافق للحصول على الشكل التالي :  امسًا 

 
 :من  الل النقر عليه بالفأرة مرتني كما يف الشكل التالي  dبتغيري اجلزء املقطوع : سادسًا 

 
 :يتّم ضغط موافق ومراقبة تكل وموقع املستقيم كما يف الشكل التالي  1.5إىل  1بعد تغيري الثابت من :  سابعًا

 
ومراقبـة تـكل املسـتقيم بوضـعه اجلديـد  مـن  ـالل النقـر بالفـأرة مـرتني علـى             3أيضًا باإلمكان تغيري اجلزء املقطوع إىل : ثامنًا 

 :كما يف الشكل التالي  3   إىل  1.5  العامل وتغيري القيمة من 
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 . كن للمتدرب إنشاء عامل متغري أيضًا مليل ذل  املستقيم ليكون عنده أكثر من متغري * 

 .من سهم القيم " احسب " مع التنويه إىل أنه  كن إنشاء عامل متغري من قائمة قياس ا تيار أمر * 

 دالة جديدة :     8-  4-7        

 .شاء دالة على لوحة الرسم ُيستخدم هذا األمر إلن  

 (1)تطبيق 

 .املطلوب إنشاء دالة كثرية حدود 

 :والضغط عليه للحصول على الشكل التالي " دالة جديدة " من قائمة رسم بياني ا تيار أمر : أواًل 

 
 :كما يف الشكل التالي ( تاتة املد الت )كتابة الدالة يف الشاتة البيضاء : ثانيًا 

 
 :على موافق لتنتقل تل  املعادلة على لوحة الرسم كما يف الشكل التالي  الضغط: ثالثًا 

 
 :هي موّضحة يف الشكل التالي " دالة جديدة " بالنسبة للوحدات املوجودة يف لوحة أمر * 

 
 :بالنسبة للمعادالت كذل  موّضحة يف الشكل التالي * 
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 (2)تطبيق 

 .املطلوب إنشاء دالة كسرية 

 :وإنشاء الدالة الكسرية عليه كما يف الشكل التالي " دالة جديدة " ائمة رسم بياني ا تيار وضغط أمر من ق: أواًل 

 
 :الضغط على موافق  ؛ للحصول على الشكل التالي : ثانيًا 

 
لرسـم ليـتّم    كن حترير وتعديل الدالة بدالة أ رى من  الل النقر بالفـأرة مـرتني علـى الدالـة املوجـودة علـى لوحـة ا       : ثالثًا 

 :احلصول على الشكل التالي 

 
 :إجراء التعديل على الدالة ثم موافق  ؛ للحصول على الشكل التالي : رابعًا 
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  رسم  دالة جديدة :    9-  4-7        

 .ُيستخدم هذا األمر لرسم الدالة اليت ّت تكوينها ومتثيلها بشكل بياني يف املستوى اإلحداثي        

 (1)تطبيق 

 .يف املستوى اإلحداثي      x^2 + 3x + 5املطلوب رسم الدالة 

 :للحصول على الشكل التالي " رسم دالة جديدة" الذهاب لقائمة رسم بياني وا تيار وضغط أمر : أواًل 

 
 :إد ال الدالة  املطلوبة يف تاتة املد الت كما يف الشكل التالي : ثانيًا 

 
 :سيتّم احلصول على الشكل التالي  " موافق"الضغط على : ثالثًا 

 
 تلف هذا األمر عن األمر السابق يف كون هذا األمر يرسم و ّثل الدالة بيانيًا أما األمر السابق يكتفي بتكوينها فقـط  * 

 .على لوحة الرسم 

 (2)تطبيق 

 .يف املستوى اإلحداثي      sin (x)املطلوب رسم الدالة  

 :     والضغط عليه وكتابة الدالة املطلوبة كما يف الشكل التالي " رسم دالة جديدة " ا تيار أمر  من قائمة رسم بياني: أواًل 
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 :بعد الضغط على موافق سيتّم احلصول على الشكل التالي : ثانيًا 

 
 

 مشتق الدالة:    11-  4-7        

   

 .قات العليا  بعد تظليلها وتنشيطها ُيستخدم هذا األمر إلجياد مشتقة الدالة األوىل وكذل  املشت     

 (1)تطبيق 

 :املطلوب حساب املشتقة األوىل للدالة املوضحة يف الشكل التالي 

 

 
 

وكتابة الدالة املراد حساب مشتقتها األوىل للحصول على الشكل " دالة جديدة " فتح قائمة رسم بياني وا تيار أمر : أواًل 

 :التالي 
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 :؛ للحصول على الشكل التالي "  وافق م"الضغط على : ثانيًا 

 
" بعـد التأكـد مـن تظليـل وتنشــيط الدالـة كمـا هـو موّضـح يف الشـكل الســابق فـتح قائمـة رسـم بيـاني وا تيـار أمــر               : ثالثـًا  

 :املتاح والضغط عليه ؛ للحصول على الشكل التالي " مشتق الدالة 

 

 (2)تطبيق 

 :لثالثة للدالة املوضحة يف الشكل التالي املطلوب حساب املشتقة األوىل والثانية وا

 
 :كما يف الشكل التالي  sin(x)وكتابة " دالة جديدة "فتح قائمة رسم بياني وا تيار أمر : أواًل 

 

 
 

 :سيتّم احلصول على الشكل التالي "  موافق"بعد الضغط على : ثانيًا 
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 :صول على املشتقة األوىل كما يف الشكل التالي للح" املشتق " من قائمة رسم بياني ا تيار وضغط : ثالثًا 

 

 
 

" حلساب املشتقة الثانية بعد التأكد من تظليل وتنشيط املشتقة األوىل الذهاب لقائمة رسم بيـاني وا تيـار وضـغط أمـر     : رابعًا 

 :كما يف الشكل التالي  وباملثل تظليل املشتقة الثانية ومن ثم أمر املشتق للحصول على املشتقة الثالثة للدالة " املشتق 

 
 

 جدولة وإضافة بيانات اجلدول وإزالتها:    11-  4-7        

       

ُيستخدم هذا األمر جلدولة وتنظـيم البيانـات يف صـفوف وأعمـدة واحلصـول علـى بيانـات جديـدة كّلمـا ّت حتريـ  الشـكل                   

سـيتّم  " إزالـة بيانـات اجلـدول    " و" إضـافة بيانـات اجلـدول    " لـة همـا   وهنـاك أمـرين تـابعني ألمـر اجلدو    . املرتبطة به تل  البيانات 

 :إيضاح االستخدام هلما من  الل التطبيق التالي 

 
 تطبيق 

 .املطلوب إنشاء بيانات جمدولة حلساب مساحة املثل  

مى امللصـق إىل طـول   رسم مثل  ورسم ارتفاعه وإجياد  قياس طول قاعدته وكذل  ارتفاعه  ومـن قائمـة عـرض تغـيري مسـ     : أواًل 

 :القاعدة وكذل  طول االرتفاع كما يف الشكل التالي 



 - 316 - 

 
نكّون املساحة يف تاتة املد الت مع التأكيد على أهميـة النقـر بالفـأرة علـى قـيميت االرتفـاع والقاعـدة        " احسب " من أمر : ثانيًا 

 :املوضحتني يف لوحة الرسم كما يف الشكل التالي 

 
 :لى موافق يتّم احلصول على الشكل التالي بعد الضغط ع: ثالثًا 

 
 " ملصق قياسات " باملثل فقد ّت تغيري مسمى حسابات املساحة إىل مساحة املثل  من قائمة عرض أمر * 

بعـد ا تيـاره والضـغط عليـه     " جدولـة  " تنشيط وتظليل القياسات والبيانات  املطلوب جدولتها ومن قائمة رسم بياني أمـر  : رابعًا 

 :احلصول على الشكل التالي  يتّم

 
 :بسحب رؤوس املثل  ستتغري القياسات تبعًا لذل  يف اجلدول كما يف الشكل التالي :  امسًا 



 - 317 - 

 
 .أي أّن البيانات يف اجلدولة يف حالة نشطة * 

بعـد  " فة بيانـات جـدول   إضـا " إذا أراد املتدرب تثبيت هذه البيانات وإضافة بيانات أ رى نشطة  كنه ذل  من  الل أمـر  : سادسًا 

 :تنشيط وحتديد جدول البيانات كما يف الشكل التالي 

 
 كن إضـافة عـدد مـن الصـفوف تـتغري فيهـا القـيم عنـد حتريـ  الشـكل و كـن الـتحكم بـزمن إد ـال الصـف بـالثواني                   : سابعًا 

 :ثواني كما يف الشكل التالي  5لتكن اإلضافة لثالث صفوف كل 

 
املثلـ  وحتريكهـا سـيبدأ اجلـدول بإضـافة تلـ  الـتغريات يف ثـالث صـفوف حبيـ  يضـيف صـف واحـد كـل                بسحب رؤوس: ثامنًا 

 :مخس ثواني و كن ا تصار ذل  إلضافة د ول واحد أي صف بالضغط على اجلدول مرتني كما يف الشكل التالي 

 

 
 .رؤوس املثل  أي هو الصّف املتغري عند سحب وحتري   نشطًاُيالح  أّن الصف األ ري  سيبقى * 

 :سيتّم احلصول على الشكل التالي " إزالة بيانات جدول "  كن إزالة بيانات اجلدول بعد تنشيطه من أمر * 
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أثنـاء الضـغط    shiftبإزالة آ ر إد ال إّما بالضغط على موافق  حي  اإلزالة ستكون بشكل تدرجييًا  أو بالضـغط علـى مفتـاح    * 

 : ل التاليكمرتني على اجلدول كما يف الش

 
 

 نافذة :    4-8

 .توّضح أوامر هذه القائمة عرض املستندات على تاتة الربنامج  

 نافذة منسدلة :  1- 4-8

 :ُيستخدم هذا األمر إليضاح عناصر التحكم بنافذة املستند كما يف الشكل التالي  

 
 

 أكساء :  2- 4-8

 . ّت تصميمها بعد فتح الربنامج ُيستخدم هذا األمر لعرض مجيع نوافذ املستندات اليت  

 :تطبيق 

 .املستندات اليت ت تصميمها بعد فتح الربنامج " أكساء " املطلوب استخدام أمر 

" أكســاء " بعــد إنشــاء أربعــة مســتندات جديــدة علــى لوحــة الرســم بعــد فــتح الربنــامج وبالــذهاب لقائمــة نافــذة وا تيــار أمــر       * 

 :  تاليوالضغط عليه  للحصول على الشكل ال
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 : كن للمتدرب ا تيار نافذة املستند اليت يريدها ومن تكبري ظصل على ذل  املستند كما يف الشكل التالي * 

 
 

 :كما يظهر يف هذه القائمة مسميات املستندات املنشأة كما يف الشكل التالي * 

   

 تعليمات :    4-9

 .ادات االستخدام وقد ال تكون متوفرة يف النسخ احملمولة ُتستخدم أوامر هذه القائمة لتزويد املتدرب بإرت   

 احملتويات  :   4-9-1

تــزود املتــدرب بالصــفحة األوىل  مــن نظــام املســاعدة و الــيت ظصــل منهــا علــي نظــرة عامــة لنظــام املســاعدة يف برنــامج                   

sketchpad  لحات حمددةكما  كنه الوصول إلي مواقع مساعدة لتلفة و البح  عن عبارات ومصط . 

 ما اجلديد:   4-9-2

  كمـا يـزوده أيًضـا      sketchpadيزود املتدرب مبلخص ألوجه اال تالف بني اإلصدار الثالـ  و اإلصـدار الرابـع مـن برنـامج             

 . مبعلومات عن أي  صائص جديدة  أو ا تيار عاجلة غري موجودة يف اإلصدار املطبوع 

 العناصر:   4-9-3

واألنـواع املختلفـة مـن الكائنـات الـيت  كـن        sketchpadوالصـفحات وأدوات مسـتندات برنـامج        ا األمر النوافـذ  يصف هذ        

 .  و اآللة احلاسبة  و لوح النص    كما أنه يصف مفتاح التحكم  إنشاءها 
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 القوائم :  4-9-4

 . بسرعة  sketchpadر قوائم برنامج يتيح هذا األمر للمتدرب إجياد املعلومات حول استخدام أي من أوام        

 صندوق األدوات:  4-9-5

 .   Sketchpadاستخدام األدوات يف صندوق أدوات برنامج  ليقدم هذا األمر معلومات حو        

 لوحة املفاتيح:  4-9-6

  و اخلصــائص    Sketchpadيصــف  هــذا األمــر اال تصــارات املختلفــة يف لوحــة املفــاتيح و الــيت تكــون متــوفرة يف برنــامج                

 . اخلاصة اليت  كن للمتدرب استغالهلا من  الل استخدام لوحة املفاتيح 

 املواضيع املتقدمة: 4-9-7 

تعتـرب موضـع اهتمـام  ـاص ملسـتخدمي برنـامج            Sketchpadيصف  هذا األمـر  صـائص متقدمـة عديـدة    يف برنـامج            

Sketchpad  ذوي اخلربة . 

 ة األمين وظائف زر الفأر

إّن  وظائف زر الفأرة األ ن ختتصر على املتدرب الكثري من الوقت  فأغلـب األوامـر اهلامـة املدرجـة يف القـوائم متـوفرة ضـمن               

 .وظائف زر الفأرة األ ن 

 :فيما يلي يعرض الباح  احلاالت اليت ُيتاح فيها استخدام تل  الوظائف 

 :من مجيع العناصر يف حالة لوحة الرسم خالية : أواًل 

 :عند وضع الفأرة على لوحة الرسم اخلالية والضغط على زر الفأرة األ ن يتّم احلصول على الشكل التالي    

 

رسـم دالـة   " مجيع تل  األوامر ّت مسبقًا عرضها بالتفصيل   فإذا أراد املتدرب مثاًل  رسم دالة جديدة  ما عليه سوى ا تيـار أمـر   

 :لى الشكل التالي للحصول ع" جديدة 

 

 .وعليه إكمال اخلطوات املعروفة واليت سبق عرضها وترحها * 

 :يف حالة لوحة الرسم حتوي  عنصرًا أو عناصر هندسية  : ثانيًا 

 



 - 311 - 

 :تطبيق 

ل املطلوب معرفة األوامر اليت يوّفرها زر الفأرة األ ن يف حالة وجود قطعة مستقيمة مرسومة على لوحة الرسم كما يف الشك

 :التالي 

 

 :بوضع الفأرة على القطعة والضغط على زر الفأرة األ ن يتّم احلصول على الشكل التالي * 

 

  كن للمتدرب ا تيار أّيًا من تل  األوامر اليت يوّفرها زر الفأرة األ ن * 

 :ل التالي عند ا تياره يتّم احلصول على الشك" ملصق قطعة " ليكن األمر املختار على سبيل املثال * 

 

 .وقد سبق عرض بيانات هذه اللوحة املتعلقة خبصائص القطعة * 

 :يف حالة لوحة الرسم حتوي  زرًا  تفاعليًا مّت إنشائه   : ثالثًا 

 :تطبيق 

 .املطلوب معرفة األوامر اليت يوّفرها زر الفأرة األ ن يف حالة وجود زرًا تفاعليًا 



 - 312 - 

 

 :سيتّم احلصول على األوامر التالي " ئرة زر إ فاء دا" بوضع الفأرة على * 

 

 :؛  للحصول على الشكل التالي "  صائص " با تيار أمر * 

 

  كن للمتدرب التحكم خبصائص عمل الزر واليت سبق عرضها وترحها * 

 :يف حالة لوحة الرسم حتوي  عملية حسابية  : رابعًا 

 :تطبيق 

 :لفأرة األ ن للعملية احلسابية املوّضحة يف الشكل التالي املطلوب معرفة األوامر اليت يوّفرها زر ا
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 :للحصول على الشكل التالي " حترير احلساب " باإلمكان ا تيار أمر * 

 

 :كما يف الشكل التالي  34إىل   34- كن حترير وتعديل العملية احلسابية من * 

 

 :  كما يف الشكل التاليبالضغط على موافق سيتّم حترير العملية للتعديل اجلديد * 

 

 

 متّ حبمد اهلل وتوفيقه ،،،
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 (5)ملحق 

 

 

 استمارة حتكيم الدليل اإلجرائي
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 وفقه اهلل/                                          سعادة األستاذ الدكتور 

 وفقه اهلل/                                                         سعادة األستاذ 

 :عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، وبعد السالم 
يقوم الباح  بإجراء دراسة تكميلية للحصول علـى درجـة الـدكتوراه يف ختصـص           

 :املناهج وطرق تدريس الرياضيات  يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى وهي بعنوان 

 " برنامج تدرييب قائم على الربامج التفاعلية يف تعليم الرياضيات وتعّلمها "  
 :ولتحقيق أحد أهداف الدراسة واألسئلة املتعلقة به  املتمثل يف التالي

  ؟(G.S.P)  :ما الدليل اإلجرائي املقرتح الستخدام برنامج 

وإ انــًا مــن الباحــ  بأهميــة أ ــذ آراء اخلــرباء واملتخصصــني يف الرياضــيات وطــرق       

التعلــيم  ويف جمــال  تدريســها   واملعنــيني بتعليمهــا وكــذل  املتخصصــني يف تقنيــات

  واملطلــوب   اسثثتمارة حتكثثيم الثثدليل اإلجرائثثي  التــدريب فإنــه يضــع بــني يــدي ســعادتكم      
التأتري  علـى مناسـبة العنصـر أو عـدم مناسـبته مـع إيضـاح املرئيـات إن تطلـب ذلـ              

 .ويرحب الباح  بأي مقرتح أو إضافة  

 الباح 
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 G.S.P ربنامجعبارات وعناصر حتكيم الدليل اإلجرائي  ل
 

 مناسب العنصر م
غري 

 مناسب
 املرئيات

    .وضوت اهلدف  العام من إعداد الدليل اإلجرائيي  1

    .ارتباط عناصر الدليل اإلجرائي  ببعضها البعض 2

    . سهولة التنقل من عنصر إىل عنصر آخر يف الدليل اإلجرائي  3

    .مشولية عناصر شرت الدليل اإلجرائي   4

    .وضوت التعريف بالربنامج  5

    .عرض كيفية حتميل الربنامج  6

    .عرض الشاشة الرئيسة  7

    .عرض أجزاء واجهة الربنامج  8

    .عرض مكونات لوحة الرسم  7

    .شرت أيقونات شريط األدوات  11

    .عرض مكونات لوحة النّص   11

    .شرت أوامر قوائم الربنامج  12

    .عرض وظائف زر الفأرة األمين  13

    .جودة مقاطع الفيديو اليت توّضح استخدامات الربنامج  14

    .وضوت  الصور املرافقة للشرت  15

    .مشولية تطبيقات استخدام األيقونات واألوامر  16

    .سالمة اللغة اليت ُكتب بها الدليل اإلجرائي   17

:   ما تودون إضافته

...........................................................................................

........................................................................................... 
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 (6)ملحق 

 

 

الربنامج التدرييب يف صورته 

 النهائية
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 ادب سكيتش جيومرتي لربنامج التدرييب الربنامج

Geometer's Sketchpad  

    G.S.P  

 خليفة وليست املعلم حليفة الربجميات

 
 

 :املقدمة 

احلمــد هلل رب العــاملني والصــالة والســالم علــى أتــرف األنبيــاء واملرســلني   ســيدنا حممــد وعلــى آلــه وصــحبه              

 أمجعني     أما بعد 

 :عزيزي املتدرب  

يف تـــدريس موضـــوعات مـــادة الرياضـــيات ســـيوّفر عليـــ  اجلهـــد    G.S.Pام برنـــامج إّن إتقانـــ  الســـتخد      

الكثري حي  سيتم تقديم املعلومة بكل يسر وسهولة وبوقـت قصـري أيضـًا سـيحقق لطالبـ  الـتعلم باملمارسـة          

وكـذل  الــتعلم باالكتشـاف بعيــدًا عــن أسـلوب الــتلقني القـائم علــى حفــ  املفـاهيم والنظريــات الرياضــية         
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وة علــى ذلــ  ســيكون اةــاه طالبــ  اةــاه إجيابيــًا  ــو الرياضــيات نتيجــة الســتخدام ذلــ  الربنــامج      وعــال

 .كما أثبتت الدراسات 

 :عزيزي املتدرب إنّ اهلدف العام للربنامج  

ــامج          ــارات توظيــــف برنــ ــامج التــــدرييب بهــــدف إكســــاب  مهــ ــنهج   G.S.Pُصــــمم هــــذا الربنــ يف تــــدريس مــ

 .الرياضيات املطّور 

 :هداف التفصيلية للربنامج األ

 .التعّرف على برامج الرياضيات اإللكرتونية التفاعلية  -

 .  G.S.Pالتعّرف على مميزات برنامج  -

 . G.S.P  الستخدام برنامج  تزويد املتدربني بدليل إرتادي إلكرتوني-

  G.S.P  برنامج التعّرف على كيفية تنفيذ أنشطة الرسم والتحكم فيها باستخدام -

 . G.S.P  برنامج التعّرف على كيفية تنفيذ أنشطة القياس واجلرب باستخدام -

 :الفئة املستهدفة من الربنامج 

 : التدرييب وهي على النحو التالي هناك أكثر من فئة  كن أن ُتستهدف من الربنامج

 .املشرفون الرتبويون واملشرفات الرتبويات ملادة الرياضيات * 

 .دة الرياضيات معلمو ومعلمات ما* 

 .الطالب املتخصصون يف الرياضيات بكليات العلوم وكليات الرتبية * 

 .طالب التعليم العام * 

 :مدة الربنامج 

 .ساعة تدريبية   21مخسة أيام تدريبية بواقع أربع ساعات تدريب فعلية يوميًا أي إمجالي 

 :األساليب التدريبية 
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 .احملاضرة * 

 .دية واجلماعية املناقشة املوجهة الفر* 

 .احلوار والنقاش املفتوح * 

 .ورش العمل * 

 :املواد واألجهزة التدريبية 

 .أوراق العمل * 

 .جهاز حاسب آلي * 

 Data showجهاز عرض البيانات * 

 .سبورة ثابتة وأ رى متحركة * 

  Front pageعرض عرب صفحات * 

 . عرض جملد ظوي ترح بالفيديو لبعض األنشطة الرياضية* 

 .عرض جملد ظوي برجميات منّوعة ُمصممة باستخدام الربنامج * 
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 حمتويات الربنامج

 الزمن املوضوع اجللسة الوحدة التدريبية اليوم

 األوىل األول

 األوىل

 تعريةةةةةف  -

 المتةةةةةةةةدربين

 بالبرنامج

 البرامج تعريف   -

 اإللكترونيةةةةةةةة

 التفاعلية

 د151

 د31 اسرتاحة

 الثانية

 برنامج  تعريف - 

G.S.P 

 برنةامج مميةزات -

G.S.P 

 د71

 الثانية الثاني

 األوىل

 الشاشةة عةر  -

 الرئيسة

 واجهةة أجةزاء  -

 البرنامج

 د71

 د31 اسرتاحة

 الثانية

 لوحةةة ر عةة -

 الرسم

 شةريط عةر  -

  األدوات

 لوحةةة عةةر  -

 النصّ 

 د151

 الثالثة الثالث

 األوىل

 أوامةر عةر  -

 ملف قائمة

 امةرأو عةر  -

 تلرير قائمة

 د121

 د31 اسرتاحة

 الثانية

 أوامةر عةر  -

 عر  قائمة

 أوامةر عةر  -

 إنشاء قائمة

 د121

 األوىل الرابعة الرابع

 أوامر عر  

 تلوي  قائمة

 أوامر عر  -

 قياس قائمة

 د121
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 د31 اسرتاحة

 الثانية

عةةةر  أوامةةةر  -

 قائمة رسم بياني

 أوامةةر عةةر -

 نافذة قائمة

 امةةرأو عةةر -

 تعليمات قائمة

عةةر  وظةةائف  -

 زر الفأرة األيمن

 د121

 اخلامسة اخلامس

 األوىل

 على تطبيقات -

 الرسم إمكانات

 فيها والتحكم

 د121

 د31 اسرتاحة

 الثانية

 على تطبيقات -

 القياس إمكانات

 واجلرب

 د121

 

 األوىل الوحدة التدريبية

 التدريبية اإلجراءات

 األول  الهلسة

 الثانية الهلسة

 جعالمرا

 أربع ساعات:  املدة

  2:  اجللساتعدد 

 : موضوعات الوحدة

 .تعريف املتدربني بالربنامج والتعارف بينهم وبني املدّرب ( 1)

 .الربامج اإللكرتونية التفاعلية ( 2)

 . G.S.Pتعريف برنامج ( 3)

 . G.S.Pمميزات برنامج ( 4)

 :األساليب التدريبية 

 .احملاضرة * 

../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first201.htm
../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first202.htm
../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first203.htm
../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first203-5.htm
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 .ة الفردية واجلماعية املناقشة املوجه* 

 .احلوار والنقاش املفتوح * 

 .ورش العمل * 

 :املواد واألجهزة التدريبية 

 .أوراق العمل * 

 .جهاز حاسب آلي * 

 Data showجهاز عرض البيانات * 

 .سبورة ثابتة وأ رى متحركة * 

  Front pageعرض عرب صفحات * 
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 ألوىلا للوحدة التدريبية اإلجراءات

 م التدريبية اإلجراءات الزمن

 األوىل اجللسة

 د00
 بالبرنامج وتعريفهم ، المدرب عل  تعارفهم وكذلك وبعضهم المتدربين بين التعارف

 . العم  وطريقة وأهدافه
1 

 2  التفاعلية اإللكترونية البرامج : ( 1 - 1 ) عم  ورقة د20

 3 والمناقشة المتدربين عر  د25

 4  التفاعلية اإللكترونية البرامج : ( 1 - 1 )  العلمية المادة د15

      5 اسرتاحة د31

 الثانية اجللسة

 G.S.P  6 برنامج تعريف : ( 2 - 1 ) عم  ورقة د20

 7 والمناقشة المتدربين عر  د15

 G.S.P  8 برنامج تعريف : ( 2 - 1 ) العلمية المادة د15

 G.S.P  9 برنامج مميزات : ( 3 - 1 ) عم  ورقة د15

 10 والمناقشة المتدربين عر  د15

 G.S.P  11 برنامج مميزات : ( 3 - 1 ) العلمية المادة د10

 

 جللسة األوىلا

 الزمن التدريبية اإلجراءات م

 األوىل اجللسة

 د00
 ، المدرب عل  تعارفهم وكذلك وبعضهم المتدربين بين التعارف

  .العم  وطريقة وأهدافه بالبرنامج وتعريفهم
1 

 2  التفاعلية اإللكترونية البرامج  1 )-  : ( 1عم  ورقة د20

 3 والمناقشة المتدربين عر  د25

 4  التفاعلية اإللكترونية البرامج   1 )- ( 1  :العلمية المادة د15

 

 

../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first202-1.htm
../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first202-1.htm
../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first202-2.htm
../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first202-3.htm
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 : أهداف اجللسة األوىل

 : يتوقع من المتدرب أن  

 التفاعلية يتعرف عل  مفهوم البرامج اإللكترونية. 

 وأهدافه وطريقة العم  تعارف ، وتعريف المتدربين بالبرنامج  د  00 الزمن 

 . تعريف المتدربين بأنفسهم ومدارسهم .1

 . بنفسه وعمله ومهنتهتعريف المدّرب  .2

 . الشكر للمتدربين عل  قبولهم المشاركة بالبرنامج .3

 . تعريف المتدربين بالبرنامج وأهدافه. 4

 . شرح آلية وطريقة العم  المتبعة .5

  العم  فتح باب النقاش حول البرنامج وك  ما من شأنه تطوير .6

 . 140صفلة الدلي  في   طوات الواردة فيالخ تلمي  البرنامج لهميع المشاركين من خالل إتباع. 7

لكة  مهموعةة مةةع مراعةاة أن يكةون أمةةام كة  متةدرب جهةةاز  توزيةع المتةةدربين علة  مهموعةات صةةغيرة وتعيةين منسةق . 8

 . كمبيوتر خاص به
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 (1-1) ورقة عم   التفاعلية اإللكترونية البرامج د20الزمن 

 :املتدرب عزيزي

 . التفاعلية اإللكترونية البرامج عن تعرفه ما اكتب مهموعتك أفراد مع بالتعاون
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 ( 1 - 1 ) العلمية ادةامل التفاعلية اإللكرتونية الربامج د 15 الزمن

بةةرامج تتسةةم بالديناميكيةةة  بليةةث يسةةتخدمها الطالةةب فةةي رسةةم أو بنةةاء األشةةكال "بأنهةةا ( م2002)عّرفهةةا أبةةو عةةّرا       

الهندسية ، والتلكم فيها  بليث يستطيع تلريكها في اتهاهات مختلفة، ودورانهةا وعكسةها ومسةلها وإظهارهةا ، وتغييةر 

اخلها ورسةةم الخطةوط الداكنةةة والخفيفةة وكةةذلك القةةدرة علة  الةةتلكم بالقياسةات المختلفةةة للشةةك  صةفاتها وإظهةةار ألةوان بةةد

  10ص" المطلوب 

بأنها برامج يستطيع الطالب أن يتفاع  معها ويستنتج ويطبّق ويستكشف بشك  مختلف عّما كةان متبةع فةي  كما ُعّرفت     

 .التي كانت قائمة عل  اللفظ والتلقين  النظريات 

 (هـ24/4/1432تاريخ الدخول    http://www.clipato.com/ViewClip/398867.htmlموقع ) 

 . التي تكّون بيئة تعليمية نشطة تلك البرامج اإللكترونية : أما الباحث فيعرفها تعريفا  إجرائيا  بأنها 

 .ج تدعم التعلم بالممارسة والتدريب والمران كما تم إيضاح ذلك في المبلث السابق وهذح البرام        

تعتبةةر إحةةد  تقنيةةات التعلةةيم التةةي  البةةرامج التفاعليةةة اإللكترونيةةة  بةةأن (  148م ، ص 2010)   ولقةةد ذكةةر كةةوهين       

لسين تعلم الطالب أكثر وأكثر بسرعة حيث تُستخدم في التدريب والممارسة عل  المهارات األساسية فهي فّعالة في مهال ت

أن تلك البرامج تهع  الطالب يلصلون عل  تلكما  أكبر في عملية تعلمهم ودعم هةذا الةتعلم فةي مواقةف متعةددة   حيةث إن 

 :أبرز نتائج الدراسات التربوية التي استهدفت تلك البرامج يمكن إجمالها عل  النلو التالي

 :نتائج الطالب . أ

 .األداء خاصة عند وجود تقنية متعددة وتفاعلية زيادة * 

 .تلسين االتهاهات وزيادة الثقة بالذات خاصة لد  الطالب الذين يعانون من مخاطر * 

 .توفير فرص تعليمية متميزة لم تكن متاحة من قب  * 

 :نتائج المعلم . ب

 .عند التعليم  التلول من االتهاح التقليدي المباشر إل  االتهاح القائم عل  الطالب* 

 .زيادة التركيز عل  برامج التعلم الفردي * 

  .التعليم  إستراتيهياتزيادة مراجعة وإعادة التفكير في النضج و* 

 :ومن أمثلة تلك البرامج 

"G.S.P "Geometer's Sketch Pad    

Geonext 

 Geogebra 

   2plus  Cabri     

  "C.a.R  " and a ruler compasses  

 ، األلةوان طريةق عةن والهاذبيةة اإلثةارة( : 374 م ، ص  2004 )سةالمة  حددها كما التفاعلية  البرامج ومميزات       

،  والخطةأ الصةليلة التلميةذ إلجابةات الراجعةة بأسةاليب التغذيةة االهتمةام التعلم، في االستمرار في والرغبة اللماس وتثير

  . وقدرته سرعته حسب عل  االستهابة الكافية للمتعلم جالبرنام يعطي ، لإلتقان التعليم إجراءات توفير

 . وير  الباحث أن البرامج التفاعلية تلقق مبدأ تفريد التعلم والدقة واإلتقان في أداء المهارات الرياضية          
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 اجللسة الثانية

 م التدريبية اإلجراءات الزمن

 الثانية اجللسة

 G.S.P  1تعريف برنامج  1 )-  : ( 2عم  ورقة د20

 2 والمناقشة المتدربين عر  د15

 G.S.P  3تعريف برنامج   1 )- 2 (  :العلمية المادة د15

 G.S.P  4امجبرن مميزات( :  1-3)ورقة عم   د15

 5 والمناقشة المتدربين عر  د15

 G.S.P  6برنامج مميزات1)-3 )المادة العلمية  د10

 : أهداف اجللسة الثانية

 : تدرب أنيتوقع من الم  

 . G.S.P برنامج يتعرف عل  مفهوم1. 

 . G.S.P برنامج  يتعرف عل  أهم مميزات 2.
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 ( 2 - 1 ) عم  ورقة  G.S.P برنامج  تعريف د20الزمن   

 :املتدرب عزيزي

  مهموعتك أفراد مع بالتعاون

 . G.S.P برنامج  عن تعرفه ما اكتب
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 ( 2 - 1 ) العلمية المادة  G.S.P برنامج  تعريف د15 الزمن

 بالربنامج تعريف 

م يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة   وقــد ارتكــز إىل فكــرة ضــرورة اســتخدام        1771للمــرة األوىل عــام   (  G.S.P)ُطــرح برنــامج         

شــروع اهلندســة املرئيــة   والتحــق مصــمم الربنــامج  الطــالب للحاســوب كــأداة تعليميــة حيــ  ت تطــوير الربنــامج كجــزء مــن م  

Nicholas Jackiw   م وقام بعمـل برجمـّي جـاد حتـى توصـل للنسـخة االبتدائيـة مـن الربنـامج   وتعـود           1787باملشروع يف صيف

  ويعـــّد مـــن أقـــوى الـــربامج التفاعليـــة يف جمـــال   Key Curriculum Pressحقــوق نشـــره وتســـويقه للشـــركة األمريكيـــة  

ات حيـ  أن اسـتخدام املعلمـني هلــذا الربنـامج ُيسـهم يف حتويـل عمليـة التعلــيم مـن التمركـز حـول املعلـم إىل الطالــب              الرياضـي 

وهنــاك العديــد مـــن الدراســات األجنبيـــة الــيت أثبتـــت فعاليــة هـــذا الربنــامج يف حتســـني املســتوى التحصـــيلي للطــالب يف مـــادة          

 .  ويف اهلندسة  اصة  الرياضيات عامة 

ُصّمم بشكل  اص لتعلم املفـاهيم اهلندسـية ؛ حيـ  يقـدم دراسـة حـل املشـكالت مـع دراسـة الرياضـيات            ( G.S.P)برنامج و       

االعتيادية   ويتألف من بيئة تعلم يسيطر الطالب فيها ويعاجلون أتياًء متعـددة عـن طريـق عمليـات متاحـة طبقـًا عموعـة مـن         

  ويـتم تشـجيعهم علـى االستكشـاف   ويتوصـل الطـالب إىل التعـرف         ف العالقـات  احملددات اليت حتكم العمليات من أجل استكشا

على الوظائف العديدة للربنـامج مـن  ـالل التنظـيم   والتفسـري   والتجربـة واخلطـأ واالسـتقراء واالسـتنتاج   وترمجـة البيانـات            

ئـة التعاونيـة الـيت يقـدمها هلـا إمكانيـة تعزيـز        إىل ختمني ما وتعميم نتائجهم   وهو برنامج مثالي للـتعلم التفـاعلي حيـ  أن البي   

انتقـال الطالـب مـن التجربـة املاديـة مـع الرياضـيات إىل مسـتويات أكثـر تـكلية مـن التجريـد ؛ لتنميـة الـروح احلدسـية لــديهم                  

 .ولتحسني تفكريهم 

ل معهــا بشــكل تفــاعلي   والــيت  وهــو أداة بنــاء هندســية تــارحة تفاعليــة للصــف ؛ تتــيح للطــالب بنــاء أتــكال دقيقــة والتعامــ         

تساعدهم على تطوير مناذج عقلية للتفكري حول األتكال اهلندسية و صائصها   وهو مثالي للتعلم التفـاعلي   وتكمـن قوتـه يف    

الربنــامج رّكــز   مرونتــه وســهولة تركيبــه   وهــو لصــص لطــالب الرياضــيات يف املرحلــة األساســية العليــا فمــا فــوق   حيــ  أن      

وىل علــى تعلــم وتعلــيم اهلندســة ثنائيــة األبعــاد إذ تســمح بقيــاس صــفات عديــدة فهــو دينــاميكي يقــوده الطــالب وهــو     بالدرجــة األ

 .  إلعطائهم حيزًا للعمل   أو ورقة عمل وأدوات متعددة تساعد يف بناء نقاط ودوائر و طوط وغريهامصمم 
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 ( 3 - 1 ) عم  ورقة  G.S.P برنامج  مميزات د15 الزمن

 املتدرب عزيزي  

  مهموعتك أفراد مع بالتعاون

  G.S.P برنامج مميزات أهم أذكر
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 ( 3 - 1 ) المادة العلمية   G.S.P برنامج  مميزات د10 الزمن

 

 : من أهم مميزات هذا الربنامج     

 .أوامر  اصة إجناز الُبنى اإلقليدية باستخدام تاتة احلاسوب مع . 1

إجناز التحويالت اهلندسية ممثلة يف االنسحاب والدوران من  الل تعيني مركـز الـدوران واةاهـه وزاويـة الـدوران واالنعكـاس       . 2

 .من  الل تعيني حمور االنعكاس   والتمدد من  الل تعيني مركز التمدد ومعامل التمدد بكميات ثابتة وحمسوبة 

 .لية باستخدام تاتة القياس والرسم البياني د ول عامل اهلندسة التحلي. 3

إضافة األمساء والعناوين و طوات العمل وتغيري  صائص األتكال املعروضة وإجياد رسوم متحركة   مع القـدرة علـى إجيـاد    . 4

 .العالقات الرياضية بني األتكال اهلندسية املرسومة 

ات متسلسـلة مـع رسـوم يدويـة باسـتخدام الفـأرة أو الرامسـة   ممـا         الرتكيـب مـن  ـالل  طـو      تسهيل الُبنى اهلندسية املعقدة. 5

 .يوسع من قدرات برنامج الرسم اهلندسي 

 .توفري الوقت واجلهد للطالب واملعلمني   .6

إجيـاد القياسـات املختلفـة   وإجيـاد املسـاحات واحمليطـات  ورسـم حمـاور         :  ّكن الطالب من إجناز العديد من املهام ومن أهمهـا  . 7

ملثلثات   ومنصفات الزوايا   واألعمدة املقامة والنازلة من نقطة ما   ومنتصـف القطعـة املسـتقيمة   ومعادلـة املسـتقيم   ومعادلـة       ا

 .املثلثية وما يتعلق بها   وإنشاء أتكال هندسية لتلفة   املماس   ومعادلة العمودي   واألقرتانات

 .والقياس فهو أيضا يساعد على إجناز العديد من املهام اجلربية   كما أنه يساعد على إجناز املهام اهلندسية. 8

 .إمكانية حف  العمل الذي يقوم به املستخدم واستخدامه الحقًا . 7

 .سهولة االستخدام . 11

   و  ظقق مبدأ تفريد التعلظقق مبدأ التعلم باملمارسة والتدريب واملران . 11
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 املراجع

فةي تلصةي  طةالب اإلمةارات  (G.S.P)أثر استخدام برنةامج الرسةم الهندسةي ( . " م2002)أبو عرا ، إسماعي  أحمد·  

   .عّمان: رسالة ماجستير غير منشورة ، الهامعة األردنية " العربية المتلدة في الصف الثالث اإلعدادي

بع جامعة الملك مطا ، ( ملمد ملمد سالم ، مترجم ") دلي  ممارسات التدريس ( " م2010.)      كوهين ، لويس* 

 .سعود ، الريا  

 .العربي   الفكر دار : عمان ، 5 ط ، التعليم وتكنولوجيا االتصال وسائ  ، ) م 2004  . (اللافظ عبد ، سالمة* 

علةة  فهةةم الطةةالب  G.S.P) )Geometer's Sketch Padبرنةةامج  أثةةر اسةةتخدام( ." م 2000) المقةةدادي ، فةةارو  

 .عّمان : جامعة اليرموك " ندسية األردنيين لبعض المفاهيم اله

في تدريس وحدة الهندسة  Geometer's sketchpad أثر استخدام برنامج ( . "م2010) الصاعدي ، عادل سعيد 

رسالة ماجستير غير  "التلصي  الدراسي واالتهاح نلو الرياضيات لد  طالب الصف الثالث المتوسط  التلليلية عل 

      المدينة المنورة : عة طيبة منشورة ، كلية التربية ، جام

:http://www.aghandoura.com/geogebra/TATBEEK/TATBEEKAT.htm   net1         

net2 : 

http://www.clipato.com/ViewClip/398867.html   

 net3: 

 p://www.aghandoura.com/CAR/kwaem/file/file.htmhtt 

net4:  

http://geonext.software.informer.com   

  net5: 

plus.html-2-cabri-http://www.cabri.com/download 
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 الثانية الوحدة التدريبية

 التدريبية اإلجراءات

 األول  الهلسة

 الثانية الهلسة

 منزلي تقويم

 أربع ساعات: املدة 

  2:  اجللساتعدد 

 عرض وشرت عناصر الدليل اإللكرتوني حبي  يشمل: موضوعات الوحدة 

 .الشاتة الرئيسة ( 1)

 .أجزاء واجهة الربنامج ( 2)

 .لوحة الرسم( 3)

 تريط األدوات( 4)

 لوحة النّص( 5)

 :األساليب التدريبية 

 .احملاضرة * 

 .املناقشة املوجهة الفردية واجلماعية * 

 .احلوار والنقاش املفتوح * 

 .ورش العمل * 

 :املواد واألجهزة التدريبية 

 .أوراق العمل * 

 .جهاز حاسب آلي * 

 Data showجهاز عرض البيانات * 

 .متحركة  سبورة ثابتة وأ رى* 

  Front pageعرض عرب صفحات * 
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 اإلجراءات التدريبية للوحدة الثانية

 م اإلجراءات التدريبية الزمن

 الهلسة األول 

الشاشة الرئيسة  (1-2)  ورقة عم   د15   1 

 2  عر  المتدربين والمناقشة د15

 3   الرئيسة الشاشة  (1-2)المادة العلمية  د15

 4 البرنامج أجزاء واجهة ( (2-2 ورقة عم   د15

 5 عر  المتدربين والمناقشة د15

 6 واجهة البرنامج أجزاء ( (2-2المادة العلمية  د15

د30  7  اسرتاحة 

 الهلسة الثانية

لوحة الرسم  (3-2)ورقة عم  د10   8 

 9  عر  المتدربين والمناقشة د10

لوحة الرسم  (3-2)المادة العلمية  د10   10 

 11  شريط األدوات (4-2)  عم   ورقة د25

 12  عر  المتدربين والمناقشة د25

 13  األدوات مع عر  تطبيقات عل  أيقونات شريط األدوات شريط(4-2)  المادة العلمية  د25

 14  لوحة النصّ    ( 5-2)ورقة عم  د15

 15  عر  المتدربين والمناقشة د15

 16 عر  تطبيقات لملتويات لوحة النصّ  مع لوحة النصّ ( 5-2)المادة العلمية  د15

 

 األوىل اجللسة

 م التدريبية اإلجراءات الزمن

 األول  الهلسة

 1  سةالرئي الشاشة  2 )-  ( 1عم  ورقة د15

 2  والمناقشة المتدربين عر  د15

 3   الرئيسة الشاشة  2 )-  ( 1العلمية المادة د15

 4 البرنامج واجهة أجزاء  2 )-  ( 2عم  ورقة د15

 5 والمناقشة المتدربين عر  د15

 6 البرنامج واجهة أجزاء  2 )-  ( 2العلمية المادة د15

 األوىل اجللسة أهداف

  :أن المتدرب من يتوقع

  .للبرنامج الرئيسة الشاشة عل  يتعرف.  1   

 البرنامج واجهة أجزاء عل  يتعرف . 2
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../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first302-2.htm
../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first302-3.htm
../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first302-4.htm


 - 336 - 

 ( 1 - 2 ) عم  ورقة  الرئيسة الشاشة د15الزمن

 : املتدرب يعزيز

  مهموعتك أفراد مع بالتعاون

 . جهازك عل  البرنامج تلمي  من التأكد بعد الرئيسة البرنامج شاشة بفتح قمّ 
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  ( 1 - 2 ) العلمية المادة  الرئيسة الشاشة  د15الزمن 

 

العلميةالمادة      

(   152)   انظر الدلي  اإلجرائي صفلة   
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 ( 2 - 2 ) ورقة عم  البرنامج أجزاء واجهة د15الزمن 

 : املتدرب عزيزي

  بالتعاون مع أفراد مهموعتك

 . وّضح أجزاء واجهة البرنامج
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 ( 2 - 2 ) المادة العلمية البرنامج أجزاء واجهة د15الزمن 

 العلمية المادة 

(  154 – 152) الصفلات من انظر الدلي  في     
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 اجللسة الثانية

 م  التدريبية اإلجراءات الزمن

 الهلسة الثانية

 1  لوحة الرسم(  2 - 3) ورقة عم   د10

 2  عر  المتدربين والمناقشة د10

 3  لوحة الرسم(  2 - 3) المادة العلمية  د10

 4  اتشريط األدو(  2 - 4) ورقة عم   د25

 5  عر  المتدربين والمناقشة د25

 6  األدوات مع عر  تطبيقات عل  أيقونات شريط األدوات شريط(  2 -4) المادة العلمية  د25

 7  لوحة النصّ (  2 - 5) ورقة عم   د15

 8  عر  المتدربين والمناقشة د15

 9 مع عر  تطبيقات لملتويات لوحة النصّ  لوحة النصّ (  2 - 5) المادة العلمية  د15

 : اجللسة الثانية أهداف

 : يتوقع من المتدرب أن

 يتعرف عل  مكونات لوحة الرسم  1-

 يتعرف عل  أيقونات شريط األدوات 2 -

 تعرف عل  مكونات لوحة النصّ ي 3 -
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 ( 3-2) ورقة عمل  لوحة الرسم د11الزمن 

 : عزيزي املتدرب

  بالتعاون مع أفراد مهموعتك

 . وّضح مكونات لوحة الرسم
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 ( 2 - 3)  املادة العلمية لوحة الرسم د11الزمن 

 المادة العلمية 

158-154في الصفلات من  انظر الدلي  اإلجرائي    
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 (2 -4) ورقة عم    شريط األدوات   د25الزمن 

 : عزيزي املتدرب

  بالتعاون مع أفراد مهموعتك

 . شريط األدوات وظائف أيقونات وّضح
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 (2 -4) المادة العلمية  شريط األدوات   د25الزمن 

 المادة العلمية

186 - 158انظر الدلي  اإلجرائي في الصفلات من     
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 ( 2 -5) ورقة عم    لوحة النصّ  د15الزمن 

 : عزيزي املتدرب

  بالتعاون مع أفراد مهموعتك

 . واستخداماتها مكونات لوحة النصّ  وّضح

 . طبيق مكونات وأوامر لوحة النصّ عليهوت نصّ  بإمكانك كتابة: إرشاد 
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 ( 2 -5)  المادة العلمية  لوحة النصّ  د15الزمن 

 المادة العلمية 

  188 -186انظر الدلي  اإلجرائي في الصفلات من 
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 تقويم منزلي

 الثانية خاص مبوضوعات الوحدة التدريبية

 : عزيزي املتدرب

 : التقاطع ، وكتابة شرح أسف  الدائرة كاآلتي قّم برسم دائرة ومستقيم قاطع لها مع تسمية المركز ونقطتي

، وقد  قد يكون خارجا  عنها وال يقطعها ، وقد يقطعها في نقطة واحدة ويُسم  مماسا   ذلك المستقيم عالقته مع الدائرة إنّ "

  " لها ا  يُسم  قاطعيقطعها في نقطتين و
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 املنزلي إجابة التقويم

 الثانية اخلاص مبوضوعات الوحدة التدريبية

 : عزيزي املتدرب

 : التقاطع ، وكتابة شرح أسف  الدائرة كاآلتي قّم برسم دائرة ومستقيم قاطع لها مع تسمية المركز ونقطتي

، وقد  قد يكون خارجا  عنها وال يقطعها ، وقد يقطعها في نقطة واحدة ويُسم  مماسا   ع الدائرةن ذلك المستقيم عالقته مإ "

  " لها ا  يقطعها في نقطتين ويُسم  قاطع
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 الثةالث الوحدة التدريبية 

 

 

 التدريبية اإلجراءات

 األول  الهلسة

 الثانية الهلسة

 منزلي تقويم

 

 أربع ساعات: املدة 

  2:  اجللساتعدد 

 صر الدليل اإللكرتوني حبي  يشملعرض وترح عنا:  موضوعات الوحدة

 .أوامر قائمة امللف ( 1)

 .أوامر قائمة حترير ( 2)

 .أوامر قائمة عرض( 3)

 .أوامر قائمة إنشاء ( 4)

 :األساليب التدريبية 

 .احملاضرة * 

 .املناقشة املوجهة الفردية واجلماعية * 

 .احلوار والنقاش املفتوح * 

 .ورش العمل * 

 :تدريبية املواد واألجهزة ال

 .أوراق العمل * 

 .جهاز حاسب آلي * 

 Data showجهاز عرض البيانات * 

 .سبورة ثابتة وأ رى متحركة * 

  Front pageعرض عرب صفحات * 
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 إلجراءات التدريبية للوحدة الثالثةا

 م اإلجراءات التدريبية الزمن

 الهلسة األول 

 1 أوامر قائمة ملف(  3 - 1) ورقة عم   د25

 2  عر  المتدربين والمناقشة د15

 3 .قائمة ملف مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر أوامر(  3 - 1) المادة العلمية  د20

 4 تلرير أوامر قائمة(  3 - 2) ورقة عم   د25

 5 عر  المتدربين والمناقشة د15

 6 .وامرقائمة تلرير مع عر  تطبيقات عل  تلك األ أوامر(  3 - 2) المادة العلمية  د20

 7  اسرتاحة د30

 الهلسة الثانية

 8 أوامر قائمة عر (  3 - 3) ورقة عم   د25

 9  عر  المتدربين والمناقشة د15

 10 .قائمة عر  مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر أوامر(  3 -  3) المادة العلمية  د20

 11 إنشاء أوامر قائمة(  3 - 4) ورقة عم   د25

 12  بين والمناقشةعر  المتدر د15

 13 .مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر إنشاءقائمة  أوامر(  3 - 4) المادة العلمية  د20

 

 

 

 

 

 اجللسة األوىل

 م اإلجراءات التدريبية الزمن

 الهلسة األول 

 1 أوامر قائمة ملف(  3 - 1) ورقة عم   د25

 2  عر  المتدربين والمناقشة د15

 3 .قائمة ملف مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر أوامر(  3 - 1) ة المادة العلمي د20

 4 تلرير أوامر قائمة(  3 - 2) ورقة عم   د25

 5 عر  المتدربين والمناقشة د15

 6 .قائمة تلرير مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر أوامر(  3 - 2) المادة العلمية  د20

 : أهداف اجللسة

 : يتوقع من المتدرب أن

 . يتعرف عل  استخدامات أوامر قائمة ملف. 1

 . يتعرف عل  استخدامات أوامر قائمة تلرير 2.
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 ( 1 - 3 ) عم  ورقة ملف قائمة أوامر د 25 الزمن

 : املتدرب عزيزي

  مهموعتك أفراد مع بالتعاون 

  ملف قائمة أوامر استخدامات وّضح

 .عليه ملف قائمة أوامر وتطبيق الرسم لوحة على شكل رسم بإمكانك : إرشاد
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 ( 1 - 3 )المادة العلمية ملف قائمة أوامر د20الزمن 

 العلمية المادة

108  - 188رائي في الصفلات من انظر الدلي  اإلج   
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  ( 2 - 3 ) عم  ورقة تلرير قائمة أوامر د25الزمن 

 : املتدرب عزيزي

  مهموعتك أفراد مع بالتعاون 

 . تلرير قائمة أوامر استخدامات وّضح

 .عليه حترير قائمة أوامر وتطبيق الرسم لوحة على شكل رسم بإمكانك : إرشاد
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  ( 2 - 3 ) المادة العلمية تلرير قائمة أوامر د20الزمن 

 العلمية المادة 

216 - 108لصفلات من انظر الدلي  اإلجرائي في ا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجللسة الثانية

 م التدريبية اإلجراءات الزمن 

 الهلسة الثانية

 1 أوامر قائمة عر (  3 - 3) ورقة عم   د25

 2  عر  المتدربين والمناقشة د15

 3 .قائمة عر  مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر أوامر(  3 -  3) المادة العلمية  د20

 4 إنشاء أوامر قائمة(  3 - 4) ورقة عم   د25

 5  عر  المتدربين والمناقشة د15

 6 .مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر إنشاءقائمة  أوامر(  3 - 4) المادة العلمية  د20

 :اجللسة أهداف

 : يتوقع من المتدرب أن

 .يتعرف عل  استخدامات أوامر قائمة عر   1.

  ت أوامر قائمة إنشاءيتعرف عل  استخداما 2.
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  ( 3 - 3 ) عم  ورقة عر  قائمة أوامر د 25 الزمن

 : املتدرب عزيزي

  مهموعتك أفراد مع بالتعاون 

 . عر  قائمة أوامر استخدامات وّضح

 .عليه عرض قائمة أوامر وتطبيق الرسم لوحة على شكل رسم بإمكانك : إرشاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 356 - 

  ( 3 - 3 ) المادة العلمية عر  قائمة أوامر د20 الزمن

 املادة العلمية 

 231-216انظر الدليل اإلجرائي يف الصفحات من 
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  ( 4 - 3 ) عم  ورقة إنشاء قائمة أوامر د25الزمن 

 : املتدرب عزيزي

  مهموعتك أفراد مع بالتعاون 

  إنشاء قائمة أوامر استخدامات وّضح

 .عليه إنشاء قائمة أوامر وتطبيق الرسم لوحة على شكل رسم بإمكانك : إرشاد
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  ( 4 - 3 ) المادة العلمية إنشاء قائمة أوامر د20الزمن 

 املادة العلمية

 247-231انظر الدليل اإلجرائي يف الصفحات من 
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 تقويم منزلي

 الثالثة خاص مبوضوعات الوحدة التدريبية

 : عزيزي املتدرب

قطريه بلون أزر  وبشك  ُمنقّط واستخدم أزرار التفاع  لتنظيم  قّم برسم مربع باستخدام األوامر التي تعّرفت عليها ووّضح

 . ورقة عملك

  

  

 

 

 

 

 

 

 إجابة التقويم املنزلي

 الثالثة تدريبيةاخلاص مبوضوعات الوحدة ال

 : عزيزي املتدرب

قطريه بلون أزر  وبشك  ُمنقّط واستخدم أزرار التفاع  لتنظيم  قّم برسم مربع باستخدام األوامر التي تعّرفت عليها ووّضح

 . ورقة عملك

 الل 
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 الرابعة التدريبية الوحدة

  

 التدريبية اإلجراءات

 األول  الهلسة

 الثانية الهلسة

 منزلي تقويم

 أربع ساعات: املدة 

  2:  اجللساتعدد 

 عرض وترح عناصر الدليل اإللكرتوني حبي  يشمل:  موضوعات الوحدة

 .أوامر قائمة حتويل ( 1)

 .أوامر قائمة قياس ( 2)

 .أوامر قائمة رسم بياني( 3)

 .مة نافذة أوامر قائ( 4)

 .أوامر قائمة تعليمات( 5)

 .وظائف زر الفأرة األ ن ( 6)

 :األساليب التدريبية 

 .احملاضرة * 

 .املناقشة املوجهة الفردية واجلماعية * 

 .احلوار والنقاش املفتوح * 

 .ورش العمل * 

 :املواد واألجهزة التدريبية 

 .أوراق العمل * 

 .جهاز حاسب آلي * 

 Data showانات جهاز عرض البي* 

 .سبورة ثابتة وأ رى متحركة * 

  Front pageعرض عرب صفحات * 
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 الرابعة اإلجراءات التدريبية للوحدة

 م اإلجراءات التدريبية الزمن

 الهلسة األول 

 1 تلوي   أوامر قائمة(  4 - 1) ورقة عم   د25

 2  عر  المتدربين والمناقشة د15

 3 .قائمة تلوي  مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر أوامر(  4 - 1) المادة العلمية  د20

 4 قياس أوامر قائمة(  4 - 2) ورقة عم   د25

 5 عر  المتدربين والمناقشة د15

 6 .قائمة قياس مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر أوامر(  4 - 2) المادة العلمية  د20

 7  اسرتاحة د30

 الهلسة الثانية

 8 . بياني أوامر قائمة رسم(  4 - 3) عم   ورقة د25

 9  عر  المتدربين والمناقشة د15

 10 .قائمة رسم بياني مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر أوامر(  4 - 3) المادة العلمية  د15

 11 . نافذة أوامر قائمة(  4 - 4 ) ورقة عم   د7

 12  عر  المتدربين والمناقشة د7

 13 .قائمة نافذة مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر أوامر(  4 - 4 ) ة المادة العلمي د7

 14 قائمة تعليمات(  4 - 5) ورقة عم   د7

 15  عر  المتدربين والمناقشة د7

 16  تعليمات قائمة(  4 - 5) المادة العلمية  د7

 17 األيمن وظائف زر الفأرة(  4 - 6) ورقة عم   د13

 18 وظائف زر الفأرة األيمن(  4 - 6) العلمية  المناقشة مع المادةعر  المتدربين و د10 

 جللسة األوىلا

 الزمن اإلجراءات التدريبية م

 الهلسة األول 

 1 تلوي   أوامر قائمة(  4 - 1) ورقة عم   د25

 2  عر  المتدربين والمناقشة د15

 3 .يقات عل  تلك األوامرقائمة تلوي  مع عر  تطب أوامر(  4 - 1) المادة العلمية  د20

 4 قياس أوامر قائمة(  4 - 2) ورقة عم   د25

 5 عر  المتدربين والمناقشة د15

 6 .قائمة قياس مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر أوامر(  4 - 2) المادة العلمية  د20

 : أهداف اجللسة

 : يتوقع من المتدرب أن

 . ي يتعرف عل  استخدامات أوامر قائمة تلو  1.

 . يتعرف عل  استخدامات أوامر قائمة قياس 2.
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 ( 1 - 4 ) عم  ورقة  تلوي  قائمة أوامر د25الزمن 

 : املتدرب عزيزي

  مهموعتك أفراد مع بالتعاون 

 . تلوي  قائمة أوامر استخدامات وّضح

 .عليه حتويل قائمة أوامر وتطبيق الرسم لوحة على شكل رسم بإمكانك : إرشاد
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 ( 1 - 4 ) المادة العلمية  تلوي  قائمة أوامر د 20 الزمن

 العلمية المادة 

 266-248انظر الدلي  اإلجرائي في الصفلات من  
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  ( 2 - 4 ) عم  ورقة قياس قائمة أوامر د25الزمن 

 : املتدرب عزيزي

  مهموعتك أفراد مع بالتعاون 

 .قياس قائمة أوامر استخدامات وّضح

 .عليه قياس قائمة أوامر وتطبيق الرسم لوحة على شكل رسم بإمكانك : إرشاد
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  ( 2 - 4 ) المادة العلمية قياس قائمة أوامر د20الزمن 

 العلمية المادة 

 201-266انظر الدلي  اإلجرائي في الصفلات من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 367 - 

 جللسة الثانيةا

 م التدريبية اإلجراءات  منالز

 الهلسة الثانية

 1 . بياني أوامر قائمة رسم(  4 - 3) ورقة عم   د25

 2  عر  المتدربين والمناقشة د15

 3 .قائمة رسم بياني مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر أوامر(  4 - 3) المادة العلمية  د15

 4 . نافذة أوامر قائمة(  4 - 4 ) ورقة عم   د7

 5  عر  المتدربين والمناقشة د7

 6 .قائمة نافذة مع عر  تطبيقات عل  تلك األوامر أوامر(  4 - 4 ) المادة العلمية  د7

 7 قائمة تعليمات(  4 - 5) ورقة عم   د7

 8  عر  المتدربين والمناقشة د7

 9  تعليمات قائمة(  4 - 5) المادة العلمية  د7

 10 األيمن ئف زر الفأرةوظا(  4 - 6) ورقة عم   د13

 11 وظائف زر الفأرة األيمن(  4 - 6) العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة د10 

 : أهداف اجللسة الثانية

 : يتوقع من المتدرب أن

 . يتعرف عل  استخدامات أوامر قائمة رسم بياني.  1

 . يتعرف عل  أوامر قائمة نافذة . 2

 . قائمة تعليماتيتعرف عل  مكونات   3.

 . يتعرف عل  استخدامات زر الفأرة األيمن 4.
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 ( 3 - 4 ) عم  ورقة بياني رسم قائمة أوامر د25الزمن 

 : املتدرب عزيزي

  مهموعتك أفراد مع بالتعاون 

 . بياني رسم قائمة أوامر استخدامات وّضح

 .عليه بياني رسم قائمة أوامر وتطبيق الرسم لوحة على شكل رسم بإمكانك : إرشاد
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 ( 3 - 4 ) المادة العلمية بياني رسم قائمة أوامر د15الزمن 

 العلمية المادة 

308-202انظر الدلي  اإلجرائي في الصفلات من   
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  ( 4 - 4 ) عم  ورقة نافذة قائمة أوامر د7الزمن 

 : املتدرب عزيزي

  مهموعتك أفراد مع اونبالتع 

  نافذة قائمة أوامر استخدامات وّضح

 .عليه نافذة قائمة أوامر وتطبيق الرسم لوحة على شكل رسم بإمكانك : إرشاد
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  ( 4 - 4 ) المادة العلمية نافذة قائمة أوامر د7الزمن 

 العلمية المادة 

 300 -308الصفلات من انظر الدلي  اإلجرائي في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 372 - 

  ( 5 - 4 ) عم  ورقة تعليمات قائمة مكونات د7الزمن  

 : املتدرب عزيزي

  مهموعتك أفراد مع بالتعاون 

  تعليمات قائمة مكونات استخدامات وّضح
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  ( 5 - 4 ) مادة العلميةال تعليمات قائمة مكونات د7الزمن 

 العلمية المادة 

310-300انظر الدلي  اإلجرائي في الصفلات من    
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  ( 6 - 4 ) عم  ورقة األيمن الفأرة رز ائفوظ د13الزمن 

 : املتدرب عزيزي

  مهموعتك أفراد مع بالتعاون 

 . الرسم لوحة عل  مرسوما   شكال   هناك يكون عندما األيمن الفأرة زر وظائف وّضح

 .عليه األ ن الفأرة زر وظائف وتطبيق الرسم لوحة على شكل رسم بإمكانك : إرشاد
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  ( 6 - 4 ) المادة العلمية األيمن الفأرة رز وظائف د10الزمن 

 العلمية المادة

313-310انظر الدلي  اإلجرائي في الصفلات من    
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 تقويم منزلي

 الرابعة خاص مبوضوعات الوحدة التدريبية

 : عزيزي املتدرب

للتلقق من المساحة التي أوجدتها  " احسب " استخدم أمر قّم برسم شبه منلرف ثم أوجد مليطه ومساحته ، ومن ثم

 :بالمقارنة من القانون

  رتفاعاال× [2(/الكبر +القاعدة الصغر  ])  

 . مع جدولة تلك البيانات
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 إجابة التقويم املنزلي

 الرابعة اخلاص مبوضوعات الوحدة التدريبية

 : عزيزي املتدرب

للتلقق من المساحة التي أوجدتها  " احسب " استخدم أمر قّم برسم شبه منلرف ثم أوجد مليطه ومساحته ، ومن ثم

 :القانونبالمقارنة من 

  االرتفاع× [2(/الكبر +القاعدة الصغر  ) ]

 . مع جدولة تلك البيانات
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 اخلامسة الوحدة التدريبية

 

 التدريبية اإلجراءات

 األول  الهلسة

 الثانية الهلسة

 أربع ساعات: املدة 

  2:  اجللساتعدد 

 أنشطة تدريبية على النحو التالي:موضوعات الوحدة 

 .رسم بعض املضلعات املنتظمة ( 1)

 .رسم املثل  القائم( 2)

 .التحويالت اهلندسية( 3)

 .رسم متوازي األضالع و صائصه( 4)

 .الزوايا املركزية واحمليطية واملماسية( 5)

 .اإلحداثي رسم الدوال يف املستوى ( 6)

 .تعيني النقاط يف املستوى اإلحداثي ( 7)

 . صائص بعض الزوايا ( 8)

 .حميط ومساحة الدائرة واألتكال املضّلعة ( 7)

 .طول القوس ومساحة القطاع الدائري ( 11)

 .مشتقة دالة ( 11)

 .النسبة بني كميتني ( 12)

 :األساليب التدريبية 

 .احملاضرة * 

 .التعلم الفردي * 

 .ناقشة املوجهة الفردية واجلماعية امل* 

 .احلوار والنقاش املفتوح * 

 .العرض العملي * 

 :املواد واألجهزة التدريبية 

 .أوراق العمل * 

 .جهاز حاسب آلي * 

 Data showجهاز عرض البيانات * 

 .سبورة ثابتة وأ رى متحركة * 

  Front pageعرض عرب صفحات * 

 

 

 

 

../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first601.htm
../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first602.htm
../../../My%20Documents/My%20Web%20Sites/GSP/program/first603.htm


 - 377 - 

 دة اخلامسةإلجراءات التدريبية للوحا

 م اإلجراءات التدريبية الزمن

 الهلسة األول 

 1 المنتظمة رسم بعض المضلعات(  5 - 1) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 .رسم بعض المضلعات المنتظمة(   5 - 1)  
2 

 3 رسم مثلث قائم(  5 - 2) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  لمناقشة مع المادةعر  المتدربين وا

 .رسم مثلث قائم(  5 - 2) 
4 

 5 الهندسية التلويالت(  5 - 3) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 .التلويالت الهندسية(  5 - 3) 
6 

 7 .رسم متوازي األضالع وخصائصه ( 5 - 4) ورقة عم   د10

 د10
 مع المادة العلمية  ناقشةعر  المتدربين والم

 .األضالع وخصائصه رسم متوازي  ( 5 - 4) 
8 

 9 .والمليطية والمماسية الزوايا المركزية ( (5-5ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 .والمماسية الزوايا المركزية والمليطية  ( (5-5
10 

 11 .المستو  اإلحداثي ال فيرسم الدو(  5 - 6) ورقة عم   د10

  د10

 

 

 

 

 

 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 .اإلحداثي رسم الدوال في المستو (  5 - 6) 
12 

 13 استراحة د30

 الهلسة الثانية

 14  .المستو  اإلحداثي تعيين النقاط في(  5 - 7) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية دةعر  المتدربين والمناقشة مع الما

 .اإلحداثي تعيين النقاط في المستو (  5 - 7)  
15 

 16 .الزوايا حقائق بعض(  5 - 8) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 .حقائق بعض الزوايا(  5 - 8) 
17 

 18 . الدائرة واألشكال المضلّعة مليط ومساحة(  5 - 9) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 . واألشكال المضلّعة مليط ومساحة الدائرة(  5 - 9) 
19 

 20 . ومساحة القطاع الدائري طول القوس(  5 - 10) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 . الدائري طول القوس ومساحة القطاع (  5 - 10)  
21 

 22 . مشتقة الدالة(  5 - 11) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 . مشتقة الدالة(  5 - 11) 
23 
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 24 . كميتين النسبة بين(  5 - 12) ورقة عم   د10

  د10
 

 

 

 

 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 . النسبة بين كميتين(  5 - 12) 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جللسة األوىلا

 الزمن اإلجراءات التدريبية م

 الهلسة األول 

 1 المنتظمة رسم بعض المضلعات(  5 - 1) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 .رسم بعض المضلعات المنتظمة(   5 - 1)  
2 

 3 رسم مثلث قائم(  5 - 2) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية    المتدربين والمناقشة مع المادةعر

 .رسم مثلث قائم(  5 - 2) 
4 

 5 الهندسية التلويالت(  5 - 3) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 .التلويالت الهندسية(  5 - 3) 
6 

 7 .رسم متوازي األضالع وخصائصه ( 5 - 4) ورقة عم   د10

 د10
 مع المادة العلمية  المتدربين والمناقشةعر  

 .األضالع وخصائصه رسم متوازي  ( 5 - 4) 
8 

 9 .والمليطية والمماسية الزوايا المركزية ( (5-5ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 .والمماسية الزوايا المركزية والمليطية  ( (5-5
10 

 11 .المستو  اإلحداثي رسم الدوال في(  5 - 6) ورقة عم   د10

  د10

 

 

 

 

 

 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 .اإلحداثي رسم الدوال في المستو (  5 - 6) 
12 
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 : أهداف اجللسة

 : يتوقع من المتدرب أن

 . يرسم بعض المضلعات المنتظمة  1.

 . يرسم مثلثا  قائم الزاوية.  2

 . الهندسية عليه كال  هندسيا  بإجراء التلويالتيلدد صورة ش 3.

 . يرسم متوازي األضالع .4

 والمليطية والمماسية والمشتركة في نفس القوس يتعرف عل  العالقة بين الزوايا المركزية 5.

 يرسم الدوال في المستو  اإلحداثي 6.
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 ( 1 - 5 ) عم  ورقة  المنتظمة المضلعات بعض رسم د10الزمن 

 :املتدرب عزيزي

  بمفردك قمّ 

 . منتظم سداسي وكذلك ، األضالع متطابق مثلث برسم

  الدوران استخدم : إرشاد
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 ( 1 - 5 ) المادة العلمية  المنتظمة المضلعات بعض رسم د10الزمن 

 األضالع متطابق مثلث رسم

 الشك  عل  لللصول   حولها بالفأرة مستطي  رسم أو بالفأرة عليها بالنقر تلديدها أي وتنشيطها مستقيمة قطعة ورسم البرنامج شاشة فتح : أوال  

 : التالي

 

 : التالي الشك  في كما ضوئية هالة تظهر حت  المستقيمة القطعة طرفي دأح عل  مرتين بالنقر الدوران مركز تلديد يتم : ثانيا  

 

 : التالية اللوحة عل  لللصول   الدوران أمر واختيار تلوي  قائمة إل  الذهاب : ثالثا  
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 : التالي الشك  في كما درجة 90 من بدال     األضالع المتطابق المثلث في الداخلية الزاوية قياس   درجة  60   الدوران زاوية كتابة : رابعا  

 

 : التالي الشك  في كما إيهادها تم  التي  األخيرة للقطعة دوران مركز وبتلديد " دوران " عل  الضغط : خامسا  
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 عل  لللصول دوران عل  والضغط درجة 60 الزاوية أن والمالحظ دوران أمر واختيار تلوي  قائمة إل  الذهاب السابقة الخطوات بنفس : سادسا  

 : التالي الشك 

 

 واختيار قياس قائمة إل  وبالذهاب الزوايا تنشيط بدون تنشيطها أي المستقيمة القطع عل  النقر خالل من لرسما صلة من التلقق يمكن : سابعا  

 : التالي الشك  عل  لللصول الطول أمر
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 : التالية األطوال عل  لللصول المثلث  رؤوس أحد تلريك ويمكن ، متطابقة األضالع عجمي أنّ  الُمالحظ : ثامنا  

 

  منتظم سداسي رسم

 الذي المنتظم المضلع في الداخلية الزاوية عالقة هي الدوران يةزاو حساب عالقة أنّ  مالحظة مع األضالع المتطابق المثلث رسم خطوات بنفس

  ن أضالعه عدد

 [)ن / [ 180 × ( 2 - ن 

  )الدوران زاوية ( الداخلية الزاوية قياس يصبح المنتظم السداسي في
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[ ( 6 - 2 ) × 180 ] / 6 = 120    

 : التالي الشك  عل  للصولا يتمّ  درجة (120) الدوران زاوية وكتابة السابقة الخطوات وبتطبيق

 

 الربنامج باستخدام املنتظمة املضلعات لرسم أخرى بطرق التفكري للمتدرب ميكن
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 ( 2 - 5 ) عم  ورقة الزاوية قائم مثلث رسم د10الزمن 

 :املتدرب عزيزي

  بمفردك قمّ 

 . الزاوية قائم مثلث برسم

 "عمودي مستقيم " أمر استخدم : إرشاد
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 ( 2 - 5 ) المادة العلمية الزاوية قائم مثلث رسم د10الزمن 

  

 القطعة نقطتي إحد  بتنشيط التعامد موقع تلديدو بالفأرة عليها والنقر مستقيمة قطعة ورسم البرنامج شاشة فتح : أوال  

 : التالي الشك  في كما المستقيمة

 

 : التالي الشك  عل  لللصول   المتاح " عمود " أمر واختيار إنشاء لقائمة الذهاب : ثانيا  

 

 في كما البداية في ُرسمت التي المستقيمة القطعة ونهاية بداية نقطتي وتنشيط وبتنشيطها العمود عل  نقطة وضع : ثالثا  

 : التالي الشك 
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 : التالي الشك  عل  لللصول " مستقيمة قطع " المتاح األمر واختيار إنشاء قائمة إل  الذهاب : رابعا  

 

 الشك  عل  لللصول   " إخفاء " اختيار يتم األيمن الفأرة زر ومن بتنشيطه العمود يمثّ  الذي المستقيم خفاءإ : خامسا  

 : التالي
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 التي هي المطلوبة الزاوية أن مراعاة مع المثلث رؤوس تنشيطب القائمة الزاوية بقياس الرسم صلة من التلقق : سادسا  

   :التالي الشك  عل  لللصول المتاح زاوية أمر اختيار يتم قياس قائمة ومن األول  ( الرأس)   النقطة بعد تنشيطها يتم

 

 املتدرب أخي

 األطوال حساب بعد فيثاغورث نظرية عكس من القائمة الزاوية من أيضًا التحقق ميكنك

 فيها التفكري بإمكانك الربنامج باستخدام الزاوية القائم املثل  لرسم أخرى طرق هناك
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 ( 3 - 5 ) عم  ورقة الهندسية التلويالت د10زمن 

 :املتدرب عزيزي

  بمفردك قمّ 

 : التالية للتلويالت وفقا   مثلث صورة بإيهاد

 . سم 2 بُبعد انسلاب (1)

 )هـ (هو الدوران مركز وليكن درجة  60  بزاوية دوران (2)

    )ن(وليكن التكبير مركز حول 2.5 أي (2 ÷ 5 ) بنسبة تكبير (3)

 . الصادات ملور حول التناظر (4)

 بياني رسم قائمة من " الشبكة إظهار " رأم ختتار بإمكانك للتناظر بالنسبة  : إرشاد
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 ( 3 - 5 ) المادة العلمية الهندسية التلويالت د10الزمن 

  سم 2 ُببعد انسحاب

 األمر اختيار يتمّ  إنشاء قائمة ومن النقاط تلك ( تنشيط ) وتلديد الرسم لوحة عل  نقاط ثالث تلديد خالل من مثلث ورسم  البرنامج، شاشة فتح : أوال  

 : التالي الشك  عل  لللصول " مستقيمة قطع " المتاح

 

 في كما وتنشيطه تلديدح تمّ  قد المثلث أن من والتلقق التأكد وبعد المثلث رؤوس عل  بالنقر " النص أداة " من المثلث رؤوس تسمية يمكن : ثانيا  

 أوامر تكون لن والتنشيط التلديد عدم حالة في ألنه حوله التلديد مستطي  رسم أو بالفأرة وأضالعه رؤوسه عل  بالنقر إما وذلك السابق الشك 

 : التالي الشك  في كما انسلاب أمر اختيار يتم تلويالت قائمة ومن متاحة الهندسية التلويالت

 

 يكون مستطي  بشك  االنسلاب جهة تكون وعندما قطبيا   يكون عندما وزاويته االنسلاب جهة مالحظة مع سم 1 من بدال   سم 2 البُعد بكتابة : ثالثا  
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 : التالي الشك  في كما مستطي  بشك  االنسلاب جهة ولتكن وأفقي رأسي بعدين هناك

 

 : التالي الشك  عل  لللصول   انسلاب عل  الضغط ثم ومن   سم2 ، سم2 وهما البعدين بكتابة : رابعا  

 

 ) هـ  ( دوران ومركز درجة ( 60 )بزاوية دوران

 عل  لللصول   العناصر مسح أو المستقيمة القطع مسح أمر اختيار تلرير قائمة من وتلديدح تنشيطه بعد االنسلاب من الناتج الشك  مسح يتمّ  : أوال  

 : التالي الشك 
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 : التالي الشك  في كما الضوئية الهالة تظهر أن إل  عليه بالضغط )   هـ) وليكن الدوران مركز تلديد : ثانيا  

 

 وبالذهاب ، المركز مسم  وكتابة مرتين المركز عل  بالضغط النص أداة من )   هـ) المركز وتسمية حوله التلديد  مستطي  برسم المثلث تلديد : ثالثا  

 : التالي الشك  عل  لللصول   دوران أمر واختيار تلوي  لقائمة
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 : التالي الشك  عل  لللصول   " دوران " عل  الضغط ثم ومن درجة (90 ) من بدال   درجة (60 ) الدوران زاوية بكتابة : رابعا  

 

 )ن ( وليكن التكبري مركز حول   2.5 أي ( 2 ÷  5 ) بنسبة تكبري

 هـ من وتغييرح مرتين عليه بالضغط الدوران مركز أما عناصر مسح أمر تلرير قائمة من الدوران ومركز السابق بالدوران المثلث صورة مسح : أوال  

  التالي الشك  في كما لضوئية الهالة وظهور مرتين عليه النقر بعد للتكبير مركزا   ليصبح ن إل 
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 : التالية اللوحة عل  لللصول   تكبير أمر واختيار تلوي  قائمة إل  الذهاب : ثانيا  

 

 :التالي الشك  عل  لللصول تكبير عل  والضغط ( 2 ÷ 1 ) من بدال   ( 2 ÷ 5 ) النسبة كتابة : ثالثا  
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 الصادات حمور حول التناظر

 مرتين وبالضغط الشبكة إظهار أمر عل  الضغط يتمّ  بياني رسم قائمة ومن ، التكبير مركز وكذلك السابق الشك  في المكبّر المثلث صورة مسح : أوال  

 : التالي الشك  في كما  للتناظر ملورا   ليكون الصادات ملور عل 

 

 : التالي الشك  في كما الصادات ملور حول صورته إليهاد المثلث وتنشيط تلديد : ثانيا  
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 : التالي الشك  عل  لللصول   " انعكاس" أمر اختيار ي تلو قائمة من : ثالثا  

 

  املتدرب أخي

 بنسبة للتحكم أمر يوجد وكذلك معني ببعد االنسحاب ءإجرا أمر هناك وكذلك ، الدوران أو لالنسحاب حمددة زاوية اختيار يتم كأن التحويالت يف أخرى أوامر هناك

 . حتويل قائمة يف الدليل يف بالتفصيل شرحها مّت أوامر ومجيعها االنسحاب اجتاه حيدد أمر وكذلك التكبري

 املتدرب أخي أيضاً

 وسهولة يسر بكل عالقات عدة واكتشاف الرسم خالل من التحويالت خصائص دراسة بإمكانك
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 (4 – 5)  عمل ورقة وخصائصه أضالع متوازي رسم د11زمن ال

 :املتدرب عزيزي

  بمفردك قمّ 

 . قطريه وكذلك ، له المكونة المستقيمة القطع وشك  أبعادح ألوان تنسيق مع خصائصه موضلا   أضالع متوازي برسم 

 . إنشاء قائمة من " موازي مستقيم " أمر من استفد  : إرشاد
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 (4 – 5)  المادة العلمية وخصائصه أضالع متوازي رسم د10الزمن 

  

 القطعة عن خارجة نقطة ووضع ، المستقيمة القطعة أدوات من مستقيمة قطعة  ورسم  البرنامج، شاشة فتح : أوال  

 : التالي الشك  في كما المستقيمة القطعة وكذلك النقطة وتنشيط ، المستقيمة

 

 : التالي الشك  عل  لللصول   " موازي مستقيم " المتاح األمر عل  الضغط إنشاء قائمة من : ثانيا  

 

 قطعة " اختيار إنشاء قائمة ومن المستقيمة القطعة نقطتي وإحد  الموازي المستقيم عل  الواقعة النقطة تنشيط : ثالثا  

 : التالي الشك  عل  لللصول " مستقيمة
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 قائمة ومن وملددة منشطة لها المناظرة القطعة تكون أن مراعاة مع األخر  المستقيمة القطعة نقطة تنشيط : رابعا  

 : التالي الشك  في كما موازي مستقيم أمر اختيار يتم إنشاء

 

 : التالي الشك  في كما المتوازي رؤوس وتلديد نشيطت : خامسا  
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 الفأرة زر وظائف ومن حدة عل  المستقيمين من ك  عل  وبالضغط  مستقيمة قطع أمر اختيار إنشاء قائمة من : سادسا  

 : التالي الشك  عل  لللصول   موازي إخفاء اختيار ميت األيمن

 

  املتوازي خصائص

 بالضغط لطو وك  أضالعه عل  األطوال وسلب الطول أمر اختيار يتمّ  قياس قائمة ومن ، المتوازي أضالع تنشيط يتمّ  *

   ok عل  والضغط أسم بدون عل  والضغط القيمة واختيار خصائص اختيار يتم األيمن الفأرة زر ومن تظليله بعد عليه

 : التالي الشك  عل  لللصول
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 .الطول نفس وهلما متوازيني متواجهني ضلعني كل األوىل اخلاصية (1)

 ومن لزاويتها القيمة سلب ثم ومن زاوية أمر اختيار قياس قائمة من رؤوس ثالث ك  بتنشيط زاوية ك  قياس يتمّ  *

 الشك  عل  لللصول   وحدات لتكن الدقة وكذلك ، أسم وبدون القيمة اختيار ويتم خصائص األيمن الفأرة زر وظائف

 : التالي

 

 متكاملتني مشرتك ضلع بينهما زاويتني كل وكذلك القياس يف متطابقتني   متناظرتني   متقابلتني زاويتني كل الثانية اخلاصية (2)

 . درجة 360 الداخلية الزوايا جمموع فإن رباعي شكل أنه ومبا درجة 180 جمموعهما أي

 زر وظائف ومن مستقيمة قطعة أمر اختيار يتمّ  إنشاء قائمة ومن متناظرين رأسين ك  بتنشيط األقطار توصي  يتمّ  *

  :التالي الشك  عل  لللصول    "منقط  "المستقيم شك  اختيار يتم األيمن الفأرة



 - 415 - 

 

 ومن القياس أمر اختيار يتمّ  قياس قائمة ومن قطر نصف ك  نقطتي تنشيط خالل من األقطار أنصاف طول حساب *

 رؤوس تسمية إخفاء مع  الوحدات اختيار يتمّ  والدقة اسم بدون القيمة خصائص اختيار يتمّ  األيمن الفأرة زر وظائف

 : التالي الشك  عل  لللصول موافق  ثم ومسلة مرتين المسم  عل  الضغط خالل من متوازيال

 

 البعض بعضها تنصف األقطار (3)

 أحد تلريك عند أنه مالحظة مع الطول نفس ولهما وازيينمت مستقيمين ك  عل  غامق ومستقيم أحمر لون إضفاء يمكن *

  :  التالي الشك  في كما تتغير ال ثابتة الخصائص أن المتوازي نالحظ   رؤوس
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  املتدرب أخي

 ال الربنامج باستخدام بينما حصص عدة سيتطلب الربنامج استخدام وبدون التقليدية بالطريقة يسهعند تدر الدرس هذا أّن الحظ

 . الطالب قبل من ستالحظه الذي للتفاعل إضافة فقط واحدة حصة تدريسه يتجاوز
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 ( 5-5) ورقة عم    والمماسية والمليطية المركزية الزوايا د10الزمن 

 :املتدرب عزيزي

  بمفردك قمّ 

 تلك قياس بين العالقة موضلا   واحد قوس في الزوايا تلك تشترك بليث والمماسية ، والمليطية ، المركزية الزوايا برسم 

 . الزوايا

 .  قياس قائمة من " الزاوية " أمر من استفد  : إرشاد
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 ( 5-5) المادة العلمية   والمماسية والمليطية المركزية الزوايا د10الزمن 

  

 الدائرة مركز رأسها التي وهي المركزية الزاوية رسم ثم ومن الدائرة أداة من دائرة ورسم ، البرنامج شاشة فتح : أوال  

 بين مستقيمة قطعة وبرسم الدائرة مليط عل  أخر  نقطة بتعيين رسمهما يتم الدائرة أقطار أنصاف هما وضلعيها

   التالي الشك  في كما  المليط عل  تعيينها تمّ  التي والنقطة المركز بين وأخر  ، المليط عل  الموجودة والنقطة المركز

 

 استخدام ومن زاوية أمر اختيار قياس قائمة ومن لها نةالمكو النقاط بتنشيط المركزية الزاوية قياس حساب : ثانيا  

 إل  الزاوية وسلب بالوحدات الدقة واختيار اسم بدون الزاوية قيمة ثم ومن خصائص واختيار األيمن الفأرة زر وظائف

 : التالي الشك  عل  لللصول    المركزية الزاوية مركز
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 مليط عل  يقع رأسها زاوية هي المليطية ،والزاوية القوس بنفس المركز مع المشتركة المليطية الزاوية رسم : ثالثا  

 ومن المركزية قوس نقاط إحد  وتنشيط وبتنشيطها المليط عل  نقطة بوضع ، الدائرة في وترين هما وضلعيها الدائرة

 قطعة اختيار إنشاء قائمة ومن األخر  القوس ونقطة المليطية رأس تنشيط وبالمث  مستقيمة قطعة اختيار إنشاء قائمة

 مةن األيمةن الفةأرة زر وظةائف ومةن الزاويةة اختيار ثم قياس قائمة من لها المكونة النقاط تنشيط بعد وقياسها مستقيمة

 عل  مرتين الضغط مع المليطية الزاوية لرأس الزاوية سلب بعد حداتبالو والدقة اسم بدون القيمة اختيار الخصائص

 : التالي الشك  في كما  ok ثم وتغييرح المسم 

 

 رأسةها زاوية هي المماسية والزاوية ، القوس بنفس اسيةوالمم المركزية مع المشتركة المماسية الزاوية رسم : رابعا  

 والمليطية المركزية مع تشترك بليث الدائرة في الوتر هو واآلخر المماس هو األول ضلعها أي التماس نقطة عند يقع

 مرأ اختيار إنشاء قائمة ومن المليط عل  الواقعة والنقطة القطر نصف تنشيط خالل من مماس برسم ، القوس نفس في

 وظائف ومن الزاوية اختيار قياس قائمة ومن القوس بنقطتي الملدد األخر ضلعها برسم المماسية الزاوية وتكملية عمود

 فةي كمةا المماسية الزاوية لرأس الزاوية وسلب بالوحدات والدقة اسم وبدون القيمة خصائص اختيار األيمن الفأرة زر
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 : التالي الشك 

 

  كما وكتابة العالقة مستطي  ورسم النص أداة عل  بالضغط النص لوحة إظهار من القياسات بين العالقة نكتب : خامسا  

 : التالي الشك  في

 

 : التالي الشك  في كما العالقة ثبات ومالحظة المركزية للزاوية المكونة الرؤوس تلريك يمكن : سادسا  
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 :املتدرب عزيزي

 وسهولة يسر بكل وأوامره أدواته مع التعامل مهارة لديك ستتولد مستمر كلبش للربنامج باستخدامك

 

  (6 - 5 ) عم  ورقة اإلحداثي المستو  في الدوال رسم د10الزمن 

 :املتدرب عزيزي

  بمفردك قمّ 

 : اإلحداثي المستو  في اآلتية الدوال  برسم 

  1 –س  3( = س)د 

ص ( =  ص )هـ 
2
   +2  

  (ن ) جتا  ) =  ن )ك
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  (6 - 5 ) المادة العلمية اإلحداثي المستو  في الدوال رسم د10الزمن 

  

 : اإلحداثي المستو  في اآلتية الدوال المطلوب رسم

  1 –س  3( = س)د

ص ( =  ص )هـ 
2
   +2  

  (ن ) جتا  ) =  ن )ك

 1-س 3( = س)د  الدالة رسم : أواًل

 : التالي الشك  عل  لللصول "جديدة دالة رسم" اختيار بياني رسم مةقائ ومن البرنامج شاشة فتح *

 

 : التالي الشك  عل  لللصول موافق ثم   1-س 3اإلدخال شاشة في المطلوبة الدالة كتابة *
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 2+  2ص =  ( هث ) ص   الدالة رسم : ثانيًا 

 ن أو ص أو س سواء المتغير تعني x أن مالحظة مع موافق ثم اإلدخال شاشة في  2+  2^الدالة  ص  ندخ  بالمث  *

 : التالي الشك  عل   لللصول

 

 ) ن  ( جتا) =   ن)ك الدالة رسم : ثالثًا

 : التالي الشك  عل  لللصول   موافق ثم اإلدخال شاشة في cos واختيار الدوال أمر من )  ن  (جتا   الدالة ندخ   
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 :املتدرب عزيزي

 متثيلهما بعد اإلحداثي املستوى يف منحنيني أي بني  التقاطع نقاط إجياد بإمكانك
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 جللسة الثانيةا

 الزمن التدريبية اإلجراءات م

 الهلسة الثانية

 1 .المستو  اإلحداثي تعيين النقاط في(  5 - 7) عم  ورقة  د10

 د10
 العلمية عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 .اإلحداثي تعيين النقاط في المستو (  5 - 7)  
2 

 3 .الزوايا حقائق بعض(  5 - 8) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 .الزوايا حقائق بعض(  5 - 8) 
4 

 5 . الدائرة واألشكال المضلّعة مليط ومساحة(  5 - 9) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 . واألشكال المضلّعة مليط ومساحة الدائرة(  5 - 9) 
6 

 7 . ومساحة القطاع الدائري طول القوس(  5 - 10) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية ن والمناقشة مع المادةعر  المتدربي

 . الدائري طول القوس ومساحة القطاع (  5 - 10)  
8 

 9 . مشتقة الدالة(  5 - 11) ورقة عم   د10

 د10
 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 . مشتقة الدالة(  5 - 11) 
10 

 11 . كميتين النسبة بين(  5 - 12) ورقة عم   د10

  د10

 

 

 

 

 العلمية  عر  المتدربين والمناقشة مع المادة

 . النسبة بين كميتين(  5 - 12) 
12 

 أهداف اجللسة

 : يتوقع من المتدرب أن

 . يعيّن النقاط في المستو  اإلحداثي  1.

 . المتناظرة والمتبادلة داخليّا  والمتقابلة بالرأس يتعرف عل  العالقة ما بين قياس الزوايا  2.

 . المضلّعة ومساحة الدائرة واألشكال يلسب مليط 3.

 . القطاع الدائري يلسب طول قوس من دائرة ، وكذلك مساحة 4 .

 . يلسب مشتقة دالة 5 .

 . بين كميتين يلدد النسبة 6 .
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  ( 7 - 5 ) عم  ورقة اإلحداثي المستو  في النقاط تعيين د10الزمن 

 :املتدرب عزيزي

  بمفردك قمّ 

 اإلحةداثي البعةد وكةذلك المسةتقيم هةذا مي  احسب ثم ، بهما مار مستقيم رسم و ، اإلحداثي المستو  عل  نقطتين بتعيين  

 . النقطتين منتصف إحداثي نقطة إحداثيات جد وأيضا النقطتين بين
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  ( 7 - 5 ) المادة العلمية اإلحداثي المستو  في النقاط تعيين د10الزمن 

  

 اإلحداثي المستو  في نقطتين ووضع " الشبكة إظهار " األمر واختيار بياني رسم قائمة ومن ، البرنامج شاشة فتح : أوال  

 : التالي الشك  عل  لللصول   بهما يمر مستقيم ورسم

 

 : التالي الشك  في كما النقطتين إحداثيات وكذلك بالنقطتين المار المستقيم مي  حساب يتمّ  األيمن الفأرة زر وظائف من : ثانيا  

 

 : التالي الشك  عل  لللصول النقطتين وتلديد تنشيط بعد اإلحداثي البعد أمر قياس قائمة من اإلحداثي البُعد حساب : ثالثا  
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 تنشيط وبعد قيمةمست قطعة أمر اختيار إنشاء قائمة ومن بتنشيطهما النقطتين منتصف إحداثي نقطة إحداثيات حساب : رابعا  

 أمر واختيار قياس قائمة من إحداثياتها إيهاد ثم ومن القطعة منتصف أمر اختيار يتمّ  أيضا   إنشاء قائمة من القطعة وتلديد

 : التالي الشك  في كما اإلحداثيات

 

 :املتدرب عزيزي

 : التالي الشكل يف كما منتصف إحداثي وكذلك امليل تغّير مالحظة ميكنك بالنقطتني املار املستقيم حتريك عند
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 ( 8 - 5 ) عم  ورقة الزوايا بعض حقائق د10الزمن 

 :املتدرب عزيزي

  بمفردك قمّ 

 إيضاح مع بالرأس والمتقابلة داخليا   المتبادلة واألخر  المتناظرة الزوايا قس   ثمّ  ، لهما وقاطع متوازيين مستقيمين برسم  

 . العالقة
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 ( 8 - 5 ) المادة العلمية الزوايا بعض حقائق د10الزمن 

  

 أمر  اختيار يتمّ  إنشاء قائمة ومن وتلديدها عنه خارجة ونقطة وتلديدح مستقيم ورسم البرنامج شاشة فتح : أوال  

 والقاطع للمتوازيين غامق لون اختيار األيمن الفأرة زر وظائف ومن لهما قاطع مستقيم رسم ثم ومن ، موازي مستقيم

 : التالي الشك  في كما النقطة أداة استخدام من للزوايا المكونة والرؤوس ووضع النقاط منقّط

 

 ثم ومن بالوحدات والدقة اسم وبدون القيمة خصائص اختيار يتمّ  األيمن الفأرة زر وظائف ومن الزوايا قياس  : ثانيا  

ok لون واختيار األيمن الفأرة زر وظائف أيضا من الزوايا قيم ألوان تغيير ويمكن ك الش عل  لمكانها الزاوية وسلب 

 : التالي الشك  عل  لللصول  
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 :تاليال الشك  في كما  الزوايا تسمية يمكن النصّ  لوحة من : ثالثا  

 

 وأيضا بالرأس المتقابلة الزوايا بين التساوي وكذلك المتناظرة الزوايا بين التساوي هي العالقة أنّ  المالحظ : ً   رابعا

  داخليا   المتبادلة الزوايا بين التساوي

 . متناظرتان هـ زاوية & أ زاوية

 . بالرأس متقابلتان د وزاوية & أ زاوية

  داخليا   متبادلتان هـ وزاوية & د زاوية

 أن ميكنك الداخلي التبادل وكذلك بالرأس والتقابل التناظر عالقة بينهما الشكل على أخرى زوايا هناك  : املتدرب عزيزي
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 . توضحها

 : التالي الشك  في كما هي كما العالقة تبق  القاطع أو توازيينالم المستقيمين تلريك عند : خامسا  
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 د10الزمن 
 واألشكال الدائرة ومساحة مليط

 المضلّعة
 ( 9 - 5 ) عم  ورقة

 :تدربامل عزيزي

  بمفردك قمّ 

 . مضلّع شك  ومساحة مليط وكذلك ، دائرة ومساحة مليط بلساب  
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 د10الزمن 
 واألشكال الدائرة ومساحة مليط

 المضلّعة
 ( 9 - 5 ) المادة العلمية

  

 يتمّ  األيمن الفأرة زر وظائف ومن مليطها  عل الفأرة وبوضع دائرة رسم الدائرة أداة ومن ، البرنامج شاشة فتح : أوال  

 : التالي الشك  عل  لللصول   المساحة اختيار يتمّ  وبالمث  مليط أمر اختيار

 

 المضلّع رؤوس وتلديد تنشيط خالل من له داخلي مضلع إنشاء نم البد ومساحته مليطه  إليهاد ، مضلّع رسم : ثانيا  

 : التالي الشك  عل  لللصول   داخلية منطقة أمر اختيار يتم إنشاء قائمة ومن

 

 المنطقة وتظلي  تلديد مالحظة مع  المساحة أمر اختيار ثم ومن الشك  مليط أمر اختيار يتمّ  قياس قائمة من : ثالثا  

 : التالي الشك  في كما متاحة المطلوبة األوامر لتصبح بالفأرة عليها بالضغط الداخلية
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 :ملتدربا عزيزي

 عند أّنه مالحظة مع واملساحة احمليط حساب سهولة يوّفر الربنامج لكن مضّلع شكل مساحة أو حميط إجياد يف صعوبة جتد أحيانًا

 : التالي الشكل يف كما واملساحة احمليط تغيري يتّم املضّلع رؤوس أحد حتريك
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  (10 - 5 ) عم  ورقة الدائري القطاع مساحة وكذلك دائرة من قوس طول د10الزمن 

 :املتدرب عزيزي

  بمفردك قمّ 

 ملددا   الدائري القطاع مساحة وحساب الدائري القطاع تلديد وكذلك ، القوس طول وحساب دائرة من قوس طول بتلديد  

 القطاع مساحة بين ما العالقة وكذلك ، دائرته قطر ونصف بالراديان له المقابلة الزاوية وقياس القوس طول بين ما عالقةال

 .  دائرته قطر ونصف القوس وطول الدائري
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  (10 - 5 ) المادة العلمية الدائري القطاع مساحة وكذلك دائرة من قوس طول د10الزمن 

  

 المليط عل  األساسية النقطة وتنشيط وتنشيطها الدائرة مليط عل  نقطة ووضع دائرة رسم ، البرنامج شاشة فتح  : أوال  

 : التالي الشك  في كما دائرة من قوس أمر اختيار يتمّ  إنشاء قائمة ومن الدائرة مليط وتلديد تنشيط وكذلك

 

 إل  وتلويلها القوس زاوية إليهاد المركز نقطة مع القوس نقطتين وبتلديد القوس طول اختيار يتمّ  قياس من : ثانيا  

 قطر نصف أمر رواختيا ، بالراديان قيمتها وتلديد تنشيط بعد بالراديان الزاوية اختيار خيارات تلرير قائمة من راديان

 : التالي الشك  في كما الدائرة

 

 احسب أمر واختيار قياس قائمة من بالراديان والزاوية ، الدائرة قطر ونصف ، القوس طول بين ما العالقة إليضاح : ثالثا  

   :التالي الشك  في كما   بالراديان الزاوية قياس في مضروبا   نق قيمة عل  النقر  لخال من
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 : التالي الشك  في كما ، هي كما العالقة ستبق  القوس تلريك تمّ  ومهما التساوي هي العالقة أن الُمالحظ : رابعا  

 

 من ك  إل  المركز من للدائرة قطري نصفي رسم ثم ومن عليها قوس وتلديد دائرة رسم الدائري القطاع لتلديد : خامسا  

 كما الدائري القطاع اختيار يتم ومنها داخلية منطقة أمر اختيار إنشاء قائمة ومن لقوسا وتلديد وتنشيط  ، القوس نقطتي

 : التالي الشك  في
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 وكذلك مساحته ثم ومن الشك  مليط اختيار يتمّ  يمناأل الفأرة زر وظائف ومن الداخلي القطاع عل  الفأرة بوضع : سادسا  

 في القوس طول بضرب احسب أمر ومن القوس طول اختيار قياس قائمة ومن الدائرة قوس وبتنشيط  الدائرة قطر نصف

 : التالي الشك  في كما  0.5 في دائرته قطر نصف

 

 المساحة أن ومالحظة القطاع تلريك ويمكن ، نق × القوس طول×  0.5= الدائري   القطاع مساحة أنّ  الُمالحظ : سابعا  

 . لذلك تبعا   تتغير

 :املتدرب عزيزي

 مبّسط وبشكل مباشرة العالقات تلك  لك حيسب الربنامج أّن الحظ
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 ( 11 - 5 ) عم  ورقة دالة مشتقة د10الزمن 

 :املتدرب عزيزي

  بمفردك قمّ 

 : التالية الدالة مشتقة بلساب  

 [  3+  4^س ] الهذر التربيعي لـ × (  5+  2^س+  3^س( = ) س)د 
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 ( 11 - 5 ) المادة العلمية دالة مشتقة د10الزمن 

  

 : ليةالتا الدالة مشتقة حساب المطلوب  

 [  3+  4^س ] الهذر التربيعي لـ × (  5+  2^س+  3^س( = ) س)د 

 الشك  في كما اإلدخال شاشة في الدالة وكتابة جديدة دالة أمر اختيار بياني رسم قائمة ومن ، البرنامج شاشة افتح *

 : التالي

 

 زر وظائف ومن المطلوبة الدالة عل  لللصول موافق ثم ومن sqrt دوال من إدخاله  يتم التربيعي الهذر أنّ  الُمالحظ *

 :  التالي الشك  عل  لللصول المشتق أمر اختيار األيمن الفأرة

 

 . الدالة وتنشيط تلديد بعد األيمن الفأرة زر وظائف من العليا المشتقات حساب ويمكن *
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 :املتدرب عزيزي

 احللني زمن  بني  وقارن الربنامج باستخدام واحسبها الربنامج استخدام بدون املشتقة حتسب حاول

 

 

 

  (12 - 5 ) عم  ورقة كميتين بين النسبة د10الزمن 

 :املتدرب عزيزي

  بمفردك قمّ 

 . مستقيم قطعتي طولي بين النسبة بلساب  
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  (12 - 5 ) المادة العلمية كميتين بين النسبة د10الزمن 

  

 : يالتال الشك  عل  لللصول النسبة المتاح األمر اختيار قياس قائمة ومن ، وتلديدهما مستقيم قطعتي رسم *

 

  ؟ ذلك يعني ماذا     =  1النسبة تكون عندما *

 . اإلجابة ستهد البرنامج باستخدام

 

 :املتدرب عزيزي

 لالكتشاف خصبة بيئة يوّفر الربنامج
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 (7)ملحق 

 

 

 استمارة حتكيم الربنامج التدرييب
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 وفقه اهلل                                /          تور سعادة األستاذ الدك

 وفقه اهلل                                            /             سعادة األستاذ 

 :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، وبعد 
ختصـص  يف يقوم الباح  بإجراء دراسة تكميلية للحصول علـى درجـة الـدكتوراه          

 :الرياضيات  يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى وهي بعنوان  تدريس املناهج وطرق

  "وتعّلمها  برنامج تدرييب قائم على الربامج التفاعلية يف تعليم الرياضيات"  
 :التالياملتمثل يف  ولتحقيق أحد أهداف الدراسة واألسئلة املتعلقة به 

 ؟ (G.S.P)   :ما الربنامج التدرييب املقرتح الستخدام برنامج 

وإ انــًا مــن الباحــ  بأهميــة أ ــذ آراء اخلــرباء واملتخصصــني يف الرياضــيات وطــرق       

ويف جمــال  صــني يف تقنيــات التعلــيم واملعنــيني بتعليمهــا وكــذل  املتخص  تدريســها 

  واملطلــوب    اسثثتمارة حتكثيم الربنثثامج التثدرييب  فإنـه يضــع بـني يــدي سـعادتكم     التـدريب  
علـى مناسـبة العنصـر أو عـدم مناسـبته مـع إيضـاح املرئيـات إن تطلـب ذلـ               التأتري 

 .ويرّحب الباح  بأي مقرتح أو إضافة  

 الباح 
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 G.S.P يم الربنامج التدرييب  لربنامجعبارات وعناصر حتك

 مناسب العنصر م
غري 

 مناسب
 املرئيات

    .وضوت اهلدف  العام من تصميم الربنامج التدرييب  1
    .وضوت األهداف التفصيلية للربنامج التدرييب  2
    .حتديد الفئة املستهدفة من الربنامج التدرييب  3
    .التدرييب كفاية املدة املقرتحة للربنامج  4

    .مشولية األساليب التدريبية املقرتحة   5

    .مشولية املواد واألجهزة التدريبية املقرتحة  6

    .تكامل حمتويات الربنامج  7

    .وضوت اإلجراءات التدريبية لكل وحدة تدريبية  8

    .وضوت صياغة أهداف كل جلسة تدريبية  7

    . وضوت صياغة أوراق العمل 11

    .عرض املادة العلمية لكل ورقة عمل  11

    . لتنفيذ أوراق العملكفاية الزمن املقرتت  12

    . لعرض املتدربني ألوراق عملهم ومناقشتهاكفاية الزمن املقرتت  13

    .لكل ورقة عمل  لعرض املادة العلميةكفاية الزمن املقرتت  14
    .ة التدريبية ارتباط التقويم املنزلي للوحد 15
    .سهولة تقديم املادة العلمية املتعلقة بالدليل اإلجرائي  16
    .سهولة التنقل من عنصر إىل عنصر آخر يف الربنامج التدرييب 17
    .سالمة اللغة اليت ُكتب  بها الربنامج  18
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 :ما تودون إضافته 
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