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  شكر وتقدير

دانا هللا وال أن ھ دى ل ا لنھت ا كن ذا وم ى الحمد  الذى ھدانا لھ ، والصالة والسالم عل
  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اھتدى بھديه إلى يوم الدين

  ...أما بعد
تاذى ف ان ألس دير والعرف كر والتق ات الش دم بأسمى آي ام األول أن أتق ى المق رنى ف يس
 -     ھج وطرق تدريس الرياضيات المساعدالمنا أستاذ مد أحمد صالحمح /الدكتورالفاضل 

ة  ة بكلي ازيقالتربي ة الزق ذا البحثلتفضله باإل -جامع ى ھ اؤه العلمى  ،شراف عل ان عط فك
اءةبالح ه البن ريم  دود، كما كانت لتوجيھات ه الك الة وخلق ذه الرس عظيم الفضل فى خروج ھ

  .بارك له فى علمهو، نى خير الجزاءللنور، فجزاه هللا ع
  

ريم  تاذى الفاضل الك دير ألس كر والتق ات الش ه بأسمى آي ا يسرنى أيضا أن أتوج كم
دكتور ل /ال د الوكي يد أحم د الس دريس الرياضيات م اھج وطرق ت ة  -رس المن ة التربي بكلي

ازيق ة الزق ذى غ -جامع رال ه الغزي ى بعلم ع وصدره الرحب مرن ه الرفي ان  ،وخلق ذى ك وال
ذه الدراسة شيدة وآرائه السديدةلتوجيھاته الر ر فى إنجاز ھ ر األث ر ، أكب فجزاه هللا عنى خي

  .ومنحه موفور الصحة والعافية، وبارك له فى علمه، الجزاء
  

ان ألستاذى كما أ دير والعرف لتوجه بأسمى آيات الشكر والتق دكتور الجلي راھيم إ /ال ب
ة د عطي تاذ أحم اع أس يات المس دريس الرياض رق ت اھج وط ة  - دالمن ة جامع ة التربي بكلي

ه، -الزقازيق ن أستطيع بكل حروف الھجاء و الذى أحاطنى بفيض علمه وطيب خلق ذى ل ال
ارك ، خير الجزاءالمعلم والناصح والمرشد، فجزاه هللا عنى  فھو دائماً نعمَ ، أن أوفيه حقه وب
  .ومريديه فى العلم  دوماً نبراساً مضيئاً لطالبهبقاه هللاوأ، له فى علمه

  

ً  قراراً وإ تاذ بالفضل واعترافا ى األس دكتور بالجميل، أتقدم بخالص الشكر إل  عادل/ ال
ازإ راھيم الب ة - ب ة النوعي ة التربي د كلي ه  -عمي ى بوقت ل عل م يبخ ذى ل ازيق، ال ة الزق جامع

   .لياته فجزاه هللا عنى خير الجزاءعبائه ومسئوأ قلـوجھده وعلمه، رغم ث
  

الشكر والتقدير إلى كل من قدم لى يد العون والمساعدة كما يشرفنى أن أتقدم بخالص 
ات اإلأثناء  اونھم عإعداد ھذا البحث، وأخص بالشكر أسرة مدرسة القناي ى تع ات عل ة بن دادي

  .الجزاء خير عداد ھذا البحث، فجزاھم هللا عنىالصادق إل
  

ى  دم بخالص شكرى إل اء أتق دتى وإ - سرتىأوبكل الحب والوف دى ووال   - وتىخوال
نجاز ھذا البحث، فجزاھم هللا عنى ن أجل تھيئة المناخ المناسب إلالذين تحملوا معى الكثير م

   .الجزاء خير
  

بل منى ھذا العمل المتواضع، فإن أحسنت فذلك فضل من هللا، دعو هللا أن يتقوختاما أ
عرش إن كانت األخرى فحسبى أننى اجتھدت، وما توفيقى إال با عليه توكلت وھو رب الو

  .العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
     الباحثة



ط 

  األشكالة ـقائم
  

  رقم الصفحة  الشــكلعنــوان   الشكلرقم 
  ٤٨   ------------------------------------------------------------------------دورة إنتاج البرمجية  ١

  ٦٣  -----------------------------------------------------------------------------دورة حل المشكلة  ٢

  ٧٩  -----------------------------------------------------صياغة شكل سيناريو البرنامج  ٣
طات  ٤ انى لمتوس ل البي وعتين  التمثي ذ المجم ات تالمي درج

ل  ار ح دى الختب ق البع ى التطبي ابطة ف ة والض التجريبي
  -------------------------------------------------------------------------------المشكلة الھندسية

١٠٢  

طات  ٥ انى لمتوس ل البي وعتين  التمثي ذ المجم ات تالمي درج
دى  ق البع ى التطبي ابطة ف ة والض ار اإلالتجريبي داع الختب ب

  -----------------------------------------------------------------------------------------------الھندسى
١٠٨  

ل البي  ٦ طاتالتمثي وعتين  انى لمتوس ذ المجم ات تالمي درج
دى  ق البع ى التطبي ة والضابطة ف قالتجريبي اس قل حل  لمقي

  ------------------------------------------------------------------------------المشكلة الھندسية
١١٤  

 



ز 

  داولـالجة ـقائم
  

  رقم الصفحة  الجــــدولعنــوان   الجدولرقم 
١   ً   ٦٥  -----------مقارنة بين خطوات حل المشكلة رياضيا وكمبيوتريا
  ٧٤  -------------- نتائج تحليل محتوى وحدة مفاھيم وتعاريف ھندسية  ٢
ى   ٣ اءاً عل رح بن امج المقت بية لموضوعات البرن األوزان النس

  --------------------------------------------مشكالت الواردة فى البرنامجعدد ال
٨٣  

  ٨٤  -------------------- توزيع أبعاد االختبار على موضوعات البرنامج  ٤
  ٨٧  ----------- معامل ارتباط درجة كل مفردة بدرجة االختبار ككل  ٥
د من أ  ٦ ار ككل ولكل بع ات لالختب اد حساب معامالت الثب بع

  -----------------------------------------------------------------------------------------------االختبار
٨٧  

ين درجة   ٧ داخلى ب ار كل االتساق ال درات االختب درة من ق ق
  -----------------------------------------------------------------------ودرجة االختبار ككل

٩١  

  ٩٢  -----------------------------------------صالةئوية لدرجة األيوضح النسبة الم  ٨
ذ  "ت" قيم  ٩ ين متوسطى درجات تالمي رق ب لدراسة داللة الف

المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق القبلى الختبار 
-----------مھارات حل المشكلة الھندسية ككل ولمكوناته الفرعية

----- ------------------ ----------------------- ------------- --------------------------  

٩٨  

ذ  "ت" قيم  ١٠ ين متوسطى درجات تالمي رق ب لدراسة داللة الف
 التطبيق القبلى الختبارلمجموعتين التجريبية والضابطة فى ا

  --------------------ككل ولمكوناته الفرعيةبداع الهندسى اإل
٩٨  

ذ  "ت" قيم  ١١ ين متوسطى درجات تالمي رق ب لدراسة داللة الف
 لمقيـاسالمجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق القبلى 

  ---حل المشكلة الھندسية ككل ولمكوناته الفرعية قلق
٩٩  

ين متوسطى "ت" قيم  ١٢ رق ب ذ  لدراسة داللة الف درجات تالمي
ين القبل ة فى التطبيق ار المجموعة التجريبي ى والبعدى الختب

ارا ل مھ ية كك كلة الھندس ل المش ة واأل( ت ح اد الفرعي بع
  -----------------------------------------------------------------------------------------)المكونة له

١٠٠  

ين متوسطى "ت" قيم  ١٣ رق ب ذ  لدراسة داللة الف درجات تالمي
ابط ة والض وعتين التجريبي دى المجم ق البع ى التطبي ة ف

ارا ار مھ ل الختب ية كك كلة الھندس ل المش اد واأل( ت ح بع
  --------------------------------------------------------------------------)الفرعية المكونة له

  
١٠٢  

ات   ١٤ ھا درج ا تعكس رح كم امج المقت دريس بالبرن ة الت فعالي
ار مھارات حل المشكلة تالميذ المجموعة التجريبية فى اختب
   -----------------------------------الھندسية ككل ومكوناته الفرعية

١٠٤  

 



ح 

  داولـالجة ـقائمتابع 
  

  رقم الصفحة  الجــــدولعنــوان   الجدولرقم 
ين متوسطى "ت" قيم  ١٥ رق ب ذ  لدراسة داللة الف درجات تالمي

ار ى والبعدى الختب ين القبل ة فى التطبيق  المجموعة التجريبي
  -----------) بعاد الفرعية المكونة لهواأل( بداع الھندسى ككل اإل

١٠٦  

ين متوسطى "ت" قيم  ١٦ رق ب ذ  لدراسة داللة الف درجات تالمي
دى ق البع ى التطبي ابطة ف ة والض وعتين التجريبي  المجم

هواأل (بداع الھندسى ككل الختبار اإل  بعاد الفرعية المكونة ل
(-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

١٠٧  

ات   ١٧ ھا درج ا تعكس رح كم امج المقت دريس بالبرن ة الت فعالي
بداع الھندسى ككل المجموعة التجريبية فى اختبار اإلتالميذ 

  --------------------------------------------------------------------ومكوناته الفرعية
١١٠  

ين متوسطى "ت" قيم  ١٨ رق ب ذ  لدراسة داللة الف درجات تالمي
دى ى والبع ين القبل ى التطبيق ة ف اس  المجموعة التجريبي لمقي

ة واأل (حل المشكلة الھندسية ككل قلق  ة المكون اد الفرعي بع
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------) له

١١١  

ين متوسطى "ت" قيم  ١٩ رق ب ذ درجات  لدراسة داللة الف تالمي
دى  ق البع ى التطبي ابطة ف ة والض وعتين التجريبي المجم

ة واأل( ق حل المشكلة الھندسية ككل لمقياس قل اد الفرعي بع
  ----------------------------------------------------------------------------------------) المكونة له

١١٣  

ات فع  ٢٠ ھا درج ا تعكس رح كم امج المقت دريس بالبرن ة الت الي
كلة  ل المش ق ح اس قل ى مقي ة ف ة التجريبي ذ المجموع تالمي

  ---------------------------------------------------الھندسية ككل ومكوناته الفرعية
١١٥  

ة مثنى يوضح   ٢١ العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث التابع
  -----------------------------------------------------------------------------------------مثنى 

١١٧  

 



أ 

  المحتوياتة ـقائم
  

  رقم الصفحة  وعـــالموض
  ٩-١   مشكلة البحث وخطة دراستھا: الفصل األول 

 ٢  ----------------------------------------------------------------------------------------------------ـةـقدمــم  
 ٥  -------------------------------------------------------------------------------------------------ثـمشكلة البح  
 ٦  -----------------------------------------------------------------------------------------------ثـدود البحـح  
 ٦  ---------------------------------------------------------------------------------------------ثـداف البحـھأ  
 ٧  -----------------------------------------------------------------------------------------------ثـة البحـھميأ  
 ٧  ---------------------------------------------------------------------------------------------ثــأدوات البح  
 ٧  --------------------------------------------------------------------------------------------ثـبحجراءات الإ  
 ٨  -------------------------------------------------------------------------------------------مصطلحات البحث  

  ٣٣-١٠  السابقة والبحـوث الدراسات : الفصـل الثانى
 ١١  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقدمــة  
 يات  :األول ورـالمح دريس الرياض ت ت وث تناول ات وبح دراس

 -------------------------------------------------------------------------------------------------باستخدام الكمبيوتر
١١  

 ١٥  ------------------------------------------------------------تعقيب على دراسات المحور األول  
 انى ورـالمح يات :الث دريس الرياض ت ت وث تناول ات وبح  دراس

   --------------------------------------------------------------------------------وتنمية مھارات حل المشكلة
١٦  

  ١٨  ------------------------------------------------------------الثانىتعقيب على دراسات المحور  
 ث ورـالمح يات :الثال دريس الرياض ت ت وث تناول ات وبح  دراس

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------بداعاإلوتنمية 
١٩  

  ٢٢  ------------------------------------------------------------الثالثتعقيب على دراسات المحور  
 ع ورـالمح يات :الراب دريس الرياض ت ت وث تناول ات وبح  دراس

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------القلق واختزال
٢٣  

  ٢٦  ------------------------------------------------------------الرابعتعقيب على دراسات المحور  
 امس ورـالمح يات :الخ دريس الرياض ت ت وث تناول ات وبح  دراس

  ------------------------------------------------وتنمية كل من مھارات حل المشكلة واإلبداع
٢٧  

  ٢٨  --------------------------------------------------------الخامستعقيب على دراسات المحور  
 ادس ورـالمح يات :الس دريس الرياض ت ت وث تناول ات وبح  دراس

  ----------------------------------------------------وتنمية مھارات حل المشكلة واختزال القلق
٢٩  

  ٣١  --------------------------------------------------------السادستعقيب على دراسات المحور  
 



ب 

  المحتوياتة ـقائمتابع 
  

  رقم الصفحة  وعـــالموض
 ٣١  -----------------------------------------------------------ةـالسابق الدراسات على عام تعقيب  
 ٣٢  -----------------------------------------------------------------------------------------------ثـفروض البح  

  ٦٩-٣٤  النظــرى اإلطـار : لثالفصـل الثا
 الھندسـة :األول  المحـور Geometry---------------------------------------------  ٣٥  

  ٣٥  -----------------------------------------------------------------------------------الھندسة وأھميتھا  )١
  ٣٦  -----------------------------------ة اإلعداديةأھداف تدريس الھندسة بالمرحل  )٢
  ٣٦  -----------------------------------------مكانيات الكمبيوتر فى تدريس الھندسةإ  )٣

 المتعددة الوسائط :الثانى  المحـور Multimedia ------------------------  ٤٠  
  ٤٠  ------------------------------------------------------------------------مفھوم الوسائط المتعددة )١
  ٤٢  ---------------------------------------------خصائص تكنولوجيا الوسائط المتعددة )٢
  ٤٣  -------------------------------------------------عناصر تكنولوجيا الوسائط المتعددة )٣
  ٤٦  --------------------------------------ليمفوائد استخدام الوسائط المتعددة فى التع )٤
  ٤٧  ---------------------------------------------مراحل إعداد برامج الوسائط المتعددة )٥

 بداعاإل: الثالث  المحـور Creativity ------------------------------------------------  ٤٨  
  ٤٩  -----------------------------------------------------------------------مفھوم التفكير اإلبداعى  )١

  ٤٩ --------------------------------------------------------اإلبداع ومدلوله اللغوى  )أ 
  ٤٩  -----------------------------------------------------------------------اإلبداع كإنتاج  )ب 
  ٥٠ -----------------------------------------------------------اإلبداع كعملية عقلية  )ج 
  ٥١  -------------اإلبداع كمجموعة من العوامل والقدرات العقلية  )د 

  ٥٢  ------------------------------------------------المكونات الرئيسية للتفكير اإلبداعى  )٢
  ٥٢  --------------------------------------------------------------------------------------الطالقة   )أ 
  ٥٣  ----------------------------------------------------------------------------------المرونة   )ب 
  ٥٤  ------------------------------------------------------------------------------------األصالة  )ج 
  ٥٤  -------------------------------------------------------------لمشكالتالحساسية ل  )د 

  ٥٥  ------------------------------------------------اإلبداع والقدرة على حل المشكالت  )٣
  ٥٦  ------------------------------------------------------------------------اإلبداع فى الرياضيات  )٤
  ٥٧  -------------------------------------------------------------------------------اإلبداع فى الھندسة  )٥
  ٥٨  --------------------------------------؟كيف تسھم الوسائط المتعددة فى اإلبداع  )٦

 ٥٩  -----------------------------------الرياضية المشكلة حل مھارات :الرابع  المحور  
  ٥٩  ----------تعريف مھارات حل المشكلة الرياضية وخاصة الھندسية )١

 



ج 

  المحتوياتة ـقائمتابع 
  

  رقم الصفحة  وعـــالموض
  ٦٠  ---------مھارات حل المشكلة الرياضية وخاصة الھندسيةتصنيف  )٢
  ٦٥  ---------------الوسائط المتعددة وتنمية مھارات حل المشكلة الھندسية )٣

  القلـق: المحور الخامسAnxiety ------------------------------------------------------  ٦٦  

  ٦٧  ----------------------------------------تعريف قلق الرياضيات والقلق الھندسى  )١
  ٦٨  ----------------الوسائط المتعددة واختزال قلق حل المشكلة الھندسية  )٢

  ٩٥-٧٠  الدراســة جـراءاتإ : الفصـل الرابع

 ٧١   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقدمــة  

  ٧١  ---------------------------------------------------------------------------بناء البرنامج المقترح: أوال     
  ٧١  -----------------------------------سس العامة لبناء البرنامج المقترحتحديد األ )١
  ٧٢  ------------------------------------------------------------------------------وصف عام للبرنامج )٢

  ٧٤  -------------------------------تحليل محتوى وحدة مفاھيم وتعاريف ھندسية )٣
د األھ )٤ داف اإلتحدي امج واألھ ة للبرن ة داف العام جرائي

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------للموديوالت
٧٤  

  ٧٨  --------------------------------------------عداد السيناريو العام للبرنامج المقترحإ )٥
  ٧٩  ---------------------------------------------نتاج البرنامج المقترح متعدد الوسائطإ )٦

 ٧٩  - ----نتاج البرنامج المقترحاألجھزة والبرامج المستخدمة فى إ  
 ٨٠  ----------------------------------------------------------------------------------------الربط  
 ٨٠  --------------عداد دليل استخدام البرنامج المقترح متعدد الوسائطإ  
  ٨٠  -------------------------جازتهح متعدد الوسائط وإضبط البرنامج المقتر  )٧
  ٨١  ----------------------------------------------------------التجربة االستطالعية للبرنامج  )٨
  ٨٢  -------------------------------------------------عداد البرنامج فى صورته النھائيةإ  )٩

  ٨٢  ------------------------------------------------------------------------------الدراسة أدوات عدادإ :انياث    
  ٨٢  ------------------اختبار مھارات حل المشكلة الھندسيةعداد خطوات إ  )أ 

  ٨٢  --------------------------------------------------------------تحديد الھدف من االختبار .١
  ٨٢  -------------------------------------------------------------------------بعاد االختبارتحديد أ .٢
  ٨٢  ----------------------------------------------------------------صياغة مفردات االختبار .٣
  ٨٣  ------------وزان النسبية لموضوعات البرنامج المقترحتحديد األ .٤
فاتإ .٥ دول مواص داد ج كلة  ع ل المش ارات ح ار مھ اختب

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------الھندسية
٨٣  

  ٨٤ ----------------------------------------------------------------صياغة تعليمات االختبار .٦
 



د 

  المحتوياتة ـقائمتابع 
  

  رقم الصفحة  وعـــالموض
  ٨٤  ----------------------------------------------------------------الصورة األولية لالختبار .٧
  ٨٥  -----------------------------------------------صالحية الصورة األولية لالختبار .٨
  ٨٥  ---------------لمشكلة الھندسيةحل ا الختبارالتجربة االستطالعية  .٩
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  ل األولـالفص

   ث وخطة دراستھاــمشكلة البح
  

  دمةـمق
  

يشــــهد العــــالم فــــى القــــرن الحــــادى والعشــــرين العديــــد مــــن التغيــــرات والتطــــورات الســــريعة 
المتالحقة التى فرضتها ثـورة تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت، وتختلـف الثـورة التكنولوجيـة عـن 

فبينما كانت الثورة الصناعية األولـى تعتمـد جه، األو من  الثورة الصناعية األولى والثانية فى عديدٍ 
علـــى البخـــار والفحـــم ورأس المـــال، وكانـــت الثـــورة الصـــناعية الثانيـــة تعتمـــد علـــى طاقـــة الكهربـــاء 

  .على العقل والنفط والطاقة النووية فإن الثورة التكنولوجية تعتمد أساساً 
  
  

اصر بـين األمـم هـو صـراع يمثل طاقة متجددة التنضب، فإن الصراع المع وألن العقل
قصى فرة فى األمة أن تصل إلى حدها األيتيح للقدرات المتوا استثمار الثروة البشرية، استثماراً 

فـى بـاكورة  من العطاء، وهذا يتطلب من النظام التربوى التعرف علـى الواعـدين مـن المتعلمـين
يــــــة واســــــتعداداتهم النطــــــالق قــــــدراتهم االبتكار تاحــــــة مختلــــــف الفــــــرص مســــــيرتهم التعليميــــــة، وإ 

  *)٢٢، ٢٠٠٣محمود شوق، (  .يةبداعاإل

  
  

 − ◌ً وفيمـا هـو متوقـع مسـتقبال −فيمـا يجـرى حاليـاً  اً حاكمـ اً ولما كانـت الرياضـيات عنصـر 
فــإن منــاهج الرياضــيات وتربوياتهــا البــد وأن تتجــاوب مــع  ،وتكنولوجيــة علميــة مســتحدثات مــن

أكثر نفعيـة  لطالب فى حاجة إلى رياضياتفتخلع عنها رداءها التقليدى، فا ،معطيات التطور
ولـيم عبيـد، (  .هم لمواجهـة تحـديات المسـتقبلإعـدادالكهم المعيشية ويسهم تعلمهـا فـى فى مس
٣، ١٩٩٨(  

  

واستراتيجيات تعلم الرياضيات يجب أن تتطـور لتناسـب طبيعـة  أساليبوعلى ذلك فإن 
إن المطلــوب هــو تعلــيم حــديث " لفرويــد نشــا"تكنولوجيــة المعاصــرة، وكمــا يقــول المســتحدثات ال

  )٣٠، ٢٠٠١طالل شعبان، (  .الحديثة فحسب للرياضيات وليس تعليم الرياضيات
  

فـــى مجـــال تـــدريس الرياضـــيات بضـــرورة صـــالحات التربويـــة الحديثـــة هـــذا وتنـــادى اإل
ــــتعلم واســــتخدام الكمبيــــوتر واآلالت إ حــــداث تغييــــرات هامــــة فــــى المنــــاهج والتقــــويم وأنشــــطة ال

تطـوير  فالمعرفة الرياضية الالزمة لتالميذ اليوم والغد تتطلـبضيات، فى تدريس الريا الحاسبة
           ،التكنولوجيـــــة الحديثـــــة ســـــاليبوالتـــــى تتمثـــــل فـــــى اســـــتخدام األ تـــــدريس الرياضـــــيات أســـــاليب

  )اسم المؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة أو الصفحات( إلى  شيرت *
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 ,Piliero)    .وأن يتحول دور المعلم من ملقن للمعرفة الرياضية إلـى تسـهيل عمليـة الـتعلم

1994, 1215)      
المســتحدثات التكنولوجيــة التــى يمكـــن توظيفهــا فــى العمليـــة ويــأتى الكمبيــوتر مــن بـــين 

التعليمية لمراعاة الفروق الفرديـة بـين المتعلمـين، فـالتعليم والـتعلم عـن طريـق الكمبيـوتر يهيئـان 
عـدم للمتعلم بيئـة تعليميـة نشـطة تتسـم بالتفاعـل حيـث تنـدر فيهـا بدرجـة كبيـرة عمليـة التشـتت و 

االنتبــاه التــى كثيــرًا مــا تحــدث أثنــاء اســتخدام طــرق التــدريس المتنوعــة خاصــة تلــك التــى تعتمــد 
ــــه  علــــى اإللقــــاء، فتقــــديم المــــادة العلميــــة للمــــتعلم مــــرتبط باســــتجابته للمثيــــرات التــــى يقــــدمها ل

  )١١١، ٢٠٠٢عوض حسين، ( .الكمبيوتر
  

بيـــوتر كوســـيلة تعليميـــة تعـــدد ومـــن العوامـــل التـــى تعمـــل علـــى زيـــادة فاعليـــة اســـتخدام الكم
تكنولوجيـا الوسـائط المتعـددة كمبيوتر والمـتعلم أو مـا يعـرف باسـم لوتنوع الوسائل التى تصل بين ا

فهى تشتمل فى عروضها علـى أكثـر مـن وسـيلة تخاطـب كافـة حـواس المسـتخدم وذلـك فـى شـكل 
الفعــال فـــى  ممــا يكـــون لــه األثــر ،برنــامج متجــانس ومسلســل فــى عـــرض األحــداث علــى المــتعلم

  )٧، ٢٠٠٠هاشم الشرنوبى،  ( .توصيل الرسالة التعليمية بوضوح للمتعلمين
  

الحديثــة التــى تــوفر  ســاليبحــد األق تعــد برمجيــات الوســائط المتعــددة أعــالوة علــى مــا ســب
للمعلم ميزات لم تكن متوفرة حينمـا كـان يسـتخدم الوسـائل التعليميـة التقليديـة كـل علـى حـدة، فهـى 

ع الكبيـــر لألهـــداف التـــى تســـعى إلـــى تحقيقهـــا، فقـــد تشـــمل هـــذه األهـــداف مجـــرد تتصـــف باالتســـا
ــتعلم الــذاتى تحتــوى كافــة أنــواع الوســائل  تــدريبات معرفيــة محــددة، كمــا قــد تشــمل تقــديم دروس لل

ضـــافة إلـــى أنهـــا ذات فاعليـــة ة والمســـموعة فـــى إطـــار متكامـــل، باإلالتعليميـــة المطبوعـــة والمصـــور 
إلــى جانــب أنهــا تزيــد مــن مســتوى ثقــة  ،، وفــى الــتمكن مــن المهــاراتملحوظــة فــى توليــد الــدوافع

ـــة االتجاهـــات  المتعلمـــين بأنفســـهم، وتنمـــى لـــديهم القـــدرة علـــى حـــل المشـــكالت، فضـــالً  عـــن تنمي
يجابية نحو الكمبيوتر هذا إلى جانب كونها تجعـل المتعلمـين ينهمكـون فـى الـتعلم بمتعـة لوقـت اإل

  )١٦٤:١٦٣، ١٩٩٩يس عبد الرحمن، ( . أطول دون ملل
  

ــــه ورغــــم أن الهندســــة تمثــــل أحــــد ال ــــم الرياضــــيات، وأحــــد مكونات ــــروع الهامــــة فــــى عل ف
ساســــية الضـــرورية للحيــــاة العمليـــة، كمــــا أنهــــا أنهــــا تـــزود متعلمهــــا بالمهـــارات األ ساســـية إذاأل

تتضـــمن جوانـــب تعلـــم معرفيـــة الزمـــة لفهـــم وتفســـير جوانـــب الـــتعلم المعرفيـــة المتضـــمنة بفـــروع 
المكــــــانى  دراكالفرصـــــة لتنميـــــة مهـــــارتى اإل نهــــــا تتـــــيحت األخـــــرى، عـــــالوة علـــــى أالرياضـــــيا
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ساســيتان لفهــم محتــوى الرياضــيات والعلــوم األخــرى، كمــا أنهــا واالستكشــاف، وهاتــان المهارتــان أ
العامة والقدرة على حـل المشـكالت، إال أن تستطيع أن تفيد كأداة لتقليد وتنفيذ المهارات التفكيرية 

التـــدريس المتبعــــة مازالـــت بعيـــدة كــــل البعـــد عـــن ممارســــة التالميـــذ ألنـــواع التفكيــــر اســـتراتيجيات 
  )١٣٧، ١٩٩٨ربيع اسماعيل، (  .ىبداعالمختلفة وخصوصًا التفكير اإل

  

اهيــــة التالميــــذ للرياضــــيات وتجنــــب دراســــتها عامــــة ومــــن العوامــــل التــــى تــــؤدى إلــــى كر 
ا يات، وعــــدم ارتباطهــــوكراهيــــة الهندســــة بصــــفة خاصــــة، جفــــاف بعــــض موضــــوعات الرياضــــ

ضافة إلى طريقة التدريس التقليديـة التـى يتبعهـا المعلـم داخـل بحاجات المتعلمين وميولهم، باإل
بــراهيم إ( ، )Wiegel& Bell, 1996( ،)Gresham, et. al., 1997 . ( الفصــل

  )٢٠٠١نادى كمال، ( ، )١٩٩٦يعقوب، 
  

،  ومراجعـة يـةعدادالمرحلة اإلومن خالل عمل الباحثة وتدريسها لمادة الرياضيات فى 
  :الحظت ما يأتى دفاتر التالميذ وأدائهم فى االختبارات الشهرية والفصلية

   ساســية مثــل الشــعاع والخــط إدراك المفــاهيم الهندســية األبعــض التالميــذ لــديهم قصــور فــى
  .المستقيم والزاوية على الرغم من دراستهم لها فى المرحلة االبتدائية

  خاصــة التــى يكــون فيهــا وبصــفة  حــل التمــارين الهندســية مــن اســتكمالميــذ التال عـدم تمكــن
المعطيـات  خلطـون بـينالتمـارين يففى هذه النوعية مـن ) أو برهن أن ،أثبت أن( المطلوب 

  .المطلوب أثناء الحلو 
   قيـــامهم بحـــل المشـــكالت  ءبالنتـــائج أثنـــاالمعطيـــات علـــى ربـــط عـــدم قـــدرة معظـــم التالميـــذ

    .مى بالخطوات المنطقية لحل المشكلة الهندسيةوهو ما يس الهندسية
مـــع بعـــض المعلمـــين  الت فرديـــةمقـــاب إلجـــراءالباحثـــة  ت هـــذه األســـباب وغيرهـــادفعـــ وقـــد

والموجهين والتالميذ حول صعوبة تعلم التالميذ لمادة الهندسة وكراهيـة التالميـذ لهـا وقلقهـم البـالغ 
  .ى للتالميذ فى مادة الهندسةبداعاإل أثناء حلها، وكذلك حول أرائهم فى مستوى التفكير

  

  :ومن خالصة هذه المناقشات ما يلى
  ـــذ فـــى حـــل ـــى انخفـــاض مســـتوى التالمي ـــين معظـــم المعلمـــين والمـــوجهين عل وجـــود اتفـــاق ب

  .المشكالت الهندسية
 ى عامة والهندسى بصفة خاصة لدى معظم التالميذبداعضعف مستوى التفكير اإل. 

 لطبيعتها المجردة ضيات نظراً خوف التالميذ من دراسة الريا. 
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  كراهيــة معظــم التالميــذ لمــادة الهندســة، باإلضــافة إلــى قلقهــم الشــديد عنــدما ِيُ◌طَلــب مــنهم
  .حل مشكلة هندسية

  

الحاجـــة للبحـــث الحـــالى مـــن خـــالل اهتمـــام البحـــوث أيضـــا فضـــال عمـــا ســـبق، تظهـــر 
علـى سـرور، ( كل مـن  سةدراالسابقة باستخدام الكمبيوتر فى العملية التعليمية، حيث اهتمت 

بدراســـة أثـــره علـــى تنميـــة مهـــارات حـــل المشـــكلة ) ٢٠٠٦يوســـف عبـــد المـــنعم، ( ، و )٢٠٠١
حـل  ى أو اختـزال قلـقبـداعالرياضية، فى حين أنها لم تهتم بدراسة أثره على تنميـة التفكيـر اإل

فقــد ) ٢٠٠١طــالل شــعبان، ( ، و )١٩٩٩أحمــد منصــور، ( المشــكلة الرياضــية، أمــا دراســة 
بدراســة أثــره علــى  اا لــم تهتمــمــى، فــى حــين أنهبــداعتنميــة التفكيــر اإل بدراســة أثــره علــى ااهتمتــ
 بينمــا اهتمــتحــل المشــكلة الرياضــية،  أو اختــزال قلــق مهــارات حــل المشــكلة الرياضــية تنميــة
فـى حـين أنهـا  ،دراسة أثره على خفـض القلـق الرياضـىب) Wittman, et.al., 1998 ( دراسة

ى، كما بداعتنمية مهارات حل المشكلة الرياضية أو تنمية التفكير اإل ة أثره علىلم تهتم بدراس
تنمية كل من مهارات حـل المشـكلة  بدراسة أثره على) ١٩٩٧حسنين،  سامية( اهتمت دراسة 

حـــل المشـــكلة  اختـــزال قلـــق ى، بينمـــا لـــم تهـــتم بدراســـة أثـــره علـــىبـــداعالرياضـــية و التفكيـــر اإل
  .الرياضية

  

اء البحــوث الســابقة يتضــح أن هــذه البحــوث ركــزت علــى التــأثير المنفــرد أو وبعــد اســتقر 
تنميـــة مهـــارات حـــل المشـــكلة الرياضـــية أو تنميـــة التفكيـــر  علـــى الثنـــائى الســـتخدام الكمبيـــوتر

حل المشكلة الرياضية، ولم تهتم بدراسة أثر استخدام الكمبيوتر على  ى أو اختزال قلقبداعاإل
حــل  ى، واختــزال قلــقبــداعتنميــة مهــارات حــل المشــكلة الرياضــية، وتنميــة التفكيــر اإل كــل مــن

  .المشكلة الرياضية
برنـامج مقتـرح وتدريسـه  تصـميماتجهت الدراسة الحالية إلـى  على كل ما سبق، تأسيساً 

 بــداعفــى الهندســة باســتخدام الكمبيــوتر التعليمــى متعــدد الوســائط ومعرفــة أثــره علــى تنميــة اإل
  .يةعدادلدى تالميذ المرحلة اإل المشكلة الهندسية قلق حلسى واختزال الهند

  

  ثـة البحـمشكل
لهندسـى ا بـداعفى ضوء العرض السابق تتمثل مشكلة البحـث فـى انخفـاض مسـتوى اإل

دســية دائهــم فــى حــل المشــكالت الهنوانخفــاض مســتوى آى، عــدادلــدى تالميــذ الصــف األول اإل
سعى لمحاولة لذا فإن البحث الحالى  اء حل المشكلة الهندسية،ثنوارتفاع مستوى القلق لديهم أ



  مشكلة البحث وخطة دراستھا - ------------- --------------------- ---------------------- األولالفصل 

 ٦

مبيـــوتر التعليمـــى متعـــدد حـــل تلـــك المشـــكلة بتـــدريس برنـــامج مقتـــرح فـــى الهندســـة باســـتخدام الك
لــدى  المشــكلة الهندســيةالهندســى واختــزال قلــق حــل  بــداعثــره علــى تنميــة اإلأبحــث الوســائط و 

  .يةعدادتالميذ المرحلة اإل
   

  :جابة على التساؤالت اآلتيةاإلويتطلب ذلك 
لمقــــررة علـــــى تالميــــذ الصـــــف األول ا" مفــــاهيم وتعـــــاريف هندســــية"مــــا صــــورة وحـــــدة  .١

 عادة صياغتها باستخدام الكمبيوتر التعليمى متعدد الوسائط؟ى بعد إعداداإل

حــــل المشــــكلة  البرنــــامج المقتــــرح فــــى الهندســــة علــــى تنميــــة مهــــارات أثــــر تــــدريس مــــا .٢
 ى؟عدادالصف األول اإلالهندسية لدى تالميذ 

لهندسـى لـدى تالميـذ ا بـداعالبرنامج المقترح فى الهندسة على تنميـة اإل أثر تدريس ما .٣
 ى؟عدادالصف األول اإل

 المشـكلة الهندسـيةاختـزال قلـق حـل  البرنامج المقترح فـى الهندسـة علـى أثر تدريس ما .٤
 ى؟عدادالصف األول اإل لدى تالميذ

الهندسـى،  بـداعواإل حـل المشـكلة الهندسـية، مهـارات ينما صورة العالقة االرتباطيـة بـ .٥
 ى؟عدادالصف األول اإل لدى تالميذ المشكلة الهندسيةوقلق حل 

  

  ثـدود البحـح
  :على الحدود اآلتية الحالى قتصر البحثا

بالصــــف األول فــــى مــــنهج الرياضــــيات "  مفــــاهيم وتعــــاريف هندســــية "تصــــميم وحــــدة   )١
 .عدد الوسائطى باستخدام الكمبيوتر متاإلعداد

بنات بمحافظـة  يةعدادى بمدرسة القنايات اإلعينة من تلميذات الصف األول اإلعداد  )٢
 .الشرقية

بدءًا من األسبوع الثانى لشهر وذلك  ،فى الفصل الدراسى األولتم تطبيق تجربة البحث   )٣
 .م٢٠٠٨ -٢٠٠٧وفمبر للعام الدراسى من شهر ن كتوبر وحتى نهاية األسبوع الثانىأ

  

  ثـداف البحـھأ
  :هدف البحث الحالى إلى

ـــوتر التعليمـــى متعـــدد الوســـائط  إعـــداد )١ ـــامج مقتـــرح فـــى الهندســـة باســـتخدام الكمبي برن
 .يةعدادلتدريس حل المشكالت الهندسية بالمرحلة اإل
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بحــث أثــر تــدريس برنــامج مقتــرح فــى الهندســة باســتخدام الكمبيــوتر التعليمــى متعــدد  )٢
 :الوسائط على كل من

 .يةعدادالمرحلة اإل حل المشكلة الهندسية لدى تالميذ تنمية مهارات  )أ 

 .يةعدادالمرحلة اإل لدى تالميذ الهندسى بداعمهارات اإل تنمية  )ب 

  .يةعدادالمرحلة اإل لدى تالميذ المشكلة الهندسيةاختزال قلق حل   )ج 
  

  ثـة البحـأھمي
  :ستمد البحث الحالى أهميته من بعض الجوانب منهاا

ى يكون عليهـا الـتعلم عنـد اسـتخدام الكمبيـوتر متعـدد الوسـائط تقديم نموذج للصورة الت  .١
 .وطبيعة المتعلمين)  المحتوى (وذلك بما يتناسب مع طبيعة المادة التعليمية 

 .يعد محاولة للتغلب على الجمود المتبع فى تدريس مادة الهندسة  .٢

خاصــة القــائمين علــى تــدريس الرياضــيات بصــفة عامــة وتــدريس الهندســة بصــفة  قــد يفيــد  .٣
 .فى بناء برامج أخرى يمكن من خاللها تدريس الهندسة فى مراحل تعليمية مختلفة

قـــد يســـهم فـــى تنميـــة اإلبـــداع الهندســـى، واختـــزال قلـــق حـــل المشـــكلة الهندســـية لـــدى   .٤
 .المتعلمين وذلك عند دراستهم للموضوعات الهندسية المتضمنة فى البرنامج

 .اتىقد يفيد فى تنمية القدرة على التعلم الذ  .٥

 .قد يفيد فى تنمية القدرة على التقويم الذاتى  .٦

  .قد يساعد فى تنمية مهارات التالميذ عند التعامل مع الكمبيوتر  .٧
  

  ثـأدوات البح
 ) الباحثة  إعدادمن (        .اختبار حل المشكلة الهندسية  .١

 )الباحثة  إعدادمن (             .الهندسى بداعاختبار اإل  .٢

  )عادل الباز . حمزة الرياشى و د. د إعداد(    .شكلة الهندسيةمقياس قلق حل الم  .٣
  

  ثـراءات البحـجإ
  :جراءات التاليةتبع البحث الحالى اإليته وحدوده افى ضوء أهداف البحث وأهم

، وتكنولوجيـــا الوســـائط يـــةعدادالهندســـة لتالميـــذ المرحلـــة اإلعـــن تـــدريس  دراســـة نظريـــة )١
حـــل المشـــكلة الهندســـية  الهندســـى وتنميـــة مهـــارات عبـــداالمتعـــددة وتوظيفهـــا فـــى تنميـــة اإل

 .المشكلة الهندسيةواختزال قلق حل 
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 سـتةتصـنيفها إلـى لتى استفاد منهـا البحـث الحـالى و مسح األبحاث والدراسات السابقة ا )٢
 :محاور كالتالى

  .دراسات تناولت تدريس الرياضيات باستخدام الكمبيوتر  -أ 
 .حل المشكلة مهارات دراسات تناولت تدريس الرياضيات وتنمية  -ب 

 .بداعتدريس الرياضيات وتنمية اإلدراسات تناولت    -ج 

 .دراسات تناولت تدريس الرياضيات واختزال القلق  -د 

 .بداعمن مهارات حل المشكلة واإل ناولت تدريس الرياضيات وتنمية كلدراسات ت -ھـ

  .قلقالوتنمية مهارات حل المشكلة واختزال  دراسات تناولت تدريس الرياضيات  -و 

 ₋ مفـاهيم [إلى جوانـب الـتعلم التاليـة " مفاهيم وتعاريف هندسية " تحليل محتوى وحدة  )٣
  .البرنامج بناءتمهيدًا ل ]حل مشكالت ₋تعميمات ₋مهارات

 .البرنامج فى صورته المبدئية وعرضه على المحكمين إعداد )٤

 .الهندسى وتقنينه بداعاختبار اإل إعداد )٥

 .وتقنينه لهندسيةحل المشكلة ا اختبار مهارات إعداد )٦

حــداهما تجريبيــة واألخــرى تقســيمها إلــى مجمــوعتين متكــافئتين إو  عينــة الدراســةاختيــار  )٧
 .ضابطة

 .تطبيق أدوات الدراسة قبلياً  )٨

 .وتطبيق األدوات تطبيقًا بعدياً  ) تدريس البرنامج المقترح(  القيام بالدراسة )٩

 .حصائية المناسبةاإل ساليبباأل انات والنتائجيالب تحليل )١٠

  .مناقشة النتائج وتفسيرها وصياغة التوصيات والمقترحات )١١
  

  ثـات البحـمصطلح
  

   Multi Media :ددةـط المتعـالوسائ )١
استخدام الكمبيوتر فى تصميم وعرض الدروس التعليمية " جرائيًا بأنها تعرفها الباحثة إ

صـور  ، رسوم توضيحية،) صوت ( نصوص مكتوبة، لغة منطوقة [بأكثر من وسط تعليمى 
بحيـــث تتكامـــل هـــذه الوســـائط مـــع بعضـــها بمـــا يســـمح  ]ثابتـــة، صـــور متحركـــة ولقطـــات فيـــديو

مكاناتـه يتقـدم فـى البرنـامج حسـب قدراتـه وإ  وأن ،نشـط للمتعلم بـأن يتفاعـل مـع البرنـامج بشـكلٍ 
  ".الخاصة 



  مشكلة البحث وخطة دراستھا - ------------- --------------------- ---------------------- األولالفصل 

 ٩

    Geometrical Creativity :ىـالھندس داعـباإل )٢
نتــــاج أكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن األفكــــار أو ة علــــى إقــــدر ال" جرائيــــًا بأنــــه تعرفــــه الباحثــــة إ

مفــاهيم " العالقــات الجديــدة والحلــول المتنوعــة عنــد مواجهــة مشــكالت هندســية مرتبطــة بوحــدة 
  ".صالة والحساسية للمشكالت حيث تتميز بالطالقة والمرونة واألب" وتعاريف هندسية 

" اهيم وتعــاريف هندســية مفــ "الهندســى فــى وحــدة  ىبــداعويقــاس مــن خــالل اختبــار التفكيــر اإل
  .عدته الباحثة لهذا الغرضوالذى أ

  

    Geometrical Problem Solving Skills :مھارات حل المشكلة الھندسية) ٣
  

عناصــر  إدراكقــدرة التلميــذ علــى  "بأنهــا  وعــادل البــاز حمــزة الرياشــىمــن  يعرفهــا كــل
العالقــة  ٕادراكالعناصــر، و  المشــكلة أو الموقــف المعــروض عليــه والعالقــات الموجــودة بــين تلــك

بـــين المعطيـــات والمطلـــوب، وترجمـــة األلفـــاظ إلـــى رمـــوز بحيـــث يصـــل فـــى النهايـــة إلـــى خطـــة 
محكمة لحل المشكلة الهندسية التـى هـو بصـددها ومـن ثـم يقـوم بتنفيـذها ليصـل إلـى حـل لهـا، 

  ".ويتأكد من مدى دقة الحل ومالءمته
حمـــزة (  .التفاقـــه مـــع موضـــوع الدراســـة بـــازحمـــزة الرياشـــى وعـــادل ال وتتبنـــى الباحثـــة تعريـــف

  )١٠، ٢٠٠٠وعادل الباز،  الرياشى
  

   Geometrical Problem Solving Anxiety :يةـة الھندسـل المشكلـقلق ح )٤
  

حالــة انفعاليــة مؤقتــة تجعــل التلميــذ يشــعر "بأنــه  Sieberعــن  نقــالً  أشــرف راشــديعرفــه 
دراســة الهندســة، وفــى ممارســة المهــارات  بالضــيق والتــوتر واإلحســاس بــالخوف مــن الفشــل فــى

الفرعية المتعلقة بهـا، ومـن ثـم يحـاول التهـرب مـن المواقـف التـى تتطلـب منـه ممارسـة مهـارات 
  ". حل المشكلة الهندسية
، ٢٠٠٣أشــرف راشــد، ( .التفاقــه مــع موضــوع الدراســة أشــرف راشــد وتتبنــى الباحثــة تعريــف

١٧٩(   
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      ل الثانىـالفص

  وث السابقةـات والبحـالدراس
  

  ةـدمــمق
  

لعامــة لدراســتها، وفــى هــذا الفصــل فــى الفصــل الســابق تــم عــرض مشــكلة البحــث والخطــة ا
عــرض الدراســات والبحــوث الســابقة المرتبطــة بمجــال الدراســة الحاليــة، ســواء كانــت ب تقــوم الباحثــة

هـدف التعـرف علـى أوجـه االتفـاق أو االخـتالف هذه الدراسات والبحوث عربيـة أم أجنبيـة، وذلـك ب
بــــين أهــــداف ومتغيــــرات الدراســــات والبحــــوث الســــابقة وبــــين أهــــداف ومتغيــــرات الدراســــة الحاليــــة، 
ومحاولــة االســتفادة مــن هــذه الدراســات والبحــوث فــى اختيــار العينــة، ووضــع التصــميم التجريبــى، 

  . ات البحث، وصياغة الفروض وتفسير النتائجإجراءوتحديد 
وألن الدراســة الحاليــة هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر تــدريس برنــامج مقتــرح فــى الهندســة 

الهندســى واختــزال قلــق حــل  اإلبــداعباســتخدام الكمبيــوتر التعليمــى متعــدد الوســائط علــى تنميــة 
تم تقسيم الدراسـات والبحـوث السـابقة لذا فقد ، يةعداداإلالمشكلة الهندسية لدى تالميذ المرحلة 

  :محاور اآلتيةلل وفقاً 
 تناولت تدريس الرياضيات باستخدام الكمبيوتروبحوث دراسات  : ور األولـالمح. 

 حـــل  مهـــارات دراســـات وبحـــوث تناولـــت تـــدريس الرياضـــيات وتنميـــة:  ور الثـــانىـالمحـــ
  .  المشكلة

 اإلبداعتناولت تدريس الرياضيات وتنمية وبحوث دراسات :  ور الثالثـالمح.  
 تناولت تدريس الرياضيات واختزال القلقوبحوث سات درا : رابعور الـالمح. 

  مــــن  ناولــــت تـــدريس الرياضـــيات وتنميـــة كـــلدراســـات وبحـــوث ت :المحـــور الخـــامس
  .اإلبداعمهارات حل المشكلة و 

 دراســات وبحــوث تناولــت تــدريس الرياضــيات وتنميــة مهــارات حــل : المحــور الســادس
   .قلقالالمشكلة واختزال 

  

  ت تدريس الرياضيات باستخدام الكمبيوترـوث تناولـات وبحـدراس: ور األول ــالمح
  

 ):١٩٩١(  Yusufدراسة   )١

لوجـو الهدفت هذه الدراسـة إلـى معرفـة أثـر اسـتخدام التـدريس القـائم علـى اسـتخدام لغـة 
الخــط  –الشــعاع  –النقطــة ( مقارنــة بالطريقــة التقليديــة علــى فهــم التالميــذ للمفــاهيم الهندســية 
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هندسة، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن وعلى اتجاههم نحو تعلم ال)  المستقيمة القطعة –المستقيم 
ـــم تقســـيمهم إ اً تلميـــذ)  ٦٧ (  إحـــداهمالـــى مجمـــوعتين وتلميـــذة مـــن الصـــفين الســـابع والثـــامن ت

بـــين مجمـــوعتى  إحصـــائياً النتـــائج عـــن وجـــود فـــرق دال  أســـفرتو  ،تجريبيـــة واألخـــرى ضـــابطة
البعدى  التطبيق فى ) التى درست باستخدام لغة اللوجو ( الدراسة لصالح المجموعة التجريبية

 بصــفة عامــة لمفــاهيم الهندســية وكــذلك فــى اتجاهــات التالميــذ نحــو تعلــم الرياضــياتالختبــار ا
إلـى أن تالميـذ المجموعـة التجريبيـة لـديهم تصـور  نتائجال أشارتوالهندسة بصفة خاصة، كما 

  .عقلى أفضل فى المفاهيم الهندسية األربعة
  

 ):١٩٩٥(دراسة طالل شعبان   )٢

الكمبيوتر والحقائــب بــهــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام مــدخلى التــدريس 
، وتكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن يــــةعداداإلالتعليميــــة فــــى تــــدريس هندســــة التحــــويالت بالمرحلــــة 

ـــذاً ) ١٧١( ـــم تقســـي تلمي ـــذة ت ـــى ثـــالث مجموعـــات،وتلمي ـــان  مهم إل  إحـــداهمامجموعتـــان تجريبيت
 ، رســت باســتخدام الكمبيــوتر كمســاعد تعليمــى واألخــرى درســت باســتخدام الحقائــب التعليميــةد

مــن  النتــائج عــن فعاليــة اســتخدام كــل أســفرتو ومجموعــة ضــابطة درســت بالطريقــة التقليديــة، 
لتحـويالت لتالميـذ الصـف الكمبيوتر كمسـاعد تعليمـى والحقائـب التعليميـة فـى تـدريس هندسـة ا

  .ىعداداإلالثانى 
  

 ):١٩٩٦(  Stansberryدراسة   )٣

تقليديــة  إحــداهماهــدفت الدراســة إلــى معرفــة أثــر اســتخدام طــريقتين مختلفتــين فــى التــدريس 
علـى تحصــيل )  الطريقـة االسـتقرائية، بــرامج الكمبيـوتر، العمـل الجمــاعى( واألخـرى غيـر تقليديــة 

تـــم تقســـيمهم إلـــى  اً ذتلميـــ) ٢٠٤(واتجـــاههم نحـــو الهندســـة، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن التالميـــذ 
واألخــرى درســت  ،اً تلميــذ)  ٩٩ (الطريقــة التقليديــة واشــتملت علــى درســت ب إحــداهمامجمــوعتين 

 إحصـائياً نتائج الدراسة عن وجود فرق دال  أسفرت، و اً تلميذ)  ١٠٥ (وبها بالطرق غير التقليدية 
و دراســة الهندســة بــين متوســطى درجــات مجمــوعتى الدراســة فــى التطبيقــات الهندســية واالتجــاه نحــ

  .حدى الطرق غير التقليديةالتى درست باستخدام إ لصالح المجموعة
  

  ):٢٠٠٠( دراسة أمل الشحات   )٤

هدفت الدراسـة إلـى دراسـة فاعليـة اسـتخدام الكمبيـوتر فـى تـدريس الرياضـيات بالمرحلـة 
راسة ، ودىعداداإلعادة صياغة وحدة من مقرر الهندسة بالصف األول من خالل إ يةعداداإل
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ــيم بمســاعدة الكمبيــوتر علــى تحصــيل التالميــذ، )  ٥٨ (وتكونــت عينــة الدراســة مــن  أثــر التعل
 إحـــداهماتـــم تقســـيمهم إلـــى مجمـــوعتين متكـــافئتين  ىعـــداداإلمـــن تالميـــذ الصـــف األول  اً تلميـــذ

 أســـفرتو درســـت باســـتخدام الكمبيـــوتر واألخـــرى ضـــابطة درســـت بالطريقـــة التقليديـــة،  تجريبيـــة
ــيم  أشــارتالكمبيــوتر فــى تــدريس الرياضــيات، كمــا  عليــة اســتخدامالنتــائج عــن فا إلــى أن التعل

فــى مـــادة  ىعــداداإلبمســاعدة الكمبيــوتر لــه تــأثير كبيــر علـــى تحصــيل تالميــذ الصــف األول 
  .الهندسة
  

 ):٢٠٠٠(  Brownدراسة   )٥

التعلــيم المســاعدة بــالكمبيوتر علــى هــدفت الدراســة إلــى بحــث التــأثير األكــاديمى لبــرامج 
ـــ ـــذ الصـــفوف األوليـــة والمتوســـطة بإدريس الرياضـــيات، وتضـــمنت عينـــة الدراســـة تالت حـــدى مي

) ١٠٠(لغـت عينـة الدراسـة حـوالى المـدارس العامـة بمدينـة كبيـرة فـى شـمال كاليفورنيـا، حيـث ب
تجريبيــة درســت باســتخدام برنــامج التعلــيم  إحــداهما مجمــوعتين تقريبــا، تــم تقســيمهم إلــى اً تلميــذ

وتر، واألخرى ضـابطة لـم تـدرس باسـتخدام البرنـامج، وقـد تـم تصـميم البرنـامج المساعد بالكمبي
مــــن المفــــاهيم األوليــــة وحتــــى  المســــاعد بــــالكمبيوتر بحيــــث يتضــــمن تــــدريس الرياضــــيات بــــدءاً 

نتـــائج الدراســـة عـــن ارتفـــاع  أســـفرتالمفـــاهيم المتقدمـــة فـــى الجبـــر والهندســـة للمـــدارس العليـــا، و 
رياضــيات بالنســبة للتالميــذ الــذين درســوا باســتخدام البرنــامج التحصــيل األكــاديمى فــى مــادة ال

  .مقارنة بالتالميذ الذين درسوا الرياضيات من غير البرنامج
  

 ):٢٠٠١( دراسة على سرور   )٦

اسـتخدام الكمبيـوتر كمسـاعد تعليمـى  أسـلوبهدفت الدراسة إلى دراسة فاعلية اخـتالف 
حل المشكالت الهندسية لدى تالميذ الصف  فى تنمية مستويات التفكير الهندسى والقدرة على

ـــانى  ـــة الدراســـة مـــن ىعـــداداإلالث ـــى ) ١٢٠(، وتكونـــت عين ـــم تقســـيمهم إل ـــذة ت مجمـــوعتين تلمي
المعلـــم الخـــاص الكمبيـــوترى واألخـــرى درســـت  أســـلوب درســـت باســـتخدام إحـــداهما تجـــريبيتين
يــــوتر، ومجموعــــة بــــأدوار المعلــــم بمســــاعدة الكمب التــــدريب والمــــران مســــبوقاً  أســــلوبباســــتخدام 

 أســلوبنتــائج الدراســة إلــى أن كــال مــن  أشــارتو  ضــابطة درســت باســتخدام الطريقــة المعتــادة،
بــأداء المعلــم يســاعد علــى تنميــة  التــدريب والمــران مســبوقاً  أســلوبالمعلــم الخــاص الكمبيــوترى و 
 النتـــائج أن أوضـــحتبطريقـــة أفضـــل مـــن الطريقـــة المعتـــادة، كمـــا  مســـتويات التفكيـــر الهندســـى
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التـدريب  سـلوبأل المعلم الخاص الكمبيوترى أكثـر فاعليـة مـن اسـتخدام الكمبيـوتر وفقـاً  سلوبأ
  .بأداء المعلم فى تنمية قدرات التالميذ على حل المشكالت الهندسية والمران مسبوقاً 

  

 ):٢٠٠١(  Baharvand دراسة   )٧

التالميـــذ برنـــامج الراســـم الهندســـى علـــى أداء  هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر اســـتخدام
وتكونت عينـة  واتجاههم نحو تعلم المفاهيم الهندسية وذلك مقارنة بالتدريس بالطريقة التقليدية،

 إحــداهمامــن تالميــذ الصــف الســابع تــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين  اً تلميــذ)  ٥٠ (الدراســة مــن 
رسـت دسم الهندسـى، واألخـرى ضـابطة درست المفاهيم الهندسية باستخدام برنامج الراتجريبية 

نتــــائج الدراســــة عــــن وجــــود فــــرق دال  أســــفرتو نفــــس المفــــاهيم الهندســــية بالطريقــــة التقليديــــة، 
ســة لصــالح المجموعــة التجريبيــة فــى التطبيــق البعــدى الختبــار بــين مجمــوعتى الدرا إحصــائياً 

نتائج الدراسـة إلـى أن برنـامج  أشارتلمفاهيم الهندسية وفى اتجاه التالميذ نحو الهندسة، كما ا
  .يةعداداإلم الهندسى يعد أداة فعالة فى تعليم وتعلم الهندسة فى المرحلة الراس

  

 ):٢٠٠١(  Gaedderrt دراسة  )٨

هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة برامج التعليم المـدار بـالكمبيوتر المسـتخدمة فـى تـدريس 
ظــام لتالميــذ المــدارس العليــا باســترتيجية التــدريس التقليــدى، واســتخدمت الدراســة نالرياضــيات 

ضـــابطة درســـت مقـــرر الجبـــر  إحـــداهماالتصـــميم التجريبـــى القـــائم علـــى اســـتخدام مجمـــوعتين 
درست نفس المقرر باسـتخدام بـرامج الكمبيـوتر،  تجريبيةوالهندسة بالطريقة التقليدية، واألخرى 

النتائج أن نظام التعليم المدار بـالكمبيوتر يعـد طريقـة فعالـة فـى تـدريس الرياضـيات  أوضحتو 
  .ميذ المدارس العليالدى تال
 ):٢٠٠٤( محمد الشمرانى  دراسة  )٩

هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى فاعليـة اسـتخدام برمجيـة وسـائط متعـددة فـى تـدريس  
وعلــــى )  المؤجــــل (والمرجــــأ )  الفــــورى (الهندســــة الفراغيــــة علــــى تحصــــيل الطــــالب البعــــدى 

وتكونــت عينـــة  الفراغيــة،اتجاهــات طــالب مجمــوعتى البحـــث البعديــة والمرجــأة نحــو الهندســـة 
ــ)  ١٧٩ ( الدراســة مــن  تــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين مــن طــالب الصــف الثــانى الثــانوى اً طالب

درست بالطريقة  واألخرى ضابطة باستخدام برمجية الوسائط المتعددة درست تجريبية إحداهما
سـة لصـالح الدرا بين مجموعتى إحصائياً وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال  ،المعتادة
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البعدى، وفى االختبار التحصيلى المرجـأ  ىالتحصيل االختبار كل من المجموعة التجريبية فى
  .وكذلك فى االتجاه نحو الهندسة الفراغية

   

 ):٢٠٠٤( دراسة هشام عبد العال  )١٠

هــــان ر هــــدفت الدراســــة إلــــى قيــــاس فعاليــــة برنــــامج حاســــوبى مقتــــرح لتنميــــة مهــــارات الب
تلميـــذة مـــن تلميـــذات )  ٦٠ (هندســـة، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن والتحصـــيل فـــى ال الرياضـــى

درســـت  تجريبيـــة إحـــداهما تـــم تقســـيمهم إلـــى مجمـــوعتين متكـــافئتين ،ىعـــداداإلالصـــف الثـــانى 
نتـــائج  أســـفرتو ، درســـت بالطريقـــة التقليديـــة واألخـــرى ضـــابطة ،باســـتخدام البرنـــامج الحاســـوبى

تعلـــيم بمســـاعدة الحاســـوب فـــى تنميـــة مهـــارات الدراســـة عـــن فعاليـــة الوحـــدة التجريبيـــة المعـــدة لل
  .فى الهندسة البرهان الرياضى فى الهندسة وكذلك فى تنمية القدرة على التحصيل

  

 ):٢٠٠٦( دراسة يوسف عبد المنعم  )١١

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى فاعليــة تــدريس برنــامج مقتــرح فــى الرياضــيات 
مهارات حل المسـائل اللفظيـة لـدى التالميـذ الصـم  باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة لتنمية

بالمرحلة االبتدائية، وأجريـت الدراسـة علـى عينـة مـن تالميـذ الصـف الثـامن االبتـدائى بمـدارس 
ـــى مجمـــوعتين األمـــل للصـــم ـــم تقســـيمهم إل ـــذ ٨( تجريبيـــة وعـــددها  إحـــداهما ت درســـت )  تالمي

درســـــت بالطريقـــــة )  تالميـــــذ ١٠( وعـــــددها  واألخـــــرى ضـــــابطة باســــتخدام البرنـــــامج المقتـــــرح،
تالميــــذ المجموعــــة  النتــــائج عــــن تفــــوق تالميــــذ المجموعــــة التجريبيــــة علــــى أســــفرتو التقليديــــة، 

ككـل وفـى المهـارات الرئيسـية المكونـة لهـا،  الضابطة فى اختبار مهارات حل المسـائل اللفظيـة
تقــويم الحــل،  التخطــيط للحــل وتنفيــذه، ومهــارات وهــى مهــارات فهــم وتحليــل المســألة، ومهــارات

  .وحل المسائل اللفظية ككل
  

  :ات المحـور األول ـتعقيب على دراس »
  

تناولـــــت تـــــدريس  التـــــى لدراســـــات والبحـــــوث الســـــابقةل مـــــن خـــــالل اســـــتعراض الباحثـــــة
  :الرياضيات باستخدام الكمبيوتر تبين ما يلى 

ــــوتر واســــتخدام  -١ ــــة اســــتخدام الكمبي ــــين فاعلي قارنــــت بعــــض هــــذه الدراســــات والبحــــوث ب
الدراسـات تفـوق المجموعـات التـى تـدرس  أثبتـتالتقليديـة فـى التعلـيم والـتعلم، وقـد  سـاليباأل

 Gaeddert باســــتخدام الكمبيــــوتر عــــن تلــــك التــــى تــــدرس بالطريقــــة التقليديــــة مثــــل دراســــة
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 دراســـــةو  ،)١٩٩٦( Stansberry دراســـــة، و )١٩٩١( Yusuf دراســـــةو  ،)٢٠٠١(
Baharvand )٢٠٠١(.  

ـــد مـــن أثبتـــت -٢ ـــدريس ســـات والبحـــوث أن الدرا العدي ـــوتر المســـتخدمة فـــى ت لبـــرامج الكمبي
طـالل  مختلفـة مثـل التحصـيل كمـا فـى دراسـةعلـى نـواتج الـتعلم اليجـابي تـأثير إالرياضيات 

دراســــة و  ،)٢٠٠٠( Brown دراســــةو  ،)٢٠٠٠(أمــــل الشــــحاتدراســــة و  ،)١٩٩٥( شــــعبان
ـــــد العـــــال  دراســـــةو  ،)٢٠٠٤( محمـــــد الشـــــمرانى ـــــدر )٢٠٠٤ (هشـــــام عب ـــــى حـــــل ، والق ة عل

، )٢٠٠٦(يوســف عبــد المــنعم  دراســةو  ،)٢٠٠١(علــى ســرور  ت كمــا فــى دراســةالمشــكال
ات التفكيـر ، ومسـتوي)٢٠٠٤( هشـام عبـد العـال كمـا فـى دراسـة ومهارات البرهان الرياضـى
كمــا فــى ، وكــذلك تنميــة المفــاهيم الهندســية )٢٠٠١(علــى ســرور  الهندســى كمــا فــى دراســة

يجابيــة ، وتنميــة االتجاهــات اإل)٢٠٠١( Baharvandة دراســو  ،)١٩٩١( Yusufدراســة 
، )١٩٩٦(  Stansberry  دراســةو  ،)١٩٩١( Yusufكمــا فــى دراســة  نحــو الهندســة

 .)٢٠٠٤(دراسة محمد الشمرانىو  ،)٢٠٠١( Baharvandدراسة و 

فـى العينـات المنهج التجريبى كمنهج للبحث، إال أنها اختلفـت الدراسات السابقة اتبعت  -٣
  .من المرحلة االبتدائية وحتى الثانويةالمستخدمة 

تتشــابه الدراســة الحاليــة مــع دراســات هــذا المحــور فــى أنهــا اســتخدمت بــرامج الكمبيــوتر  -٤
واختـزال  اإلبـداع، بينما تختلـف عنهـا فـى تنميـة ) مواد المعالجة التجريبية( متعدد الوسائط 

  .قلق حل المشكلة الهندسية

 :فى النقاط التالية لدراسات السابقةنواحى االستفادة من ا إبرازيمكن  -٥

 وضع تصور عام لمفهوم الوسائط المتعددة. 

  هــا والمتمثلــة فــى ٕانتاجو  ]تصــميم مــواد المعالجــة التجريبيــة [بنــاء البرنــامج المقتــرح
 .برنامج الكمبيوتر متعدد الوسائط

  

انىـالمح ة مھـوث تناولـات وبحـدراس : ور الث يات وتنمي دريس الرياض لـت ت  ارات ح
  المشكلة

   

                 ):١٩٩٤(  سيدهم عايدةدراسة   )١

تنميــة قــدرات التلميــذات فــى حــل المســائل اللفظيــة باســتخدام  هــدفت هــذه الدراســة إلــى
ـــدائى بســـلطنة عمـــان،  ـــدى مجموعـــة مـــن تلميـــذات الصـــف الســـادس االبت الرســـم التوضـــيحى ل
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 ســادس االبتــدائى، وأســفرتلميــذات الصــف المــن ت تلميــذة)  ٢٨( وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
ـــة قـــدرات التلميـــذات لحـــل  أســـلوبالدراســـة عـــن فاعليـــة اســـتخدام  الرســـم التوضـــيحى فـــى تنمي

  .المسائل اللفظية المرتبطة بالكسور العشرية
 ):١٩٩٤( دراسة عبد المجيد عبد العزيز   )٢

قيــاس أثــر اســتخدام نمــوذج ليســتر لحــل المشــكالت علــى أداء  هــدفت هــذه الدراســة إلــى 
وتكونت عينـة الدراسـة مـن زهرى فى حل المشكالت الهندسية، األ ىعداداإليذ الصف الثانى تالم

عتين تــــم تقســــيمهم إلــــى مجمــــو  ،زهــــرىاأل ىعــــداداإلمــــن تالميــــذ الصــــف الثــــانى  تلميــــذاً )  ٧٠ (
، واألخــرى ضــابطة باســتخدام نمــوذج ليســتر لحــل المشــكالت تدرســتجريبيــة  إحــداهمامتكــافئتين 

وجـود فـرق بـين المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة  الدراسة عن قليدية، وأسفرتبالطريقة الت تدرس
، مما يؤكد فاعلية استخدام نمـوذج فى حل المشكالت الهندسية وذلك لصالح المجموعة التجريبية

  .ليستر فى حل المشكالت الهندسية
 ):١٩٩٤(  Maدراسة   )٣

س المعـــدل بالوســائط المتعـــددة مقارنـــة التــدريس التقليـــدى والتــدري هــدفت هــذه الدراســـة إلــى
علــــى تحصــــيل حــــل المشــــكلة الرياضــــية والمعتقــــدات الرياضــــية لــــدى عينــــة مــــن تالميــــذ الصــــف 

تــــم تقســــيمهم إلــــى مجمــــوعتين متكــــافئتين  اً تلميــــذ)  ٩٠ (وتكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن الســــادس، 
درسـت حـل ضابطة درست حل المشكلة الرياضـية بالطريقـة التقليديـة، واألخـرى تجريبيـة  إحداهما

 إحصـائياً الدراسـة عـن عـدم وجـود فـرق دال  أسـفرتالمشكلة الرياضـية بنظـام الوسـائط المتعـددة، و 
بــين مجمــوعتى الدراســة فــى التطبيــق البعــدى لكــل مــن اختبــار حــل المشــكلة الرياضــية وكــذلك فــى 

  .   المعتقدات الرياضية لدى التالميذ
                                                                    

 ):١٩٩٨( دراسة عبد رب النبى   )٤

بنـــاء اســـتراتيجية مقترحـــة لتنميـــة بعـــض المهـــارات الالزمـــة لحـــل  هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى
ثـــانوى، وتكونـــت عينـــة وأثرهـــا علـــى التحصـــيل لـــدى طـــالب الصـــف األول ال المشـــكالت الهندســـية

ى تــــم تقســــيمهم إلــــى مجمــــوعتين مــــن طــــالب الصــــف األول الثــــانو  طالبــــاً  ) ١١٨( الدراســــة مــــن 
تـــدرس بالطريقــــة واألخـــرى ضــــابطة  مقترحــــة،التـــدرس باســــتخدام االســـتراتيجية تجريبيــــة  إحـــداهما

نتــائج الدراســة إلــى تفــوق طــالب المجموعــة التجريبيــة علــى طــالب المجموعــة  أشــارتالتقليديــة، و 
، المهـــارات التطبيقيـــة، دائيـــةالمهـــارات الكيفيـــة، المهـــارات اآل( الضـــابطة فـــى المهـــارات الهندســـية 
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ـــة ، ممـــا يؤكـــد علـــى ) مهـــارات حـــل المشـــكالت، المهـــارات المتعلقـــة بالشـــكل، والمهـــارات المنطقي
    .فاعلية االستراتيجية المقترحة فى نمو المهارات الهندسية

 ):٢٠٠٣( شفيق  دراسة بهيرة  )٥

الـتعلم باسـتراتيجية  حـل المشـكالت الهندسـية بحـث أثـر تـدريس هدفت هذه الدراسة إلـى
 لمهارات حل المشكالت الهندسـية، يةعداداإلتقان فى مستوى أداء تالميذ المرحلة التعاونى لإل

تـم تقسـيمهم  ،ىعـداداإلمـن تلميـذات الصـف األول  تلميـذة)  ٧٦( وتكونت عينـة الدراسـة مـن 
خرى واأل تقان،التعلم التعاونى لإلتجريبية درست الهندسة باستراتيجية  إحداهماإلى مجموعتين 

نتـــائج الدراســـة عـــن تفـــوق تالميـــذ  أســـفرتضـــابطة درســـت نفـــس المقـــرر بالطريقـــة المعتـــادة، و 
 الضــابطة فــى التطبيــق البعــدى الختبــار مهــارات التجريبيــة علــى تالميــذ المجموعــة المجموعــة

 ₋نشـاء خطـة لحلهـا مهـارة تحديـد المشـكلة وإ  ₋ مهـارة فهـم المشـكلة( حل المشكالت الهندسـية 
  ).حل المشكلة ككل ₋تقويم الحل مهارة  ₋طة الحل تنفيذ خمهارة 

                                                                                                  

 ):٢٠٠٥( دراسة محمد أبوالفتوح   )٦

فاعليــة اســتخدام اســتراتيجية االستقصــاء التعــاونى فــى  بحــث هــدفت هــذه الدراســة إلــى
ارات حل المسائل اللفظية لدى تالميذ المرحلـة االبتدائيـة، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن تنمية مه

تم تقسـيمهم إلـى مجمـوعتين متكـافئتين  ،من تالميذ الصف الخامس االبتدائى اً تلميذ)  ١٢٠( 
اســتراتيجية االستقصــاء التعــاونى واألخــرى ضــابطة درســت  تجريبيــة درســت باســتخدام إحــداهما

التجريبيـة علـى تالميــذ  نتـائج الدراسـة عـن تفـوق تالميـذ المجموعـة أسـفرتة، و بالطريقـة المعتـاد
لكـل مـن اختبـار مهـارات حـل المسـائل اللفظيـة ككـل  الضابطة فـى التطبيـق البعـدى المجموعة

 بـين تنميـة إيجـابىارتباط  الدراسة إلى وجود أشارتوكذلك فى االختبار التحصيلى ككل، كما 
والتحصيل الدراسى فى الرياضيات لـدى تالميـذ الصـف الخـامس  مهارات حل المسائل اللفظية

  .االبتدائى
  

  :ات المحـور الثانى ـتعقيب على دراس »
  

تناولـــــت تـــــدريس  التـــــى لدراســـــات والبحـــــوث الســـــابقةل مـــــن خـــــالل اســـــتعراض الباحثـــــة
  :تبين ما يلى  وتنمية مهارات حل المشكلةالرياضيات 

بصــفة  مهــارات حــل المشــكلة الرياضــيةتنميــة اهتمــت بعــض هــذه الدراســات والبحــوث ب -١
 دراسة محمد أبو الفتوحو  ،)١٩٩٤(Ma  دراسةو  ،)١٩٩٤( سيدهم عامة مثل دراسة عايدة



 الدراسات السابقة ------ -------------------------------------------------------------- انىالفصل الث

 ١٩

 شــفيق بهيــرة، و )١٩٩٤( عبــد المجيــد عبــد العزيــز، بينمــا اهتمــت دراســة كــل مــن )٢٠٠٥(
  . حل المشكلة الهندسية بتنمية مهارات )٢٠٠٣(

 األســاليباليــة بعــض المــداخل المقترحــة أو ن فعكشــفت جميــع دراســات هــذا المحــور عــ -٢
 Maدراسـة  أشـارترياضـية، فـى حـين حل المشكلة ال التدريسية فى تنمية مهارات والنماذج

إلى عدم وجود فرق بين التدريس بالطريقة التقليديـة ونظـام الوسـائط المتعـددة فـى  )١٩٩٤(
 .حل المشكلة الرياضية تنمية مهارات

ة مـــع دراســـات هـــذا المحـــور فـــى أنهـــا اهتمـــت بتنميـــة مهـــارات حـــل تتشـــابه الدراســـة الحاليـــ -٣
ال قلـق حـل الهندسـى، وفـى اختـز  اإلبـداعالمشكلة الهندسية كعامل قد يسهم فـى تنميـة مهـارات 

، أنها اختلفت عنها فى أنهـا اسـتخدمت بـرامج الكمبيـوتر متعـدد الوسـائط الإ ،المشكلة الهندسية
 .حل المشكلة الهندسيةالهندسى واختزال قلق  بداعاإلبتنمية  أيضاوكذلك فى أنها اهتمت 

 :نواحى االستفادة من الدراسات السابقة فى النقاط التالية إبرازيمكن  -٤

 صياغة فروض الدراسة بصورة موجهة. 

 حل المشكلة الهندسية اختبار مهارات إعداد. 

  المستخدمة حصائيةاإل األساليبالتصميم التجريبى للبحث و .  

  التى توصلت إليها الدراسة الحاليةتفسير النتائج. 
  

  اإلبداعوث تناولت تدريس الرياضيات وتنمية ـات وبحـدراس:  لثور الثاـالمح
 

                 ):١٩٨٨( دراسة عبد العزيز البحيرى   )١

هدفت هذه الدراسة إلى بناء مدخل مقترح لتدريس أحد فروع الرياضـيات وهـى الهندسـة 
ــــى معتمــــداً  ــــذ ألاســــتخدام التال عل ــــر  ســــاليبمي ــــى التفكي ــــدرة عل ــــديهم الق ــــى تنمــــى ل ــــر الت التفكي

وتلميـذة بالمرحلـة المتوسـطة بالكويـت،  تلميـذاً )  ٣٦٥( االبتكارى، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن 
بين درجات المجموعة التجريبية  لدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيةوتوصلت نتائج ا

قة الفكرية واألصالة والمرونة وبصورة عامـة فـى التفكيـر قبل التجربة وبعدها فى كل من الطال
  .ى لصالح التطبيق البعدىاإلبداع

  

 ):١٩٩١( محبات أبو عميرة  دراسة  )٢
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علـى اسـتخدام التالميـذ  عطاء تصور مقترح لتدريس الهندسة معتمـداً هدفت الدراسة إلى إ 
( وتكونــت عينــة الدراســة مــن ى، اإلبــداعالقــدرة علــى التفكيــر  التفكيــر التــى تنمــى لــديهم ســاليبأل

ــــيم األساســــى)  ١٠٤ ــــة التعل ــــى  ،طالبــــة مــــن طالبــــات الصــــف التاســــع مــــن مرحل تــــم تقســــيمهم إل
تجريبيـة واألخـرى ضـابطة، وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـى أن هنـاك  إحـداهمامجموعتين متكافئتين 

ك فـى التحصــيل التجريبيـة والضـابطة لصــالح المجموعـة التجريبيـة وذلـ داال بـين المجمـوعتين فرقـاً 
فـــى حـــين أن الفـــروق بـــين  ،) الطالقـــة ₋المرونـــة  ₋األصـــالة  (ى اإلبـــداعوفـــى مهـــارات التفكيـــر 
  ).  الحساسية للمشكالت(  لة فى القدرة االبتكارية الفرعيةالمجموعتين لم تكن دا

  

 ):١٩٩٦(  حسندراسة محمد   )٣

نى فـى تـدريس هندسـة اسـتراتيجية الـتعلم التعـاو  هدفت الدراسة إلـى معرفـة أثـر اسـتخدام
 ٩٠( على التفكير االبتكـارى والتحصـيل، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن  ىعداداإلالصف األول 

اسـتراتيجية  درسـت باسـتخدام تجريبيـة إحـداهما متكـافئتين تـم تقسـيمهم إلـى مجمـوعتين تلميـذاً ) 
اسة عـن وجـود نتائج الدر  أسفرتو  ،درست بالطريقة التقليدية واألخرى ضابطةالتعلم التعاونى، 

 المجموعــة التجريبيــة فــى التحصــيل وفــى بــين مجمــوعتى الدراســة لصــالح إحصــائياً فــروق دالــة 
)  األصـالة –المرونـة  –الطالقـة الفكريـة  –الطالقـة اللفظيـة ( تنمية قدرات التفكير االبتكارى 

  .لمشكالتالحساسية لكال على حدة باستثناء قدرة 
  

 :)١٩٩٨( مصطفى عبد الحفيظ  دراسة  )٤

فــى الرياضــيات لــدى  اإلبــداعتصــميم اســتراتيجية تدريســية لتنميــة  هــدفت الدراســة إلــى
تلميـــذة مـــن تلميـــذات الصـــف )  ٨٤ (وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن  ،يـــةعداداإلتالميـــذ المرحلـــة 

تجريبيـــة درســـت باســـتخدام  إحـــداهما تـــم تقســـيمهم إلـــى مجمـــوعتين متكـــافئتين ىعـــداداإلالثـــانى 
وتوصــلت نتــائج الدراســة  ى ضــابطة درســت بالطريقــة المعتــادة،واألخــر  ،االســتراتيجية المقترحــة

ـــة  إلـــى  بـــين متوســـطى درجـــات تالميـــذ مجمـــوعتى الدراســـة لصـــالح إحصـــائياً وجـــود فـــروق دال
فـى الرياضـيات المدرسـية وذلـك فـى  اإلبـداعالمجموعة التجريبية فى التطبيـق البعـدى الختبـار 

يات، تكـوين الخروج عـن نمطيـة التفكيـر فـى الرياضـ ( فى القدرات الجزئية أيضاكلية و القدرة ال
عالقــات رياضــية، التعمــيم مــن مواقــف رياضــية خاصــة، حــل  إنتــاجوطــرح مشــكالت رياضــية، 

  ). مشكالت رياضية غير نمطية
  

 ):١٩٩٩( دراسة أحمد منصور   )٥
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المـدخل المعملـى، المـدخل ( ثالثـة مـداخل هـى  هدفت الدراسة إلى بحـث أثـر اسـتخدام
ى فـــى اإلبـــداعفـــى تحســـين مســـتوى التحصـــيل وتنميـــة التفكيـــر )  ى، ومـــدخل الكمبيـــوترالتعـــاون

وتلميـذة  تلميذاً )  ١٠٥( وتكونت عينة الدراسة من  الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية،
درســــت المجموعــــة ( تــــم تقســــيمهم إلــــى أربــــع مجموعــــات كالتــــالى ثــــالث مجموعــــات تجريبيــــة 

 لدراسة بالمدخل المعملـى، بينمـا درسـت المجموعـة التجريبيـة الثانيـةالتجريبية األولى موضوع ا
موضـــوع  التعـــاونى، فـــى حـــين درســـت المجموعـــة التجريبيـــة الثالثـــة موضـــوع الدراســـة بالمـــدخل
النتــائج  أســفرتو ومجموعــة ضــابطة درســت بالطريقــة المعتــادة،  ،) الدراســة بمــدخل الكمبيــوتر

  :عما يلى
 وكــذلك الطريقــة العاديــة إلــى تنميــة  ،مة فــى الدراســةالمســتخد الثالثــة تــؤدى المــداخل

 .تورانس للتفكير االبتكارى ى كقدرة عامة حسب اختباراإلبداعالتفكير 

  يختلــف تــأثير المــداخل المســتخدمة فــى هــذه الدراســة علــى التحصــيل فــى الرياضــيات
خل مد -المدخل التعاونى  (ى حسب الترتيب التالى اإلبداعالمدرسية وتنمية التفكير 

  ). المدخل المعملى -الكمبيوتر 
  

 ):٢٠٠١( دراسة طالل شعبان   )٦

ظهـار ام تكنولوجيـا الوسـائط المتعـددة إلالتعـرف علـى فعاليـة اسـتخد هدفت الدراسة إلـى
علــــى التفكيــــر االبتكــــارى والتحصــــيل  البعــــدين الثــــانى والثالــــث فــــى حــــالتى الســــكون والحركــــة

بيــة شــعبة الرياضــيات، وتكونــت عينــة الدراســة واالتجاهــات نحــو الرياضــيات لطــالب كليــة التر 
بكليـــة التربيـــة، تـــم  شـــعبة الرياضـــياتوطالبـــة مـــن طـــالب الفرقـــة الرابعـــة  طالبـــاً )  ٣٢( مـــن 

/ الثـــانى( مجمـــوعتى مســـتوى البعـــد كمتغيـــر  تـــوزيعهم علـــى أربـــع مجموعـــات تجريبيـــة متكافئـــة
نتــائج الدراســة عــن  أســفرتو ، ) الحركــة/ الســكون( ، ومجمــوعتى نمــط التقــديم كمتغيــر) الثالــث

فـــــى كـــــل مـــــن االختبـــــار كمتغيـــــر  البعـــــد مجمـــــوعتى مســـــتوىبـــــين  إحصـــــائياً وجـــــود فـــــرق دال 
 ومقيــاس االتجاهــات نحــو الرياضــيات وذلــك لصــالح التحصــيلى، واختبــار التفكيــر االبتكــارى،

 إحصـائياً النتـائج إلـى عـدم وجـود فـرق دال  أشارتمجموعة طالب مستوى البعد الثالث، بينما 
فــــى كــــل مــــن االختبــــار التحصــــيلى، واختبــــار التفكيــــر ين مجمــــوعتى نمــــط التقــــديم كمتغيــــر بــــ

  .ومقياس االتجاهات نحو الرياضيات االبتكارى،
  

 ):٢٠٠٤( أحمد عبد السالم  دراسة  )٧
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علـى  هدفت الدراسة إلى قياس مدى أثـر اسـتخدام الـتعلم التعـاونى فـى تـدريس الهندسـة
، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ىعـــداداإليـــذ الصـــف الثـــانى ى لـــدى تالماإلبـــداعتنميـــة التفكيـــر 

 باسـتخدام الـتعلم التعـاونى درسـت تجريبيـة إحـداهماتم تقسـيمهم إلـى مجمـوعتين  تلميذاً ) ١٢٨(
نتـــائج الدراســـة عـــن وجـــود فــــرق دال  أســـفرتو ، درســـت بالطريقـــة التقليديـــة واألخـــرى ضـــابطة

ختبــار ال التطبيــق البعــدى ريبيــة فــىالمجموعــة التج بــين مجمــوعتى الدراســة لصــالح إحصــائياً 
التغلــب علــى نمطيــة التفكيــر الهندســى (  مكوناتــه الفرعيــة فــى أيضــا، و ككــل ىاإلبــداعالتفكيــر 

عالقـــات هندســـية جديـــدة والقـــدرة علـــى التعمـــيم مـــن  ٕانتـــاجوتكـــوين وطـــرح مشـــكالت هندســـية و 
      .كل على حدة)  مواقف هندسية خاصة وحل مشكالت هندسية غير نمطية

 ):٢٠٠٥(   Mann دراسة  )٨

الرياضــــى لــــدى تالميــــذ المــــدارس  اإلبــــداعالتعــــرف علــــى قــــدرات  هــــدفت الدراســــة إلــــى
) ٨٩(نمـاط، وتكونـت العينـة مـن حـل المشـكالت وٕايجـاد األ أسـلوبالمتوسطة وذلـك باسـتخدام 

، واســتخدمت الدراســة األدوات Suburban Connecticutبالصــف الســابع بمدرســة  اً تلميــذ
يـــة فـــى الرياضـــيات، واختبـــار التحصـــيل فـــى مـــادة الرياضـــيات، اإلبداعار القـــدرة اختبـــ: اآلتيـــة

 إحصــائياً النتــائج عــن وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة  أســفرتومقيــاس االتجــاه نحــو الرياضــيات، و 
  .من التحصيل الرياضى واالتجاه نحو مادة الرياضيات الرياضى وكل اإلبداعبين 

  

 ):٢٠٠٦(  .Kwon et.al دراسة  )٩

الدراســـة إلــى بحـــث أثــر تطـــوير برنــامج لصـــقل التفكيــر التباعـــدى فــى الرياضـــيات  هــدفت
بالصـــف  اً تلميـــذ)  ٣٩٨ (كونـــت عينـــة الدراســـة مـــن القـــائم علـــى المشـــكالت مفتوحـــة النهايـــة، وت

التطبيــــق القبلــــى والبعــــدى  أســــلوب، وتــــم اســــتخدام Seoulالســــابع بالمــــدارس المتوســــطة بمدينــــة 
مهــارات التفكيــر التباعــدى األساســية وذلــك مــن خــالل المشــكالت  لالختبــارات المســتخدمة لقيــاس

النتـائج إلـى أن أداء تالميـذ المجموعـة التجريبيـة أفضـل مـن أداء تالميـذ  أشـارتمفتوحة النهاية، و 
والتـــى  المجموعـــة الضـــابطة بشـــكل عـــام فـــى كـــل مكـــون مـــن مكونـــات مهـــارات التفكيـــر التباعـــدى

المواقــف مفتوحــة النهايــة فــى  أســلوبمــا تقتــرح الدراسـة أن الطالقــة والمرونــة واألصــالة، ك تتضـمن
  .ىالرياض اإلبداعمكانيات وتحسين الستكشاف اإل تدريس الرياضيات يمكن أن يكون مجاالً 

  

  : ثـثالات المحـور الـب على دراسـتعقي »
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تناولـــــت تـــــدريس  التـــــى لدراســـــات والبحـــــوث الســـــابقةل مـــــن خـــــالل اســـــتعراض الباحثـــــة
   : تبين ما يلى  بداعاإلالرياضيات وتنمية 

مثـــل  ىاإلبـــداعبعـــض الدراســـات فاعليـــة اســـتخدام الكمبيـــوتر فـــى تنميـــة التفكيـــر  أثبتـــت -١
 .)٢٠٠١(دراسة طالل شعبان و  ،)١٩٩٩( دراسة أحمد منصور

 األســاليبكشـفت بعــض دراســات هـذا المحــور عــن فعاليــة بعـض المــداخل المقترحــة أو  -٢
دراســـة و  ،)١٩٨٨( د العزيـــز البحيـــرىعبـــســـة امثـــل در  اإلبـــداعالتدريســـية فـــى تنميـــة قـــدرات 

بعـض  ، بينمـا اهتمـت)١٩٩٨( دراسـة مصـطفى عبـد الحفـيظو  ،)١٩٩١( محبـات أبـوعميرة
دراسـة و  ،)١٩٩٦( يجية الـتعلم التعـاونى مثـل دراسـة محمـد حسـندراسـات باسـتخدام اسـترتال
 .)٢٠٠٤( دراسة أحمد عبد السالمو  ،)١٩٩٩( حمد منصورأ

حــل  أســلوبام مــن خــالل اســتخد اإلبــداعمكانيــة تنميــة إلــى إبعــض الدراســات  أشــارت -٣
 .)٢٠٠٥( Mannودراسة  ،)٢٠٠٦( .Kwon et.alالمشكالت مثل دراسة 

كقــدرة نوعيــة بينمــا اهتمــت دراســة عبــد العزيــز  اإلبــداعاهتمــت جميــع الدراســات بتنميــة  -٤
  .كقدرة عامة اإلبداعبتنمية  )١٩٩٩(، ودراسة أحمد منصور )١٩٨٨( البحيرى

بــرامج الكمبيــوتر  تشــابه الدراســة الحاليــة مــع دراســات هــذا المحــور فــى أنهــا اســتخدمتت -٥
دراســة و  ،)١٩٩٩( ى مثــل دراســة أحمــد منصــوراإلبــداعميــة التفكيــر متعــدد الوســائط فــى تن

، إال أنها اختلفت عنها فـى العينـة المسـتخدمة وهـى تالميـذ المرحلـة )٢٠٠١(طالل شعبان 
 .باختزال قلق حل المشكلة الهندسية أيضاتمت وكذلك فى أنها اه يةعداداإل

 :نواحى االستفادة من الدراسات السابقة فى النقاط التالية إبرازيمكن  -٦

 صياغة فروض الدراسة بصورة موجهة. 

  الهندسى اإلبداعوضع تصور عام لمفهوم                       . 

 الهندسى اإلبداعاختبار  إعداد.  

  المستخدمة حصائيةاإل ألساليباالتصميم التجريبى للبحث و .   
    

     قلقالواختزال  ت تدريس الرياضياتـوث تناولـات وبحـدراس : رابعور الـالمح
  ):١٩٩٧(يظ عادل الباز وصالح عبد الحف دراسة )١

المعرفـــى لكـــل مـــن المعلـــم  ســـلوبهـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر التفاعـــل بـــين األ       
س المفــــاهيم وأثــــره علــــى اكتســــاب المفــــاهيم الهندســــية والطالــــب وبعــــض اســــتراتيجيات تــــدري
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، وتكونــت عينــة الدراســة مــن ىعــداداإلواختــزال القلــق الهندســى لــدى تالميــذ الصــف األول 
مــنهم ثالثــة ذوى  ىعــداداإلللصــف األول  ســتة معلمــين يقومــون بتــدريس مــادة الرياضــيات

عينـــة الدراســـة معرفـــى معتمـــد، كمـــا تضـــمنت  أســـلوبمعرفـــى مســـتقل وثالثـــة ذوى  أســـلوب
وطالبــة تــم تقســيمهم إلــى ثــالث مجموعــات حيــث درســت المجموعــة األولــى  طالبــاً ) ٢٤٨(

التوصــــيف، وتــــم التــــدريس للمجموعــــة الثانيــــة باســــتخدام  ₋باســــتخدام اســــتراتيجية التمثيــــل 
 أشــارتو  بالطريقــة العاديــة، بينمــا درســت المجموعــة الثالثــة، التمثيــل ₋اســتراتيجية التوصــيف

( ، )التوصـــــيف ₋التمثيـــــل (  [ســـــة إلـــــى أن كـــــال مـــــن اســـــتراتيجيتى التـــــدريس نتـــــائج الدرا
فضل فى التـدريس مـن الطريقـة العاديـة مـن حيـث اكسـاب الطـالب أ ]) التمثيل ₋التوصيف

  .عينة الدراسة للمفاهيم الهندسية ومن ثم اختزال قلقهم الهندسى
  

 ):١٩٩٨( Highدراسة   )٢

حصـــاء لطـــالب الـــذين يدرســـون مقـــرر اإلبـــين اهـــدفت الدراســـة إلـــى بحـــث االختالفـــات 
التمهيدى بالطريقة التقليدية مقارنة بالطالب الذين يدرسـون نفـس المقـرر باسـتخدام الكمبيـوتر، 

تجريبيــة درســت المقــرر  إحــداهماوتكونــت عينــة الدراســة مــن مجمــوعتين مــن طــالب الجامعــة 
يديـة، وأعـدت الدراسـة درست نفـس المقـرر بالطريقـة التقل باستخدام الحاسوب واألخرى ضابطة

شــملت المفــاهيم الرئيســية مفــردة مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد ) ٢٠(قائمــة أســئلة مكونــة مــن 
النتـائج تفـوق طـالب المجموعـة التجريبيـة علـى طـالب  أوضـحتلمقرر اإلحصـاء التمهيـدى، و 

النتـائج عـدم وجـود فـروق ذات داللـة  أوضـحتبار، كمـا تخلضابطة فى درجات االالمجموعة ا
لرياضيات واالتجاهات نحو مقرر بين طالب المجموعتين فيما يتعلق بكل من قلق ا حصائيةإ

  .حصاءاإل
  

 ):١٩٩٨( Newstead دراسة  )٣

هدفت الدراسة إلى مقارنة قلق الرياضيات لـدى التالميـذ الـذين يدرسـون بالطريقـة التقليديـة 
ه الدراسـة ل المشكلة، وتركـز هـذبالتالميذ الذين يتبنى معلموهم مداخل تدريسية بديلة تقوم على ح

ســـنة، وتكونـــت عينـــة )  ١١ - ٩( علـــى قلـــق الرياضـــيات لـــدى التالميـــذ فـــى الفتـــرة العمريـــة مـــن 
وتلميــذة بالصــفين الخــامس والســادس االبتــدائى، حيــث بلغــت نســبة  تلميــذاً )  ٢٤٦ (الدراســة مــن 

ســـة اســـتبيان قلـــق ، واســـتخدمت الدرا%٥١.٦ مـــن العينـــة، وبلغـــت نســـبة األوالد% ٤٨.٤البنـــات 
وهو مناسب لـنفس المرحلـة العمريـة، ) ١٩٩٢سنة  سابقاً  Newsteadوالذى أعده ( الرياضيات 
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 عــدادويتضــمن االســتبيان مفــردات بعضــها عــن كراهيــة الرياضــيات بصــفة عامــة، التعامــل مــع األ
و شــرح مشــكلة رياضــية للمعلــم أالكبيــرة،  عــدادعمليــة القســمة خاصــة قســمة األ وجمعهــا، وٕاجــراء

للــــزمالء داخــــل الفصــــل، حــــل الفــــوازير الرياضــــية، اســــتخدام الرمــــوز الرياضــــية واســــتخدام كتــــاب 
نشطة الحياة اليومية المتعلقة بالرياضيات مثل البيـع والشـراء الرياضيات المدرسى باإلضافة إلى أ

سـوا ، وتوصلت الدراسة إلى أن التالميـذ الـذين در عدادألعاب تقوم على استخدام األ والمشاركة فى
بالطريقـــة التقليديـــة ســـجلوا مســـتويات أعلـــى مـــن القلـــق مقارنـــة بالتالميـــذ الـــذين درســـوا بالمـــداخل 

  .التدريسية البديلة
 ):١٩٩٨( .Wittman, et. al  دراسة  )٤

هدفت الدراسة إلى خفض قلق الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وذلك مـن خـالل 
بيوتر، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين من تالميـذ بمساعدة الكم عمليات الضرب آلياً  إجراء

ذات مستوى عاٍل من القلـق واألخـرى ذات مسـتوى مـنخفض، تـم  إحداهماالصف الرابع االبتدائى 
عمليــة الضــرب بمســاعدة الكمبيــوتر، واســتخدمت الدراســة مقيــاس تقــدير قلــق  إجــراءتــدريبهم علــى 

عمليـــات  إجـــراءالنتـــائج إلـــى أن  أشـــارتاســـة، و الدر  إجـــراء) قبـــل وبعـــد( الرياضـــيات وتـــم تطبيقـــه 
 إجـراءالقلـق علـى )  مرتفعـى ومنخفضـى( الضرب بمساعدة الكمبيوتر ساعد تالميذ المجموعتين 

  .بصورة آلية، كما أدى إلى خفض قلق الرياضياتالضرب  عمليات
 ):٢٠٠٠(الرياشى و عادل الباز  حمزة دراسة  )٥

 مشــكالت الهندســية باســتخدام اســتراتيجيةالهــدفت الدراســة إلــى بحــث أثــر تــدريس حــل  
 مســتوى أداء تالميــذ المرحلــة( مقترحــة قائمــة علــى الــتعلم التعــاونى حتــى الــتمكن فــى كــل مــن 

المشـكلة  حـل قلق الهندسى، واختزال اإلبداعوتنمية  لمهارات حل المشكلة الهندسية، يةعداداإل
تــــم  ، تلميــــذاً )  ٩٦ (الدراســــة مــــن ، وتكونــــت عينــــة يــــةعداداإللــــدى تالميــــذ المرحلــــة )  الهندســــية

تجريبيـــة درســـت باســـتخدام االســـتراتيجية المقترحـــة  إحـــداهماتقســـيمهم إلـــى مجمـــوعتين متكـــافئتين 
 إحصـائياً نتـائج الدراسـة عـن وجـود فـرق دال  أسـفرتواألخرى ضابطة درست بالطريقة المعتادة، و 

هندسـى بصـفة عامـة، وفـى كـل ال اإلبـداعبين مجموعتى الدراسة لصـالح المجموعـة التجريبيـة فـى 
ــــى حــــدة وهــــى بعــــاد مــــن األ ــــه عل صــــالة والحساســــية الطالقــــة والمرونــــة واأل [الفرعيــــة المكونــــة ل

، وفـــى مهـــارات حـــل المشـــكلة الهندســـية بشـــكل عـــام، وكـــذلك فـــى اختبـــار قلـــق حـــل ]للمشـــكالت
ة، قلـــق قلـــق تحليـــل وفهـــم المشـــكل [بعـــاد الفرعيـــة المكونـــة لـــه وهـــى واأل ،المشـــكلة الهندســـية ككـــل
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التخطــيط لحــل المشــكلة، قلــق تنفيــذ حــل المشــكلة، قلــق تقــويم حــل المشــكلة، وقلــق حــل المشــكلة 
  .]ككل
 ):٢٠٠٣(أشرف راشد دراسة   )٦

هــدفت الدراســة إلــى تقصــى أثــر اســتخدام الــتعلم التعــاونى فــى تــدريس الهندســة لتالميــذ 
القلــق الهندســى وخفــض مســتوى  ىاإلبــداععلــى التحصــيل والتفكيــر  ىعــداداإلالصــف الثــانى 

 إحـداهماتلميذة تم تقسيمهم إلـى مجمـوعتين متكـافئتين ) ٨٤(لديهم، وتكونت عينة الدراسة من 
تجريبية درست الهندسة باسـتخدام الـتعلم التعـاونى واألخـرى ضـابطة درسـت الهندسـة بالطريقـة 

لصـالح بـين مجمـوعتى الدراسـة  إحصـائياً نتائج الدراسة عن وجـود فـرق دال  أسفرتالمعتادة، و 
المجموعــــة التجريبيــــة فــــى التطبيــــق البعــــدى لكــــل مــــن اختبــــار التحصــــيل، واختبــــار التفكيــــر 

     .ى، ومقياس القلق الهندسىاإلبداع
  ):٢٠٠٦(كى خالد الكح دراسة  )٧

 مــــا وراء هـــدفت الدراســـة إلــــى التعـــرف علــــى الفعاليـــة النســــبية لكـــل مــــن اســـتراتيجيتى 
قلقـه  واختـزال ى تنميـة مهـارات البرهـان الهندسـىفـ ])١٩٩٥(مقترحة، ولن وفيليـبس  [المعرفة 

مجموعتـان  ، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ثـالث مجموعـاتىعـداداإللدى تالميذ الصف الثانى 
سـس مـا وراء المعرفـة ستراتيجية المقترحـة المبنيـة علـى أدرست باستخدام اال إحداهما [تجريبيتان 

، ومجموعــــة ]١٩٩٥لمــــا وراء المعرفــــة  "ولــــن وفيليــــبس"واألخــــرى درســــت باســــتخدام اســــتراتيجية 
تلميــذات المجمــوعتين التجــريبيتين  تفــوقالنتــائج عــن  أســفرتو  ضــابطة درســت بالطريقــة المعتــادة،

ات اختبــار مهــار و ، كــل مــن مقيــاس قلــق البرهــان الهندســىالمجموعــة الضــابطة فــى علــى تلميــذات 
بـين درجـات  إحصائياً سالبة دالة النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية  أشارت، كما البرهان الهندسى

تلميــــذات فــــى مقيــــاس قلــــق البرهــــان الهندســــى ككــــل ودرجــــاتهن المنــــاظرة فــــى كــــل مــــن اختبــــار ال
             .التحصيل الهندسى ككل، وكذلك فى اختبار مهارات البرهان الهندسى ككل فى التطبيق البعدى

  

  :ات المحـور الرابع ـاسب على درـتعقي »
  

تناولـــــت تـــــدريس  التـــــى لدراســـــات والبحـــــوث الســـــابقةل مـــــن خـــــالل اســـــتعراض الباحثـــــة
  : تبين ما يلى  واختزال القلقالرياضيات 

وصــت دراســات هــذا المحــور بضــرورة اختيــار طــرق تدريســية مناســبة لتخفيــف مســتوى أ -١
 .قلق التالميذ عند دراسة الرياضيات
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ت الســابقة أنــه يمكــن خفــض قلــق الرياضــيات باســتخدام نتــائج بعــض الدراســا أوضــحت -٢
 دراســة أشــرف راشــدو  ،)٢٠٠٠( حمــزة الرياشــى و عــادل البــازالــتعلم التعــاونى مثــل دراســة 

إلى امكانية خفض قلـق الرياضـيات  )١٩٩٨( Newsteadدراسة  أشارت، بينما )٢٠٠٣(
 .باستخدام استراتيجيات تدريسية تقوم على حل المشكالت

عـادل البـاز و صـالح لدراسات على اختـزال القلـق الهندسـى مثـل دراسـة ركزت بعض ا -٣
، فــــى حــــين اهتمــــت دراســــة خالــــد )٢٠٠٣( دراســــة أشــــرف راشــــدو  ،)١٩٩٧( عبــــد الحفــــيظ

رهـــان الهندســـى، بينمـــا ركـــزت دراســـة حمـــزة الرياشـــى و بـــاختزال قلـــق الب )٢٠٠٦( الكحكـــى
 .على اختزال قلق حل المشكلة الهندسية )٢٠٠٠( عادل الباز

 

بخفـــض قلـــق الرياضـــيات باســـتخدام الكمبيـــوتر  اختلفـــت نتـــائج الدراســـات التـــى اهتمـــت -٤
م باسـتخدا مكانية خفـض قلـق الرياضـياتإ )١٩٩٨( .Wittman et.alدراسة  أثبتتحيث 

عدم وجود فروق بين كال من الكمبيوتر  )١٩٩٨( Highدراسة  أوضحتالكمبيوتر، بينما 
 .ق الرياضياتوالطريقة التقليدية فيما يتعلق بقل

 

ندسـى مثـل دراسـة اله اإلبـداععالقـة عكسـية بـين القلـق و  وجـودبعـض الدراسـات  أوضـحت -٥
 بــين القلــقوجــود عالقــة عكســية  أيضــا أوضــحت، كمــا )٢٠٠٠( عــادل البــازحمــزة الرياشــى و 

إلى وجـود عالقـة عكسـية بـين قلـق  )٢٠٠٦( دراسة خالد الكحكى أشارتحل المشكلة، بينما و 
 .وكال من التحصيل ومهارات البرهان الهندسى على حدة البرهان الهندسى

 

حـل المشـكلة تتشابه الدراسة الحالية مع دراسات هذا المحور فى االهتمام باختزال قلق  -٦
حكم على فاعلية طريقة التدريس المتبعة، وكعامل قد يسهم فـى تحسـين لالهندسية كمؤشر ل

راتهم فى حل المشكلة الهندسـية، إال أنهـا ى لدى التالميذ، وتنمية مهااإلبداعقدرات التفكير 
تختلــف عنهــا فــى اســتخدام بــرامج الكمبيــوتر متعــددة الوســائط فــى اختــزال قلــق حــل المشــكلة 

 .ىعداداإللدى تالميذ الصف األول  الهندسية
 

 :نواحى االستفادة من الدراسات السابقة فى النقاط اآلتية إبرازيمكن  -٧

 صياغة فروض الدراسة بصورة موجهة. 

  المستخدمة حصائيةاإل األساليبالتصميم التجريبى للبحث و.  

  تفسير النتائج التى توصلت إليها الدراسة الحالية. 
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ل  تـتناول وثـدراسات وبح :ـور الخامسالمح ة ك دريس الرياضيات وتنمي ارات ت من مھ
  اإلبداعحل المشكلة و

 ):١٩٩٣(عبد الجواد عبد الحميد  دراسة  )١

معرفـة أثـر اسـتخدام نمـوذج بوسـت وبرينـان علـى تنميـة أداء حـل  هدفت هـذه الدراسـة إلـى
وتكونـــت عينـــة ، ىعـــداداإلالمشـــكالت الهندســـية والتفكيـــر االبتكـــارى لـــدى تالميـــذ الصـــف الثـــانى 

تجريبيــــة واألخــــرى  إحــــداهماتــــم تقســــيمهم إلــــى مجمــــوعتين  ،وتلميــــذة تلميــــذاً ) ١٤٠(الدراســــة مــــن 
بين مجموعتى الدراسـة لصـالح  إحصائياً ناك فرقا داال ضابطة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ه

 أشـارتكـارى، كمـا المجموعة التجريبية وذلك فى أداء حل المشكالت الهندسـية وفـى التفكيـر االبت
بين درجـات التالميـذ فـى التفكيـر االبتكـارى وبـين  إحصائياً النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة 

  .ل المشكالت الهندسيةدرجاتهم فى األداء االبتكارى لح
  

 ):١٩٩٦(سعيد عوضين دراسة   )٢

برنــامج لتــدريب تالميــذ الصــف األول الثــانوى علــى مهــارات  إعــدادهــدفت الدراســة إلــى 
حــل المشــكالت الجبريــة، ودراســة أثــر هــذا البرنــامج فــى تنميــة قــدراتهم علــى التفكيــر االبتكــارى 

مادة الرياضيات، وتكونت العينـة مـن والناقد وحل المشكالت العامة ومدى تغير اتجاههم نحو 
تجريبيـة  إحـداهماتم تقسيمهم إلـى مجمـوعتين متكـافئتين  ،بالصف األول الثانوى طالباً ) ١١٤(

درســــت باســــتخدام البرنــــامج الجبــــرى المقتــــرح، واألخــــرى ضــــابطة درســــت بالطريقــــة المعتــــادة، 
المقتـرح فـى تنميـة قـدرات للبرنـامج الجبـرى  إحصائياً وجود أثر دال  عن نتائج الدراسة أسفرتو 

لــى تحســن اتجاهــات ضــافة إباإل) التفكيــر الناقــد، والتفكيــر االبتكــارى( التالميــذ علــى كــل مــن 
  .ارتفاع تحصيلهم فى مادة الرياضيات كذلكيجابية نحو مادة الرياضيات و التالميذ بصورة إ

  

 ):١٩٩٧( دراسة سامية حسنين  )٣

ة الكمبيوتر لحل مشكالت رياضية على هدفت الدراسة إلى بحث فعالية استخدام برمج
ــ)  ٨٠ (وتكونــت عينــة الدراســة مــن التحصــيل والتفكيــر االبتكــارى،  وطالبــة مــن طــالب  اً طالب

 تدرســتجريبيــة  إحــداهماالصــف األول الثــانوى العــام تــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين متكــافئتين 
النتــائج عــن  أســفرت، و بالطريقــة التقليديــة تدرســواألخــرى ضــابطة باسـتخدام برمجــة الكمبيــوتر 

تفوق طالب المجموعة التجريبية على أقرانهم طالب المجموعة الضابطة فى القدرة علـى حـل 
  .المشكالت الرياضية والتفكير االبتكارى
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  :ات المحـور الخامس ـب على دراسـتعقي »

تناولـــــت تـــــدريس  التـــــى لدراســـــات والبحـــــوث الســـــابقةل مـــــن خـــــالل اســـــتعراض الباحثـــــة
  : تبين ما يلى  اإلبداعمن مهارات حل المشكلة و  ية كلوتنمالرياضيات 

كقـدرة  اإلبـداعيالحظ على دراسـات هـذا المحـور أنهـا تركـز بشـكل أساسـى علـى تنميـة  -١
 .عامة

ى والقـــدرة علـــى حـــل اإلبــداعمكانيـــة تنميـــة التفكيـــر كشــفت دراســـات هـــذا المحـــور عــن إ -٢
 .المشكالت عند أى مرحلة عمرية من خالل مقرر الرياضيات

أنـــه توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة  )١٩٩٣( دراســـة عبـــد الجـــواد عبـــد الحميـــد ضـــحتأو  -٣
 .بين القدرة على التفكير االبتكارى وحل المشكالت الهندسية إحصائياً 

بتنميــة مهــارات حــل  تهتمــأنهــا اتتشــابه الدراســة الحاليــة مــع دراســات هــذا المحــور فــى  -٤
فـى  ى، إال أنهـا تختلـف عنهـااإلبـداعيسـهم فـى تنميـة التفكيـر  المشكلة الرياضية كعامـل قـد

كقــدرة نوعيــة، كمــا أنهــا اســتخدمت الكمبيــوتر متعــدد الوســائط  اإلبــداعأنهــا اهتمــت بتنميــة 
 . فى اختزال قلق حل المشكلة الهندسية)  مواد المعالجة التجريبية(

 :نواحى االستفادة من الدراسات السابقة فى النقاط التالية إبرازيمكن  -٥

 راسة بصورة موجهةصياغة فروض الد                       . 

 اختبار حل المشكلة الهندسيةالهندسى اإلبداعاختبار (  أدوات الدراسة إعداد ،(. 

  المستخدمة حصائيةاإل األساليبالتصميم التجريبى للبحث و . 

 تفسير النتائج التى توصلت إليها الدراسة الحالية.  
  

ادسـالمح دريس الرت ـوث تناولـات وبحـدراس :ور الس يات ت ل ياض ارات ح ة مھ وتنمي

  قلقالالمشكلة واختزال 

 ):١٩٩٠( Rhodes & Patricia دراسة  )١

رياضـيات والقـدرة علـى حـل المشـكلة لـدى لبحـث العالقـة بـين قلـق ا هدفت الدراسـة إلـى
معلمى قبل الخدمة، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن مجمـوعتين مـن معلمـى الصـفوف األوليـة قبـل 

قامت بحل المشكالت اللفظية عن طريق ) ًا طالب٢٥اشتملت على ( تجريبية  اإحداهمالخدمة 
( التخمــــين وتكــــوين الجــــداول وعمــــل الرســــوم البيانيــــة واكتشــــاف األنمــــاط، واألخــــرى ضــــابطة 

حــــل (بالطريقــــة التقليديــــة  قامــــت بحــــل نفــــس المشــــكالت اللفظيــــة) ًا طالبــــ٣٤اشــــتملت علــــى 



 الدراسات السابقة ------ -------------------------------------------------------------- انىالفصل الث

 ٣٠

 ،قلــــق الرياضــــيات واختبــــار حــــل المشــــكلة تقــــدير، واســــتخدمت الدراســــة مقيــــاس ) دالتاالمعــــ
معامـل (عدم وجود ارتباط بين قلق الرياضيات والقـدرة علـى حـل المشـكلة النتائج إلى  أشارتو 

ظهـرت النتـائج وجـود أثـر دال اب تحليـل التبـاين أحـادى االتجـاه أ، ولكـن بحسـ)ارتبـاط بيرسـون
مـن قلـق الرياضـيات وحـل المشـكلة بين مجموعتى الدراسـة فـى التطبيـق البعـدى لكـل  إحصائياً 

  .وذلك لصالح المجموعة التجريبية
 ):٢٠٠٢(دراسة العزب زهران و عبد الحميد محمد   )٢

بحـث أثـر اسـتخدام اسـتراتيجية مقترحـة فـى تـدريس حـل المشـكالت  هدفت الدراسـة إلـى
ى قلــــق الرياضــــيات، تكــــوين الرياضــــية علــــى كــــل مــــن مهــــارات حــــل المشــــكلة، خفــــض مســــتو 

 جابية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائى ذوى صعوبات التعلم فى الرياضـيات،ياتجاهات إ
وتلميذة بالصف السـادس االبتـدائى بسـلطنة عمـان، تـم  تلميذاً ) ٧٠(وتكونت عينة الدراسة من 

درسـت باسـتخدام االسـتراتيجية المقترحـة،  تجريبيـة إحـداهما مجمـوعتين متكـافئتين تقسيمهم إلى
النتائج عـن فاعليـة اسـتخدام االسـتراتيجية  أسفرتو بالطريقة المعتادة،  واألخرى ضابطة درست

المقترحــة فــى تنميــة كــل مــن مهـــارات حــل المشــكلة الرياضــية، االتجاهــات نحــو الرياضـــيات، 
  .وكذلك فى خفض قلق الرياضيات

     

 ):٢٠٠٥( Bakerدراسة   )٣

لمعلمــين فــى مهــارات حــل المشــكلة الرياضــية لــدى الطــالب ا بحــث هــدفت الدراســة إلــى
يدرسـون بأقسـام منـاهج تـدريس  اً طالبـ)  ٢٧ (وتكونـت عينـة الدراسـة مـن  مرحلة قبـل الخدمـة،

، تــم التــدريس لهــم باســتخدام Upper Midwesternالرياضــيات للصــفوف األوليــة بجامعــة 
استراتيجيات حل المشكلة، كمـا بحثـت الدراسـة كـل مـن متغيـر حـل المشـكلة وقلـق الرياضـيات 

ــــدريس المســــتخدمة، و مــــن خــــالل اســــت ــــد تطبيــــق الطــــالب  أشــــارتراتيجية الت ــــى تزاي ــــائج إل النت
النتـائج إلـى عـدم وجـود ارتبـاط بـين  أشـارتالستراتيجيات حل المشكلة فى نهايـة المقـرر، كمـا 

إلـى وجـود ارتبـاط بينهمـا بعـد  أشـارتبينمـا  ،قبـل دراسـة المقـرر قلق الرياضيات وحل المشـكلة
  .نهاية المقرر

  

 ):٢٠٠٧( Jonesدراسة   )٤

ثنــاء حــل المشــكلة لــدى تالميــذ حــث العمليــات المعرفيــة المســتخدمة أب هــدفت الدراســة إلــى
المـــدارس المتوســـطة ذوى مســـتويات مختلفـــة مـــن قلـــق الرياضـــيات وتقـــدير الـــذات، وتكونـــت عينـــة 
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بانخفـاض فـى حدهما لديه انخفاض فى تقـدير الـذات مـرتبط لدراسة من تلميذين بالصف الثامن أا
رياضـــيات، واآلخـــر لديـــه ارتفـــاع فـــى تقـــدير الـــذات مـــرتبط  بارتفـــاع فـــى قلـــق الرياضـــيات، قلـــق ال

واســــــتخدمت الدراســــــة مقيــــــاس تقــــــدير قلــــــق الرياضــــــيات للمــــــراهقين، ومقيــــــاس تقــــــدير الــــــذات لـــــــ 
Rosenbergثنـــاء قيـــامهم بـــالتفكير فـــى حـــل راســـة علـــى مالحظـــة أداء المشـــاركين أ، وركـــزت الد

ج إعطــاء األولويــة لحــل النتــائج إلــى أنــه علــى واضــعى المنــاه تأشــار المشــكلة بصــوت مرتفــع، و 
مليـــات المعرفيـــة التطبيقـــات الخاصـــة بالع ٕاجـــراءتاحـــة الفرصـــة للمدرســـين لتـــدريس و المشـــكالت وإ 

ن اســتراتيجيات تدريســية ذات معنــى وذلــك وصــت الدراســة بــأن يتخــذ المعلمــو داخــل الفصــل، كمــا أ
  .لخفض قلق الرياضيات لدى التالميذ

  

  :ات المحـور السادس ـيب على دراستعق  »

تناولـــــت تـــــدريس  التـــــى لدراســـــات والبحـــــوث الســـــابقةل مـــــن خـــــالل اســـــتعراض الباحثـــــة
  : تبين ما يلى قلق الوتنمية مهارات حل المشكلة واختزال الرياضيات 

دراسات هـذا المحـور أنـه يمكـن خفـض قلـق الرياضـيات باسـتخدام مـداخل أو  أوضحت -١
 .على حل المشكلة استراتيجيات تدريسية تقوم

عــن وجــود عالقــة عكســية بــين قلــق الرياضــيات وحــل  )٢٠٠٥( Bakerكشــفت دراســة  -٢
 .المشكلة الرياضية

 تتشــــابه الدراســــة الحاليــــة مــــع دراســــات هــــذا المحــــور فــــى أنهــــا اهتمــــت بــــاختزال قلــــق -٣
كعامل قد يسـهم  خاصةبصفة  الرياضية حل المشكلة الرياضيات بصفة عامة واختزال قلق

تنميـة مهارات حل المشكلة الرياضـية، إال أنهـا تختلـف عنهـا فـى أنهـا تركـز علـى فى تنمية 
 .اختزال قلق حل المشكلة الهندسيةالهنسى، و  اإلبداع

 :نواحى االستفادة من الدراسات السابقة فى النقاط التالية إبرازيمكن  -٤

 صياغة فروض الدراسة بصورة موجهة                       . 

 المستخدمة حصائيةاإل األساليبى للبحث و التصميم التجريب. 

 تفسير النتائج التى توصلت إليها الدراسة الحالية. 
  

 :ات السابقةـعام على الدراس يبقتع »

ــــى ســــتة محــــاور  ــــم توزيعهــــا عل ــــى ت بعــــد اســــتعراض البحــــوث والدراســــات الســــابقة والت
  :استخلص البحث الحالى ما يلى
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تخدمت الكمبيـوتر فـى تـدريس الرياضـيات التـى اسـ استفاد البحث الحالى مـن الدراسـات -١
الصــعوبات  ، والتعــرف علــى)مــواد المعالجــة التجربيــة (فــى كيفيــة تصــميم البرنــامج المقتــرح 

 .التى يمكن أن تعترض تطبيق البرنامج وكيفية تفاديها

أيضا اسـتفاد البحـث الحـالى مـن الدراسـات السـابقة فـى صـياغة فـروض البحـث، وبنـاء  -٢
 .عينةاألدوات، واختيار ال

حــل مكانيــة اســتخدام الكمبيــوتر فــى تنميــة القــدرة علــى كشــفت بعــض الدراســات عــن إ -٣
 ،)٢٠٠١( دراسـة علـى سـرورو  ،)١٩٩٧( المشكالت الرياضـية مثـل دراسـة سـامية حسـنين

 .)٢٠٠٦( دراسة يوسف عبد المنعمو 

ى اإلبــداعمكانيــة اســتخدام الكمبيــوتر فــى تنميــة التفكيــر كشــفت بعــض الدراســات عــن إ  -٤
دراســـة طـــالل و  ،)١٩٩٩( دراســـة أحمـــد منصـــورو  ،)١٩٩٧( دراســـة ســـامية حســـنين مثـــل

 .)٢٠٠١( شعبان

بيــة أو أجنبيــة تناولــت ر ســواء ع)  فــى حــدود علــم الباحثــة( عــدم وجــود دراســات ســابقة  -٥
 .اختزال قلق حل المشكلة الهندسية باستخدام برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط

  

  ثــروض البحـف
حــث وأســئلتها الفرعيــة والدراســات الســابقة حاولــت الدراســة الحاليــة فــى ضــوء مشــكلة الب
 :اختبار صحة الفروض اآلتية

بـين متوسـطى درجـات تالميـذ المجموعـة التجريبيـة فـى التطبيقـين  إحصـائيايوجد فرق دال   .١
 .القبلى والبعدى الختبار مهارات حل المشكلة الهندسية وذلك لصالح التطبيق البعدى

حصــائيا بــين متوســطى درجــات تالميــذ المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة يوجــد فــرق دال إ  .٢
حـــل المشـــكلة الهندســـية وذلـــك لصـــالح المجموعـــة  فـــى التطبيـــق البعـــدى الختبـــار مهـــارات

 .التجريبية

حـل  مهـارات للبرنامج المقترح باستخدام الكمبيوتر متعدد الوسائط فاعلية مناسبة فى تنمية  .٣
 .المشكلة الهندسية

دال إحصــائيا بــين متوســطى درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة فــى التطبيقــين يوجــد فــرق  .٤
 .القبلى والبعدى الختبار اإلبداع الهندسى وذلك لصالح التطبيق البعدى



 الدراسات السابقة ------ -------------------------------------------------------------- انىالفصل الث

 ٣٣

يوجــد فــرق دال إحصــائيا بــين متوســطى درجــات تالميــذ المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة   .٥
 .لصالح المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى الختبار اإلبداع الهندسى وذلك

اإلبـــداع  للبرنـــامج المقتـــرح باســـتخدام الكمبيـــوتر متعـــدد الوســـائط فاعليـــة مناســـبة فـــى تنميـــة  .٦
 .الهندسى

يوجد فرق دال إحصـائيا بـين متوسـطى درجـات تالميـذ المجموعـة التجريبيـة فـى التطبيقـين   .٧
 .طبيق البعدىوذلك لصالح الت المشكلة الهندسيةالقبلى والبعدى لمقياس قلق حل 

يوجــد فــرق دال إحصــائيا بــين متوســطى درجــات تالميــذ المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة   .٨
 .وذلك لصالح المجموعة التجريبية المشكلة الهندسيةفى التطبيق البعدى لمقياس قلق حل 

للبرنـامج المقتــرح باســتخدام الكمبيـوتر متعــدد الوســائط فاعليـة مناســبة فــى اختـزال قلــق حــل   .٩
 .لة الهندسيةالمشك

حـل  مهـارات( توجد عالقة ارتباطية دالـة إحصـائيا بـين متغيـرات البحـث التابعـة الثالثـة  .١٠
لـــدى  مثنـــى مثنـــى،)  المشـــكلة الهندســـيةقلـــق حـــل  ₋اإلبـــداع الهندســـى ₋المشـــكلة الهندســـية

 .الصف األول اإلعدادى تالميذ
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  الثالث لـالفص
  

  رىــــار النظــطاإل

بالبحــث وفــى هــذا الفصــل يــتم الباحثــة فــى الفصــل الســابق الدراســات المرتبطــة  تناولــت
  :لىاطار النظرى على النحو التعرض اإل

    الهندسـة: المحور األول 
   الوسائط المتعــددة :المحور الثانى 

   اإلبداع : الثالث المحور
  ل المشكلة الرياضية مهارات ح: المحور الرابع 

  القلــق : المحور الخامس 
  وفيما يلى تفصيل ذلك            

  

  Geometry    الھندسـة : األول ورــالمحـ 
                    :  الهندسة وأهميتها ₋١

والتى وجدت لسـد احتياجـات البشـرية ، الهندسة هى أحد المكونات الرئيسية للرياضيات
فهى تعتبـر أداة تسـاعد الفـرد علـى فهـم ووصـف البيئـة التـى ، ) يةلمعت الاالحتياجا (وخاصة 

يعـــيش فيهـــا والتفاعـــل معهـــا، عـــالوة علـــى أنهـــا وســـيلة لتنميـــة قـــدرات التفكيـــر الرياضـــى وحـــل 
  .المشكالت

  

حيـــث اعتبـــر ويحظـــى تـــدريس الهندســـة باهتمـــام التربـــويين فـــى مراحـــل التعلـــيم المختلفـــة، 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة عـــام ى الرياضـــيات بى لمشـــرفالمجلـــس القـــومالتقريـــر الصـــادر عـــن 

ة ضــمن عشــر مهــارات أساســية فــى الرياضــيات، حيــث جــاء فــى هــذا يهندســالالمهــارات م ١٩٧٦
ب أن يتعلم الطالب المفاهيم الهندسية التى يحتاجونها لكى يتعاملوا بكفاءة مـع العـالم يج :التقرير

مســـتقيم والمســـتوى بمفـــاهيم أساســـية مثـــل النقطـــة والويجـــب أن يكـــون لـــديهم معرفـــة  ،ثالثـــى البعـــد
تلــــك المتصــــلة  د وأن يعرفــــوا الخــــواص األساســــية لألشــــكال البســــيطة خصوصــــاً والتــــوازى والتعامــــ

التشابهات واالختالفـات  إدراكلديهم القدرة على  مهارات حل المشكالت ويجب أن تنموبالقياس و 
  )٨: ٧، ٢٠٠٤، رانىمحمد الشم(  .شياء التى يرونها من حولهمبين األ

  

تنميـة  إلـىبحاث التى تهـدف إلجراء العديد من األ خصباً  إن تعلم الهندسة يمثل مجاالً 
المفاهيم الهندسية والتفكير، وذلك من خالل بيئات تدريسـية متنوعـة تتسـم بوجـود المعلـم الجيـد 
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ـــذ مـــزودين بكافـــة األدوات التـــى تســـاعدهم علـــى االستقصـــاء الهندســـو والمتخصـــص،  ى، تالمي
   (Grouws, 1992, 458 ) .وبرامج الكمبيوتر المناسبة

  

  :اإلعداديةأهداف تدريس الهندسة بالمرحلة  ₋٢
فهــذه المرحلــة  ،طبيعــة خاصــة بــين مراحــل التعلــيم المختلفــة اإلعــدادىلمرحلــة التعلــيم 
راسـة كمـا أن التلميـذ يبـدأ فـى هـذه المرحلـة بد، والثـانوى العـام االبتـدائيتتوسط مرحلتى التعلـيم 

  .الهندسة كفرع مستقل من فروع الرياضيات
  

ا الطــابع التجريــدى والرياضــيات بصــفة عامــة والهندســة بصــفة خاصــة يغلــب علــى دراســته
أهــداف تــدريس الهندســة بالمرحلــة  إيجــازلــذا يمكــن  ،خاصــة كلمــا تقــدم التلميــذ فــى مراحــل التعلــيم

 :            فيما يلى )٢٠٠٢ -٢٠٠١ ،١٣٩م نشرة رق ،وزارة التربية والتعليم ( كما حددتها اإلعدادية

  .ساب التالميذ معلومات أساسية عن األشكال الهندسيةاك .١
  .ورسومأشكال  إلىالهندسية قة فى ترجمة العالقات والمفاهيم ساب التالميذ الداك .٢
  .التالميذ ألهمية الهندسة فى الحياة العملية إدراك .٣
  .لىتنمية القدرة على التفكير االستدال .٤
  ).غير المباشرة  –التحليلية  –التركيبية ( هارة فى استخدام طرق البرهنة الم .٥
  .العالقات والمفاهيم المتضمنة فى التمرين إدراكالقدرة على  .٦
  ).الناقد  –التأملى ( تدريب التالميذ على استخدام أساليب التفكير العامة  .٧
 مواكبـــــة الحيـــــاةى لاإلبـــــداعســـــاب التالميـــــذ القـــــدرة علـــــى ممارســـــة أســـــاليب التفكيـــــر اك .٨

  .تقبليةالمس
  .تدريب التالميذ على استخدام األدوات الهندسية بطريقة صحيحة .٩
ســـاب التالميـــذ القـــدرة علـــى التـــذوق وتقـــدير النـــواحى الجماليـــة والفنيـــة فـــى مجـــال اك .١٠

  .الهندسة
 .                سهام فى تكوين الميول نحو الهندسة وتوجيهها وتنميتهااإل .١١

 

   :الهندسةوتر فى تدريس إمكانيات الكمبي ₋٣
بح الكمبيـوتر ت الثورة التكنولوجيـة المعاصـرة، فلقـد أصـاراز فإيعتبر الكمبيوتر أحد أبرز 

تصــــادية أو السياســــية أو االجتماعيــــة أو الغنــــى عنــــه فــــى جميــــع قطاعــــات الحيــــاة ســــواء االق
  .التعليمية
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ـــ إمكانيـــة إلـــىولقـــد أدى التطـــور الحـــادث فـــى مجـــال الكمبيـــوتر  بـــرامج  اجتصـــميم وٕانت
على ( .وعرضها من خالل الكمبيوتر والوسائل االلكترونية Multimediaالوسائط المتعددة 

    )٢٢٨، ١٩٩٨ ،المنعمعبد 
  

هــذا وتمثــل التقنيــة عنصــرًا اساســيًا فــى عمليــة تعلــيم وتعلــم الرياضــيات، فهــى تــؤثر فــى 
 معـايير أن)  Bowes, k., 2000(هـذه العمليـة وتحسـن تحصـيل الطـالب لهـا، حيـث يـذكر 

 المجلــس القــومى لمعلمــى الرياضــيات تضــمنت معيــارًا تقنيــًا يــنص علــى أن التقنيــة اساســية فــى
  .تعليم وتعلم الرياضيات، وأنها تؤثر فى تعليمها وتحسن تعلم الطالب لها

      

تركـز االتجاهـات العالميـة الحديثـة فـى مجـال تطـوير تعلـيم الرياضـيات فـى التعلـيم كما 
ام التقنيـات التربويـة الحديثـة فـى تـدريس الرياضـيات عامـة وتـدريس الهندسـة العام علـى اسـتخد

 عميـــرة،محبـــات أبـــو ( بصـــفة خاصـــة مثـــل البـــرامج الجـــاهزة والحواســـيب، وحاســـبات الجيـــب 
يتيح استخدام الكمبيوتر بناء بيئة مناسبة يتمكن فيها التالميـذ مـن حيث ، )٢٧: ٢٦ ،٢٠٠٠

أن بـــرامج الكمبيـــوتر المصـــممة بشـــكل  إلـــىبحـــاث األ أشـــارت كمـــادراســـة التفكيـــر الهندســـى، 
يمكـن أن ُتحـدث مسـتويات عليـا مـن  Logo ،Geometric Supposerمناسـب مثـل بـرامج 

    (Grouws, 1992, 458 )  .التفكير الهندسى
  

أنــه يمكــن التوســع فــى اســتخدام بــرامج الكمبيــوتر التــى تتفــق  ســماعيل األمــينإويــرى 
حلــة اإلعداديــة والســيما أن هــذه البــرامج تثبــت فاعليتهــا فــى تــدريس ومعــايير تعلــم الهندســة للمر 
مرحلــة وضــع البــرامج، وأن  إلــىرة االنتقــال مــن مرحلــة االســتخدام الهندســة مــع مراعــاة ضــرو 

تتضمن برامج إعداد المعلم تدريب المعلم على كيفية إعداد برامج فـى تـدريس الهندسـة وكيفيـة 
   )٢٩٦، ٢٠٠١ ،ل األمينسماعيإ (.توظيفها فى عملية التدريس

  

هنـــاك بعـــض التطـــورات التـــى طـــرأت علـــى اســـتخدام الكمبيـــوتر فـــى تـــدريس الهندســـة، و 
 Based- Geometry Computingفالهندســة القائمــة علــى اســتخدام الكمبيــوتر كــأداة 

Tools لها ثالثة أنواع هى*:  
    Interactive Geometry Environment :بيئة الهندسة التفاعلية -١

  معين على شاشة الكمبيوتر ثم يتمكن  ى بيئة تسمح للطالب أن يرى شكل هندسىوه

 Grouws, 1992, 450: 452 ) (، )١١٩: ١١٨، ٢٠٠٤مديحه حسن، .. ( راجـع  *
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مثـل طـول ضـلع ( مكانيات برنامج الكمبيوتر أن يغيـر مـن خـواص معينـة فـى الشـكل من خالل إ
ويـرى علـى شاشـة الكمبيـوتر التغييـرات المترتبـة علـى ذلـك، كمـا يمكنـه اكتشـاف )  أو قياس زاوية

( ياضـــية مثـــل موضـــع نقطـــة تالقـــى أعمـــدة المثلـــث فـــى الحـــاالت اآلتيـــة العديـــد مـــن العالقـــات الر 
، كــل هـذا يـتم مـن خــالل ) المثلـث المنفـرج الزاويـة ₋المثلـث القــائم الزاويـة  ₋المثلـث الحـاد الزوايـا 

 Carbiوبرنـامج  Geometer's Sketchpadبرامج جاهزة مصـممة لهـذا الغـرض مثـل برنـامج 

Geometry II.  
  

 Statistic Construction Environment :ت الثابتة أو الساكنةنشاءابيئة اإل  -٢

تــيح للطالــب حيــث ي Geometric Supposerيســتخدم فــى هــذه البيئــة برنــامج يســمى  
يقونـة لكمبيوتر وعلى الطالب أن يحـدد األعلى شاشة ا Iconsيقونات بعض األدوات فى صورة أ

ر ومــن خــالل عــدة أشــكال بســيطة يمكــن الخاصــة بالشــكل البســيط المــراد رســمه فيرســمه الكمبيــوت
  .نشاء الهندسى المراد رسمهطالب أن يكون الشكل المركب أو اإللل

  

   Based Environment₋ Logo :البيئة القائمة على اللوجو -٣
يــتمكن فيهــا الطالــب مــن رســم أى شــكل هندســى باســتخدام لغــة اللوجــو حيــث تظهــر علــى 

الشـــكل الهندســـى المطلـــوب مـــن خـــالل التعليمـــات  شاشـــة الكمبيـــوتر ســـلحفاة صـــغيرة تقـــوم برســـم
التفصيلية والكثيرة التـى يجـب أن يوجههـا الطالـب للسـلحفاة مـن خـالل البرنـامج الـذى يعـده بنفسـه 

شــكال الهندســية، ويالحــظ فــى رســم األ اســتخدام الكمبيــوتر لهــذا الغــرض، وهــذه البيئــة هــى بــدايات
الطالـب مـن تغييـر أحـد خـواص الشـكل الهندسـى أنه بظهور برامج الكمبيوتر الحديثـة التـى تمكـن 

ظهور مسميات جديـدة  إلىومشاهدة التغيرات التى تطرأ على الشكل نتيجة هذا التغيير أدى ذلك 
 Modernأو الهندســة الحديثــة  Dynamic Geometryللهندســة مثــل الهندســة الديناميكيــة 

Geometry.  
كمســــاعد تعليمــــى فــــى تــــدريس  وهنــــاك العديــــد مــــن الدراســــات التــــى اســــتخدمت الكمبيــــوتر

 ،أمـــل الشــــحات( الرياضـــيات بصـــفة عامـــة وفـــى تـــدريس الهندســـة بصـــفة خاصـــة مثـــل دراســـة 
  (Healy& Hoyles, 2001 )ودراسة  ،)٢٠٠١، طالل شعبان( ودراسة  ،)٢٠٠٠

  

وترجــع أهميــة اســتخدام الكمبيــوتر فــى تــدريس الرياضــيات عامــة والهندســة بصــفة خاصــة 
  :*عدة عوامل منها إلى
  .تشجيع األفراد على االشتراك الفعال فى العملية التعليمية .١

 )٣٧:٣٨، ٢٠٠٤،هشام عبدالعال(  ،)٢١٧:٢١٩، ٢٠٠١عصام وصفى ومحمد يوسف، ( .. راجـع  *
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 إلـىالمتنوعة مما يساعد على الوصول  مسائلالعلى حل  تنمية القدرة علىالكمبيوتر  يساعد .٢
  .فى تعليم وتعلم الرياضيات اإلتقانمستوى 

 يـــثح ،يتـــيح الكمبيـــوتر للطـــالب الفرصـــة لدراســـة المـــادة التعليميـــة حســـب مســـتواهم وقـــدراتهم .٣
 .يسمح للطالب بالتحكم فى سرعة تتابع المادة التعليمية

قدرة الكمبيوتر على حفـظ المعلومـات واسـترجاعها، ممـا يتـيح للطالـب المقـدرة علـى متابعـة  .٤
 .داء السابق لهاآلومقارنته ب دائهآ

يســاعد الكمبيــوتر فــى حــل المشــكالت الرياضــية ســواء المعقــدة التــى تحتــاج لوقــت طويــل أو  .٥
 .لدراسة الرياضيات ةالالزمحيث يعتبر حل المشكالت من المهارات ة غير المعقد

 ةيســاعد الكمبيــوتر علــى تــدريس الهندســات المختلفــة، واســتخدام قدرتــه علــى العــرض مــن ثالثــ .٦
 .أبعاد مما يسهل فهم الكثير من موضوعات الهندسة

األهــــداف يســــاعد الكمبيــــوتر فــــى تحقيــــق األهــــداف التعليميــــة لمــــادة الرياضــــيات ســــواء منهــــا  .٧
  .المعرفية أو المهارية أو الوجدانية

قــادرًا علــى وبــين التلميــذ فــى حصــة الهندســة ممــا يجعلــه  الكمبيــوتربــين  يجــابىاإلالتفاعــل  .٨
  .بنفسهوتقويمها ه ائخطاعلى التعرف 

وســيلة فــى يــد التلميــذ فــى حصــة الهندســة تقــوم بالتحليــل الفــورى لإلجابــات الكمبيــوتر يعتبــر  .٩
   .ف وتقديم الحلول بسرعة فائقةوتحديد مواطن الضع

علـــى مـــن حيـــث القـــدرة علـــى التحليـــل والتركيـــب وحـــل مســـتويات معرفيـــة أ الكمبيـــوتريحقـــق  .١٠
المشـــكالت وتنميـــة القـــدرة علـــى االبتكـــار والتفكيـــر ممـــا يجعلـــه وســـيلة ذات فاعليـــة فـــى تعلـــيم 

  .الهندسة

ة الهندسـة والـتعلم مـن يحقق الكمبيـوتر اسـتراتيجيات تعليميـة مختلفـة كـالتعلم الـذاتى لمـاد .١١
أجل التمكن من مادة الهندسة، كمـا يسـاعد علـى مراعـاة الفـروق الفرديـة بـين التالميـذ عنـد 

 .تعلمهم لها

يعطــى الكمبيــوتر تغذيــة راجعــة فوريــة، ممــا يســاعد علــى تحفيــز وتشــجيع الطــالب لدراســة  .١٢
 .يهمكان الشرح الذى يحتاج إل إلىمكن الرياضيات، كما يوجه الطالب غير المت

يجابيــة عنــد التالميــذ نحــو دراســة الرياضــيات وذلــك مــن خــالل فــى تنميــة اتجاهــات إيســاعد  .١٣
الثقة واألمان الذى يشعر به الطالب عند التعامـل مـع الكمبيـوتر وممارسـته الـتعلم دون خـوف 

 . من العقاب أو التهديد
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   Multimedia  المتعـددة طـالوسائ : الثانى ـورــالمح
أساســــية وهامــــة لعمليــــات التطــــوير والتنميــــة التــــى تســــعى إليهـــــا  يمثــــل التعلــــيم ركيــــزة
علـى التربيـة االسـتفادة مـن المسـتحدثات التكنولوجيـة واسـتخدامها  المجتمعات، لذا أصـبح لزامـاً 
  . فى عمليتى التعليم والتعلم

  

بــين  هــائالً  وقــد أحــدث دخــول الكمبيــوتر كمســتحدث تكنولــوجى فــى مجــال التعلــيم دويــاً 
ن والمعلمــين والمســئولين، ويعــده الــبعض بمثابــة ثــورة علــى نظــم الــتعلم التقليــدى ط المــربيأوســا

ن ظهور الكمبيوتر قد حول إ" يقول  Berry  برىالحد الذى جعل  إلىبكافة صوره وأساليبه، 
  )٢٥ ،٢٠٠١ طالل شعبان،(  ."مجتمعات معلوماتية  إلىبعض األمم 

  

ووســـائط متعـــددة  بيـــوتر إمكانـــاتأجهـــزة الكم إلـــىوفـــى سلســـلة مـــن التطـــورات أضـــيفت 
تيسر من استخدامه وتزيد من التفاعـل بينـه وبـين المتعلمـين وتسـهل عمليـة الـتعلم، وقـد حظـى 

 إمكانـاتمـن مجال التعليم والتدريب بالنصـيب األوفـر فـى تطبيقـات الوسـائط المتعـددة لمـا لهـا 
محمــود عبــد (  .يرمعظــم وســائط الــتعلم فــى حــزم بــرامج قويــة التــأثكبيــرة فــى توظيــف كــل أو 

  )٣، ٢٠٠٠، مالكري
  

    : المتعددة الوسائط مفھوم ₋١
 تشـــــير عبـــــارة الوســـــائط المتعـــــددة إلـــــى صـــــنف مـــــن برمجيـــــات الكمبيـــــوتر التـــــى تـــــوفر
 المعلومات بأشكال مختلفـة كالصـوت والصـورة والرسـوم المتحركـة إضـافة إلـى النصـوص التـى

  )٢١١، ١٩٩٧جانى، عبدالعظيم الفر  ( .ربطًا محكمًا للمعلومات بأشكالها المختلفة توفر
  

تصـــميم وبنـــاء المنظومـــات " بأنهـــا  )٣٥٦، ١٩٩٥، عبـــد اللطيـــف الجـــزار ( يعرفهـــاو 
التعليميــة كالــدروس والوحــدات التعليميــة، بحيــث يــتم عــرض مثيــرات محتــوى الرســالة التعليميــة 

نة وســائط لغــة مكتوبــة، صــوتيات، رســومات، صــور ســاك( باســتخدام أكثــر مــن وســط تعليمــى 
ومن ثم يتحقق للمتعلم التعلم مـن وسـائط تعليميـة تسـتخدم )  ومتحركة، أشياء ملموسة وأنشطة

  .]......بصرية، سمعية، لمسية،  [أكثر من حاسة من حواسه 
  

ــــى عبــــد المــــنعم، ( كمــــا يعرفهــــا   أدوات ترميــــز الرســــالة" بأنهــــا  ) ٢٢٨، ١٩٩٨عل
 Spokenأو مسـموعة منطوقـة  Textsالتعليمية مـن لغـة لفظيـة مكتوبـة علـى هيئـة نصـوص 

 تخطيطيــــة ولوحــــات بكافــــة أنماطهــــا مــــن رســــوم بيانيــــة Graphicsوكــــذا الرســــومات الخطيــــة 
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والصـور المتحركـة  Animationالرسـوم المتحركـة  إلـىوغيرها هـذا باإلضـافة  ورسوم توضيحية
Motion Pictures  والصـور الثابتـةStill Pictures ج مـن كمـا يمكـن اسـتخدام خلـيط أو مـزي

  ".هذه األدوات لعرض فكرة أو مفهوم أو مبدأ أو أى نوع آخر من أنواع المحتوى
  

مـــزيج مـــن النصـــوص، " الوســـائط المتعـــددة بأنهـــا عبـــارة عـــن  Vaughanبينمـــا يعـــرف 
والرســوم، واألصــوات، والرســوم المتحركــة، ولقطــات الفيــديو تقــدم بواســطة الكمبيــوتر أو أى وســيلة 

         )Vaughan, 1998, 4 ". (اليكترونية أخرى 

منظومة تعليمية تتكون مـن مجموعـة "بأنها  )٤٨، ١٩٩٩نرجس عبد القادر، ( وتعرفها 
مــن المــواد التــى تتكامــل مــع بعضــها وتتفاعــل تفــاعال وظيفيــًا فــى برنــامج تعليمــى لتحقيــق أهدافــه، 

التعليمــى وتــنظم هــذه الوســائط فــى ترتيــب متتــابع محكــم يســمح لكــل طالــب أن يســير فــى البرنــامج 
وفــــق إمكاناتــــه الخاصــــة بشــــكٍل نشــــط وٕايجــــابى وأن يختــــار مــــا يناســــبه مــــن مــــواد تعليميــــة يمكــــن 

  ". استخدامها فى زمن معين ومكان محدد
  

مـــن الوســـائط مثـــل الفيـــديو  مجموعـــة"بأنهـــا عبـــارة عـــن    Lopuckلوبـــكويعرفهـــا 
كوين وحـدة متكاملـة عضها لتوالصوت والرسومات البيانية والصور المتحركة التى تجتمع مع ب

ن مــن أهــم العناصــر التــى تجعــل الوســائط المتعــددة شــيقة ومشــجعة علــى ذلــك فــإ إلــىإضــافة 
  )١٨٤، ٢٠٠٢عبادة الخولى، فى ( . Interactivity " التعلم هى التفاعلية

  

اســتخدام الكمبيــوتر فــى  "بأنهــا  ) ( Sponder & Hilgenfeldمــن  ويعرفهــا كــل
والصــــــوت والصــــــورة بــــــروابط وأدوات تســــــمح للمســــــتخدم عــــــرض ودمــــــج النصــــــوص والرســــــومات 

  )٢٤٢، ٢٠٠٢كمال زيتون، فى (  ."  باالستقصاء، والتفاعل، واالبتكار، واالتصال
  

  :يالحظ الوسائط المتعددة  من خالل استعراض التعريفات السابقة لمفهوم
 .أنها منظومة تعليمية تسير فى تتابع محكم مخطط له -١

كثــر مــن ســلوب عــرض المحتــوى وذلــك باســتخدام أوع فــى أتنــأنهــا تقــوم علــى التعــدد وال -٢
  .) صور ₋رسوم  ₋موسيقى  ₋صوت  ₋ نصوص( وسط 

  ₋سـمعية ( أنها تعتمد على التفاعل، فهى تخاطب أكثر من حاسة من حـواس المـتعلم  -٣
  .) بصرية

 ٕانتـاجسـواء فيمـا يتعلـق بتصـميم و  ،يرتبط مفهوم الوسـائط المتعـددة باسـتخدام الكمبيـوتر -٤
 .نواع المحتوىتبطة بفكرة أو مبدأ أو غيرها من أعرض وتقديم الوسائط المر  أو
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ه ٕامكاناتــأنهــا تعتمــد علــى الخطــو الــذاتى للمــتعلم حيــث يــتعلم كــل تلميــذ وفــق قدراتــه و  -٥
  .الخاصة

  

ـــاً ممـــا ســـبق  اســـتخدام الكمبيـــوتر فـــى " بأنهـــا  تعـــرف الباحثـــة الوســـائط المتعـــددة إجرائي
نصـوص مكتوبـة، لغـة  [يـة بـأكثر مـن مثيـر أو وسـط تعليمـى تصميم وعـرض الـدروس التعليم

بحيــث  ]، رســوم توضــيحية، صــور ثابتــة، صــور متحركــة، ولقطــات فيــديو) صــوت( منطوقــة 
 نشـط وأن وسائط مع بعضها بمـا يسـمح للمـتعلم بـأن يتفاعـل مـع البرنـامج بشـكلٍ تتكامل هذه ال

  ". ه الخاصةٕامكاناتيتقدم فى البرنامج حسب قدراته و 
  

  :خصائص تكنولوجيا الوسائط المتعددة ₋٢
، ٢٠٠٢إبــــراهيم الفــــار، (  بالخصــــائص التاليــــة تكنولوجيــــا الوســــائط المتعــــددةتتمتــــع 

٢٣٢: ٢٣١(:  
بالمعالجـــة االلكترونيـــة عـــن طريـــق الكمبيـــوتر  تكنولوجيـــا الوســـائط المتعـــددةيـــرتبط مفهـــوم  .١

بينهــا وتحقيــق التفاعــل وذلــك فيمــا يتعلــق بعــرض وتقــديم مجموعــة الوســائط وٕاحــداث التكامــل 
 .بينها وبين المتعلم

والتفاعــل  Integrationيــرتبط مفهــوم تكنولوجيــا الوســائط المتعــددة بمبــدأين همــا التكامــل  .٢
Interaction  المزج بين عدة وسائل لخدمة فكرة أو مبدأ عند العرض،  إلىويشير التكامل

مـــا يعرضـــه عليـــه الكمبيـــوتر  الفعـــل ورد الفعـــل بـــين المـــتعلم وبـــين إلـــىبينمـــا يشـــير التفاعـــل 
ويتضـــمن ذلـــك قـــدرة المـــتعلم علـــى الـــتحكم فيمـــا يعـــرض عليـــه وضـــبطه عنـــد اعتبـــار زمـــن 
العــرض وتسلســله وتتابعــه والخيــارات المتاحــة مــن حيــث القــدرة علــى اختيارهــا والتجــول فيمــا 

 .بينها

دأ إن عرض مجموعة الوسائط يتكامل علـى شاشـة جهـاز الكمبيـوتر لخدمـة الفكـرة أو المبـ .٣
المــراد توصــيله، وال يعنــى ذلــك عــرض هــذه الوســائط واحــدة بعــد األخــرى مــن خــالل شاشــات 

المهم . منفصلة ولكن العبرة أن تخدم هذه العناصر الفكرة المراد توصيلها على شاشة واحدة
هنا هو اختيار الوسائط المناسـبة مـن صـوت وصـور ثابتـة وصـور متحركـة ورسـوم متحركـة 

يــديو وموســيقى ومــؤثرات صــوتية ويظهــر ذلــك علــى هيئــة خلــيط ورســومات خطيــة ولقطــات ف
 . أو مزيج
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 Multimedia Elements: الوسائط المتعددة تكنولوجيا عناصر ₋٣

 )٢٣٢، ٢٠٠٢إبـراهيم الفـار، ( ، )٢٣٢، ١٩٩٨على عبد المـنعم، ( من  حدد كل
  :لىاالعناصر التى تشتمل عليها الوسائط المتعددة على النحو الت

 كتوبةالنصوص الم )أ 

 اللغة المنطوقة  )ب 

 الموسيقى  )ج 

 الرسومات الخطية  )د 

 الصور الثابتة) ھـ

 الصور المتحركة )و 

 الرسوم المتحركة )ز 

 الواقع الوهمى  )ح 
  

  :وسوف تتناول الباحثة عرض كل عنصر من هذه العناصر كما يلى
  

 Texts   :النصوص المكتوبة )أ 

عـددة دون نصـوص أنه ال يمكن تخيل برنامج للوسائط المت إلى على عبد المنعميشير 
مكتوبة تظهر على هيئة فقرات منظمة على الشاشة أو عناوين لألجزاء الرئيسية على الشاشة 
أو لتعريـــف المســـتخدم بأهـــداف البرنـــامج فـــى صـــياغات متفـــردة مرقمـــة أو إلعطـــاء إرشـــادات 

ويـتم التعامـل مـع النصـوص المكتوبـة بحركـة واحـدة مـن المسـتخدم عــن . وتوجيهـات للمسـتخدم
لضــغط علــى الفــأرة مــثال أو الضــغط علــى مفتــاح مــن مفــاتيح لوحــة المفــاتيح أو لمــس طريــق ا

ويســتطيع مصــمم البرنــامج ومســتخدمه أن يتحكمــا . الشاشــة بأحــد األصــابع أو بــالقلم الضــوئى
فــى أحجــام الكلمــات المكتوبــة وفونطــات حروفهــا وتوزيعهــا وكثافتهــا علــى الشاشــة وتــرتبط هــذه 

    )٢٣٤، ١٩٩٨على عبد المنعم، (  . Screen Designاشةصميم الشاألمور بمتغيرات ت
   

 وهناك مجموعة من االعتبارات التى يجب مراعاتها عند استخدام النصوص فى برامج
  : )٥٩، ٢٠٠٣على النجيحى، (  الوسائط المتعددة هى

 .التأكد من قدرة المتعلم على قراءة النصوص الموجودة بالبرنامج بسهولة )أ 

 .فى أنواع الخطوط المستخدمة فى الشاشة الواحدة عدم التنويع كثيرا )ب 

 :النصوص الهامة فى البرنامج عن طريق إلىجذب انتباه المتعلم  )ج 
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  استعمال خط سميك 

  وضع خط تحت النص 

   وضع النص داخل إطار 

   وضع النص بحجم كبير 
   

  Spoken Words :اللغة المنطوقة )ب 

تنبعـــــث مـــــن الســـــماعات  وتتمثـــــل فـــــى صـــــورة أحاديـــــث مســـــموعة منطوقـــــة بلغـــــة مـــــا،
Speakers  الملحقــة بجهــاز الكمبيــوتر وقــد تســتخدم لمصــاحبة رســم يظهــر علــى الشاشــة أو

  ) ٣٠٢، ٢٠٠٢، محمد السيد(  .إلعطاء توجيهات وٕارشادات للمتعلم
  

محمــود عبــد الكــريم، (  وعنــد تصــميم اللغــة المنطوقــة ينبغــى مراعــاة االعتبــارات التاليــة
٥١، ٢٠٠٠(:  

 والعمر الزمنى)  ذكر أم أنثى( د من ناحية النوع تحديد المستفي. 

  انفعال المتكلم وسرعة الصوت. 

 اللغة ونطق األلفاظ.  

 استعدادات المتعلم وتفاعله طول فترة العرض.  

 دقة ووضوح الصوت واستقبال المتعلم له.  

مــن ويــتم تســجيل اللغــة المنطوقــة علــى الكمبيــوتر مــن خــالل شــرائط الكاســيت وشــرائط الفيــديو 
  .   خالل تسجيل األحاديث والمقابالت مع األشخاص أو تسجيل الصوت أثناء التقاط الصور

                                

 Music and Sound :الموسيقى والمؤثرات الصوتية )ج 

وهــى أصــوات موســيقية تصــاحب المثيــرات البصــرية التــى تظهــر علــى الشاشــة ويمكــن أن 
حيوانــات المطــار و األريــاح و الصــة ومــؤثرات صــوتية كأصــوات تكــون نبــرات صــوتية كمــؤثرات خا

 Musicalويمكـــــن عـــــن طريـــــق وصـــــلة خاصـــــة تعـــــرف باســـــم  ،الت وغيرهـــــااآلطيـــــور و الو 

Instrument Digital Interface  ربـط اآلالت الموسـيقية بـأجهزة الكمبيـوتر للـتحكم فيهـا عـن
ات موســيقية مثــل الضــغط طريــق الكمبيــوتر وهــى عبــارة عــن ملــف لــبعض األوامــر المســجلة لحركــ

  )٢٣٤، ٢٠٠٢إبراهيم الفار، (  .على مفاتيح البيانو وهى تسجل على هيئة نبضات صوتية
  Graphics :الرسومات الخطية  )د 
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وهـــى تعبيـــرات تكوينيـــة بـــالخطوط واألشـــكال تظهـــر فـــى صـــورة رســـوم بيانيـــة خطيـــة أو 
أو رســــوم توضــــيحية أو دائريـــة أو باألعمــــدة أو بالصـــور، وقــــد تكــــون خـــرائط مســــارية تتبعيـــة 

منتجة بالكمبيوتر أو يمكـن  لوحات زمنية وشجرية أو رسوم كاريكاتورية، وهى قد تكون رسوماً 
إدخالهـــــا باســـــتخدام الوحـــــدات الملحقـــــة بجهـــــاز الكمبيـــــوتر وتخـــــزن بحيـــــث يمكـــــن تعـــــديلها أو 

  )٢٣٥، ١٩٩٨على عبد المنعم، (  .استرجاعها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Still Pictures :الصور الثابتة) ھـ

أذهـــان  إلـــىوهـــى لقطـــات ســـاكنة ألشـــياء حقيقيـــة، وتســـتخدم لتقريـــب الخبـــرات المجـــردة 
المتعلمين، ويفضل الحصول عليها باستخدام الكاميرا الرقمية لتكون ذات جـودة عاليـة، ثـم يـتم 

  ) ٣٠٣، ٢٠٠٢، محمد السيد(  .تخزينها فى الكمبيوتر باستخدام الماسح الضوئى
  

وتســاعد الصــور واألشــكال التوضــيحية فــى نقــل المعلومــات بصــورة أســرع مــن الكلمــات 
فـــيمكن لشـــكل بيـــانى فـــى أى شـــكل مـــن أشـــكاله ســـواء أعمـــدة أو خطـــوط أن ينقـــل  ،المكتوبـــة

محمـود عبـد الكـريم، (  .معلومات كثيرة قد تمـأل صـفحات مكتوبـة إذا تـم نقلهـا كـنص مكتـوب
٤٩، ٢٠٠٠(  

  

 Motion Pictures  :الصور المتحركة )و 

وتظهر فى صورة لقطات فيلمية متحركة سجلت بطريقة رقميـة وتعـرض بطريقـة رقميـة 
أيضـا وتتعـدد مصـادرها لتشـمل كـاميرا الفيـديو وعـروض التلفزيـون واسـطوانات مشـغالتها وهـذه 

  )٢٣٦، ١٩٩٨على عبد المنعم، (  .اللقطات يمكن إسراعها وٕابطائها وٕايقافها وٕارجاعها
  

  Animation :المتحركة الرسوم )ز 

األمريكـى المشـهور وذلـك باسـتخدام سلسـلة مـن " والت ديزنـى" ابتكر الرسوم المتحركة 
فــى  إطــاراً  ٢٤اإلطــارات المرســومة كــل إطــار منهــا يمثــل لقطــة وتعــرض هــذه اللقطــات بســرعة 

 لقطــة، وفــى بــرامج ١٤٤٠ن دقيقــة واحــدة مــن الرســوم المتحركــة تحتــاج الثانيــة وبنــاء عليــه فــإ
الرســوم المتحركــة بــنفس األســلوب التقليــدى  إنتــاجالوســائط المتعــددة يمكــن للكمبيــوتر أن يقــوم ب

رسم شكل أولى وتعديله وتلوينه باستخدام أدوات الرسم بالكمبيوتر وعـن طريـق بـرامج  فيتم أوالً 
الرســوم المتحركــة يــتم الــتحكم فــى تحريــك الرســوم التــى تــم إعــدادها بســرعة معينــة أو نقلهــا مــن 

  )٢٣٥، ٢٠٠٢إبراهيم الفار، (  .أخرى على الشاشة إلىنقطة 
 :الواقع الوهمى )ح 
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ويتمثل ذلك فى إظهار األشياء الثابتة والمتحركة وكأنها فى عالمها الحقيقى من حيـث 
لتـــــدريب الطيـــــارين والمهندســـــين  هامـــــاً  تجســـــيدها وحركتهـــــا واإلحســـــاس بهـــــا ويعـــــد ذلـــــك أمـــــراً 

  )٢٣٧، ١٩٩٨على عبد المنعم، (  .والجراحين
  

  :فوائد استخدام الوسائط المتعددة فى التعليم ₋٤

أن اسـتخدام الوسـائط المتعـددة فـى التعلـيم  )٤٢، ٢٠٠٢لطيـف الجـزار، عبد ال( يـرى 
  :يحقق الفوائد التالية

 الحقائق والمفاهيم والقواعـد والنظريـات والقـوانين : تعليم أنواع كثيرة من جوانب المحتوى مثل
 .ارات وغير ذلك من أنواع التعلموحل المشكالت والمه

 التقليل من وقت التعلم وزيادة معدالت االحتفاظ به. 

 تحقيق أهداف تعليمية متنوعة فى الجوانب المعرفية والنفسحركية والجوانب الوجدانية. 

  نصـــوص (  الـــتعلم مـــنســـاليب أه مـــن مـــا يفضـــلتكييـــف التعلـــيم للمـــتعلم بشـــكل يـــتالءم مـــع
 .) أنشطةصور، أشياء ملموسة، كتوبة، استماع، رسومات، م

  تــوفير مســتوى أعلــى مــن اإلتقــان وتمكــين الطــالب مــن الســيطرة علــى عمليــة الــتعلم وزيــادة
 .معدالت التركيز وتوفير التغذية الراجعة

  ٍواســـع، وعـــرض المعلومـــات  عـــرض المفـــاهيم والتفاصـــيل الخاصـــة بـــالعلوم الطبيعيـــة بشـــكل
 .بطريقة غير خطية

 لتعمق فى الموضـوع الواحـد عـن طريـق شـمول البرنـامج علـى أكبـر إتاحة الفرصة للطالب ل
 .قدر من المعلومات مع الرسوم التوضيحية والنصوص والفيديو وغيرها

 تنوع المثيرات مما يساعد على تنشيط حواس المتعلم. 

 إتاحة الفرصة لكل طالب للتعلم بطريقة فردية، تعتمد على الخطو الذاتى للمتعلم. 

 ب على تلقى وتشغيل والتعامل مع قدر كبيـر مـن المعلومـات المقدمـة لهـم زيادة مقدرة الطال
 .الكتساب مهارات تكنولوجية هامة تساعدهم على مواجهة المستقبل

 تقديم تمارين وتدريبات تمكن المتعلم من تقويم نفسه بنفسه. 

  :مراحل إعداد برامج الوسائط المتعددة ₋٥
كمبيوتر متعـددة برامج ال إنتاجأن عملية ) ٣٦٢: ٣٦١، ١٩٩٨إبراهيم الفار، ( يرى 

  :مراحل هى الوسائط تمر بخمس
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  Design: مرحلة التصميم )أ 

وفـــى هـــذه المرحلـــة يـــتم تقـــديم وصـــف لمـــا يجـــب أن تحتويـــه عمليـــة البرمجـــة أو تحديـــد 
وكــذلك )  اإلعــدادىللصــف األول  -وحــدة مفــاهيم وتعــاريف هندســية ( موضــوعات البرنــامج 
عليم والتعلم التى ستستخدم فى البرنامج وكذلك أسلوب التعزيز وأسـاليب تحديد استراتيجيات الت

  .التقويم المستخدمة فى البرنامج
 Preparation: مرحلة اإلعداد )ب 

واألنشطة التعليمية واالختبارات والجمـل  –وفى هذه المرحلة يتم إعداد المادة التعليمية 
 . ة وكل ما سيتم استخدامه فى البرنامجالصوتية التى سيتم تسجيلها والصور الثابتة والمتحرك

 Scenario: مرحلة كتابة السيناريو )ج 

 إلـــىوهـــى المرحلـــة التـــى يـــتم فيهـــا ترجمـــة الخطـــوط العريضـــة التـــى وضـــعها المصـــمم 
  .                   إجراءات تفصيلية وأحداث ومواقف تعليمية حقيقية على الورق

  

 Executing: مرحلة التنفيذ )د 

رحلـــة البرمجـــة، ويـــتم فيهـــا برمجـــة الســـيناريو ووضـــعه فـــى صـــورة هـــذه المرحلـــة هـــى م
  .الوسائط المتعددة برنامج تعليمى على جهاز الكمبيوتر باستخدام

  

                                                                                                                                                                             

 Development: مرحلة التجريب والتطوير) ھـ

وهـــى المرحلـــة التـــى يـــتم فيهـــا عـــرض البرمجيـــة علـــى عـــدد مـــن المحكمـــين المختلفـــين بهـــدف 
  .التحسين والتطوير

  

  

، ١٩٩٨إبـــراهيم الفـــار، ( وتتبنـــى الباحثـــة فـــى الدراســـة الحاليـــة النمـــوذج الـــذى قدمـــه 
الوسـائط ألنه يتوافق مع الخطوات المنطقية لتصـميم بـرامج )  ١ (شكل  والموضح فى) ٣٦٠

 متعـددةمن حيث التخطيط، واإلعداد، والتنفيذ، والتجريـب والتطـوير لبـرامج الكمبيـوتر  المتعددة
  .الوسائط

  
      

   
  مرحلة اإلعداد  

Preparation 

 ميمرحلة التصم

Design 

مرحلة التجريب 
 والتطوير

Developmen
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  البرمجية إنتاجيوضح دورة ) ١(شكل 

  
   Creativity  داعـاإلب :لثالثا ورــالمحـ

  

الشك أن التقدم العلمى والتكنولوجى المذهل الذى يتسم به عصرنا الراهن سيطر على 
جميـــع منـــاحى الحيـــاة السياســـية واالقتصـــادية والثقافيـــة واالجتماعيـــة والتعليميـــة، لـــذلك أصـــبح 

  .ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة اإلبداع
  

نولوجيـــة، كمـــا أن الحلـــول هـــو أســـاس التطـــور الحـــادث فـــى المســـتحدثات التك اإلبـــداعف
معرفــة الطــرق الجديــدة لعمــل  ٕالــىظهــور االختراعــات و  إلــىالجديــدة للمشــكالت العلميــة تــؤدى 

  .والتكنولوجيا وجهان لعملة واحدة اإلبداعمثل هذه االختراعات، أى أن 

(Peterson, Richard E.; Harrison, Henry L., 2005)  
  

علــى المســتوى  أصــبح مطلــب حيــاة اإلبــداعتربيــة العقــول المفكــرة وتنميــة  نومــن ثــم فــإ
فهـــو غايـــة مســـتهدفة علـــى مســـتوى المجتمـــع والتربيـــة بمؤسســـاتها المختلفـــة،  لىاالقـــومى، وبالتـــ

وهدف هام علـى مسـتوى مواقـف تعلـيم وتعلـم المـواد الدراسـية المختلفـة داخـل هـذه المؤسسـات، 
 مشار إليها إتباع أسلوب علمى جـاد،ى من المستويات الويتطلب تحقيق هذا على أعلى مستو 

ــم تبــذل المؤسســات التعليميــة جهــداً  محمــد (  .يــذكر لتحقيــق هــذا المطلــب الهــام كبيــراً  ولكــن ل
  )١٥٣، ١٩٩١المفتى، 

  :ىاإلبداعمفھوم التفكير  ₋١

ى مـن العمليـات العقليـة العليـا، بـل ومـن أخصـب جوانـب السـلوك اإلبداعيعتبر التفكير 
، وكذلك فى تحديد المحك الذى اإلبداعبشرى، لذا دار جدل كبير بين التربويين حول مفهوم ال

  .ياً إبداعيصبح فى ضوئه العمل أو الشىء 

مرحلة كتابة 
 السيناريو

Scenario 
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  :ى وذلك فى ضوء ما يلىاإلبداعوفيما يلى عرض لبعض تعريفات التفكير 
 .ومدلوله اللغوى اإلبداع )أ 

 .إنتاجك اإلبداع )ب 

 .كعملية عقلية اإلبداع )ج 

 .جموعة من العوامل والقدرات العقليةكم اإلبداع )د 
 

 : ومدلوله اللغوى اإلبداع )أ 

، مادتــه بــدع، وبــدع الشــىء يبدعــه بــدعاً  اإلبــداعيشــير لســان العــرب البــن منظــور أن 
ـــاف .." مـــن الرســـل قـــل مـــا كنـــت بـــدعاً " بتدعـــه أى أنشـــأه وبـــدأه، وفـــى التنزيـــل وإ   )٩ (األحق

ه األشـــياء بداعـــإل لىاع مـــن أســـماء اهللا تعـــوأبـــدعت الشـــىء أى اخترعتـــه ال علـــى مثـــال، والبـــدي
أى خالقهــــا  )١١٧ (البقــــرة .." بــــديع الســــماوات واألرض" يقــــول  لىاوٕاحداثــــه إياهــــا، واهللا تعــــ

  .ومبدعها فهو سبحانه الخالق المخترع ال عن مثال سابق
     

 :إنتاجك اإلبداع )ب 

 إيجــاد حــل جديــد وأصــيل" بأنــه هــو  اإلبــداع )٣٦٠، ١٩٧٩أحمــد راجــح، ( يعــرف 
ويقصـد بالحـل األصـيل الحـل الـذى لـم يســبق "  لمشـكلة علميـة أو عمليـة أو فنيـة أو اجتماعيـة

  .صاحبه فيه أحد
قــدرة الفــرد علــى تجنــب الــروتين العــادى والطــرق التقليديــة فــى " بأنــه Piers  ويعرفــه 

كمـــال أبـــو فـــى (  ".أصـــيل وجديـــد أو غيـــر شـــائع يمكـــن تنفيـــذه أو تحقيقـــه إنتـــاجالتفكيـــر مـــع 
  )١٩٠، ١٩٩٨، سماحة

أفكـــار جديـــدة وأصـــيلة مقبولـــة مـــن  إنتـــاجقـــدرة الفـــرد علـــى " بأنـــه  Vernon كمـــا يعرفـــه
،  "المختصــين فــى هــذا المجــال وذلــك لقيمتهــا العلميــة أو االجتماعيــة أو الجماليــة أو التكنولوجيــة

مالئمـًا  أن اإلنتاج يكون إبداعيًا إذا كان جديدًا وغير مألوفـًا وتضـمن حـالً  Amabileبينما يرى 
  (In Feldhusen, J. F., 1994, 1178 ) . للمهام مفتوحة النهاية

ــد ويعــرف اختــراع شــىء  إلــىتلــك العمليــة التــى يقــوم بهــا الفــرد وتــؤدى "  بأنــه اإلبــداع مي
  )١٣، ٢٠٠١سناء نصر، فى ( ".  جديد بالنسبة له
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 إلــىتهــدف عمليــة لهــا مراحــل متتابعــة و " بأنــه  )٢٠٤، ١٩٩٥محمــد المفتــى، ( ويعرفــه 
نتاج يتمثل فى إصدار حلول متعددة تتسم بالتنوع والجدة وذلك فى ظل مناخ عام يسـود االتسـاق 

  ". والتآلف بين مكوناته
  

الجديـد النـادر  إنتـاج، هو اإلبداعفيرى أن المقصود ب )٧٩٨، ٢٠٠٤مجدى عزيز،( أما 
ى اإلبـداعن ثـم فـإن التفكيـر اإلنجاز الملمـوس، ومـالمختلف فكرًا أو عمًال، وهو بذلك يعتمد على 

ى فيصف العمليـات اإلبداعيصف الناتج، أما التفكير  اإلبداع، ولكن اإلبداعيرتبط ارتباطًا وثيقًا ب
  .نفسها

   

 :كعملية عقلية اإلبداع )ج 

عمليــة تتضــمن معرفــة " هــو  اإلبــداعأن  Meer and Steint ميــر و شــتاينيــذكر 
ية ووضــــع الفــــروض واختبــــار صــــحة هــــذه دقيقــــة بالمجــــال ومــــا يحتويــــه مــــن معلومــــات أساســــ

  )١٣٢: ١٣١، ١٩٧٧عبد السالم عبد الغفار، (  ".اآلخرين إلىالفروض وٕايصال النتائج 
  

الثغرات واالختالل فى المعلومات والعناصر المفقودة  إدراكعملية "بأنه انى تور  ويعرفه
الموقـف وفيمـا وعدم االتسـاق الـذى ال يوجـد لـه حـل مـتعلم، والبحـث عـن دالئـل ومؤشـرات فـى 

لــدى الفــرد مــن معلومــات ووضــع الفــروض حولهــا واختبــار صــحة هــذه الفــروض، والــربط بــين 
، ٢٠٠١جمال الدين الشـامى، فى (  ". النتائج وربما إجراء تعديالت وٕاعادة اختبار الفروض

٥٦(   
العمليــة التــى تتضــمن اإلحســاس بالمشــكالت  "بأنــه هــو  Torranceتــورانس  كمــا يعرفــه

فى مجال ما ثم تكوين بعض األفكار أو الفـروض التـى تعـالج هـذه المشـكالت واختبـار والفجوات 
  )٨٥، ١٩٨٩، فى أحمد حامد(  ". اآلخرين إلىصحة الفروض وٕايصال النتائج 

  

قـدرة الفـرد علـى التفكيـر الحـر " بأنـه هـو  )١٦١، ٢٠٠٥فوزية النجاحى، ( بينما تعرفه 
قـف الغامضـة ومـن إعـادة صـياغة عناصـر الخبـرة فـى الذى يمكنه مـن اكتشـاف المشـكالت والموا

أنماط جديدة عن طريق تقـديم أكبـر عـدد ممكـن مـن البـدائل إلعـادة صـياغة هـذه الخبـرة بأسـاليب 
متنوعة ومالئمـة للموقـف الـذى يواجهـه الفـرد بحيـث تتميـز هـذه األنمـاط الجديـدة الناتجـة بالحداثـة 

  ".بالنسبة للفرد نفسه ولمجتمعه
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 إلـىيسـتخدم كـى يشـير  اإلبـداعأن مفهوم  )١٣، ١٩٩٥عبد الحميد،  شاكر( ويذكر 
الحلـول واألفكـار والتصـورات  إلـىالعمليات العقلية والمزاجية والدافعية واالجتماعية التى تؤدى 

  ".المنتجات التى تكون فريدة وجديدة واألشكال الفنية والنظريات أو 
  

عمليــة عقليــة لهــا عــدة مراحــل  "بأنــه  اإلبــداع )٨٧، ١٩٩٧محمــد الكــرش، ( ويعــرف 
نتــاج متميــز بالجــدة والقيمــة لــدى كــل مــن الشــخص المفكــر والثقافــة التــى ينتســب  إلــىتنتهــى 

إليهـــا، بحيـــث تتـــوافر لـــه مجموعـــة مـــن القـــدرات هـــى الطالقـــة واألصـــالة والمرونـــة والحساســـية 
  ". للمشكالت

  

 :كمجموعة من العوامل والقدرات العقلية اإلبداع  )د 

يتميز بأكبر قدر من الطالقة  اً إنتاج نتاجقدرة الفرد على اإل" بأنه  ير اهللاسيد خيعرفه 
 ". الفكرية والمرونة التلقائية واألصالة، وبالتـداعيات البعيـدة كاسـتجابة لمشـكلة أو موقـف مثيـر

     )٨٥، ١٩٨٩أحمد حامد ، فى ( 
يمـة تتميـز أشـياء جديـدة مـن عناصـر قد إنتـاجالقدرة على "  بأنه محمود منسى ويعرفه

  )٦٦، ٢٠٠٥مها البحيرى، فى ( ".  بالطالقة والمرونة واألصالة
  

أكبـر عـدد ممكــن  إنتـاجالقـدرة علـى "  بأنـه )٢٩٣، ١٩٩٨، محمـد ربيـع( كمـا يعرفـه 
قدرات الطالقة الفكرية والمرونة  نتاجمن االستجابات المناسبة للسؤال، على أن يعكس هذا اإل

  ".  التلقائية واألصالة
  

هــــو مــــزيج مــــن المرونــــة واألصــــالة والطالقــــة " ى اإلبــــداعأن التفكيــــر  Jones ويــــرى
طــرق مختلفــة أخــرى  إلــىعلــى تغييــر طــرق تفكيــره المألوفــة  لألفكــار التــى تجعــل المفكــر قــادراً 

جمـال الـدين فـى ( ".  عـن اآلخـرين تباعدى، وهذه تعطيـه رضـا عـن نفسـه وأحيانـاً  إنتاجذات 
  )٥٧، ٢٠٠١الشامى، 

  

أن التفكيــر المبــدع يتمثــل فــى مجموعــة  إلــى )٣٠٨، ١٩٩١ن عيســى، حســ( ويشــير 
ى وهــى األصــالة والطالقــة والمرونــة اإلبــداع نتــاجمــن القــدرات العقليــة التــى تعتبــر األســاس لإل

والتفصـــيل، تســـاعدها مجموعـــة أخـــرى مـــن االســـتعدادات المعرفيـــة مثـــل الحساســـية للمشـــكالت 
  .وٕاعادة التحديد واالحتفاظ باالتجاه
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ى، إال أنـه علـى الـرغم مــن اإلبــداععـدم وجــود تعريـف محـدد للتفكيـر  سـبق نالحـظممـا 
ما  إلىى يمكن التوصل اإلبداعلتى ينظرون من خاللها للتفكير اختالف الباحثين فى الزوايا ا

  :يلى
فالبـد أن ينـتج عـن هـذا النـوع مـن  ياً إبـداعبعض البـاحثين يـرى أنـه لكـى يكـون التفكيـر  -١

أصــيلة وغيــر مألوفــة أى أن تتســم هــذه الحلــول أو األفكــار بالحداثــة  كــاراً أو أف التفكيــر حلــوالً 
  .والطرافة

فالبـــد أن يتســـم نتـــاج هـــذا التفكيـــر  ياً إبـــداعالـــبعض أنـــه لكـــى يكـــون التفكيـــر كمـــا يـــرى  -٢
  .بمواصفات معينة مثل الطالقة والمرونة واألصالة والحساسية للمشكالت

ـــداعأن التفكيـــر يـــرى فريـــق ثالـــث  وأيضـــاً  -٣ هـــو عمليـــة تمـــر بخطـــوات أو مراحـــل  ىاإلب
 .مشابهة لخطوات حل المشكلة

 

  :ىاإلبداعالمكونات الرئيسية للتفكير  ₋٢
صـالة والحساسـية ى فـى الطالقـة والمرونـة واألاإلبداعثل المكونات الرئيسية للتفكير تتم

  : ىاإلبداعلكل مهارة من مهارات التفكير  للمشكالت وفيما يلى عرض تفصيلى
 Fluency: الطالقة  )أ 

القــدرة علــى اســتدعاء أكبــر " ويقصــد بهــا  اإلبــداعتتضــمن الطالقــة الجانــب الكمــى فــى 
 ".عدد ممكن من االستجابات المناسبة تجاه مشكلة أو مثير معين وذلك فى فترة زمنية محددة

  )٢٩٨، ١٩٩٨، محمد ربيع( 
  

ويمكــن للمعلــم أن يســاعد طالبــه، ليكونــوا أكثــر طالقــة فــى التفكيــر أثنــاء تعلمهــم، مــن 
خــالل إعطـــاء الفرصـــة لهـــم للتعبيـــر عـــن أفكـــارهم المختلفـــة واســـتدعائها، والـــربط بينهـــا بـــوعى، 

العالقــات بــين مــا هــو معطــى،  ٕادراكمتكامــٍل أثنــاء شــرح المعلــم للــدرس، و  وبلــورة الفكــرة بشــكلٍ 
مجــدى عزيــز، ( .الحــل إلــىحــل التمــارين وســرعة الــربط بينهــا للوصــول  ومــا هــو مطلــوب فــى

٧٩٩، ٢٠٠٤(  
  

  :وللطالقة مكونات فرعية هى
 الطالقة اللفظية: Verbal Fluency  

"  أكبر عدد ممكن من الكلمات التى تتوافر فيها شروط معينة إنتاجوهى القدرة على " 
  )١٨، ٢٠٠١صر، سناء ن(  .كأن تبدأ بحرف معين وغير ذلك من الشروط
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  الطالقة الفكرية: Ideational Fluency 

نـوع معـين مـن  إلـىأكبر عدد ممكـن مـن األفكـار التـى تنتمـى  إنتاجوهى القدرة على " 
  )٥١، ١٩٩٥خليل معوض، (  ". األفكار فى زمن محدد

  

  الطالقة االرتباطية: Associational Fluency 

ترك فــى المعنــى مـــن ناحيــة مــا أو فـــى أى للكلمــات التــى تشـــ نتـــاجوهــى القــدرة علــى اإل" 
محمـد (  ". أكبـر عـدد ممكـن مـن المترادفـات أو المتضـادات لكلمـة معينـة إنتـاجصفة أخرى مثل 

  )٢٩٩، ١٩٩٨ربيع ، 
                                                                                                                                                                                                                                                               

  الطالقة التعبيرية: Expressive Fluency                                                       

لســـريع فـــى الكلمـــات المتصـــلة والمالئمـــة لموقـــف معـــين، وهـــى القـــدرة علـــى التفكيـــر ا" 
  )٤٣، ٢٠٠٠عادل الباز وحمزة الرياشى، (  ".وصياغة األفكار بشكل سليم

  

  

  الطالقة الشكلية: 
وهــى القــدرة علــى تكــوين عــدة أشــكال مــن أشــكال معطــاة، مثــل تكــوين أكبــر عــدد ممكــن " 

مهــــا (  ".لمتوازيــــة المعطــــاة مــــن الرســــوم ألشــــكال حقيقيــــة عديــــدة مــــن مجموعــــة مــــن الخطــــوط ا
  )٦٩، ٢٠٠٥البحيرى، 

  

  Flexibility: المرونة )ب 

أنواع مختلفة من االسـتجابات مثـل  إنتاجوهى تعتمد على الخصائص الكيفية وتتطلب 
القـــدرة علـــى تغييـــر الزاويـــة " ، ويقصـــد بهـــا )١٩، ٢٠٠١ســـناء نصـــر، (  الجـــدة واالخـــتالف

والمواقف المتعددة بحيث يسـتطيع الفـرد أن يتحـرر  األشياء إلىالذهنية التى ينظر من خاللها 
الفئــات المختلفــة لألفكــار دون االنحصــار فــى فئــة  إلــىمــن القصــور العقلــى الــذاتى، ويتحــرك 

عـن المرونـة وسـهولة فـى تغييـر موقـف  واحدة منها، ويعد االنتقـال بـين الفئـات المختلفـة تعبيـراً 
  )١٧، ١٩٩٣عفاف أحمد، (  ". الفرد العقلى

  

  :قسمين إلىسم المرونة وتنق
  

  المرونة التلقائية: Spontaneous Flexibility   

اسـتجابات مناسـبة لمشـكلة أو مواقـف مثيـرة، اسـتجابات تتسـم  إنتـاجوهى القـدرة علـى " 
(  ." بالتنوع والالنمطية وبمقدار زيادة االستجابات الفريدة الجديدة تكون زيادة المرونة التلقائيـة

  )٨٦، ١٩٨٩أحمد حامد ، 
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  المرونة التكيفية: Adaptive Flexibility   

وتتمثــــل فــــى المقــــدرة علــــى تغييــــر التفكيــــر والزاويــــة الذهنيــــة لمواجهــــة مواقــــف جديــــدة 
  )٥٣: ٥٢، ١٩٩٥خليل معوض، (  .ومشكالت متغيرة

  

ويمكــن أن يســتدل المعلــم علــى مرونــة التفكيــر عنــد الطالــب، عنــدما يســتطيع أن يشــرح 
د صياغتها بلغته الخاصة، أو يبدى رأيه فيها أو يحاول حل مشـكلة مـا أفكار اآلخرين، أو يعي

، أى مـــن خـــالل مالحظـــة قدرتـــه علـــى بـــأكثر مـــن طريقـــة، أو يعـــدل مـــن طريقـــة حلـــه الســـابقة
 .مســار آخــر، بحســب متطلبــات الموقــف أو المشــكلة إلــىالتحــول واالنتقــال بفكــره مــن مســار 

  )٨٠٠، ٢٠٠٤مجدى عزيز، (
  

 Originality :األصالة )ج 

حصـائى داخـل يلة أى قليلـة التكـرار بـالمعنى اإلاستجابات أص إنتاجوهى القدرة على " 
 ." الجماعة التى ينتمى إليها الفرد، أى أنه كلمـا قلـت درجـة شـيوع الفكـرة زادت درجـة أصـالتها

  )٨٦، ١٩٨٩أحمد حامد ، ( 
  

تعويــدهم ويمكــن للمعلــم أن ينمــى قــدرة األصــالة فــى التفكيــر لــدى الطــالب، مــن خــالل 
على إعطاء حلول مختلفة غير مألوفة للمشكلة وٕاحترام وتقدير وجهة نظرهم فى الحـل، بشـرط 

  )٨٠٠، ٢٠٠٤مجدى عزيز، ( .أن تكون هذه المشكلة قابلة للحل بأكثر من طريقة
  

  Problem Sensibility :الحساسية للمشكالت )د 
مواقـف معينـة، وهـذه وهى قدرة الشخص أو ميله ألن يـرى المشـكالت التـى تنطـوى عليهـا 

القدرة يمكن قياسها بواسطة بعض المواقف التى يطلب من الفرد فيها أن يذكر بعض التحسـينات 
التى يمكن إدخالها عليها، أو تقدم للفرد بعـض األشـياء الموجـودة فـى الحيـاة اليوميـة ويطلـب منـه 

ء والمواقـــف التـــى أن يـــذكر المشـــكالت المرتبطـــة بهـــا، أو تحديـــد العيـــوب التـــى تتضـــمنها األشـــيا
يمكــن أن تجــد إجابتهــا مــن  يصــادفها الفــرد فــى حياتــه اليوميــة، وٕاثــارة العديــد مــن األســئلة التــى ال

دخـال تحسـينات علـى المواقـف التـى يطلـب ىء المقدم للفرد، ثم القدرة علـى إالش إلىخالل النظر 
   )٤٤، ٢٠٠٠عادل الباز ، حمزة الرياشى و  ( .فيها من الفرد ذلك

  

وحـل المشـكالت، عـالوة علـى  اإلبـداعنالحظ ثمة عالقـة واضـحة تـربط بـين  مما سبق
  .ىاإلبداعمشكالت هى إحدى قدرات التفكير ذلك فالحساسية لل
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  :والقدرة على حل المشكالت اإلبداع ₋٣

عــــالوة علــــى أنــــه يتكــــون مــــن مجموعــــة مــــن القــــدرات  اإلبــــداعأن  Torrance يــــرى
 ,In Feldhusen, J. F., 1994 ) .مـع المشـكالتوالمهارات والدوافع فهو أساس التعامـل 

1178)  
  

وحـــل المشـــكالت مـــن حيـــث الجـــوهر يشـــكالن  اإلبـــداعويعتبـــر فريـــق مـــن البـــاحثين أن 
بأنــه "  اإلبــداع Foxالظــاهرة نفســها، وأن التفكيــر المبــدع يظهــر فــى حــل المشــكالت، فيعــرف 

يـة اإلبداعأن العمليـة  Ann Row، وتقـرر "القدرة على حل المشكالت بطريقة أصـيلة مفيـدة 
هـــى أقـــرب مـــا تكـــون لحـــل المشـــكالت ولكنهـــا تختلـــف عنهـــا فـــى عـــدد الخطـــوات حيـــث يكـــون 

يـــة فلـــيس هنـــاك مثـــل هـــذا الهـــدف اإلبداعحـــل المشـــكلة أمـــا فـــى العمليـــة  فـــى الهـــدف واضـــحاً 
  )٢٣١، ١٩٩٩زين العابدين، (  .الواضح
  

 اإلبـداعختلف مـن يقـوم بعمليـة بأنه ال ي عبد السالم عبد الغفاروفى هذا الصدد يؤكد 
يــة عــن عمليــة حــل المشــكلة نــوع اإلبداععمــن يقــوم بحــل مشــكلة، ولكــن الــذى يميــز العمليــة 

المشكلة، فحينما توجد مشكلة جديدة، يوجد سلوك جديد ممن يقوم بحـل هـذه المشـكلة، وتكـون 
  )٢٧٣، ٢٠٠٥، منى حسنفى (  .اإلبداعهناك درجة من 

  

حالــة خاصــة مــن حــل المشــكالت  "بأنــه  اإلبــداع D.S.Wright رايــتومــن ثــم يعــرف 
  )١٣، ١٩٩٥شاكر عبد الحميد، فى (  ". مع التأكيد على أصالة الحل وقيمته

  

نـوع مـن التفكيــر الـذى يكتشــف " ى بأنــه اإلبـداعالتفكيـر  حامــد عبـد العزيــزكمـا يعـرف 
 طات، وينــتج أشــكاالً واســتنبا جديــدة للمشــكالت، ويبــدع طرقــاً  العالقــات الجديــدة، وينجــز حلــوالً 

  )٢٧٣، ٢٠٠٥، فى منى حسن(  .جديدة
  

أن حــل المشــكلة  Newell, Simon& Show نويــل وســيمون وشــومــن  ويقتــرح كــل
ــة النجــاحى، (  تفــق هــذا الحــل مــع أحــد الشــروط اآلتيــةطالمــا إ اً إبــداعيســمى  ، ٢٠٠٥فــى فوزي
١٦٤: ١٦٣(:  

للمفكر أو بالنسبة لثقافته التى يعيش إما بالنسبة ( أن ناتج التفكير يكون له جدته وقيمته  .١
 ). فيها

أو  بمعنى أنه يتطلب ويشترط تعديالً )  غير مألوف( أن التفكير نفسه يكون غير تقليدى  .٢
 .لألفكار المقبولة سلفاً  رفضاً 
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أن هــذا التفكيــر يتطلــب درجــة عاليــة مــن الدافعيــة والمثــابرة ويحــدث عبــر فتــرة طويلــة مــن  .٣
 .أو من خالل التكثيف أو التركيز المرتفع)  قطعبشكل مستمر أو مت( الزمن 

أن المشـكلة تكـون فــى عرضـها أو حالتهــا األولـى غامضــة أو سـيئة التحديــد، بحيـث تمثــل  .٤
 . عملية صياغة المشكلة نفسها بشكل مناسب أحد الجوانب الهامة فى المهمة المطلوبة

  

سـلوك حـل المشـكلة، ى يعـد فئـة خاصـة مـن اإلبـداعالتفكير " يمكن القول بأن  وعموماً 
وال يختلـــف عـــن غيـــره مـــن أنمـــاط التفكيـــر إال فـــى نـــوع التأهـــب أو اإلعـــداد الـــذى يتلقـــاه الفـــرد، 

فـــؤاد أبوحطـــب وآمـــال ( ".  نتـــاجوخاصـــة حـــين يتطلـــب تـــوافر شـــرط الجـــدة واألصـــالة فـــى اإل
  )٦٢٨: ٦٢٧، ١٩٩٦صادق، 

  

  :فى الرياضيات اإلبداع ₋٤

ى حيــث تســاعد اإلبــداعلتنميــة التفكيــر  خصــباً  تمثــل الرياضــيات بيئــة مناســبة ومجــاالً 
فــــى  اإلبــــداعطبيعتهــــا التركيبيــــة وبنيتهــــا االســــتداللية علــــى تحقيــــق هــــذا الهــــدف، لــــذا حظــــى 
  .الرياضيات باهتمام العديد من التربويين فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء

  

  :فى الرياضيات اإلبداعوفيما يلى عرض لبعض تعريفات 
طـرق أو حلـول أصـيلة  إنتـاجالقـدرة علـى " بأنـه فـى الرياضـيات  اإلبداع اكرسبر  يعرف

  )٦١، ١٩٩٦سعيد عوضين، فى (  ". وغير عادية للمسائل الرياضية
  

حلول جديدة للمشكالت فى الرياضيات، هذه الحلول تتميـز  إنتاج" أنه ب بارون هويعرف
، ٢٠٠٤أحمـد عبـد السـالم،  فـى ( ". باألصالة، والصدق، ومالءمتهـا فـى مواجهـة حاجـة مـا

٦٩(  
الحـل  إلـىإذا توصـل  أن التلميذ الذى يحل مشكلة رياضية يعتبر مبدعاً  روشكاويذكر 

  )٤١٥، ١٩٩٦محمد حسن،  فى ( .بطريق مستقل وغير معروف لديه مسبقاً 
  

المرونــة التــى يظهرهــا الطالــب  "فــى الرياضــيات علــى أنــه  اإلبــداع هوالنــدسويعــرف 
ل رياضـــية متنوعـــة أو عنـــدما يقتـــرح طـــرق جديـــدة للحـــل أو القـــدرة علـــى عنـــدما يســـتخدم مـــداخ

عـدد مـن األفكـار فـى  إنتـاجتحسين أو تعديل الطرق القديمة، والطالقة التى تظهـر مـن خـالل 
وقت قصير، واألصالة التى تعبر عن محاولة الطالب استخدام مداخل جديدة غير معتادة فى 

  )٣١، ١٩٩٨رضا مسعد، فى (  ". يةالتعامل مع القضايا والمشكالت الرياض
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القـــدرة علـــى ربـــط األفكـــار أو األشـــياء " هـــو  فـــى الرياضـــيات اإلبـــداعأن  رومـــىويـــرى 
  )٨٤، ١٩٩٣أحمد حمير، فى (  ". بطريقة جديدة

  

يتمثـــل فـــى الخـــروج عـــن نمطيـــة "  فـــى الرياضـــيات اإلبـــداعفيـــرى أن  Haylockأمـــا 
". فـى الرياضـيات Fixationلـى الجمـود والتغلـب ع Break from Mental setsالتفكيـر 

حلـول أو إجابـات عديـدة مـن اإلجابـات  إنتـاجية هـى القـدرة علـى اإلبداعكما يضيف أن القدرة 
 Open Ended Situationاألصيلة والمختلفة والمتعددة فى مواقف رياضية مفتوحة النهاية 

in Maths.  ) ٢٦: ٢٥، ٢٠٠٢محبات أبوعميرة، فى(  
  

نشــاط " بأنــه  فــى الرياضــيات اإلبــداع )١٨٦، ١٩٩٩د الــرحيم، علــى عبــ( ويعــرف 
عقلى فى الرياضيات المدرسية موجه نحو تكوين عالقات رياضـية جديـدة فـى موقـف رياضـى 

  ".  غير نمطى
  

نشــاط عقلــى فــى مجــال الهندســة " بأنــه  )٤١١، ١٩٩٦محمــد حســن، ( كمــا يعرفــه 
قــات المعروفــة لتلميــذ الصــف األول موجــه نحــو تكــوين عالقــات رياضــية جديــدة تتجــاوز العال

الطالقــة : فــى موقــف رياضــى غيــر نمطــى، وهــذه العالقــات الجديــدة تعكــس قــدرات اإلعــدادى
  ". والطالقة الفكرية، والمرونة، واألصالة، والحساسية للمشكالت اللفظية،
  

 إنتــاجالقــدرة علــى " بأنــه  )١٠، ٢٠٠٠عــادل البــاز ، حمــزة الرياشــى و  (بينمــا يعرفــه 
قــدر مــن األفكــار والحلــول المتنوعــة عنــد التعــرض للمشــكالت الهندســية، وذلــك باعتبــار  أكبــر

  ".  والمرونة، واألصالة، والحساسية للمشكالت نتاج يتسم بالطالقة اإلبداع
  

 الهندسـى إجرائيـاً  اإلبـداعفـى الرياضـيات تعـرف الباحثـة  بـداعمن التعريفات السابقة لإل
عـدد ممكـن مـن األفكـار أو العالقـات الجديـدة والحلـول المتنوعـة أكبـر  إنتـاجالقدرة على " بأنه 

 عند مواجهة مشكالت هندسية مرتبطة بوحدة مفاهيم وتعاريف هندسـية بحيـث تتميـز بالطالقـة
  ". والمرونة، واألصالة، والحساسية للمشكالت

  

  :فى الهندسة اإلبداع ₋٥

اسـتها بالدرجـة األولـى علـى تعد الهندسة أحد فروع الرياضيات األساسية التـى تعتمـد در 
األساليب المتقدمة فى التفكير، لذا فهى من أحسن المجاالت التـى يمكـن اسـتثمارها فـى تنميـة 

  )١٨٢، ١٩٩١محبات أبوعميرة، (  .ىاإلبداعالتفكير 
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فالرياضيات بصـفة عامـة والهندسـة بصـفة خاصـة شـأنها شـأن المـواد الدراسـية األخـرى 
ى إذا ما تم االهتمام بكيفية تدريسها فهى تشتمل علـى كثيـر إلبداعاتعد مناسبة لتنمية التفكير 

ى كمهـارة، ومــن ثـم تنميتــه بمزيــد اإلبــداعمـن المشــكالت التـى يمكــن مـن خاللهــا تعلــيم التفكيـر 
عـادل حمزة الرياشى و (  .من هذا التفكيـر ألن كل متعلم يمتلك قدراً  من التدريب عليه، نظراً 

   )٢٦، ٢٠٠٠الباز، 
  

ى الموجـودة اإلبـداعتباطـًا كبيـرًا بقـدرات التفكيـر الهندسى يـرتبط ار  اإلبداع نميةأى أن ت
د التالميـذ علـى عمليـة التفكيـر لدى التالميذ وبما تتيحه المدرسة من بيئة تربويـة مناسـبة تسـاع

   .هتمام بمراعاة الفروق الفردية بين التالميذى مع ضرورة اإلاإلبداع
  

  ؟اإلبداعة فى كيف تسهم الوسائط المتعدد ₋٦

ـــة دور  ـــتعلم  اً مهمـــ اً تلعـــب بيئـــات الكمبيـــوتر الفعال ـــداعفـــى تـــدعيم مســـارات ال ى فـــى اإلب
    (Arcavi& Hadas, 2000 )  .الرياضيات بصفة عامة وفى الهندسة بصفة خاصة

  

الفـردى وذلـك  اإلبـداعأن الكمبيوتر يمكن أن يساهم فى تنميـة  إلىLoveless ويشير 
البيانـــات بطـــرق متنوعـــة تتضـــمن اســـتخدام الصـــوت، األلـــوان،  مـــن خـــالل قدرتـــه علـــى عـــرض

الرســوم المتحركــة، عــرض المعلومــات علــى شــكل رســوم بيانيــة وخــرائط أو علــى شــكل نمــاذج 
يـتحكم التلميـذ فـى خطـوه الـذاتى أثنـاء تعلمـه عنـد لمسـه لـزر الجهـاز،  لىاثالثية األبعـاد، وبالتـ

  (Craft, 2000, 90 ). مما يتيح المجال لتنمية قدراته المعرفية
  

ـــدة( مـــن  ويـــرى كـــل ـــاس وشـــعبان حامـــد،  عاي أن اســـتخدام الوســـائط  )٧٢، ٢٠٠٠عب
المتعددة فى تصميم وتنفيذ وتدريس برامج اثرائية يسمح بتوظيف المعلومـات مـن خـالل المميـزات 

  :اآلتية
 .تناول أجزاء كبيرة من المعلومات .١

 .تراعى احتياجات التالميذ .٢

 .لمعلومات بالكمية والوقت المناسبين لهتسمح للتلميذ باكتساب ا .٣

 .ىاإلبداعإثارة الفكر والخيال وتنمية التفكير  .٤

 .بإدخال تعديالت على تنظيماته النمطية جعل المنهج مرناً  .٥

 .بقاء أثر التعلم فى زيادة استخدام الحواس والتفاعل مع البرامج .٦
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والملــل ممــا يزيــد مــن  عــدم االنتبــاه وعــدم التركيــز: عــالج مشــكالت الــتعلم التقليــدى مثــل .٧
 .فعالية التعلم

  .ترسيخ مبدأ التعلم الذاتى واالعتماد على النفس واعتماد أثر التعلم .٨
  

 الرياضية المشكلة حل اراتـمھ :رابعال ورــالمحـ
Mathematical Problem Solving Skills   

لبــات إن القــدرة علــى التفكيــر الرياضــى، وحــل المشــكالت الرياضــية المعقــدة يعــد مــن متط 
التقــدم والنمــو فــى مجــال المســتحدثات التكنولوجيــة، بــل إن هنــاك بعــض المهــن واألعمــال اليدويــة 

القــدرة علــى حــل المشــكالت الرياضــية، لــذا تعتبــر القــدرة علــى حــل المشــكلة  إلــىالبســيطة تحتــاج 
  .من أهداف تدريس الرياضيات أساسياً  الرياضية هدفاً 

  

 ً ً مثال وتمثل المرحلة اإلعدادية وقتا ا ة ي ك لألسباب اآلتي دريس حل المشكالت وذل  لت
(Weidemann, 1995):  

أظهــرت نتــائج األبحــاث أن كــل ســنة بــين الصــف الثالــث والصــف التاســع يتنــاقص فيهــا كميــة  )أ 
المحتــــوى الجديــــد فــــى كتــــب الرياضــــيات، وكنتيجــــة لــــذلك يســــتخدم الوقــــت المخصــــص لتــــدريس 

ارات الرياضــــية األساســــية التــــى تعلمهــــا رياضــــيات المرحلــــة اإلعداديــــة فــــى التــــدريب علــــى المهــــ
 .التالميذ فى الصفوف الدراسية السابقة وذلك من خالل إعادة تقديمها فى تراكيب جديدة

المســـتوى الـــذى يمكـــنهم مـــن حـــل  إلـــىإن التالميـــذ فـــى هـــذه المرحلـــة يكونـــوا قـــد وصـــلوا  )ب 
ت الرياضــية المشــكالت، إذ أن معظــم التالميــذ فــى هــذه المرحلــة تكــون نمــت لــديهم المتطلبــا

 .األساسية التى تستخدم فى حل عدد كبير من المشكالت الرياضية

أثنــاء ســنوات الدراســة بالمرحلــة اإلعداديــة يجــد العديــد مــن التالميــذ مــنهج الرياضــيات ممــل  )ج 
يوميـــة تتزايـــد وروتينـــى وغيـــر متصـــل بالحيـــاة ولكـــن عنـــد تقـــديم المشـــكالت المرتبطـــة بحياتنـــا ال

 .التالميذ مهتمين بالرياضياتبقاء الفرصة بشكل كبير إل

إن التالميذ فى هذه المرحلة تكون لديهم القدرة على فهـم المشـكالت التـى لـيس لهـا حـل وحيـد   )د 
يتــيح حــل المشــكلة الفرصــة أمــام التالميــذ  لىاأو التــى يمكــن حلهــا بطــرق عديــدة ومختلفــة، وبالتــ

    .إلظهار فرديتهم وذلك بتقديم طرق حل تعكس أساليب تعلمهم الخاصة
  :الهندسيةخاصة الرياضية و  تعريف مهارات حل المشكلة ₋١

تعتبـــر عمليـــة حـــل المشـــكالت مـــن أعقـــد األنشـــطة العقليـــة إن لـــم تكـــن أعقـــدها، فهـــى 
من العمليات العقليـة المتداخلـة مثـل التخيـل والتصـور والتـذكر والتجديـد والتعمـيم  تتضمن كثيراً 
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المعلومـات والمهـارات والقـدرات  إلـىباإلضـافة والتحليل والتركيب وسـرعة البديهـة واالستبصـار 
: ٢٤٣، ٢٠٠١إســماعيل األمــين، ( .العامــة والعمليــات االنفعاليــة مثــل الرغبــة والــدافع والملــل

٢٤٤(.  
  

 إلـىالوصـول " حل المشـكلة الرياضـية علـى أنـه  )٥٠، ١٩٨٤نظلة خضر، ( تعرف 
ات الرياضـــية التـــى يعرفهـــا المطلـــوب عـــن طريـــق تطبيـــق القواعـــد والحقـــائق والقـــوانين والعالقـــ

  ".الطالب على المعلومات المعطاة 
  

األداء العقلـــى " حـــل المشـــكلة الهندســـية بأنـــه  )٩٩، ٢٠٠١علـــى ســـرور، ( ويعـــرف 
أو ( الــذى يمكــن الطالــب مــن اســتخدام كافــة الجوانــب المعرفيــة المرتبطــة بالمســألة أو الموقــف 

الــب فــى حــل المشــكلة حســب قدرتــه الحــل، ويتوقــف نجــاح الط إلــىبهــدف الوصــول )  المشــكلة
فهــم وتحليــل المشــكلة، والتخطــيط والتنفيــذ لحــل المشــكلة، وتقــويم حــل : علــى اســتخدام مهــارات

  ".  المشكلة
  

المشــكلة الهندســية هــى  أن )٦٤، ٢٠٠٣شــفيق،  بهيــرة فــى ( الســيد مــدينكمــا يــرى 
يات والخطــط مثــل عمليــة عقليــة تتطلــب مــن التلميــذ القيــام بمجموعــة مــن اإلجــراءات والســلوك"

تحديد جوانب المشكلة فى صورة معطى ومطلوب، رسم الشكل الهندسى واستخدام المعلومات 
السابقة وربطها بالمعلومات المعطـاة فـى المشـكلة، مناقشـة البرهـان بالطريقـة التحليليـة، وكتابـة 

  ". البرهان بالطريقة المنطقية
  

مهـارات حـل المشـكلة  )١٠ ،٢٠٠٠، حمـزة الرياشـى و عـادل البـاز(مـن  ويعرف كل
عناصــــر المشــــكلة أو الموقــــف المعــــروض عليــــه  إدراكقــــدرة التلميــــذ علــــى  "الهندســــية بأنهــــا 

العالقــة بــين المعطيــات والمطلــوب، وترجمــة  ٕادراكوالعالقــات الموجــودة بــين تلــك العناصــر، و 
ى هـو خطة محكمـة لحـل المشـكلة الهندسـية التـ إلىرموز بحيث يصل فى النهاية  إلىاأللفاظ 

  ". حل لها، ويتأكد من مدى دقة الحل ومالءمته إلىبصددها ومن ثم يقوم بتنفيذها ليصل 
  

  .إجرائياً  من التعريفات السابقة سوف تتخذ الباحثة التعريف األخير تعريفاً 
  

  :الھندسيةخاصة الرياضية و تصنيف مھارات حل المشكلة ₋٢

، ١٩٩٥، حســن ســالمه(  يتضــمن حــل أى مشــكلة مجمــوعتين رئيســيتين مــن العوامــل
٢٨٩(:  
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 :المعرفة العقلية )أ 
وتتضــمن الحقــائق والمفــاهيم والقــوانين والنظريــات بمعنــى أن هــذه المجموعــة مــن العوامــل 
تتضمن كافة المعارف العقلية الضرورية والالزمة لحل المشكلة والتى بدونها ال يستطيع أن يحـل 

  .الطالب المشكلة
  

  :استراتيجية الحل )ب 

معارفـه العقليـة المجموعـة  يات أو الخطوات التى يقوم بها الفرد مستخدماً وتتعلق بالعمل
وهـــذا هـــو صـــلب العمليـــة، ولـــذلك فقـــد كـــان . الحـــل المطلـــوب للمشـــكلة إلـــىاألولـــى للوصـــول 

  .يقول ليس المهم حل المشكلة بل األهم هو طريقة الحل Bruner  برونر
مـن المهـارات األساسـية، ويعتبــر  لـذا يـرى التربويـون أن عمليـة حـل المشــكلة تتطلـب عـدداً 

األســـاس الـــذى اعتمـــدت عليـــه  )٥ت، . ، برمضـــان مســـعد( فـــى  Polyaالمـــدخل الـــذى قدمـــه 
الكثيــر مــن المــداخل التــى تناولــت عمليــات اســتراتيجيات حــل المشــكلة ويصــف هــذا النمــوذج أربــع 

  :مراحل رئيسية لحل المشكلة هى
 .فهم المشكلة )١

 .وضع خطة الحل )٢

 .تنفيذ خطة الحل )٣

  .مراجعة الحل )٤
  

أن عملية حل المشكلة تمر بالخطوات  )١٢٣: ١٢٠، ٢٠٠٢مجدى عزيز، ( ويرى 
  :التالية

 :ويتضمن ما يلى :فهم أبعاد المشكلة )١

 .قراءة المشكلة بهدف فهم المدلوالت الرياضية لأللفاظ والرموز الواردة بالمشكلة )أ 

 .منهاتحديد المعلومات المعطاة فى المشكلة، والبيانات التى تتض  )ب 

 .إيجاده فى المشكلة)  المطلوب( تحديد المجهول  )ج 

تحديــد العالقــات والشــروط المكونــة للمشــكلة ومــدى تحقيقهــا، وااللتــزام بهــا، وذلــك عــن طريــق   )د 
 .عرض العبارات اللفظية فى صورها الرمزية

 ). إن أمكن، أو تطلب األمر ذلك( رسم الشكل التخطيطى للمشكلة ) ھـ

روطه، ومحاولة الفصل بـين كـل هـذه العناصـر علـى حـدة، وذلـك تحليل عناصر الموقف وش )و 
 . عالقات أو رموز إلىعن طريق ترجمة المعطيات 
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 :وضع خطة الحل )٢

المطلــــوب تحقيقــــه فــــى المشــــكلة، وبــــين )  المجهــــول( مهــــم إيجــــاد الصــــلة بــــين مــــن ال
  .فى المشكلة المعلومات والبيانات المعطاة

  

 :تنفيذ خطة الحل )٣
مجموعـــة العمليـــات التـــى يجـــب القيـــام بهـــا، بعـــد استكشـــاف الحـــل وتتضــمن هـــذه المرحلـــة 

ويتطلــب إنجــاز الحــل، . الــذى تــم التوصــل إليــه فــى الخطــوة الســابقة ومراجعتــه والتأكــد مــن صــحته
القيام ببعض العمليات الحسابية أو الجبرية أو الهندسية بصورة صحيحة وكتابة الحـل فـى صـورة 

  .منطقية
  

 :التحقق من صحة الحل )٤

سـجيل الحــل ينبغـى مراجعتــه للوقـوف علـى مــدى اإلفـادة الكاملــة لجميـع معطيــات بعـد ت
المشكلة، ومدى معقولية الحل وتحقيقه لشـروط المشـكلة، وللتأكـد مـن صـحة نتيجـة كـل خطـوة 

وتفيــد عمليــة التحقــق مــن صــحة الحــل فــى البحــث عــن طــرق حــل بديلــة، . مــن خطواتــه أيضــاً 
إليهـا فـى حـل بعـض المشـكالت األخـرى ذات العالقـة وفى اسـتخدام النتيجـة التـى تـم التوصـل 

  .بالمشكلة القائمة
  

والتـى  الرياضية مهارات حل المشكالت )٣٧: ٣٦، ١٩٩٦سعيد عوضين، ( ولقد حدد 
  :ينميها من خالل برنامجه فيما يلى

 .المصطلحات الواردة بالمشكلة فهم »

 .المعلومات الناقصة التى يحتاجها فى الحل تحديد »

  .ومات المعطاة والسؤال المطلوب اإلجابة عليهالمعلتحديد  »

  .المعلومات الزائدة التى ال يحتاجها فى حل المشكلةتحديد  »

 .ر عما جاء بالمشكلة بلغته الخاصةيعبالت »

 .صورة رمزية إلىالمشكلة اللفظية  تحويل »

   .المعلومات المعطاة فى صورة رمزيةتحديد  »

 .رمزية السؤال الوارد فى المشكلة فى صورةتحديد  »

 -رســــومات بيانيــــة توضــــيحية -جــــداول(  إلــــىالمشــــكلة مــــن الصــــورة اللفظيــــة  تحويــــل »
 .كلما أمكن)  معادالت والعكس

 .بين االفتراضات والحقائق التى يمكن االعتماد عليها فى الحل التمييز »
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 .المطلوب فى خطوات محددة إلىللوصول  ترجمة خطة الحل »

 .خطوات الحل بطريقة منطقية سليمة ترتيب »

 .العملية المطلوبة لكل خطوة وتحديدتلك الخطوات  تنفيذ »

 .العمليات الحسابية المتضمنة بدقة إجراء »
  

ـفريـــدريك ( ويـــذكر  خمـــس خطـــوات لحـــل المشـــكلة  )١٧١: ١٧٠، ١٩٨٦بـــل، .  ھ
  :الرياضية وتتمثل فى

 .عرض المشكلة فى صورة عامة )أ 

 .إعادة صياغة المشكلة فى صورة إجرائية قابلة للحل )ب 

 .فروض وٕاجراءات بديلة لمواجهة المشكلة صياغة )ج 

 .اختبار الفروض وتنفيذ اإلجراءات للحصول على حل أو مجموعة من الحلول الممكنة )د 

 .اكتشاف تلك االستراتيجيات إلىوالطرق التى قادت ل وتقويم الحلول واستراتيجياتها تحلي) ھـ
  

 ات حـل المشـكلةمهار أن  )١٠، ٢٠٠٠عادل الباز ، حمزة الرياشى و  (من  ويرى كل
  :هى نفس مهارات بوليا وتتضمن الهندسية
 .مهارات فهم وتحليل المشكلة )١

 .مهارات وضع خطة الحل )٢

 .مهارات تنفيذ الحل )٣

 .مهارات تقويم الحل والتأكد من صحته )٤
  

ــد الســالم مصــطفى،  فــى ( Ernestويشــير  أن عمليــة حــل  إلــى )٣٩٨، ٢٠٠١عب
ويمكـــن توضـــيح دورة حـــل المشـــكلة  ،Cyclicولكـــن دوريـــة  Linearالمشـــكلة ليســـت خطيـــة 

Problem- Solving Cycle فيما يلى:  
  

  خطط Understand                              Plan افهم  
  
  

  نفذ Review                                  Implementراجع 
  

             

  يوضح دورة حل المشكلة) ٢(شكل  
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تحديد المهارات الرئيسية المتضمنة بوحدة مفاهيم  من خالل العرض السابق يمكن
  :ريف هندسية فيما يلىوتعا

  :وتتضمن: مهارة فهم وتحليل المشكلة )١
 تحديد المعطى. 

 تحديد المطلوب. 

 رسم شكل هندسى يعبر عن المشكلة الهندسية. 

 تحديد المعلومات الناقصة والالزمة لحل المشكلة الهندسية. 

 حل المشكلة الهندسية تى ال يحتاجها فىتحديد المعلومات الزائدة ال. 
  

 :وتتضمن: التخطيط لحل المشكلة وتنفيذ خطة الحل مهارة )٢

 إيجاد عالقة بين المعطى والمطلوب. 

  مفهوم  [التمييز بين المصطلحات والرموز الواردة بالمشكلة الهندسية مثل
ع الخط المستقيم ورمزه، ومفهوم القطعة المستقيمة ورمزها، ومفهوم الشعا

 .]ورمزه

 إيجاد طول قطعة مستقيمة حسابيا. 

  استخدام ما تعلمه التلميذ من نظريات ونتائج فى حل المشكالت مثل إيجاد
 .قياس زاوية مجهولة باستخدام العالقات بين الزوايا

 تسجيل خطوات الحل بطريقة صحيحة ومنطقية. 
  

 :وتتضمن :مهارة تقويم حل المشكلة والتأكد من صحته )٣

 وة من خطوات الحلتفسير كل خط. 

 تصحيح األخطاء الواردة فى حل المشكلة الهندسية.  
  :وتتضمن :مهارة حل المشكلة ككل )٤

 تحديد المعطى. 

 تحديد المطلوب. 

 رسم شكل هندسى يعبر عن المشكلة الهندسية. 

 المطلوب إلىترتيبها المنطقى للوصول  وضع خطوات الحل فى. 

  مكنإن أ( إعطاء حلول مختلفة صحيحة ومتنوعة .( 
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  :الوسائط المتعددة وتنمية مھارات حل المشكلة الھندسية ₋٣

مهــارات حــل دبيــات البحــث أن هنــاك ثمــة عالقــة وثيقــة بــين الكمبيــوتر وتــدريس تشــير أ
   .الرياضية بصفة خاصة مهارات حل المشكلةوكذلك  بصفة عامة المشكلة
  

طريــــق  أنــــه يمكــــن تحســــين تــــدريس حــــل المشــــكلة عــــن Caseyفلقــــد أظهــــرت دراســــة 
دافعيــة ومواقــف لوعناصــرها تقــوم علــى االكتشــاف وا حــل المشــكلةالبرمجــة، ألن طبيعــة عمليــة 

امج الكمبيــوتر، ســاس عمليــة البرمجــة وبنــاء بــر طبيقــى والمرونــة وهــذه العناصــر هــى أالــتعلم الت
أن اشتمال المناهج الدراسـية علـى برمجـة الكمبيـوتر كوسـيلة للتـدريس  إلىشارت الدراسة كما أ
    (Casey, Patrick J., 1997 ).بر بديل عملى لتدريس حل المشكلةيعت

مـدى التطـابق بـين العمليـات المعرفيـة المتضـمنة  نـادى كمـالوفى هـذا الصـدد يوضـح 
ية وبــين مهــارات برمجــة الكمبيــوتر لحــل فــى خطــوات بوليــا لحــل المســائل والمشــكالت الرياضــ

ــــي ــــة ب ــــق المقارن  ن خطــــوات حــــل المشــــكلة رياضــــياً المســــائل والمشــــكالت الرياضــــية عــــن طري
  .وكمبيوترياً 

  خطوات حل المشكلة رياضيا وكمبيوترياً مقارنة بين )  ١( جدول 
  
  

  مھارات برمجة الكمبيوتر  خطوات بوليا

 فھم المشكلة  .١
  المعطيات 

  األھداف المطلوبة
 الشروط

 وضع خطة الحل .٢
  أھداف جزئية

 نماذج
 تنفيذ خطة الحل .٣
  مراجعة الحل وتقويمه .٤

 لموقف أو المشكلة تحليل ا .١
  المدخالت 

  المخرجات المطلوبة
 العالقات أو العمليات

 عمل خريطة تدفق أو مخطط سير العمليات .٢
مجموعات صغيرة من التعليمات توجه عمل 

  الكمبيوتر أو الخوارزميات الالزمة
 كتابة البرنامج بلغة الكمبيوتر المطلوبة .٣
  مراجعة وتصحيح وتقويم البرنامج .٤

الســـابقة نجـــد أن اســـتخدام الكمبيـــوتر كوســـيلة لتعلـــيم وتعلـــم الرياضـــيات ومـــن المقارنـــة 
تنميـة المسـتويات المعرفيـة العليـا  لىايساعد على تنمية مهارات حل المشكالت الرياضية وبالتـ

، ٢٠٠٢نـــادى كمـــال، (  .لألهـــداف المعرفيـــة Bloom's Taxonomyفـــى تصـــنيف بلـــوم 
٢٩٢: ٢٩١(  

  

لكمبيوتر فـى تـدريس الرياضـيات بصـفة عامـة وفـى ومع التطور المصاحب الستخدام ا
تدريس الهندسة بصفة خاصة ظهرت العديد من برامج الكمبيوتر الحديثـة مثـل بـرامج الهندسـة 
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تهم فــى حــل التــى تســاعد التالميــذ علــى زيــادة مهــارا Geometer's Sketchpadالديناميكيــة 
ل مع الكمبيوتر، كما أن اسـتخدام تنمية مهاراتهم فى التعام إلىضافة المشكالت الهندسية باإل

عنـــد تـــدريس  Visual Representationالكمبيـــوتر فـــى تقـــديم بعـــض العـــروض البصـــرية 
يســـاعد التالميـــذ بدرجـــة كبيـــرة علـــى التفكيـــر بعمـــق فـــى المشـــكلة الهندســـية  فـــاهيم الهندســـيةمال

  )١٢٠، ٢٠٠٤مديحة حسن، (  .تمكنهم من التوصل للحل لىاوبالت
  

   Anxiety   القلــق : الخامس ـورــالمح
  

رديـــة بـــين تؤكـــد االتجاهـــات الحديثـــة فـــى تـــدريس الرياضـــيات علـــى مراعـــاة الفـــروق الف
  .الجانبين المعرفى والمهارى إلىهتمام بالجانب الوجدانى باإلضافة التالميذ وعلى ضرورة اإل

 أن يجـابى لـدى التالميـذ أثنـاء دراسـتهم للهندسـة، إالوعلى الرغم من أهمية نمو اتجاه إ
القلـق لـدى  إلثـارة طبيعة الرياضيات ودقتها وتركيزها على حل المشـكالت تجعـل منهـا مصـدراً 

الرياضــيات علــى أنهــا موقــف يجعــل الفــرد يظهــر  إلــىالتالميــذ، حيــث ينظــر بعــض التالميــذ 
مــن  للفــرد وتصــبح تهديــداً  Clumsyأو غيــر مــتقن  Stupidأو أحمــق  Clumbوكأنــه غبــى 

ذلك فإن الرياضيات تقدم على  إلىباإلضافة  ن والكفاءة،ى نفسه االتزاداخله وهو الذى يرى ف
  )١١، ٢٠٠١سعيد المنوفى، (  .معها سوى البارع جداً أنها موضوعات ال يستطيع التعامل 

  

 عالوة على ما سبق فإن طبيعة الرياضيات وخاصة الهندسة بما تتسم به من التجريـد،
مســـلمات  ميـــذ بصـــعوبة تعلمهـــا، ومـــا تتضـــمنه مـــنوالبعـــد عـــن حيـــاة المـــتعلم، وٕاحســـاس التال

والمفاهيم  واختيار أنسب الحقائق العالقات، إدراكونظريات، وما تتطلبه من قدرة المتعلم على 
الهندســية المطلوبــة تعــد مــن أهــم العوامــل  المشــكالت حــل إلــى والنظريــات للوصــولوالمســلمات 

  )٣٢، ٢٠٠٠الباز ،  عادلحمزة الرياشى و ( .التى تسبب القلق لدى التالميذ
  

أن المعلم من حيث سلوكه وطريقتـه فـى التـدريس يعـد  إلىهذا وتشير بعض الدراسات 
، ودراسة )١٩٩٦إبراهيم يعقوب، (  من أهم العوامل المسهمة فى قلق الرياضيات مثل دراسة

( Godbey, 1997) ودراسـة ،( Gresham et.al., 1997)ودراسـة ، Newstead, 

 (Jackson & leffingwell, 1999 ) ، ودراسة) (1998



 اإلطار النظرى ----------------------------------------------- ----------------------الفصل الثالث 

 ٦٧

أن اتجاهات التالميذ نحـو  إلى (Kelley & Cuevas, 1994 )بينما أشارت دراسة 
الرياضــيات وخبــراتهم الســابقة بالرياضــيات تعتبــر مــن العوامــل الهامــة فــى تحديــد مســتوى قلــق 

  .الرياضيات لدى التالميذ
  

مرتبطــة بــالقلق، وكنتيجــة لهــذا لولقــد اهــتم البــاحثون فــى مجــال علــم الــنفس بالعوامــل ا
جتـــه إال أنـــه علـــى هتمـــام ظهـــرت عـــدة نظريـــات حاولـــت توضـــيح التراكيـــب والتـــدخالت لمعالاإل

   (Baloglu, 1999 ) .هناك اتفاق حول طبيعة القلقيوجد الرغم من ذلك ال
  

أن هنـــاك ســـتة عوامـــل مرتبطـــة بقلـــق  (Bessant, 1995 )هـــذا وقـــد أظهـــرت دراســـة 
التقـــويم العـــام، القلـــق العـــددى، قلـــق العوامـــل الخارجيـــة، قلـــق األداء، قلـــق  قلـــق: الرياضـــيات هـــى

 مـن خـالل (Gierl & Bisanz, 1995 )بينمـا توصـل  اختبار الرياضيات، قلـق حـل المشـكلة،
 إلـىلث والسادس االبتـدائى اعلى عينة من تالميذ الصفين الث جريتأ االستطالعية والتى الدراسة
  .ات هما قلق اختبار الرياضيات، وقلق حل المشكلةن لقلق الرياضيصورتي وجود

  

  :تعريف قلق الرياضيات والقلق الهندسى ₋١
 & Kelley) .تجـاه أى شـىء رياضـى إلىيوصف قلق الرياضيات بأنـه رد فعـل انفعـ

Cuevas, 1994) نعرضـها فيمـا وهناك العديد من التعريفات التـى تناولـت قلـق الرياضـيات ،
  :يلى

شـعور " قلـق الرياضـيات بأنـه  Richardson and Suinn ريتشـارد وسـيونيعـرف 
الفـرد بـالتوتر والضـيق عنـدما يتعامــل مـع األعـداد أو يحـل مشــكالت رياضـية سـواء فـى الحيــاة 

  (Newstead, 1998, 54 ) ". اليومية أو فى المواقف الدراسية
  

تسـم حالـة انفعاليـة ت" قلـق الرياضـيات بأنـه  )١٨٨، ١٩٩٦إبراهيم يعقوب، ( ويعرف 
بــالتوتر والخــوف يصــاب بهــا الفــرد فــى المواقــف التــى يتعامــل فيهــا مــع الرياضــيات ســواء كــان 

  ". ذلك فى الحياة اليومية أو األكاديمية
  

الشــعور بــالتوتر والقلــق الــذى يظهــر أثنــاء " قلــق الرياضــيات بأنــه  ســادويككمــا يعــرف 
لـة التهـرب مـن هـذه المواقـف التعامل مع األعداد وحل المشـكالت الرياضـية المتنوعـة أو محاو 

فـى (  ". فى الحياة العامة والخاصة وضعف األداء فى الرياضيات عند تعلمها أو اسـتخدامها
  )١١٩، ١٩٩٨جاد اهللا أبو المكارم، 
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القلـق الهندسـى  )٤٢٨، ١٩٩٧عادل البـاز وصـالح عبـد الحفـيظ، ( من  ويعرف كل
دة مواقــف تحــتم عليــه التعامــل مــع شــعور الطالــب بالضــيق والتــوتر تجــاه موقــف أو عــ" بأنــه 

فـــى اختبـــارات  الهندســـة، ومحاولتـــه التهـــرب مـــن هـــذه المواقـــف إلحساســـه بـــالخوف مـــن الفشـــل
  ". الهندسة
  

عــــن  نقــــالً  )١٧٩، ٢٠٠٣أشــــرف راشــــد، ( كمــــا يعــــرف القلــــق الهندســــى كمــــا يــــذكر
Sieber  س بـالخوف حالة انفعالية مؤقتة تجعل التلميذ يشعر بالضيق والتـوتر واإلحسـا" بأنه

مــن الفشــل فــى دراســة الهندســة، وفــى ممارســة المهــارات الفرعيــة المتعلقــة بهــا، ومــن ثــم يحــاول 
  ". التهرب من المواقف التى تتطلب منه ممارسة مهارات حل المشكلة الهندسية

  

ســــية ســــوف تتخــــذ الباحثــــة التعريــــف مــــن التعريفــــات الســــابقة لقلــــق حــــل المشــــكلة الهند
حالــة انفعاليـــة " بأنـــه  Sieberعــن  نقـــالً  )١٧٩، ٢٠٠٣راشـــد،  أشـــرف( : لىاجرائــى التــاإل

مؤقتة تجعل التلميذ يشعر بالضيق والتوتر واإلحساس بالخوف من الفشل فى دراسة الهندسة، 
وفى ممارسة المهارات الفرعية المتعلقة بها، ومن ثم يحاول التهرب من المواقـف التـى تتطلـب 

  ". يةمنه ممارسة مهارات حل المشكلة الهندس
  

  :الوسائط المتعددة واختزال قلق حل المشكلة الهندسية ₋٢
عـن رد فعـل الفـرد تجـاه الرياضـيات، ويعبـر ينشـأ  انفعاليـاً  يمثل قلـق الرياضـيات متغيـراً 

نمــاط متباينــة مــن االنفعــال كــالخوف أو نفســه لــدى بعــض التالميــذ فــى أ ات عــنقلــق الرياضــي
از العــرق أو ارتفــاع ضــغط الــدم كــل هــذا أو بعضــه فــر عريرة أو تجمــد األطــراف أو زيــادة إالقشــ

بمشــــكلة رياضــــية خــــالل موقــــف ضــــاغط كــــالمواقف يحــــدث لــــبعض األفــــراد عنــــدما يواجهــــون 
الخـوف مـن الفشـل المدرسـى، وفقـد الفـرد  إلـىالتنافسية أو االختبارية، وربما يرجع منشـأ القلـق 

تكـوين  إلـىه ومـن ثـم يـؤدى هـذا تقدير الذات التى تتمثل فـى تقـديره لذاتـه أو تقـدير اآلخـرين لـ
، ٢٠٠٢العــزب زهــران و عبــد الحميــد محمــد، (  .وتنميــة اتجاهــات ســالبة نحــو الرياضــيات

١٢٣(  
  

ن ديمقراطيــة م فــى حــدوث القلــق عنــد التالميــذ، فــإالخــتالف العوامــل التــى تســه ونظــراً 
ن أن التربيـة تتعامـل مـ لقـدراتهم واسـتعداداتهم، وذلـك انطالقـاً  التعليم تتطلب تعلـيم األفـراد طبقـاً 

  .مع أفراد القاعدة بينهم هى االختالف وليس االتفاق فى الخصائص المختلفة
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حــد الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة التــى يمكــن توظيفهــا فــى العمليــة ويعتبــر الكمبيــوتر أ
التعليميـــة لمراعـــاة الفـــروق الفرديـــة بصـــورة منهجيـــة خاصـــة عنـــد اعتبـــار تكنولوجيـــا الوســـائط 

التــى يقــدمها والتــى تســمح بالتفاعــل بــين المــتعلم ومــا يقدمــه الكمبيــوتر مــن بــرامج مــن المتعــددة 
خـــالل تكنولوجيـــا االقـــراص المدمجـــة والتـــى قـــد تســـهم بـــدورها فـــى خفـــض مســـتوى القلـــق لـــدى 

  )١٥٤، ٢٠٠٢أحمد الساعى، (  .التالميذ
  

صـها فيمـا ليم باستخدام برمجيات الوسـائط المتعـددة بعـض المميـزات نلخعهذا ويتيح الت
  :*يلى

 .توفر للمتعلم الوقت الكافى ليتعلم حسب سرعته الخاصة .١

 .تزود المتعلم بالتغذية الراجعة الفورية .٢

 .تمكن المتعلم من التعلم فى أماكن متنوعة، خاصة بعد ظهور أجهزة الكمبيوتر النقالة .٣

ام يما يتعلق بالصبر والدقـة والكفـاءة فـى اسـتخدف بصفات المعلم الجيد، خاصة فتتص .٤
 .استراتيجيات فعالة ومتنوعة للتدريس

 .تحقق المتعة والتنوع المطلوبين فى مواقف التعلم .٥

 .تساعد المتعلم على تعرف مستواه الحقيقى من خالل التقويم الذاتى .٦

 .ن المتعلم من دراسة ظواهر خطيرة ومعقدةكتم .٧

 .ى للتعلملتخفض الوقت الك .٨

 .تولد دافعية التعلم لدى المتعلمين .٩

 .زيادة ثقة المتعلمين بأنفسهم تعمل على .١٠

تساعد على تنمية القدرة على حل المشكالت، وكذا االتجاه نحو اسـتخدام الكمبيـوتر  .١١
 .فى عملية التعلم

  

 )٣٠٦: ٣٠٥، ٢٠٠٢، محمد السيد( ، )١٦٤، ١٩٩٩، عبد الرحمنيس .. ( راجـع  *
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  ل الرابعـالفص
  

  ة ـالدراسـ راءاتـــإج

  ـدمةــمق
بعـــد عـــرض مشـــكلة الدراســـة، والدراســـات الســـابقة فـــى مجـــال هـــذه الدراســـة، واإلطـــار 

  :تتلخص فيما يلى والتى الدراسة إجراءاتالنظرى، سوف نعرض فى هذا الفصل 
  

  ترحـبرنامج المقـاء الـبن: أوال 
  

  :المقترحالعامة لبناء البرنامج  األسستحديد  ₋١ 
سـائط مكانيـات تكنولوجيـا الو لنظرى السابق عرضـه حـول الهندسـة وإ فى ضوء اإلطار ا

سـعيد ( بعد االطـالع علـى بعـض الدراسـات السـابقة مثـل دراسـة  المتعددة فى تدريسها، وأيضا
ـــــاز، ( ، ودراســـــة )١٩٩٦عوضـــــين،  ـــــى ســـــرور، ( ، ودراســـــة )١٩٩٦عـــــادل الب ، )٢٠٠١عل

يوســف عبــد ( ، ودراســة )٢٠٠٥محمــد أبوالفتــوح، ( ، ودراســة )٢٠٠٣بهيــره شــفيق، ( ودراســة 
ومــــن خــــالل مراجعــــة بعــــض أدبيــــات البحــــث فــــى منــــاهج وطــــرق تـــــدريس ) ٢٠٠٦المــــنعم، 

  :كما يلى لبناء البرنامج المقترح العامة األسسالرياضيات وتكنولوجيا التعليم تم وضع بعض 
يم المعلومــات بنظــام وهــو تقــد Tutorialالتــدريس الخصوصــى  أســلوباالعتمــاد علــى  .١

 ،يتضمن كل موديول فى نهايتـه مجموعـة مـن األسـئلة المرتبطـة بمحتـواهو الموديوالت، 
جابـة الصـحيحة استجابات المتعلم، ويقارنها باإل حيث يقوم البرنامج الكمبيوترى بتحليل
 .وعلى ضوء ذلك يعطى الرجع للمتعلم

توى التلميـذ وذلـك بعـرض اختبـار قبل البدء فى دراسة الموديول البد من الوقوف على مس .٢
 .قبلى لتحديد مستواه ثم اختبار بعدى لتحديد مدى استفادته من دراسة الموديول

لميذ جرائية محددة تصف ما ينبغى أن يحققه التوضع أهداف عامة للبرنامج وأهداف إ .٣
 .موديولعند االنتهاء من دراسة كل 

تـــى ســـيقوم التلميـــذ بحلهـــا فـــى اشـــتمال البرنـــامج علـــى نفـــس األنـــواع مـــن المشـــكالت ال .٤
 .االختبار

 .تنوع صور التعزيز لتتناسب مع استجابة التلميذ .٥

 .استخدام لغة بسيطة وسهلة يمكن للتلميذ التعامل معها .٦

 .بساطة الشاشة وخلوها من الحشو الزائد .٧
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 .استخدام رسوم واضحة وملونة .٨

 .كتابة الخط بحجم مناسب .٩

 وســرعته فــى الــتعلم ألخــرى حســب رغبتــهتحكــم التلميــذ فــى زمــن االنتقــال مــن شاشــة  .١٠
مكانيــة العــودة بســهولة للشاشــة الســابقة إذا لمــا تحويــه تلــك الشاشــة وإ  علــى فهمــهوبنــاء 

  .تطلب األمر

اســتخدام الفــأرة المصــاحبة لجهــاز الكمبيــوتر كوســيلة للتفاعــل بــين التلميــذ والبرنــامج  .١١
 .فينتقل بها من مكان آلخر داخل البرنامج

لى نفسه فـى تعلـم دروس الوحـدة والمـدرس يسـاعده ويقـدم لـه العـون اعتماد التلميذ ع .١٢
 .عند الحاجة

يجــد التلميــذ االختبــار حتــى ال  االختيــار مــن متعــدد فــى حــل أســئلة أســلوباســتخدام  .١٣
 .صعوبة فى التعامل مع البرنامج

  

  : وتشتمل العناصر الرئيسية لسيناريو البرنامج المقترح على ما يلى
  .أهداف البرنامج ₋
  .رشادات للسير فى البرنامجإ ₋
   .قائمة اختيار الموضوعات ₋

  

  :وصف عام للبرنامج ₋٢
فـــى بدايـــة كـــل موديـــول يـــتم تعريـــف التلميـــذ بمحتـــوى الوحـــدة وذلـــك مـــن خـــالل عـــرض 

ثـم عـرض األمثلـة التوضـيحية مـع مراعـاة ) سواء بطريقـة رمزيـة أو لفظيـة ( المفاهيم والقواعد 
ه يعقــب ذلــك تقــديم األنشــطة كتطبيــق علــى المفــاهيم، بينمــا عــرض المفــاهيم فإنــ أنــه فــى حالــة

بعــدها يــتم تــدريب التلميــذ علــى مهــارات حــل المشــكلة  عقــب عــرض القاعــدة تقــديم التــدريبات،ي
 ديم التـدريبات المعـدة لـذلك الغـرض، مـع مراعـاةالهندسية وذلك من خالل عرض األمثلة ثم تق

التـدريبات مـن السـهولة إلـى الصـعوبة وكـذلك التدرج فى عرض األمثلة التوضيحية وفـى تقـديم 
 . شمولها لجميع األفكار المتعلقة بالقاعدة أو المفهوم

  

وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى اســتراتيجيتى األجــزاء والكــل عنــد عــرض محتــوى البرنــامج 
  :الخاص بتدريس مهارات حل المشكلة الهندسية والتى تمثلت كل منها فى اآلتى

  استراتيجية األجزاء   -أ 
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إطــار هــذه االســتراتيجية يــتم تقــديم المهــارات الفرعيــة التــى تتكــون منهــا كــل مهــارة  فــى
أساسية واحدة تلو األخـرى ويـتم تـدريس كـل مهـارة فرعيـة علـى حـدة مـن خـالل موقـف تعليمـى 
بذاته إلى أن تتكامل كل تلك المهارات الفرعية ليتم تدريبهم فى النهاية علـى المهـارة األساسـية 

  )١٥: ١٤، ١٩٩٦از، عادل الب( .ككل
  :المهارات الفرعية اآلتية ففى مهارة فهم وتحليل المشكلة كمهارة أساسية يندرج تحتها

  .تحديد الشكل التخطيطى الذى يعبر عن المشكلة ₋
  .تحديد المعطيات الواردة بالمشكلة ₋
  .تحديد المطلوب ₋
  .تحديد المعلومة الناقصة فى المشكلة والالزمة للحل ₋
  .معلومة الزائدة فى المشكلة والغير ضرورية للحلتحديد ال ₋
  .فهم المصطلحات والرموز الواردة بالمشكلة ₋

ساســية ينــدرج تحتهــا المهــارات نفيــذ خطــة الحــل كمهــارة أوفــى مهــارة التخطــيط لحــل المشــكلة وت
  : الفرعية اآلتية

  .وضع خطوات الحل فى ترتيبها المنطقى ₋
يــات ونتــائج فــى حــل التمــارين، مثــل حــل تمــارين اســتخدام مــا تعلمــه التلميــذ مــن نظر  ₋

   .تتعلق بالزوايا المتجاورة والمتتامة والمتكاملة والمتقابلة بالرأس
على ) ⊄ ،⊂،  ∉، ∈(، والعالقات )∩ ،∪ (العمليات على المجموعات  استخدام ₋

  .الخط المستقيم والشعاع والقطعة المستقيمة والمستوى
لميــذ بــالحكم علــى مــدى صــحة الخطــوات التــى تــم بهــا تنفيــذ الحــل وفــى مهــارة تقــويم الحــل يقــوم الت

  .عن طريق مراجعة المعطيات والمطلوب وذلك لتحديد الخطأ وتصحيحه
  

 استراتيجية الكل  -ب 

فــى إطــار هــذه االســتراتيجية يــتم تــدريب التلميــذ علــى مهــارات حــل المشــكلة الهندســية 
  :مجتمعة، على النحو التالى

  .لذى يعبر عن المشكلةتحديد الشكل التخطيطى ا ₋
  .تحديد المعطيات الواردة بالمشكلة ₋
  .تحديد المطلوب ₋
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  .تسجيل الحل بطريقة صحيحة ومنطقية ₋
  

والمواصـــفات التـــى روعـــى توافرهـــا فـــى تصـــميم  األســـسفـــى ضـــوء مـــا ســـبق، وبنـــاء علـــى 
اللهـا موديـوالت تـم مـن خ)  ٤( ه فـى صـورته األوليـة بحيـث اشـتمل علـى إعـدادالبرنامج، فقـد تـم 

تـــدريس المفـــاهيم والمهـــارات والتعميمـــات المتضـــمنة بالوحـــدة باإلضـــافة إلـــى تـــدريس مهـــارات حـــل 
  .المشكلة الهندسية
  . مفاهيم وتعاريف أساسية: الموديول األول
  .الزاوية وأنواعها: الموديول الثانى
  .بعض العالقات بين الزوايا: الموديول الثالث
  .ة حول نقطة والزاويتان المتقابلتان بالرأسالزوايا المتجمع: الموديول الرابع

  

  :تحليل محتوى وحدة مفاهيم وتعاريف هندسية ₋٣
لمقــررة علــى تالميــذ الصــف األول ا"  مفــاهيم وتعــاريف هندســية "تــم تحليــل محتــوى وحــدة 

، حيــــث تــــم تقســــيم الوحــــدة إلــــى دروس، وحللــــت الــــدروس إلــــى عناصــــر ووزعــــت هــــذه اإلعــــدادى
ويوضـــح الجـــدول التـــالى ) مشـــكالت ₋مهـــارات ₋تعميمـــات ₋مفـــاهيم( لم العناصـــر إلـــى فئـــات الـــتع

     :نتيجة التحليل
  تحليل محتوى وحدة مفاهيم وتعاريف هندسية يبين)  ٢( جدول 

  

  حل مشكالت  مھارات  تعميمات  مفاھيم
٢١  ٢٥  ٢٢  ١٩  

  

  :جرائية للموديوالتداف العامة للبرنامج واألهداف اإلتحديد األه ₋٤
اف التعليمية فى شكل يحدد السـلوك النهـائى لـتعلم مهـارات حـل المشـكلة صياغة األهد تم

  .اإلعدادىلمقررة على تالميذ الصف األول ا " مفاهيم وتعاريف هندسية "وحدة الهندسية فى 
  

ألهـــداف العامـــة ويتكـــون البرنـــامج المقتـــرح مـــن أربعـــة موديـــوالت، وفيمـــا يلـــى عـــرض ل
  :للموديوالتجرائية واألهداف اإلالمقترح للبرنامج 

  

  :األھداف العامة للبرنامج المقترح  )أ 
  : على فى نهاية البرنامج من المتوقع أن يكون التلميذ قادراً 
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ـــــى تعـــــرفال  -١ والقطعـــــة المســـــتقيمة، والشـــــعاع، والخـــــط المســـــتقيم، النقطـــــة، مفهـــــوم  عل
 .والمستوى

 عاع الش( ، و) القطعة المستقيمة  (لرموز الهندسية التالية مفهوم ا التعرف على  -٢
( و ،) الخط المستقيم  .(  

 .الشعاع، والخط المستقيم، والقطعة المستقيمةبين  يزيمالت  -٣

 ). ∩ ،∪، ⊄ ،⊂،  ∉، ∈(قراءة وكتابة الرموز الرياضية المعاصرة   -٤

 .ترجمة التعبيرات الرمزية إلى لفظية والعكس  -٥

 .مواقف الحياة المختلفةالتعبير عن استخدام لغة المجموعات فى   -٦

 .تخدام العالقات بين الزوايا فى حل التماريناس  -٧

 .تحديد المتطلبات الالزمة لحل المشكلة الهندسية  -٨

 .                     المشكلة الهندسيةحل استخدام المفاهيم والعالقات المتضمنة فى   -٩
 

 :جرائية للموديوالتاألهداف اإل  )ب 

  مفاھيم وتعاريف أساسية: الموديول األول 
  :على أن يول من المتوقع أن يكون التلميذ قادراً فى نهاية المود

  .مفهوم النقطة يذكر .١
 .مفهوم القطعة المستقيمة يذكر .٢

  .مفهوم الشعاع يذكر .٣

 .مفهوم الخط المستقيم يذكر .٤

  .مفهوم المستوى يذكر .٥

 .ميز بين القطعة المستقيمة والشعاع والخط المستقيمي .٦

 .شعاع والخط المستقيم والمستوىالعالقة بين النقطة والقطعة المستقيمة وال يحدد .٧

 . الهندسية حدد الرسم الذى يعبر عن المشكلةي .٨

 .حدد المعطيات من المعلومات الضرورية الالزمة لحل المشكلة الهندسيةي .٩

 .حدد المطلوب فى المشكلة الهندسيةي .١٠

 .ضع خطوات حل المشكلة الهندسية فى ترتيبها المنطقىي .١١

 .الهندسية والالزمة للحل يحدد المعلومات الناقصة فى المشكلة .١٢
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 .يحدد المعلومات الزائدة فى المشكلة الهندسية والتى اليحتاجها فى الحل .١٣

  .  صحح الخطأ فى المكان المناسبيفى حل المشكالت الهندسية و  هأخطاء زمالئ يحدد .١٤
  .حل المشكلة الهندسية بشكل عامي .١٥

  

  الزاوية وأنواعها: الموديول الثانى 
  :على أن المتوقع أن يكون التلميذ قادراً  فى نهاية الموديول من

 .مفهوم الزاوية يذكر .١

  .الزاوية للمستوى ءتعرف معنى تجزىي .٢

 .أنواع الزوايا يذكر .٣

 .وجد قياس الزاوية المنعكسةي .٤

 .حدد الرسم الذى يعبر عن المشكلة الهندسيةي .٥

 .ية الالزمة لحل المشكلة الهندسيةحدد المعطيات من المعلومات الضرور ي .٦

 .المطلوب فى المشكلة الهندسيةحدد ي .٧

 .حدد المعلومات الناقصة فى المشكلة الهندسية والالزمة للحلي .٨

 .حتاجها فى الحليدة فى المشكلة الهندسية والتى الحدد المعلومات الزائي .٩

 . كلة الهندسية فى ترتيبها المنطقىضع خطوات حل المشي .١٠

  .  خطأ فى المكان المناسبصحح اليفى حل المشكالت الهندسية و  هأخطاء زمالئ يحدد .١١
 .حل المشكلة الهندسية بشكل عامي .١٢

  

  بعض العالقات بين الزوايا: الموديول الثالث 
  :على أن فى نهاية الموديول من المتوقع أن يكون التلميذ قادراً 

  .نين المتجاورتيمفهوم الزاويت يذكر .١

 .بين أزواج الزواياعالقة حدد الي .٢

 .نين المتتامتيمفهوم الزاويت يذكر .٣

  .نين المتكاملتيمفهوم الزاويت يذكر .٤

 .نين الزاويتان المتجاورتان متكاملتتعرف متى تكو ي .٥

 .ن على استقامة واحدةيالمتجاورت نييكون الضلعان المتطرفان للزاويت تعرف متىي .٦
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 .قياس الزاوية المتممة لزاوية معلومة يحسب .٧

  .قياس الزاوية المكملة لزاوية معلومة يحسب  .٨

 .الهندسية الذى يعبر عن المشكلةحدد الرسم ي .٩

 .حدد المعطيات من المعلومات الضرورية الالزمة لحل المشكلة الهندسيةي .١٠

 .حدد المطلوب فى المشكلة الهندسيةي .١١

 .حدد المعلومات الناقصة فى المشكلة الهندسية والالزمة للحلي .١٢

 .حتاجها فى الحليدة فى المشكلة الهندسية والتى الحدد المعلومات الزائي .١٣

 . كلة الهندسية فى ترتيبها المنطقىضع خطوات حل المشي .١٤

  .  صحح الخطأ فى المكان المناسبيفى حل المشكالت الهندسية و  هأخطاء زمالئ يحدد .١٥
 .حل المشكلة الهندسية بشكل عامي .١٦

  

  الزوايا المتجمعة حول نقطة والزاويتان المتقابلتان بالرأس: الموديول الرابع 
  :على أن متوقع أن يكون التلميذ قادراً فى نهاية الموديول من ال

 . تعرف العالقة بين قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطةي .١

 .طبق العالقة بين قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة فى حل التماريني .٢

   .مفهوم الزاويتين المتقابلتين بالرأس يذكر .٣
  .بالرأس تعرف العالقة بين الزاويتين المتقابلتيني .٤
 . قة بين الزاويتين المتقابلتين بالرأس فى حل التمارينطبق العالي .٥

 . الهندسية حدد الرسم الذى يعبر عن المشكلةي .٦

 .حدد المعطيات من المعلومات الضرورية الالزمة لحل المشكلة الهندسيةي .٧

 .حدد المطلوب فى المشكلة الهندسيةي .٨

 .حدد المعلومات الناقصة فى المشكلة الهندسية والالزمة للحلي .٩

 .حتاجها فى الحليدة فى المشكلة الهندسية والتى الدد المعلومات الزائحي .١٠

 . كلة الهندسية فى ترتيبها المنطقىضع خطوات حل المشي .١١

  .  صحح الخطأ فى المكان المناسبيفى حل المشكالت الهندسية و  هأخطاء زمالئ يحدد .١٢
 .حل المشكلة الهندسية بشكل عامي .١٣
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  :ج المقترحالسيناريو العام للبرنام إعداد ₋٥
مـــا صـــورة " جابــة علـــى التســـاؤل األول مــن أســـئلة الدراســـة الحاليــة والـــذى يـــنص علــى لإل

عـــادة بعـــد إ اإلعـــدادىلمقـــررة علـــى تالميـــذ الصـــف األول ا )مفـــاهيم وتعـــاريف هندســـية ( وحـــدة 
نـامج تحديد المحتـوى التعليمـى للبر  تم ،" ؟ صياغتها باستخدام الكمبيوتر التعليمى متعدد الوسائط

مرحلــة كتابــة الســيناريو، وقــد روعــى عنــد ل وذلــك تمهيــداً  ،جرائيــةومــا يتضــمنه مــن أهــداف عامــة وإ 
والمواصــــفات التربويــــة والفنيــــة  األســــس العــــام للبرنــــامج مجموعــــة مــــن *الســــيناريو بنــــاء وصــــياغة

  :)١٤٩، ٢٠٠٤عرفة أبوزيد،  ( الخاصة ببناء برامج الكمبيوتر التعليمية هى
 رض المادة وترابطهاالتسلسل المنطقى فى ع. 

 خطاء اللغويةدقة الصياغة وخلوها من األ. 

 ارتباط المادة المقدمة بحاجات الدارسين، بحيث تثير دافعيتهم للتعلم. 

 مكانات برنامج الوسائط المتعددةالتوظيف األمثل إل. 

  ًطالةمن الحشو واإل وخالياً  أن يكون النص متماسكا. 

 تابعات المرئية والمسموعة والنصوصالوصف الدقيق للقطات والمشاهد والت. 

  :السيناريو على النحو التالى إعدادد تم هذا من حيث المضمون، أما من حيث الشكل فق
  

عـــة إلـــى أرب)  ٣ (تـــم تقســـيم كـــل صـــفحة مـــن صـــفحات الســـيناريو كمـــا يوضـــحه شـــكل 
  :ما يلىك قسامأ

 يدون به رقم اإلطار وتسلسله فى السيناريو: القسم األول. 

 يــدون بــه الجانــب المرئــى مــن البرنــامج حيــث يشــتمل علــى كــل مــا يشــاهده : ثــانىالقســم ال
المــتعلم مــن نــص مكتــوب أو صــورة معروضــة أو رســوم ثابتــة أو رســوم متحركــة أو لقطــة 

 .رشاداتة أو تغذية راجعة أو تعليمات أو إجابإفيديو، أو سؤال أو 

 تمل علــى كــل مــا يســمعه يــدون بــه الجانــب المســموع مــن البرنــامج حيــث يشــ: القســم الثالــث
وذلـــك بســـماع المـــؤثرات  أو ســـلبياً  يجابيـــاً موســـيقى، وصـــوت التعزيـــز ســـواء كـــان إ المـــتعلم مـــن

 .الصوتية

 يــدون بــه وصــف اإلطــار حيــث يشــتمل علــى وصــف دقيــق لمحتــوى اإلطــار : القســم الرابــع
 .المعروض

 
 

 )  ١( ملحق  *  صياغة شكل سيناريو البرنامج) ٣(شكل 
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  وصف اإلطار  انب المسموعالج  الجانب المرئى  رقم اإلطار
        

  

  :البرنامج المقترح متعدد الوسائط إنتاج ₋٦
 :البرنامج المقترح إنتاججھزة والبرامج المستخدمة فى األ  )أ 

  :قامت الباحثة باستخدام األجهزة والبرامج التالية
  Windows XPطقم وسائط متعددة متوافق مع يحتوى على مجموعة أ: جهاز كمبيوتر ₋

  Scanner: ح ضوئىجهاز ماس ₋

  ٧اصدار  Authorware Professional: برنامج التأليف ₋

   ٨اصدار  Adope Photo Shope: برنامج رسم ₋
   AVI :(Screen Cam( لقطات الفيديو  نتاجإلبرنامج  ₋
   Mic Recorder: أداة تسجيل الصوت ₋
   Move Maker, Jet- Audio, Gold Wave: برامج الصوت ₋
   Microsoft Word XP: ق النصوصبرنامج تنسي ₋

  

نــامج المقتـــرح متعـــدد البر  إنتـــاجالبـــرامج المســتخدمة فـــى األجهــزة الالزمـــة و  إعـــدادوبعــد 
 نتاجلالستخدام، تم البدء فى عملية اإلالتجارب عليها للكشف عن صالحيتها  ٕاجراءالوسائط و 

  :وفق الخطوات التالية
 دخـال تـم إ :ثابتـة المسـتخدمة فـى البرنـامجالتوضيحية والرسـومات والصـور ال األشكال إعداد

ـــة الصـــور  األشـــكال ـــامج عـــن طريـــق مكتب ـــى البرن ـــة إل التوضـــيحية والرســـومات والصـــور الثابت
 Adopeالموجودة فى برنامج التأليف نفسه، أو عن طريق الماسح الضوئى ثم برنامج الرسم 

Photo Shope ج التعليمىدخاله بعد ذلك فى البرناملتلوينه وتعديله وتجزئته إل.  

 تم استخدام لقطة فيديو كمقدمة داخل البرنامج :لقطات الفيديو إعداد. 

 ـــم تســـجيل الصـــوت لشـــرح بعـــض أ :الصـــوت والخلفيـــات الموســـيقية إعـــداد ـــامج ت جـــزاء البرن
واســـتخدام بـــرامج )  الميكرفـــون( وتوضــيحها للمـــتعلم، وذلـــك عــن طريـــق أداة تســـجيل الصــوت 

بعـــض دخـــال كـــذلك تـــم إ Move Maker, Jet- Audio, Gold Waveالتســـجيل 
برنــامج، باإلضــافة إلــى التعزيــز اإليجــابى والســلبى جــزاء الالمقطوعــات الموســيقية فــى بعــض أ

 .جزاء البرنامجالمصاحب لجميع أ
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 تــم اســتخدام اللــون األزرق الفــاتح كخلفيــة لجميــع إطــارات  :األلــوان المســتخدمة فــى البرنــامج
  . جزاء البرنامجى جميع أف للعين البرنامج لكى يكون مريحاً 

 مـن إطـار إلـى  فـى البرنـامج عنـد االنتقـال واحـد بصـري تـم اسـتخدام مـؤثر :المؤثر البصـرى
   .Remove to Right  إلى اليمين إطار آخر وهو المسح

 ه فـى صـورة سـيناريو، كـل نـص إعـدادتم كتابة نصوص المحتـوى السـابق  :كتابة النصوص
ه، وذلــك مــع مراعــاة توحيــد اختيــار البــنط لكــل عنــوان المخصصــة لــ)  الخلفيــة (علــى الشاشــة 

 .رئيسى، وكل عنوان فرعى، والبنط داخل إطار الشاشة
 

 :الربط  )ب 

وفكرتهـا، وقـد الربط هو ما يسمح لمصمم البرنامج بتنظيم المعلومات من حيث سياقها 
ات مــــؤثر جــــزاء البرنــــامج ببعضــــها، والشاشــــات والخلفيــــات المختلفــــة، والقامــــت الباحثــــة بــــربط أ

جـــزاء زرار التـــى صـــممت ألغـــراض مختلفـــة، كنقـــل التلميـــذ بـــين أالصـــوتية واالســـتجابات، واأل
للتصميم المعـد  زرار، وذلك تبعاً فأرة مرة واحدة على أى نوع من األالبرنامج بمجرد استعمال ال

  .لكل زر
  

  :دليل استخدام البرنامج المقترح متعدد الوسائط إعداد  )ج 

دليل استخدام البرنامج،  إعدادالمقترح متعدد الوسائط، تم  نامجالبر  إنتاجبعد االنتهاء من 
هــداف البرنــامج وكيفيــة تشــغيله واســتخدامه والتنقــل بــين محتوياتــه، وكيفيــة ضــح للمــتعلم أحيــث يو 

  .الخروج منه بعد االنتهاء من التعلم
  

  :جازتهلبرنامج المقترح متعدد الوسائط وإ ضبط ا ₋٧
تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن  ،صــورته المبدئيــةرنــامج فــى الب إنتــاجبعــد االنتهــاء مــن 

بهــدف اســتطالع  ،فــى مجــال تعلــيم الرياضــيات وفــى مجــال تكنولوجيــا التعلــيم *المتخصصــين
بنـد  كـل فـىبحيث يدون كل محكـم رأيـه  المقترح متعدد الوسائط رأيهم فى مدى كفاءة البرنامج
فـــى الخانـــة المناســـبة مـــن )  √(  وذلـــك بوضـــع عالمـــة **لبرنـــامجمـــن بنـــود اســـتمارة التحكـــيم ل

راء ، وقـد أسـفرت آى الجـزء المخصـص للتعـديالتارة، وكذلك تـدوين مالحظاتـه كتابـة فـاالستم
  : السادة المحكمين عما يلى

 .ازدحام بعض الشاشات بالعناصر  »

 )  ٧( ملحق  *

)  ٥( ملحق  **
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 .فى بعض الشاشات تعديل حجم الخط  »

 .التقليل من سرعة التعليق الصوتى على بعض الشاشات  »

 .موز الرياضية فى بعض الشاشاتالر توضيح   »

 .ودقة كثر وضوحاً تعديل بعض الرسوم الخطية لتكون أ  »
  

صــبح البرنــامج التعــديالت وأ إجــراءالمحكمــون، تــم  وعلــى ضــوء مــا اتفــق عليــه الســادة
المسـتوى  لتجريبه على العينة االستطالعية وذلك للتأكد من صالحيته لالستخدام على صالحاً 

  .ساسية للبحثألالميدانى فى التجربة ا
  

  :التجربة االستطالعية للبرنامج ₋٨
تلميـذات مـن )  ٦ (ة اسـتطالعية مكونـة مـن الباحثة بتطبيـق البرنـامج علـى عينـقامت 

يـــــة بنـــــات خـــــالف عينـــــة البحـــــث عدادبمدرســـــة القنايـــــات اإل اإلعـــــدادىول تالميـــــذ الصـــــف األ
م اســتخدام جهــاز ، وتــ٢٠٠٧/ ٩/ ٣٠وحتــى  ٢٠٠٧/ ٩/ ١٦ساســية وذلــك فــى الفتــرة مــن األ

ـــاهيم  فـــى الجـــزء الخـــاص بالشـــرح ويتضـــمن Data Showالعـــرض الجمـــاعى  عـــرض المف
التلميــذات  مــن قبــل شــديداً  ظهــرت التجربــة االســتطالعية حماســاً والتعميمــات وحــل األنشــطة، وأ

نشـطة مشـاركتهن اإليجابيـة فـى حـل األمـن خـالل  وبدا ذلك واضـحاً  ،نامجللتعلم باستخدام البر 
عزيـز، غيـر أن جابـة علـى التـدريبات وسـماعهن للتمن خالل اإل ى البرنامج وأيضاالمتضمنة ف

كثـر مـن عمليـة عـض الخطـوات الرياضـية التـى تتضـمن أعلـى فهـم ب كن قادراتٍ التلميذات لم ت
  .من خطوة واحدة كثر من خطوة بدالً ية، األمر الذى تطلب تنفيذها فى أحساب

  

  :تنفيذ التجربة االستطالعية وهى ثناءوقد واجهت الباحثة بعض الصعوبات أ
  عدم وجود السماعات فى بعض األجهزة لسماع الصوت.  
  قصور البرامج المساعدة والواجب توافرها على األجهزة التى سيتم التطبيق عليها.  
   ًلحصولهم على الدروس الخصوصية زيادة استجابة بعض التلميذات نظرا. 
  

  :البرنامج فى صورته النهائية إعداد ₋٩
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ه ٕانتاجـو  ،راء التالميـذآل التعـديالت الالزمـة للبرنـامج وفقـاً  إجـراءعلـى مـا سـبق تـم  اً بناء
موديوالت تم من خاللهـا تـدريس المفـاهيم )  ٤ (على  حيث جاء مشتمالً  ،فى صورته النهائية

  .والمهارات والتعميمات والمشكالت الخاصة بالوحدة
  

  : ةـأدوات الدراس إعداد :ثانيا

لمتطلبــات الدراســة، اشــتملت الدراســة الحاليــة علــى األدوات  ســابق وطبقــاً مــن العــرض ال
  : اآلتية

  ) الباحثة إعداد(     اختبار مهارات حل المشكلة الهندسية  )أ 
  ) الباحثة إعداد( الهندسى                 اإلبداعاختبار   )ب 
  )  بازعادل ال /دحمزة الرياشى، / د إعداد(    مقياس قلق حل المشكلة الهندسية      )ج 

  تلك األدوات إعدادوفيما يلى توضيح لكيفية 
  

   ₋:اختبار مهارات حل المشكلة الهندسية إعدادخطوات  -أ
  ₋:تحديد الھدف من االختبار -١

من مهارات حـل  اإلعدادىس مدى تمكن تالميذ الصف األول لى قيايهدف االختبار إ
بمقـرر كتـاب الهندسـة لعـام "  يةمفـاهيم وتعـاريف هندسـ " دسية المرتبطـة بوحـدةالمشكالت الهن

  .م ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧
  

  ₋:تحديد أبعاد االختبار -٢
تكــون االختبــار مــن أربــع مهــارات أساســية ومجموعــة مــن المهــارات الفرعيــة المتضــمنة 

   ₋:فيها
  مهارات فهم وتحليل المشكلة.                                

  مهارات التخطيط لحل المشكلة وتنفيذ خطة الحل.  
  مهارات تقويم الحل.  
  مهارات حل المشكلة ككل. 

  

  ₋:صياغة مفردات االختبار -٣
  .كمال وأسئلة المقالنوع أسئلة اإلمن  صممت مفردات اختبار حل المشكلة الهندسية
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على عدد المشكالت الـواردة  تحديد األوزان النسبية لموضوعات البرنامج المقترح بناءاً  -٤
  :فى البرنامج 

  

 األوزان النسبية لموضوعات البرنامج المقترح بناءًا على عدد المشكالتيبين )  ٣ (جدول 
  الواردة فى البرنامج

  الموديول         
    المهارة 

  المجموع  الرابع  الثالث  الثانى  األول
النسبة 
  المئوية

كلة
مش
ل ال

حلي
 وت
فهم

  

  %١٨  ٢٨  ٧  ٧  ٧  ٧  رسم شكل تخطيطى
  %١٦  ٢٥  ٧  ٧  ٧  ٤  تحديد المعطى
  %١٦  ٢٥  ٧  ٧  ٧  ٤  تحديد المطلوب

تحديد المعلومة الناقصة 
  %١٢  ١٨  ٥  ٤  ٤  ٥  أو الزائدة فى المشكلة

ط 
خطي

الت
يذه
وتنف

حل 
لل

  

وضـــــــــع خطـــــــــوات حـــــــــل 
ــــــــى ترتيبهــــــــا  المشــــــــكلة ف

  المنطقى
١٤  ٢٢  ٦  ٧  ٤  ٥%  

حل
م ال

قوي
ت

  

مراجعـــــة خطـــــوات الحـــــل 
وتصـــــــحيح الخطـــــــأ فـــــــى 

  المكان المناسب
١٢  ١٩  ٥  ٥  ٤  ٥%  

لة 
شك
الم

حل 
  ككل

  رسم المشكلة »
  تحديد المعطى »
  تحديد المطلوب »
تسجيل خطوات الحل  »

  بطريقة منطقية

١٢  ١٩  ٥  ٥  ٤  ٥%  

  %١٠٠  ١٥٦  ٤٢  ٤٢  ٣٧  ٣٥  المجموع
  

  ₋:جدول مواصفات الختبار حل المشكلة الهندسية إعداد -٥
 (قامت الباحثة بقسمة عدد المشكالت المرتبطة بكل مهارة فى الجـدول السـابق جـدول 

  .مفردة ٢١عدد ثابت ليتكون االختبار بذلك فى صورته األولية من على )  ٣
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  توزيع أبعاد االختبار على موضوعات البرنامجيبين ) ٤(جدول 
  

 الموديول         
  المجموع  الرابع الثالث الثانى  األول  المھارة

ل 
حلي
وت

م 
فھ

لة
شك
لم
ا

  

  ٤  ١  ١  ١  ١  رسم شكل تخطيطى
  ٣  ١  ١  ١  ـ  تحديد المعطى

  ٣  ١  ١  ١  ـ  المطلوبتحديد 
تحديد المعلومة الناقصة 
  أو الزائدة فى المشكلة

  ٢  ١  ـ  ـ  ١

طي
تخ
ال

حل
 لل
ط

ذه 
في
وتن

  

وضع خطوات حل 
المشكلة فى ترتيبھا 

  المنطقى
  ٣  ١  ١  ـ  ١

م 
وي
تق

حل
ال

  

مراجعة خطوات الحل 
وتصحيح الخطأ فى 

  المكان المناسب 
  ٣  ١  ١  ـ  ١

ة 
كل
ش
لم
ل ا
ح

كل
ك

  

  رسم المشكلة »
  عطىتحديد الم »
  تحديد المطلوب »
وات  » جيل خط تس

  الحل بطريقة منطقية

  ٣  ١  ١  ـ  ١

  ٢١  ٧  ٦  ٣  ٥  المجموع
        

  

  ₋:صياغة تعليمات االختبار -٦
جابــة علــى تعــرف علــى الطريقــة المتبعــة عنــد اإلوذلــك بهــدف مســاعدة التالميــذ علــى ال

ة ســــهولوقــــد راعــــت الباحثــــة فــــى صــــياغة تعليمــــات االختبــــار الوضــــوح وال، مفــــردات االختبــــار
حتــى يتبــين لهــم الهــدف مــن لــى شــرح فكــرة االختبــار والمالءمــة لمســتوى التالميــذ باإلضــافة إ

  .االختبار
  

  ₋:الصورة األولية لالختبار -٧
ت بعــض المفـردات فــى صــورة أســئلة تصــميم الصــورة األوليــة لالختبـار بحيــث صــيغ تـم

)  ٢١(األوليــة مــن وتكــون االختبــار فــى صــورته  ،كمــال وبعــض المفــردات صــيغت مقاليــاً اإل
مفـردات ) ٦(و، مفردات للموديـول الثـانى)  ٣ (و، مفردات للموديول األول)  ٥ (مفردة بواقع 

)  ٤٠ (وكانــت الدرجــة الكليــة لالختبــار ، مفــردات للموديــول الرابــع)  ٧ (و، للموديــول الثالــث
  .درجة
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  ₋:صالحية الصورة األولية لالختبار -٨
األوليــة لالختبــار تــم عرضــها علــى عينــة مــن أعضــاء الصــورة  إعــدادبعــد االنتهــاء مــن 

هيئــة التــدريس بقســم المنــاهج وطــرق تــدريس الرياضــيات وبعــض مــوجهى ومعلمــى الرياضــيات 
بعض التعديالت فى ضوء ما أبـداه  إجراءوتم ، اإلعدادىلميدان والتالميذ بالصف األول فى ا

ومالءمتهــا  اإلعــدادىف األول االختبــار لتالميــذ الصــ أفــراد العينــة مــن مــدى مناســبة عبــارات
)  ١٩ (مــن  مكونــاً  *وعــدل االختبــار فأصــبح فــى صــورته النهائيــة، للمهــارات التــى تعبــر عنهــا

مفــــردات )  ٥ (و، ومفردتــــان للموديـــول الثــــانى، مفـــردات للموديــــول األول)  ٥ (مفـــردة بواقــــع 
)  ٣٨ (لالختبــار  وكانــت الدرجــة الكليــة، مفــردات للموديــول الرابــع)  ٧ (و، للموديــول الثالــث

  .درجة
  

  ₋:حل المشكلة الهندسية الختبارستطالعية التجربة اال -٩
تلميـذة بالصـف )  ٤٠ (بتجريب االختبار على عينة استطالعية من التالميذ تضمنت 

محافظـة الشـرقية /  دارة القنايـات التعليميـةية بنـات بـإعدادمدرسة القنايات اإلب اإلعدادىاألول 
  :بخالف عينة البحث وذلك بهدف ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦للعام الدراسى 

 .تحديد الزمن المناسب لالختبار  )أ 

  .حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار  )ب 
  .حساب صدق االختبار  )ج 
 .حساب معامل ثبات االختبار   )د 

 

  ₋:زمن االختبار  - أ
تالميـذ  وذلك بحساب الزمن الـذى اسـتغرقه، رتم تحديد الزمن المناسب لتطبيق االختبا

جابــة عــن االختبــار، ثــم تــم اســتخدام المعادلــة التاليــة تالميــذ العينــة االســتطالعية فــى اإلعينــة ال
  ₋:لحساب زمن االختبار

  
   =متوسط زمن االختبار

  
  .دقيقة تقريباً  ١٢٠وقد بلغ متوسط زمن االجابة عن االختبار 

  

  األخيرالزمن الذى استغرقه التلميذ + الزمن الذى استغرقه التلميذ األول 
٢ 

 ) ٢( ملحق *
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  ₋:*حساب معامالت السھولة والصعوبة لمفردات االختبار   - ب

امالت الســهولة والصــعوبة لكــل مفــردة مــن مفــردات االختبــار وذلــك مــن تــم حســاب معــ
  ₋:خالل

  =                          معامل السهولة  
  

  جابات الصحيحة على المفردة ص عدد اإل 
  جابات الخطأخ عدد اإل 
  )٦٢٤: ٦٢٣، ١٩٧٩، فؤاد البهى  (  .معامل السهولة   ١ =أما معامل الصعوبة  
  ٠.٧:  ٠.٢١بين  تتراوحلمفردات االختبار  السهولة تمعامالل إلى أن وتم التوص 
  ٠.٧٩:  ٠.٣ بين لمفردات االختبار تراوحت ماالصعوبة  تمعامالو 

  

  ₋:حساب صدق االختبار -ج 

 ،فــاروق عبــد الفتــاح . (يقصــد بصــدق االختبــار أن يقــيس االختبــار مــا وضــع لقياســه
١٧٦، ١٩٩٠(  

  

           ، وذلـك بعـرض االختبـارالصـدق الظـاهرىعـن طريـق وقد تـم حسـاب صـدق االختبـار 
ريس الرياضــــيات دمــــن أســــاتذة المنــــاهج وطــــرق تــــ ،**علــــى مجموعــــة مــــن الســــادة المحكمــــين

ومجموعـــة مـــن مـــوجهى ومعلمـــى الرياضـــيات، الســـتطالع رأيهـــم فـــى مـــدى مالءمتـــه لتالميـــذ 
ن علــــى مناســــبة االختبــــار وصــــالحيته فــــق الســــادة المحكمــــو ، وقــــد اتاإلعــــدادىالصــــف األول 

  .بعض التعديالت المطلوبة إجراءللتطبيق النهائى بعد 
  

  ₋:لالختبار عن طريق حساب معامل ثباته من المعادلة الصدق الذاتىكما تم حساب 
  )٥٤٩، ١٩٧٩، فؤاد البهى (   معامل الثبات        =  معامل الصدق الذاتى 

                      

                     =   ٠.٩٦=  ٠.٩٣  
يمكـن مـن خاللــه التأكـد مـن صـدق االختبـار وصـالحيته لقيــاس  مرتفـعوهـو معامـل صـدق 

  .ما وضع لقياسه
تم حساب صدق االختبار عن طريق تعيين معامـل االتسـاق الـداخلى للمفـردات،  أيضا

)  ٥( جــة الكليــة لالختبــار جــدول ويــتم ذلــك مــن خــالل حســاب معامــل ارتبــاط كــل مفــردة بالدر 
  .وبذلك يتأكد للباحثة صدق االختبار وصالحيته لقياس ما وضع لقياسه

  ص

 

 خ ص    :حيث

 ــ

 +

               )  ٦( ملحق  *
  ) ٧( ملحق **
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  معامل ارتباط درجة كل مفردة بدرجة االختبار ككليبين )  ٥( جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  :حساب ثبات االختبار -د 

علـــى حـــده تـــم حســـاب معامـــل الثبـــات لالختبـــار ككـــل ولكـــل بعـــد مـــن أبعـــاده األربعـــة 
  :باستخدام معامل ألفا كرونباخ كما هو موضح بالجدول التالى 

  

  حساب معامالت الثبات لالختبار ككل ولكل بعد من أبعاد االختباريبين )  ٦( جدول 
  معامل الثبات  الدرجة  عدد المفردات  أبعاد االختبار  م
  ٠.٨٩  ١٠  ١٠  فھم وتحليل المشكلة  ١
  ٠.٧٩  ٧  ٣  التخطيط والتنفيذ لحل المشكلة  ٢
  ٠.٨٢  ٦  ٣  تقويم الحل  ٣
  ٠.٩٣  ١٥  ٣  حل المشكلة ككل  ٤

  ٠.٩٣  ٣٨  ١٩  ار ككلـاالختب

  
   : الصورة النهائية لالختبار ₋١٠

مفــردة موزعــة علــى أبعــاد االختبــار )  ١٩ (تكــون االختبــار فــى صــورته النهائيــة مــن 
مفـــــردات )  ٣ (مفـــــردات لقيـــــاس فهـــــم وتحليـــــل المشـــــكلة، و)  ١٠ (حيـــــث تضـــــمن االختبـــــار 

  معامل االرتباط  رقم المفردة
٠.٨٧٩  ١١**  

٠.٥٤٧  ١٢**  

٠.٨٥٦  ١٣**  

٠.٧٩٠  ١٤**  

٠.٨٣٠  ١٥**  

٠.٧٢٣  ١٦**  

٠.٩١٧  ١٧**  

٠.٨٣٤  ١٨**  

٠.٩٤٠  ١٩**  

 

  معامل االرتباط  رقم المفردة
٠.٦٠٢  ١**  

٠.٥٦٦  ٢**  

٠.٥٩٥  ٣**  

٠.٧٢٨  ٤**  

٠.٥٧٨  ٥**  

٠.٧٧٢  ٦**  

٠.٤٧٥  ٧**  

٠.٤٣٣  ٨**  

٠.٩٠٠  ٩**  

٠.٨٠٨  ١٠**  

 ٠.٠١مستوى  ال عندد **
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مفــردات لحــل )  ٣ (مفــردات لتقــويم الحــل، و)  ٣ (مشــكلة وتنفيــذ خطــة الحــل، وللتخطــيط لل
  .البحث عينة وبذلك أصبح االختبار صالحًا للتطبيق على المشكلة ككل،

  

  :اردرجات االختبنظام تقدير  ₋١١
ا ســئلة االختبــار بحيــث تتناســب مــع عــدد الخطــوات التــى يقــوم بهــتقــدير درجــات أ تــم 

درجـات لمفـردات البعـد )  ١٠ (ضـع تـم و : ذلك كما يلـىو  التلميذ للوصول إلى الحل الصحيح
درجــات )  ٧ (الخــاص بفهــم وتحليــل المشــكلة بواقــع درجــة واحــدة لكــل مفــردة، كمــا تــم وضــع 

 ١١ (درجات للمفردة رقـم )  ٣ (لمفردات البعد الخاص بالتخطيط وتنفيذ خطوات الحل بواقع 
درجات لمفردات البعـد )  ٦ (، بينما تم وضع ) ١٣ (،) ١٢(المفردة رقم  ، درجتان لكل من)

درجــة لمفــردات البعــد ) ١٥(الخــاص بتقــويم الحــل بواقــع درجتــان لكــل مفــردة، كمــا تــم وضــع 
درجات لكل مفردة، لتصبح الدرجـة النهائيـة لالختبـار )  ٥ (الخاص بحل المشكلة ككل بواقع 

  .درجة)  صفر (درجة، والنهايه الصغرى )  ٣٨ (
  

  : الهندسى اختبار اإلبداع إعدادخطوات  ₋ب
  :تحديد الهدف من االختبار ₋١

فـى مـادة  اإلبـداععلـى  اإلعـدادىيهدف االختبار الى قياس قدرة تالميـذ الصـف األول 
  .الهندسة، وذلك فى وحدة مفاهيم وتعاريف هندسية

  

  :تحديد أبعاد االختبار ₋٢
طـار حـث والدراسـات السـابقة وفـى ضـوء اإلت البمن خـالل االطـالع علـى بعـض أدبيـا

  :النظرى للبحث تم تحديد القدرات التى يتكون منها االختبار وهى
 قدرة الطالقة.  
 قدرة المرونة .  
 قدرة األصالة.  
 قدرة الحساسية للمشكالت. 

  :الصورة األولية لالختبار إعداد ₋٣
فــى  اإلبــداعمجــال  الطالع علــى بعــض االختبــارات التــى أجريــت فــىالباحثــة بــا قامــت

 عبــدالجواد عبدالحميــد،( مثــل اختبــار  ،الرياضــيات بصــفة عامــة وفــى الهندســة بصــفة خاصــة
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حمزة الرياشى وعـادل ( ، )١٩٩٩ ،محمد أحمد( ، )١٩٩٨ مصطفى عبدالحفيظ،( ، )١٩٩٣
 مها البحيـرى، (، )٢٠٠٥أمل كمال الدين،  (، )٢٠٠٤ أحمد عبدالسالم، (، )٢٠٠٠، الباز 
   .مفردة)  ١٧ (اشتمل االختبار فى صورته األولية على و  ،)٢٠٠٥

  

  :تحديد مواصفات االختبار - ٤
  ₋:الصورة األولية لالختبار فى ضوء المواصفات اآلتية إعداد تم

 اإلعدادىسبة لمستوى تالميذ الصف األول صياغة األسئلة بألفاظ سهلة ومنا.  
 وضوح األسئلة والمطلوب من السؤال بالضبط.  
 ألسئلة مناسبة لخلفية التالميذ الرياضيةأن تكون ا.  
 أن تقيس األسئلة القدرات التى يتضمنها االختبار.  
 جابات كثيرة صحيحة محتملة وبطرق مختلفةإ إنتاجسئلة تطلب اإلجابة على األأن ت.  
  أن يتضــــمن االختبــــار أســــئلة متنوعــــة وجديــــدة عــــن التــــى يتــــدرب عليهــــا التلميــــذ داخــــل

 .الفصل
  

  :ت االختبارصياغة تعليما - ٥
تــم صــياغة تعليمــات االختبــار بصــورة واضــحة ومالئمــة لمســتوى تالميــذ الصــف األول 

  ₋:، وتضمنت التعليمات ما يلىاإلعدادى
 أن يكتب التلميذ اسمه وفصله فى المكان المخصص لذلك.  
 سئلة تكون فى نفس الورقة جابة على األلميذ بالهدف من االختبار وبأن اإلتعريف الت

 .المعطاة

 جابة عليهقراءة كل سؤال قراءة جيدة قبل اإللتأكيد على ا. 

 جابة على أكبر عدد من األسئلة وبأكبر عدد ممكن من الطرق المتنوعة ضرورة اإل
 .والمختلفة

 أن يكتب التلميذ كل محاولة فى سطر منفصل. 

  : صالحية الصورة األولية لالختبار - ٦
تـم عرضـها علـى عينـة مـن أعضـاء  ،ارالصـورة األوليـة لالختبـ إعـدادبعد االنتهاء مـن 

التــدريس بقســم المنــاهج وطــرق تــدريس الرياضــيات وبعــض مــوجهى ومعلمــى الرياضــيات  هيئــة
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بعض التعديالت فى ضوء ما أبـداه  إجراء، وتم اإلعدادىلميدان والتالميذ بالصف األول فى ا
ووضــــوح  دىاإلعــــدااالختبــــار لتالميــــذ الصــــف األول  أفــــراد العينــــة مــــن مــــدى مناســــبة أســــئلة

الطالقـة ( الهندسـى المتمثلـة فـى  اإلبـداعى قياس أسئلة االختبار لقدرات صياغتها، وكذلك مد
 *، وعـــدل االختبـــار فأصـــبح فـــى صـــورته النهائيـــة) والمرونـــة واألصـــالة والحساســـية للمشـــكالت

  .أسئلة)  ٩ (مكونًا من 
  

  :الهندسى اإلبداع الختبارالتجربة االستطالعية  - ٧
 اإلعــــدادىتطالعية مــــن تالميــــذ الصــــف األول ختبــــار علــــى عينــــة اســــتــــم تجريــــب اال

محافظـة  / دارة القنايـات التعليميـةيـة بنـات بـإعدادتلميذة بمدرسة القنايـات اإل)  ٤٤ (تضمنت 
  ₋:بخالف عينة البحث وذلك بهدفم ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦الشرقية للعام الدراسى 

  .تحديد الزمن المناسب لالختبار  )أ 
  .حساب صدق االختبار  )ب 
 .اب معامل ثبات االختبارحس  )ج 

  

  :زمن االختبار )أ
تم حساب زمن االختبار مـن خـالل متوسـط الـزمن الـذى اسـتغرقه أول وآخـر تلميـذ فـى 

  .دقيقة)  ١٠٠ (جابة على االختبار ستطالعية، وقد بلغ متوسط زمن اإلالتجربة اال
  

  :حساب صدق االختبار )ب
  ₋:التأكد من صدق االختبار عن طريق تم
  :الظاھرى الصدق ₋١

مـــن أســـاتذة المنـــاهج  **وذلـــك بعـــرض االختبـــار علـــى مجموعـــة مـــن الســـادة المحكمـــين
وطــرق تــدريس الرياضــيات ومجموعــة مــن مــوجهى ومعلمــى الرياضــيات، الســتطالع رأيهــم فــى 

ى قيـاس ووضوح صـياغتها، ومـد اإلعدادىاالختبار لتالميذ الصف األول  مدى مناسبة أسئلة
والحساسـية  واألصـالة الطالقة والمرونـة (الهندسى المتمثلة فى  اإلبداع أسئلة االختبار لقدرات

ن على مناسبة االختبار وصـالحيته للتطبيـق النهـائى بعـد ، واتفق السادة المحكمو ) للمشكالت
  .بعض التعديالت الالزمة إجراء

  

  :الصدق الذاتى ₋٢

  ثباتالجذر التربيعى لمعامل الإيجاد تم حساب الصدق الذاتى عن طريق 

)       ٣( ملحق  *
)       ٧( ملحق  **
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  معامل الثبات  =معامل الصدق الذاتى 
                      

                        =٠.٨٩=  ٠.٧٩  
  .وهو معامل صدق جيد يمكن من خالله التأكد من صدق االختبار وصالحيته للتطبيق

  

  : صدق الفقرات ₋٣

امــــل وذلــــك عــــن طريــــق تعيــــين معامــــل االتســــاق الــــداخلى لالختبــــار وذلــــك بإيجــــاد مع
مــن طالقــة ومرونــة ( هــا االختبــار لفرعيــة التــى يتكــون مناالرتبــاط بــين كــل قــدرة مــن القــدرات ا

) لالختبــار الدرجـة الكليـة(الهندسـى بصـفة عامــة  اإلبـداعدرة وقــ) صـالة وحساسـية للمشـكالتوأ
  .وبذلك يتأكد للباحثة صدق االختبار وصالحيته لقياس ما وضع لقياسه)  ٧( جدول 

  

  ) ٧(  جدول
  قدرة من قدرات االختبار ودرجة االختبار ككل كل االتساق الداخلى بين درجةبين ي

  الحساسية للمشكالت  صالةاأل  المرونة  الطالقة  القدرة المقاسة
  **٠.٨١١  **٠.٩٨٣  **٠.٩٥٩  **٠.٨٩٠  معامل االرتباط

  

  :ثبات االختبارحساب ) جـ
، وقـد ) كرنبـاخ ₋لفـامعادلـة أ( " لفـا للثبـاتمعامل أ"م حساب ثبات االختبار باستخدام ت

 مما يشـير إلـى أن لالختبـار معامـل ثبـات مرتفـع نسـبياً  ،)٠.٧٩ (بلغ معامل الثبات لالختبار 
  .يمكن الوثوق فى نتائجه

  

  :تحديد طريقة تصحيح االختبار ₋٨
  :تقوم طريقة التصحيح التى اتبعتها الباحثة على الخطوات التالية

  :الطالقة  )أ 
لعـدد االسـتجابات المناسـبة للتلميـذ علـى السـؤال، وذلـك بواقـع  ة طبقاً تقدر درجة الطالق

  .درجة لكل استجابة، بعد حذف االستجابات المكررة أو التى ليس لها صلة بالمطلوب
  :المرونة  )ب 

وذلـك  ،جابـة التلميـذ علـى كـل سـؤالالمرونة بعدد األفكـار التـى وردت فـى إ تقدر درجة
  .كثر من درجةعطاء الفكرة المكررة أدم إالحظة عفكرة، مع م بواقع درجة لكل

  

 :الحساسية للمشكالت  )ج 

 

 

 ٠.٠١مستوى دال عند  **
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  .لكل سبب رياضى لمشكلة معينة درجة واحدةوفيها يحدد 
 

 :صالةاأل  )د 
جابــات التالميــذ ورود كــل فكــرة فــى إللنســبة المئويــة لتكــرار  صــالة تبعــاً تقــدر درجــة األ

 أمل كمال الـدين،(  ىوذلك كما هو مبين بالجدول التال"  صفر إلى خمسة" على مقياس من 
٦٢، ٢٠٠٥( :  

  

  صالة األ يوضح النسبة المئوية لدرجة)  ٨( جدول 
النسبة 
  المئوية

١٠ %
  %٥٠₋%٤٠  %٤٠₋%٣٠  %٣٠₋%٢٠  %٢٠₋%١٠  فأقل

٥٠ %
  فأكثر

  صفر  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجة
  

  :حيث أن
                          =نسبة تكرار الفكرة 

  
  :الھندسى اإلبداعدرجة  )ھـ

  .صالة والحساسية للمشكالترجات كل من الطالقة والمرونة واألد موعهى مج
  

  :الصورة النهائية لالختبار ₋٩
للتطبيــق  االختبــار يصــبح االختبــار صــالحاً  عــدادبعــد االنتهــاء مــن الخطــوات الســابقة إل

  .فى صورته النهائية
  

  : *مقياس قلق حل المشكلة الهندسية ₋ج
. د و حمــزة الرياشــى. د( لة الهندســية والــذى أعــده تــم اســتخدام مقيــاس قلــق حــل المشــك

ثنــــاء حــــل المشــــكالت المقيــــاس إلــــى تحديــــد مســــتوى القلــــق أ يهــــدف، و )٢٠٠٠، عــــادل البــــاز
) ٥٢(ية، ويتكـون المقيـاس مـن عدادتالميذ الصف الثانى بالمرحلة اإل الهندسية لدى عينة من

  :عبارة موزعة على خمسة محاور رئيسية هى
  عبارة)  ١٤( ل المشكلة الهندسية ويتضمن قلق فهم وتحلي) ١
  عبارة)  ١٢( قلق التخطيط لحل المشكلة الهندسية ويتضمن ) ٢
  عبارات)  ٥( المشكلة الهندسية ويتضمن  تنفيذ حلقلق ) ٣
  عبارات)  ٩( المشكلة الهندسية ويتضمن  تقويم حلقلق ) ٤

  مرات تكرارها عدد
  فراد العينةعدد أ

x ١٠٠  

 ) ٤( ملحق *
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  عبارة)  ١٢( ويتضمن  ككل المشكلة الهندسيةحل قلق ) ٥
ال  ₋ال أوافـق ₋متـردد ₋موافق ₋ موافق بشدة( عبارة أمامها خمس استجابات هى وكل 
، ٢، ٣، ٤، ٥( ، وعلى التلميذ اختيـار اسـتجابة واحـدة منهـا، وتعطـى الـدرجات ) أوافق مطلقاً 

أمـــا فـــى حالـــة الســـابقة علـــى الترتيـــب فـــى حالـــة العبـــارات الموجبـــة،  لالســـتجابات الخمـــس)  ١
لـــــنفس االســـــتجابات )  ٥، ٤، ٣، ٢، ١( هـــــذه الـــــدرجات لتصـــــبح العبـــــارات الســـــالبة تعكـــــس 

درجـة، فــى حـين تكــون ) ٢٦٠( ، وبهـذا تكــون الدرجـة النهائيـة للمقيــاس الخمسـة علـى الترتيــب
)  ٢٠٨ ≥الدرجــة ( درجــة، والدرجــة العاليــة علــى المقيــاس ) ٥٢( النهايــة الصــغرى للمقيــاس 

ــًا مرتفعــًا لــدى التلميــذ، أمــا الدرجــة ا فــتعكس )  ٢٠٨ <الدرجــة  ≤١٣٠( لمتوســطة تعكــس قلق
) ١٣٠< الدرجـة (درجة محايدة من القلـق، فـى حـين تعكـس الدرجـة المنخفضـة علـى المقيـاس 

  .الميذتقلق حل المشكلة الهندسية لدى ال درجة منخفضة من
  

اشــتملت علــى بيانــات خاصــة بالتلميــذ مثــل  ،رفــق بالمقيــاس ورقــة خاصــة بالتعليمــاتوقــد أ
ة، تـــاريخ التطبيـــق، الصـــف الدراســـى، العمـــر، كمـــا تضـــمنت التعليمـــات توجيهـــات االســـم، المدرســـ

جابــة ، وكيفيــة اإلتوضــح للتلميــذ الهــدف مــن المقيــاس، وعــدد عباراتــه، وتفســير التقــديرات اللفظيــة
  .جابة الدقيقة على كل العبارات الواردة بالمقياسهمية وضرورة اإلعلى عباراته، وأ

  

  صالحية المقياس للتطبيق:  
 يعــد المقيــاس صــالحًا للتطبيــق علــى عينــة البحــث، حيــث يشــترك تالميــذ عينــة البحــث

يـة، كمـا أن لهـم نفـس عدادوتالميذ عينـة المقيـاس فـى نفـس المرحلـة الدراسـية وهـى المرحلـة اإل
  .العمر الزمنى تقريبًا خاصة بعد عودة الصف السادس للمرحلة االبتدائية

       

  :دراسةالتجريبية لل جراءاتاإل: ثالثا
  :الخطوات التالية إجراءوتضمنت القيام ب

  مدة المعالجة التجريبية )١
  التصميم التجريبى وعينة البحث )٢
  على عينتى البحث تطبيق االختبارات قبلياً  )٣
  عملية تدريس البرنامج المقترح )٤
  التطبيق البعدى لالختبارات )٥
 رصد النتائج ومناقشتها وتفسيرها )٦
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  :وفيما يلى عرض ما سبق بالتفصيل
  

  :ةدريسيمدة المعالجة الت )١
تــم ، اإلعــدادىيــع مــنهج الرياضــيات للصــف األول توز الخطــة الزمنيــة لبعــد االطــالع علــى 

( أسـابيع  ٦ى ف)  حصة ١٨( تحديد عدد الحصص التى تحتاجها الوحدة موضوع الدراسة وهى 
موضــوع الوحــدة  أثنــاء قيامهــا بتــدريس الباحثــة التزمــت، وقــد ) ســبوعياأى بمعــدل ثــالث حصــص أ

  .سواء للمجموعة التجريبية أو الضابطة بعدد الحصص المخصصةالدراسة 
  

 :التصميم التجريبى وعينة البحث )٢
اســـتخدم البحـــث الحـــالى التصـــميم التجريبـــى القـــائم علـــى نظـــام المجمـــوعتين، وبطريقـــة 

يـــة بنـــات عدادبمدرســـة القنايـــات اإل اإلعـــدادىالصـــف األول  عشـــوائية تـــم اختيـــار فصـــلين مـــن
نـــامج يبيـــة درســـت الهندســـة باســـتخدام البر حـــدهما المجموعـــة التجر ظـــة الشـــرقية، يمثـــل أبمحاف

اآلخــر المجموعــة الضــابطة تــدرس نفــس المقــرر بالطريقــة التقليديــة، وتكونــت المقتــرح، ويمثــل 
تلميــذة مــن كــل فصــل )  ٣٠( تلميــذة مــن تلميــذات الفصــلين بواقــع )  ٦٠ (عينــة الدراســة مــن 
عــادة وكثيــرات الغيــاب، وقــد تــم ضــبط التكــافؤ بــين يــذات الباقيــات لإلالتلم وذلــك بعــد اســتبعاد

مجمـــوعتى البحـــث فـــى متغيـــرات العمـــر الزمنـــى، والمســـتوى التعليمـــى، والمســـتوى االجتمـــاعى 
  .واالقتصادى

  
  

٣(  ً  :على عينتى البحث تطبيق االختبارات قبليا
الهندســى  عاإلبــداحــل المشــكلة الهندســية واختبــار  اختبــار مهــارات تــم تطبيــق كــل مــن

، الضـــابطةالتجريبيـــة و  المجمـــوعتين علـــى تالميـــذ ومقيـــاس قلـــق حـــل المشـــكلة الهندســـية قبليـــاً 
بـــين مجمـــوعتى ) ٠.٠٥( حصـــائيا عنـــد مســـتوى إ النتـــائج إلـــى عـــدم وجـــود فـــرق دالشـــارت وأ

 اإلبــداعحــل المشــكلة الهندســية واختبــار  البحــث فــى التطبيــق القبلــى لكــل مــن اختبــار مهــارات
 المجمـــوعتين تكـــافؤيـــاس قلـــق حـــل المشـــكلة الهندســـية، وبالتـــالى تـــم التأكـــد مـــن الهندســـى ومق

    .والضابطةالتجريبية 
 :عملية تدريس البرنامج المقترح )٤

سـابيع أ ٦، واسـتمرت لمـدة ٢٠٠٧كتـوبر فـى األسـبوع الثـانى مـن شـهر أبدأت التجربـة 
ثالثـــة أيـــام مـــن  خـــذ، وقـــد تـــم أ٢٠٠٧ســـبوع الثـــانى مـــن شـــهر نـــوفمبر جربـــة فـــى األوانتهـــت الت

  .سبوع الثالث لشهر نوفمبر لتطبيق االختبارات بعدياً األ
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 :لالختباراتالتطبيق البعدى  )٥
حــل  ختبــار مهــاراتا التجربــة، قامــت الباحثــة بتطبيــق كــل مــن إجــراءبعــد االنتهــاء مــن 

ــــداعالمشــــكلة الهندســــية واختبــــار  ــــى  الهندســــى ومقيــــاس قلــــق حــــل المشــــكلة الهندســــية اإلب عل
، بعـــد ذلـــك قامـــت الباحثـــة بتصـــحيح ورصـــد درجـــات كـــل تلميـــذ مـــن تالميـــذ مجمـــوعتى البحـــث

 جابــة عــن تســاؤالتعمليــة اإل ثــم وضــع هــذه الــدرجات فــى جــداول حتــى تســهل ،المجمــوعتين
  .حصائيا وتفسيرها ومناقشتهاروض وتحليلها إالبحث واختبار الف

  

 :رصد النتائج ومناقشتها وتفسيرها )٦
حصــاء البـــارامترى عــن طريـــق البرنـــامج تمــت معالجـــة البيانــات إحصـــائيا باســـتخدام اإل

  .١٠.٠٠دار اص SPSSالكمبيوترى 
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  ل الخامسـالفص
  

  نتائج البحث تفسيرھا ومناقشتھا

  ةــــمقدم
وأدوات  البحـــث جراءاتـــه وبنـــاء أدواتحـــث فـــى الفصـــل الســـابق مـــنهج البحـــث وإ تنـــاول الب

ج التى تم التوصل إليها عن طريق إجـراء المعالجة التجريبية، وفى هذا الفصل سيتم عرض النتائ
  .ا وذلك فى ضوء هدف البحث وتساؤالته وفروضهوتفسيرها ومناقشته ،ساسية للبحثالتجربة األ

  

  :حصائية المستخدمةاألساليب اإل  »

نــات عــن حصــائى للبياالحاســب اآللــى، وذلــك بهــدف التحليــل اإلدخــال البيانــات فــى تــم إ
حزمـــة البـــرامج  والمعـــروف باســـم SPSS Ver( 10)حصـــائى طريـــق اســـتخدام البرنـــامج اإل

واسـتخدمت )  Statistical Package for Social Science(حصـائية للعلـوم االجتماعيـة اإل
  :حصائية التالية للتوصل إلى نتائج البحثاألساليب اإل

 Paired Samplesبين المتوسطات للعينات المرتبطـة لدراسة داللة الفروق )ت ( اختبار  ₋١ 

T₋test  لتجريبيـةلجـة اامـواد المع( وذلك للتحقق من فعالية البرنـامج الكمبيـوترى متعـدد الوسـائط 
.(  
 Independentلدراســة داللــة الفــروق بــين المتوســطات للعينــات المســتقلة ) ت ( اختبــار  ₋٢ 

Samples T₋test   
  :نسبة الكسب المعدل لبالك وذلك للحكم على مدى فاعلية البرنامج المقترح وهى كالتالى ₋٣ 
  

                                =نسبة الكسب المعدل 
  

  س هى المتوسط الحسابى لدرجات التطبيق القبلى لالختبار  : حيث
  لالختبار البعدىهى المتوسط الحسابى لدرجات التطبيق  ص       
  هى النهاية العظمى لدرجات االختبار  د        

  ٢وتتراوح نسبة الكسب المعدل بين صفر، 
  

  :القبلى تحليل نتائج االختبار  »

ين التجريبيـــة والضـــابطة فـــى التطبيـــق القبلـــى ألدوات تـــم تحليـــل درجـــات تالميـــذ المجمـــوعت
، واختبــار )الفرعيــة المكونــة لــه واألبعــاد( ت حــل المشــكلة الهندســية ككــل اختبــار مهــارا[ البحــث 

ومقياس قلق حل المشـكلة الهندسـية ، ) الفرعية المكونة له بعادواأل(  الهندسى بشكل عام بداعاإل

  س ـص   س ـص 
 + د س
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وذلك لدراسة داللـة الفـرق بـين متوسـطى درجـاتهم، كمـا هـو ]  )الفرعية المكونة له بعادواأل( ككل 
  .على الترتيب ) ١١ (، ) ١٠( ، ) ٩ (موضح بالجداول 

  

  )  ٩( جدول 
دراسة داللة الفرق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى ل" ت" قيم يبين

  كل ولمكوناته الفرعيةالتطبيق القبلى الختبار مھارات حل المشكلة الھندسية ك
 أبعاد  
  االختبار

  المتوسط  العدد  المجموعة
االنحراف 
  المعيارى

  )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  الداللة

فھم وتحليل 
  المشكلة

  ١.٢٦  ١.٠٧  ٣٠  التجريبية
٠.٦٢٢  ٠.٤٩٥  

غير دال 
  ١.٣٥  ٠.٩  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

التخطيط للحل 
  وتنفيذه

  ٠.٧٧  ٠.٢٣  ٣٠  التجريبية
٠.٦٩٩  ٠.٣٨٩  

غير دال 
  ٠.٥٣  ٠.١٧  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

  تقويم الحل
  ٠.٤٠  ٠.١  ٣٠  التجريبية

١.٠٠٠  ٠.٠٠٠  
غير دال 
  ٠.٤٠  ٠.١  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

حل المشكلة 
  ككل

  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ٣٠  التجريبية
    

غير دال 
  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

  االختبار ككل
  ٢.٠٦  ١.٤  ٣٠  التجريبية

٠.٦٣٩  ٠.٤٧١  
غير دال 
  ١.٧٦  ١.١٧  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

) ٠.٠٥(عــدم وجــود فــرق دال إحصــائيا عنــد مســتوى )  ٩( يتضــح مــن الجــدول الســابق 
ـــار  ـــة والضـــابطة فـــى التطبيـــق القبلـــى الختب ـــذ المجمـــوعتين التجريبي بـــين متوســـطى درجـــات تالمي

، األمـر الـذى يـدل ) الفرعية كل على حدةاألبعاد  أو( مهارات حل المشكلة الهندسية بشكل عام 
  . على تكافؤ المجموعتين

  

  )  ١٠ (جدول 
لدراسة داللة الفرق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق  "ت"يبين قيم 

  الھندسى ككل ولمكوناته الفرعية بداعالقبلى الختبار اإل

  متوسطال  العدد  المجموعة  االختبار أبعاد
االنحراف 
  المعيارى

  )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  الداللة

  الطالقة
  ٢.٨٤  ١٣.١٣  ٣٠  التجريبية

٠.١١  ١.٦٥  
غير دال 
  ٣.١٢  ١١.٨٧  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

  المرونة
  ١.٩٠  ٦.٤  ٣٠  التجريبية

٠.٧٣  ٠.٣٥  
غير دال 
  ١.٧٦  ٦.٢٣  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

  األصالة
  ٢.٣٠  ٣.٤٧  ٣٠  التجريبية

٠.٥٩  ٠.٥٥  
غير دال 
  ٢.٥٢  ٣.١٣  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

الحساسية 
  للمشكالت

  ١.٧٥  ٠.٦٠  ٣٠  التجريبية
٠.٨٦  ٠.١٧  

غير دال 
  ١.١٩  ٠.٥٣  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

  االختبار ككل
  ٥.٣٠  ٢٣.٩٣  ٣٠  التجريبية

٠.١٢  ١.٥٦  
غير دال 
  ٥.٦٢  ٢١.٦٧  ٣٠  الضابطة  إحصائيا
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ــــد مســــتوى )  ١٠( ابق يتضــــح مــــن الجــــدول الســــ عــــدم وجــــود فــــرق دال إحصــــائيا عن
بــين متوســطى درجــات تالميــذ المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى التطبيــق القبلــى ) ٠.٠٥(

، األمــر الــذى يــدل ) أواألبعــاد الفرعيــة كــل علــى حــدة( الختبــار اإلبــداع الهندســى بشــكل عــام 
  .على تكافؤ المجموعتين

   
  ) ١١( جدول 

لدراسة داللة الفرق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى  "ت"يبين قيم 
  التطبيق القبلى لمقياس قلق حل المشكلة الھندسية ككل ولمكوناته الفرعية

   

  المتوسط  العدد المجموعة  المقياس أبعاد
االنحراف 
  المعيارى

 )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  الداللة

قلق تحليل وفھم 
  المشكلة

  ٧.٧٨  ٤٩.٤٣  ٣٠  التجريبية
٠.٩٧٢  ٠.٠٣٥ 

غير دال 
  ٦.٩٣  ٤٩.٣٧  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

قلق التخطيط 
  لحل المشكلة

  ٧.٦٥  ٤٣.٨٠  ٣٠  التجريبية
٠.٩٣٣  ٠.٠٨٥ 

غير دال 
  ٧.٦٣  ٤٣.٦٣  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

قلق تنفيذ حل 
  المشكلة 

  ٢.٨٨  ١٨.١٠  ٣٠  التجريبية
٠.٨٢٣  ٠.٢٢٥ 

غير دال 
  ٢.٨٥  ١٧.٩٣  ٣٠  الضابطة  اإحصائي

قلق تقويم حل 
  المشكلة

  ٤.٧٨  ٣٤.٤٧  ٣٠  التجريبية
٠.٨٣١  ٠.٢١٥ 

غير دال 
  ٤.٨٥  ٣٤.٢٠  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

قلق حل 
  المشكلة ككل

  ٧.١٥  ٤٥.٣٠  ٣٠  التجريبية
٠.٩٢٨  ٠.٠٩١ 

غير دال 
  ٧.٠٩  ٤٥.١٣  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

مقياس القلق 
  ككل

  ٢٨.١٨ ١٩١.١٠  ٣٠  التجريبية
٠.٩٠٧  ٠.١١٧ 

غير دال 
  ٢٦.٨٨ ١٩٠.٢٧  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

ــــد مســــتوى )  ١١( يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق  عــــدم وجــــود فــــرق دال إحصــــائيا عن
بــين متوســطى درجــات تالميــذ المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى التطبيــق القبلــى ) ٠.٠٥(
األمــر  ،) الفرعيــة كــل علــى حــدة بعــاداأل أو ( لة الهندســية بشــكل عــاممقيــاس قلــق حــل المشــكل

     .الذى يدل على تكافؤ المجموعتين
، وبالتـــالى يمكـــن إرجـــاع أى فـــروق تالميـــذ المجمـــوعتين قبليـــاً  ممـــا ســـبق نســـتنتج تكـــافؤ

  .جراء التجربة إلى االختالف فى المتغيرات المستقلةتظهر بعد إ
  

  :ث وتفسيرھاــنتائج البح  »

  :وتفسيرھا تعلقة بمھارات حل المشكلة الھندسيةعرض النتائج الم :أوال
  :سئلة البحث والذى يتعلق بالتعرف علىلإلجابة على السؤال الثانى من أ
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حــل المشــكلة الهندســية لــدى  البرنــامج المقتــرح فــى الهندســة علــى تنميــة مهــارات تــدريس أثــر" 
ها، وهــى تــم صــياغة ثالثــة فــروض للتحقــق مــن مــدى صــحت" اإلعــدادىلصــف األول تالميــذ ا

  .الفرض األول والثانى والثالث
  

 عرض نتائج الفرض األول وتفسيرها ₋١

 التحقق من صحة الفرض األول )أ 

بـين متوسـطى درجـات تالميـذ  إحصـائيايوجـد فـرق دال " وينص هذا الفـرض علـى أنـه 
حـــل المشـــكلة الهندســـية  المجموعـــة التجريبيـــة فـــى التطبيقـــين القبلـــى والبعـــدى الختبـــار مهـــارات

  ".صالح درجاتهم فى التطبيق البعدى لالختباروذلك ل
  

 Paired Samples)ت ( اختبــار  وللتحقــق مــن صــحة الفــرض األول تــم تطبيــق

T₋test  ينالتجريبيـة فـى التطبيقـ تالميـذ المجموعـةلدراسة داللة الفـرق بـين متوسـطى درجـات 
  .مهارات حل المشكلة الهندسية الختباروالبعدى القبلى 

  

  ) ١٢( جدول 
لدراسة داللة الفرق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى  "ت"قيم  يبين

   )الفرعية المكونة له بعادواأل( والبعدى الختبار مھارات حل المشكلة الھندسية ككل 
  

 االختبار أبعاد
نوع 
  االختبار

  المتوسط
االنحراف 
  المعيارى

 )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  الداللة

فھم وتحليل 
  المشكلة

  ١.٢٦  ١.٠٧  قبلى
٠.٠٠٠  ٢٥.٥٢  

دال 
  ١.١٦  ٨.٨٠  بعدى  إحصائيا

التخطيط للحل 
  وتنفيذه

  ٠.٧٧  ٠.٢٣  قبلى
٠.٠٠٠  ١٨.٢١  

دال 
  ١.١٩  ٥.٥٧  بعدى  إحصائيا

  تقويم الحل
  ٠.٤٠  ٠.١  قبلى

٠.٠٠٠  ٢٠.٦١  
دال 
  ١.٣٣  ٥.٠٣  بعدى  إحصائيا

حل المشكلة 
  ككل

  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  قبلى
٠.٠٠٠  ٢٨.٧٢  

دال 
  ٢.٣٢  ١٢.١٧  بعدى  إحصائيا

  االختبار ككل
  ٢.٠٦  ١.٤  قبلى

٠.٠٠٠  ٣٣.٢٩  
دال 
  ٤.٣٧  ٣١.٦٣  بعدى  إحصائيا

  :ما يلى ) ١٢( يتضح من الجدول السابق 
تالميـذ المجموعـة  بين متوسـطى درجـات) ٠.٠١( عند مستوى  إحصائياوجود فرق دال  

( ين القبلـــى والبعـــدى الختبـــار مهـــارات حـــل المشـــكلة الهندســـية بشـــكل عـــام التجريبيـــة فـــى التطبيقـــ
وذلك لصالح درجاتهم فى التطبيق البعدى لالختبار، ومن ثم يقبـل ، )الفرعية المكونة له  بعادواأل

  . الفرض األول من فروض البحث
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 تفسير نتائج الفرض األول )ب 

تالميـــذ  تفـــاع مســـتوى أداءإلـــى ار )  ١٢( أشـــارت النتـــائج الموضـــحة بالجـــدول الســـابق 
حــل المشــكلة الهندســية، ممــا يــدل  فــى التطبيــق البعــدى الختبــار مهــارات المجموعــة التجريبيــة

يجـابى فـى تنميـة لـه أثـر إ على أن تدريس الهندسـة باسـتخدام بـرامج الكمبيـوتر متعـدد الوسـائط
  .حل المشكلة الهندسية مهارات

ســامية حســنين، (  لســابقة مثــل دراســةالدراســات ا بعــض وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج
، والتــــى أشــــارت ) ٢٠٠٦يوســــف عبــــد المــــنعم، ( ، ) ٢٠٠١رور، ســــماعيل ســــإ( ، ) ١٩٩٧
  .إلى فعالية استخدام برامج الكمبيوتر فى تنمية القدرة على حل المشكالت جميعاً 

  

  :وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى ما يلى
باه المتعلمين لمحتوى البرنامج المقدم، وذلك قدرة برامج الوسائط المتعددة على جذب انت -١

 .لما تتضمنه من صور ثابتة، ورسوم، وأصوات، ونصوص

بــرامج الوســائط المتعــددة المــتعلم مــن تكـرار المعلومــة التــى يحتــاج إليهــا وذلــك فــى  تمكـن -٢
 .تقان فى التعلميساعده على الوصول إلى مستوى اإل كافة شاشات البرنامج، مما

يتــيح للتلميــذ القــدرة علــى تقــويم أخطائــه،  ل بــرامج الوســائط المتعــددةإن الــتعلم مــن خــال -٣
، وهذا بدوره يحسـن )خفاقه فى حالة إ( رنامج يوجه التلميذ إلى معرفة اإلجابة الصحيحة فالب

 .المشكلة الهندسية من أداء التالميذ أثناء قيامهم بحل

التالميـذ عنـد تعلـم المهـارات استخدام التعزيز الفـورى بالبرنـامج يعمـل علـى تركيـز انتبـاه  -٤
      .حل المشكلة الهندسية لحل المشكلة الهندسية مما يزيد من قدرتهم على الالزمة

 عرض نتائج الفرض الثانى وتفسيرھا ₋٢

 التحقق من صحة الفرض الثانى )أ 

بــين متوســطى درجــات تالميــذ  إحصــائيايوجــد فــرق دال " ويــنص هــذا الفــرض علــى أنــه 
ة والضــابطة فــى التطبيــق البعــدى الختبــار مهــارات حــل المشــكلة الهندســي المجمــوعتين التجريبيــة

     ".وذلك لصالح المجموعة التجريبية 
 Independent) ت ( اختبــــار  تــــم تطبيــــق الثــــانىوللتحقــــق مــــن صــــحة الفــــرض 

Samples T₋test المجمـوعتين التجريبيـة  لدراسـة داللـة الفـرق بـين متوسـطى درجـات تالميـذ
   .حل المشكلة الهندسية يق البعدى الختبار مهاراتوالضابطة فى التطب
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  )  ١٣( جدول  
لدراسة داللة الفرق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى  "ت"يبين قيم 

  )الفرعية المكونة له بعادواأل( التطبيق البعدى الختبار مھارات حل المشكلة الھندسية ككل 
  

  المتوسط  العدد  وعةالمجم  االختبار أبعاد
االنحراف 
  المعيارى

  )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  الداللة

فھم وتحليل 
  المشكلة

  ١.١٦  ٨.٨٠  ٣٠  التجريبية
٠.٠٠٠  ١٠.٢٩  

دال 
  ١.٤٨  ٥.٢٧  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

التخطيط للحل 
  وتنفيذه

  ١.١٩  ٥.٥٧  ٣٠  التجريبية
٠.٠٠٠  ٧.٢٣  

دال 
  ١.٩٠  ٢.٦٠  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

  قويم الحلت
  ١.٣٣  ٥.٠٣  ٣٠  التجريبية

٠.٠٠٠  ٦.٣٨  
دال 
  ١.٤٦  ٢.٧٣  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

حل المشكلة 
  ككل

  ٢.٣٢  ١٢.١٧  ٣٠  التجريبية
٠.٠٠٠  ٩.٠٩  

دال 
  ٢.٥٦  ٦.٤٣  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

  االختبار ككل
  ٤.٣٧  ٣١.٦٣  ٣٠  التجريبية

٠.٠٠٠  ١١.٦٤  
دال 
  ٥.٣٠  ١٧.٠٣  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

  :ما يلى ) ١٣( يتضح من الجدول السابق 
بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين ) ٠.٠١( عند مستوى  إحصائياوجود فرق دال 

( التجريبيــة والضــابطة فــى التطبيــق البعــدى الختبــار مهــارات حــل المشــكلة الهندســية بشــكل عــام 
موعــة التجريبيــة، ومــن ثــم يقبــل وذلــك لصــالح درجــات تالميــذ المج )الفرعيــة المكونــة لــه بعــادواأل

  .الفرض الثانى من فروض البحث
ويوضـــــح الشـــــكل التـــــالى الفـــــرق بـــــين متوســـــطى درجـــــات تالميـــــذ المجمـــــوعتين التجريبيـــــة 

  .ه الفرعيةبعادوالضابطة فى التطبيق البعدى الختبار مهارات حل المشكلة الهندسية ككل وأل
  

  ) ٤( شكل 

التمثيل البيانى لمتوسطات درجات تالميذ المجموعتين 
التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى الختبار حل 

المشكلة الھندسية
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المجموعــة التجريبيــة أعلــى مــن متوســط ات يتضــح مــن الشــكل الســابق أن متوســط درجــ
 بعــادحــل المشــكلة الهندســية ككــل، أو فــى األ درجــات المجموعــة الضــابطة ســواء فــى اختبــار

  .الفرعية المكونة له
 تفسير نتائج الفرض الثانى )ب 

المجموعــة التجريبيــة  تالميــذ إلــى تفــوق)  ١٣( تشــير النتــائج الــواردة بالجــدول الســابق 
علـى تالميـذ المجموعـة  متعـدد الوسـائط ندسة باسـتخدام بـرامج الكمبيـوترمقرر اله الذين درسوا

الضابطة الذين درسوا نفس المقرر بالطريقة التقليدية، وذلك فيما يتعلق بمهارات حـل المشـكلة 
، ممـــا يـــدل علـــى فعاليـــة التـــدريس باســـتخدام بـــرامج الكمبيوترمتعـــدد الوســـائط مقارنـــة الهندســـية

  .ديةبالتدريس بالطريقة التقلي
  

ســيدهم،  ةعايــد( مثــل دراســة  وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج بعــض الدراســات الســابقة
الفتــوح، محمــد أبو ( ، )٢٠٠٣شــفيق،  بهيــرة( ، )١٩٩٤لمجيــد عبــد العزيــز، عبــد ا(  ،)١٩٩٤
، والتـــى أشـــارت جميعـــًا إلـــى إمكانيـــة تنميـــة مهـــارات حـــل المشـــكلة باســـتخدام مـــداخل )٢٠٠٥

والتـى أشـارت )  Ma, 1994(ريسية مناسبة، بينما تختلـف مـع دراسـة وبرامج واستراتيجيات تد
إلى عدم وجود فرق بين التدريس بالطريقة التقليدية ونظام الوسائط المتعددة فى تنمية مهارات 

  .حل المشكلة الرياضية
  

  :وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى ما يلى
ســـاب مهـــارات حـــل المشـــكلة تصـــميم محتـــوى البرنـــامج المقتـــرح ســـاعد التالميـــذ علـــى اكت -١

مج ومتطلبـات حـل المشـكلة هـداف وحـدات البرنـابـين أوذلك نظرًا لالرتبـاط الشـديد  ،الهندسية
  .الهندسية

التنـــوع الكبيـــر فـــى األمثلـــة والتـــدريبات فضـــًال عـــن االختبـــارات الموجـــودة فـــى نهايـــة كـــل  -٢
  .لهندسيةمما ساعد على تحسن أداء التالميذ أثناء قيامهم بحل المشكالت ا ،وحدة
قـــدرة التلميـــذ علـــى  يجـــابى بـــين المـــتعلم ومحتـــوى البرنـــامج ويتمثـــل ذلـــك فـــىالتفاعـــل اإل -٣

عـادة عـرض المعلومـات باإلضافة إلى قدرته علـى إ ،ية تامةجزاء البرنامج بحر االنتقال بين أ
 .وتكرارها بما يتناسب مع قدراته الخاصة

مكتوبـة أو ( وفى صـور متنوعـة  ،فى الوقت المناسب) التغذية الراجعة ( تقديم التعزيز  -٤
 .مما يعمل على زيادة دافعيتهم للتعلم) مسموعة
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  عرض نتائج الفرض الثالث وتفسيرها ₋٣ 
 

 التحقق من صحة الفرض الثالث )أ 

الكمبيــــوتر متعــــدد  بمــــدى فاعليــــة البرنــــامج المقتــــرح باســــتخدام الثالــــث يتعلــــق الفــــرض
   .حل المشكلة الهندسية مهارات الوسائط فى تنمية

  

للبرنــامج المقتــرح باســتخدام الكمبيــوتر متعــدد الوســائط " ويــنص هــذا الفــرض علــى أن 
  ".فاعلية مناسبة فى تنمية مهارات حل المشكلة الهندسية 

  

تــم حســاب الفعاليــة ونســبة الكســب المعــدل لــبالك، الثالــث  وللتحقــق مــن صــحة الفــرض
  .نتائج ذلك)  ١٤( ويوضح الجدول 

  

  )  ١٤( جدول 
فى اختبار مھارات حل  ريس بالبرنامج المقترح كما تعكسھا درجات تالميذ المجموعة التجريبيةفعالية التد

  ككل ومكوناته الفرعية المشكلة الھندسية
  

  االختبار أبعاد 
الدرجة 
 النھائية

  المتوسط
  الفعالية

نسبة الكسب 
  بعدى  قبلى  المعدل

  ١.٦٤  ٠.٨٧  ٨.٨٠  ١.٠٧  ١٠  فھم وتحليل المشكلة
  ١.٥٥  ٠.٧٩  ٥.٥٧  ٠.٢٣  ٧ ط للحل وتنفيذهالتخطي

  ١.٦٧  ٠.٨٤  ٥.٠٣  ٠.١٠  ٦  تقويم الحل
  ١.٦٢  ٠.٨١ ١٢.١٧ ٠.٠٠٠  ١٥  حل المشكلة ككل
  ١.٦٢  ٠.٨٣ ٣١.٦٣  ١.٤  ٣٨  االختبار ككل

  

بالبرنــامج المقتــرح فعاليــة مناســبة فــى  أن للتــدريس ) ١٤( يالحــظ مــن الجــدول الســابق 
حيح، سية، حيث كانت كل قيم الفعالية قريبـة مـن الواحـد الصـمهارات حل المشكلة الهند تنمية

التـــدريس بالبرنـــامج  نســـب الكســـب المعـــدل نتيجـــة يضـــا أنكمـــا يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أ
هـى علـى اختبـار مهـارات حـل المشـكلة الهندسـية  المجموعـة التجريبيـة تالميذ المقترح فى أداء

   .ثم يقبل الفرض الثالث بالك، ومن قيم مناسبة وتقع فى المدى الذى حدده
   

 تفسير نتائج الفرض الثالث )ب 

متعدد  بالبرنامج المقترح للتدريسأن  إلى ) ١٤( تشير النتائج الواردة بالجدول السابق 
واألبعـاد الفرعيـة ( بشكل عام  حل المشكلة الهندسية مهارات الوسائط فاعلية مناسبة فى تنمية

  ). المكونة لها
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سابقة فى ضوء المناخ التدريسى السائد فى ظل استخدام برامج ويمكن تفسير النتائج ال
والـذى يتسـم بالتفاعـل المباشـر بـين التلميـذ ومحتـوى البرنـامج، فمـن  ،الكمبيوتر متعدد الوسـائط

المعروف أنه كلما ازدادت الحواس التى يستخدمها االنسان فـى تعلـم معلومـة ازدادت سـيطرته 
  )٦٠٨، ٢٠٠٤مجدى عزيز، ( . عليها وتمكنه منها

  

قــدرة التلميــذ علــى تكــرار عــرض المعلومــة المقدمــة لــه مــن ل وقــد ترجــع النتــائج الســابقة
وذلــــك مــــن خــــالل تحديــــد  ،تــــيح لــــه التفكيــــر بعمــــق فــــى حــــل المشــــكلةممــــا ي ،خــــالل البرنــــامج

عـن المشـكلة أو تحديـد المعلومـات الزائـدة أو الناقصـة عبـر المعطيات والمطلـوب ورسـم شـكل ي
  .فى المشكلة

  

  :الھندسى وتفسيرھا بداععرض النتائج المتعلقة باإل :ثانيا

  :سئلة البحث والذى يتعلق بالتعرف علىمن أ لثجابة على السؤال الثالإل
تالميـذ الصـف  لـدىالهندسـى  بـداعاإلالبرنامج المقترح فى الهندسة علـى تنميـة  تدريس أثر" 

ها، وهــى الفــرض الرابــع تــم صــياغة ثالثــة فــروض للتحقــق مــن مــدى صــحت" اإلعــدادىاألول 
  .والخامس والسادس

  

  عرض نتائج الفرض الرابع وتفسيرها ₋١  
 التحقق من صحة الفرض الرابع )أ 

بـين متوسـطى درجـات تالميـذ  إحصـائيايوجـد فـرق دال " وينص هذا الفـرض علـى أنـه 
الهندســـى وذلـــك لصـــالح  بـــداعالمجموعــة التجريبيـــة فـــى التطبيقـــين القبلـــى والبعــدى الختبـــار اإل

  ". رجاتهم فى التطبيق البعدى لالختبارد
  

 Paired Samples)ت ( اختبــار  وللتحقــق مــن صــحة الفــرض الرابــع تــم تطبيــق

T₋test  لدراسة داللة الفـرق بـين متوسـطى درجـات تالميـذ المجموعـة التجريبيـة فـى التطبيقـين
   .ذلك نتائج)  ١٥( الهندسى، ويوضح الجدول التالى  بداعاإل القبلى والبعدى الختبار

  

  
  

  ) ١٥( جدول 
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لدراسة داللة الفرق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين   " ت"يبين قيم 
  )الفرعية المكونة له بعادواأل( ككل الھندسى  بداعاإلالقبلى والبعدى الختبار 

  االختبار أبعاد
نوع 
 االختبار

  المتوسط
االنحراف 
  المعيارى

  )ت(قيمة 
مستوى 

  لداللةا
  الداللة

  الطالقة
  ٢.٨٤  ١٣.١٣  قبلى

٠.٠٠٠  ٢١.٩٣  
دال 
  ١٥.١٩  ٧٧.٥٣  بعدى  إحصائيا

  المرونة
  ١.٩٠  ٦.٤٠  قبلى

٠.٠٠٠  ٢٦.٣٢  
دال 
  ٣.٣٧  ٢٦.٧٧  بعدى  إحصائيا

  صالةاأل
  ٢.٣٠  ٣.٤٧  قبلى

٠.٠٠٠  ١٤.٦١  
دال 
  ٢.٥٤  ١٢.٣٧  بعدى  إحصائيا

الحساسية 
  للمشكالت

  ١.٧٥  ٠.٦٠  قبلى
٠.٠٠٠  ١٦.٤٦  

دال 
  ٤.٦٠  ١٤.٧٣  بعدى  إحصائيا

  االختبار ككل
  ٥.٣٠  ٢٣.٩٣  قبلى

٠.٠٠٠  ٢٤.٧٣  
دال 
  ٢٢.٩٦  ١٣١.٤٠  بعدى  إحصائيا

) ٠.٠١( عنــد مســتوى  إحصــائياوجــود فــرق دال )  ١٥( يتضــح مــن الجــدول الســابق 
والبعـــدى الختبـــار تالميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة فـــى التطبيقـــين القبلـــى  بـــين متوســـطى درجـــات

لصـــالح درجـــاتهم فـــى  وذلـــك، )الفرعيـــة المكونـــة لـــه  بعـــادواأل( الهندســـى بشـــكل عـــام  بـــداعاإل
  .التطبيق البعدى لالختبار، ومن ثم يقبل الفرض الرابع من فروض البحث

  

 الفرض الرابع تفسير نتائج )ب 

ميـــذ إلـــى ارتفـــاع مســـتوى أداء تال)  ١٥( أشـــارت النتـــائج الموضـــحة بالجـــدول الســـابق 
، ممـا يـدل علـى أن تـدريس اإلبـداع الهندسـىالمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى الختبار 

اإلبـداع يجـابى فـى تنميـة مهـارات لـه أثـر إالهندسة باسـتخدام بـرامج الكمبيـوتر متعـدد الوسـائط 
  .الهندسى

  

ســامية حســنين، (  الدراســات الســابقة مثــل دراســة بعــض وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج
إلى  ، والتى أشارت جميعاً ) ٢٠٠١طالل شعبان ، ( ، ) ١٩٩٩أحمد منصور، ( ، ) ١٩٩٧

  .فعالية استخدام برامج الكمبيوتر فى تنمية القدرة على التفكير اإلبداعى
  

  :وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى ما يلى
امنة والمتمثلة فى عرض عدة مثيرات متز  الوسائط المتعددة، استخدام عناصر تكنولوجيا -١

 .معًا، يزيد من حدوث التفاعل بين حواس المتعلم، مما يرسخ المعلومات فى ذاكرته

النصـوص، الصـور، الرسـومات، األلـوان، الصـوت، ( الوسـائط المتعـددة  تعتبر عناصـر -٢
 ، فهــىمــن العوامــل التــى تســاعد المــتعلم علــى تــذكر واســتدعاء المعلومــات بعــد فتــرة) الحركــة
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ممـــا يســـاعد علـــى تنميـــة القـــدرات  ت الدقيقـــة للمـــادة التعليميـــة،تركـــز انتباهـــه علـــى التفصـــيال
 .اإلبداعية لدى التلميذ

إن الــتعلم الــذاتى يســمح بإثــارة تفكيــر التلميــذ إلــى الدرجــة التــى تجعلــه أكثــر تفــاعًال مــع  -٣
التى ال تعطى للتلميذ فرصة أكبـر لممارسـة وذلك مقارنة بالطريقة التقليدية الموقف التعليمى 

 . م ذاتيةأنشطة تعل
  

  عرض نتائج الفرض الخامس وتفسيرھا ₋٢

 من صحة الفرض الخامس التحقق )أ 

 بـين متوسـطى درجـات تالميـذ إحصـائيايوجـد فـرق دال " وينص هذا الفـرض علـى أنـه 
الهندسـى وذلـك لصـالح  بـداعالمجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق البعـدى الختبـار اإل

     ". المجموعة التجريبية 
 Independent) ت ( اختبـــار  قـــق مـــن صـــحة الفـــرض الخـــامس تـــم تطبيـــقوللتح

Samples T₋test المجمـوعتين التجريبيـة  لدراسـة داللـة الفـرق بـين متوسـطى درجـات تالميـذ
  .الهندسى بداعوالضابطة فى التطبيق البعدى الختبار اإل

  

  )  ١٦( جدول 
ذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى لدراسة داللة الفرق بين متوسطى درجات تالمي" ت"يبين قيم 

  )الفرعية المكونة له بعادواأل( الھندسى ككل  بداعالتطبيق البعدى الختبار اإل

  المتوسط  العدد  المجموعة  االختبار أبعاد
االنحراف 
  المعيارى

  )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  الداللة

  الطالقة
  ١٥.١٩  ٧٧.٥٣  ٣٠  التجريبية

٠.٠٠٠  ١٨.٠٧  
دال 
  ٤.٠٤  ٢٥.٦٧  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

  المرونة
  ٣.٣٧  ٢٦.٧٧  ٣٠  التجريبية

٠.٠٠٠  ١٤.١٦  
دال 
  ٤.٥٥  ١٢.١٣  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

  صالةاأل
  ٢.٥٤  ١٢.٣٧  ٣٠  التجريبية

٠.٠٠٠  ٨.٣١  
دال 
  ١.٨٥  ٧.٦٠  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

الحساسية 
  للمشكالت

  ٤.٦٠  ١٤.٧٣  ٣٠  التجريبية
٠.٠٠٠  ٧.٦١  

دال 
  ٣.٥٨  ٦.٦٣  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

  االختبار ككل
  ٢٢.٩٦  ١٣١.٤٠  ٣٠  التجريبية

٠.٠٠٠  ١٧.٦٧  
دال 
  ٨.٨١  ٥٢.٠٣  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

بـين ) ٠.٠١( عنـد مسـتوى  إحصـائياوجـود فـرق دال )  ١٦ (يتضح مـن الجـدول السـابق 
 بــداعاإللتطبيــق البعـدى الختبــار متوسـطى درجــات تالميـذ المجمــوعتين التجريبيــة والضـابطة فــى ا
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وذلـــك لصـــالح درجـــات تالميـــذ المجموعـــة )  الفرعيـــة المكونـــة لـــه بعـــادواأل (بشـــكل عـــام الهندســـى 
   .من فروض البحث خامسالتجريبية، ومن ثم يقبل الفرض ال

ويوضـــــح الشـــــكل التـــــالى الفـــــرق بـــــين متوســـــطى درجـــــات تالميـــــذ المجمـــــوعتين التجريبيـــــة 
  . بعدى الختبار اإلبداع الهندسى ككل وألبعاده الفرعيةوالضابطة فى التطبيق ال

  

  ) ٥( شكل 

التمثيل البيانى لمتوسطات درجات تالميذ المجموعتين التجريبية 
والضابطة فى التطبيق البعدى الختبار اإلبداع الھندسى
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األصالة    المرونة الطالقة    الحساسية
للمشكالت

االختبار ككل

أبعاد اختبار اإلبداع الھندسى

جة
در
ال

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

  
يتضـــح مـــن الشـــكل الســـابق أن متوســـط درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة أعلـــى مـــن متوســـط 

الفرعيـــة  بعـــادالهندســـى ككـــل، أو فـــى األ بـــداعدرجـــات المجموعـــة الضـــابطة ســـواء فـــى اختبـــار اإل
  .المكونة له

 تفسير نتائج الفرض الخامس )ب 

إلى تفوق تالميذ المجموعة التجريبيـة الـذين )  ١٦( النتائج الواردة بالجدول السابق  تشير
درسوا مقرر الهندسة باستخدام برامج الكمبيوتر متعدد الوسـائط علـى تالميـذ المجموعـة الضـابطة 
الــذين درســوا نفــس المقــرر بالطريقــة التقليديــة، وذلــك فيمــا يتعلــق بمهــارات التفكيــر اإلبــداعى، ممــا 

دل علـــى فعاليـــة التـــدريس باســـتخدام بـــرامج الكمبيوترمتعـــدد الوســـائط مقارنـــة بالتـــدريس بالطريقـــة يـــ
  .التقليدية
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عبـــد العزيـــز  (الدراســـات الســـابقة مثـــل دراســـة بعـــض وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج 
، )١٩٩٦محمــد حســن، ( ودراســة ، )١٩٩١، محبــات أبــوعميرة (، ودراســة )١٩٨٨، البحيــرى
 ,Kwon(، ودراسـة ) Mann, 2005(ودراسـة ، )١٩٩٨، عبـد الحفـيظ مصـطفى (ودراسـة 

et. al., 2006 (،  بعـض والتى أشارت جميعًا إلى إمكانيـة تنميـة التفكيـر اإلبـداعى باسـتخدام
  .مناسبةالتدريسية ال واألساليبمداخل ال

  

  :وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى ما يلى
+ نـص مكتـوب ( ر مـن وسـط تعليمـى طريقة عرض المحتوى حيث يتم الجمـع بـين أكثـ -١

 .مما يعمل على زيادة انتباه المتعلم) صورة + صوت 

الكمبيــوتر متعـددة الوســائط علـى مشــاركة التلميـذ النشــطة  يعتمـد الــتعلم مـن خــالل بـرامج -٢
والفعالة فى عملية التعلم ويتمثل ذلـك فـى االسـتجابات التـى يقـوم بهـا التلميـذ نتيجـة للمثيـرات 

 .الكمبيوتر مما يؤدى إلى استمرار عملية التعلم التى يقدمها له

الكمبيـوتر متعـددة الوسـائط بيئـة تربويـة مناسـبة تسـاعد علـى  يتيح التعلم باستخدام برامج -٣
بـــين المتعلمـــين وتـــركهم وذلـــك مـــن خـــالل مراعـــاة الفـــروق الفرديـــة  ،تنميـــة التفكيـــر اإلبـــداعى

 .حسب طاقته واستعداداته يتعلمون كل

ائط المتعــــددة علــــى العــــرض الجيــــد والمــــنظم للمــــادة العلميــــة، يســــاعد قــــدرة بــــرامج الوســــ -٤
 .التالميذ على ربط خبرات التعلم الجديدة بالخبرات السابقة

  

  وتفسيرھا السادسعرض نتائج الفرض  ₋٣

 التحقق من صحة الفرض السادس )أ 

ـــق الفـــرض  ـــامج المقتـــرح باســـتخدامالســـادس يتعل ـــوتر متعـــدد  بمـــدى فاعليـــة البرن الكمبي
  .الهندسى بداعاإل مهارات ئط فى تنميةالوسا

  

للبرنــامج المقتــرح باســتخدام الكمبيــوتر متعــدد الوســائط "  ويــنص هــذا الفــرض علــى أن
   ".الهندسى  بداعاإل مهارات فاعلية مناسبة فى تنمية

  

تـم حسـاب الفعاليـة ونسـبة الكسـب المعـدل لـبالك، السادس  وللتحقق من صحة الفرض
  .ئج ذلكنتا)  ١٧( ويوضح الجدول 
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  ) ١٧( جدول 
 بداعاإلفعالية التدريس بالبرنامج المقترح كما تعكسھا درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى اختبار 

  ككل ومكوناته الفرعيةالھندسى 
    

  االختبار أبعاد
الدرجة 
 النھائية

  المتوسط
 الفعالية

نسبة الكسب 
  بعدى  قبلى  المعدل

  ١.٣٦  ٠.٧٢  ٧٧.٥٣  ١٣.١٣  ١٠٢  الطالقة
  ١.٣  ٠.٧١  ٢٦.٧٧  ٦.٤٠  ٣٥  المرونة

  ١.٢٧  ٠.٧١  ١٢.٣٧  ٣.٤٧  ١٦  صالةاأل
  ١.٢٥  ٠.٦٣  ١٤.٧٣  ٠.٦٠  ٢٣  الحساسية للمشكالت

  ١.٣٢  ٠.٧١  ١٣١.٤٠  ٢٣.٩٣  ١٧٦  االختبار ككل
  

بالبرنــامج المقتــرح فعاليــة مناســبة فــى  أن للتــدريس)  ١٧( يالحــظ مــن الجــدول الســابق 
كمـا يتضـح  ى، حيـث كانـت كـل قـيم الفعاليـة قريبـة مـن الواحـد الصـحيح،اإلبـداع الهندسـ تنمية

 التـدريس بالبرنـامج المقتـرح فـى أداء نسب الكسـب المعـدل نتيجـة أن من الجدول السابق أيضا
المجموعــة التجريبيــة علــى اختبــار اإلبــداع الهندســى هــى قــيم مناســبة وتقــع فــى المــدى  تالميــذ

  .ض السادسالذى حدده بالك، ومن ثم يقبل الفر 
   

 تفسير نتائج الفرض السادس )ب 

أن للتـدريس بالبرنـامج المقتـرح متعـدد إلى ) ١٧( ائج الواردة بالجدول السابق تشير النت
  ).واألبعاد الفرعية المكونة له( م الوسائط فاعلية مناسبة فى تنمية اإلبداع الهندسى بشكل عا

  

ة علــى عــرض عــدة مثيــرات قــدرة بــرامج الوســائط المتعــدديمكــن تفســير ذلــك فــى ضــوء و 
، وتنشط لديه العمليات العقلية مثـل االنتبـاه واإلدراك تخاطب كافة حواس المتعلممتزامنة معًا، 

والتخيل، وتعمق لديه عمليات الفهم واالستيعاب والتمييـز، كمـا تنمـى لديـه العمليـات االنفعاليـة 
  .ام بدراسة الهندسةهتمن ثم تنمية التفكير اإلبداعى واإلمثل الرغبة والدافعية وم

  

ـــيم دور وقـــد ترجـــع النتـــائج الســـابقة  لمـــا يـــراه بعـــض التربـــويين مـــن أن لتكنولوجيـــا التعل
تـؤدى إلـى تنميـة قـدرات الفـرد مـن باعتبـار أنهـا  ،رئيسى فى تنشيط عملية التفكير لـدى التلميـذ

ر، إقبـال الغريـب زاهـ( . خالل العناصر المتفاعلة المكونة لها والتى تؤثر فى بعضها الـبعض
  )٢٠، ١٩٩٩بهبهانى، 

  

  :عرض النتائج المتعلقة بقلق حل المشكلة الھندسية وتفسيرھا :ثالثا

  :سئلة البحث والذى يتعلق بالتعرف علىمن أ الرابعجابة على السؤال لإل
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حـــل المشـــكلة الهندســـية لـــدى  اختـــزال قلـــقالبرنـــامج المقتـــرح فـــى الهندســـة علـــى  تـــدريس أثـــر" 
تــم صــياغة ثالثــة فــروض للتحقــق مــن مــدى صــحتها، وهــى " إلعــدادىاتالميــذ الصــف األول 

  .والتاسع منوالثا السابعالفرض 
  

  عرض نتائج الفرض السابع وتفسيرھا ₋١

 التحقق من صحة الفرض السابع )أ 

بـين متوسـطى درجـات تالميـذ  إحصـائيايوجـد فـرق دال " وينص هذا الفـرض علـى أنـه 
حــل المشــكلة الهندســية وذلــك  والبعــدى لمقيــاس قلــقالمجموعــة التجريبيــة فــى التطبيقــين القبلــى 

  ".لصالح درجاتهم فى التطبيق البعدى للمقياس 
  

 Paired Samples) ت ( اختبــار  تــم تطبيــقالســابع وللتحقــق مــن صــحة الفــرض 

T₋test  لدراسة داللة الفـرق بـين متوسـطى درجـات تالميـذ المجموعـة التجريبيـة فـى التطبيقـين
  .حل المشكلة الهندسية قلق لمقياسالقبلى والبعدى 

    

  ) ١٨( جدول 
داللة الفرق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى لدراسة " ت"يبين قيم 

  )الفرعية المكونة له بعادواأل( حل المشكلة الھندسية ككل  لمقياس قلقوالبعدى 
  

  المقياس أبعاد
نوع 
 المقياس

  المتوسط
االنحراف 

  معيارىال
 )ت(قيمة 

مستوى 
  الداللة

  الداللة

قلق تحليل وفھم 
  المشكلة

  ٧.٧٨  ٤٩.٤٣  قبلى
٠.٠٠٠  ٦.٦١  

دال 
  ٨.٩٠  ٣٥.٣٧  بعدى  إحصائيا

قلق التخطيط 
  لحل المشكلة

  ٧.٦٥  ٤٣.٨٠  قبلى
٠.٠٠٠  ٧.٠٣  

دال 
  ٦.٧٦  ٣١.٦٧  بعدى  إحصائيا

قلق تنفيذ حل 
  المشكلة 

  ٢.٨٨  ١٨.١٠  قبلى
٠.٠٠٠  ٧.٩٧  

دال 
  ٣.٦٥  ١٣.٠٦  بعدى  إحصائيا

قلق تقويم حل 
  المشكلة

  ٤.٧٨  ٣٤.٤٧  قبلى
٠.٠٠٠  ٥.٧٥  

دال 
  ٧.٣٦  ٢٥.٠٧  بعدى  إحصائيا

قلق حل 
  المشكلة ككل

  ٧.١٥  ٤٥.٣٠  قبلى
٠.٠٠٠  ٦.٩٦  

دال 
  ٧.٤٥  ٣٣.٢٣  بعدى  إحصائيا

  المقياس ككل
  ٢٨.١٨ ١٩١.١٠  قبلى

٠.٠٠٠  ٧.٣٣  
دال 
  ٢٩.٦٩ ١٣٨.٤٠  بعدى  إحصائيا

) ٠.٠١( عنــد مســتوى  إحصــائياوجــود فــرق دال )  ١٨( يتضــح مــن الجــدول الســابق 
بين متوسـطى درجـات تالميـذ المجموعـة التجريبيـة فـى التطبيقـين القبلـى والبعـدى لمقيـاس قلـق 



 نتائج البحث تفسيرھا ومناقشتھا ----------------------------------------------- ------ الخامسالفصل 

 ١١٢

وذلـك لصـالح درجـاتهم فـى  ،) الفرعية المكونـة لـه بعادواأل( حل المشكلة الهندسية بشكل عام 
  .بيق البعدى للمقياس، ومن ثم يقبل الفرض السابع من فروض البحثالتط

     

 تفسير نتائج الفرض السابع )ب 

مســــتوى تالميــــذ  انخفــــاضإلــــى )  ١٨( أشــــارت النتــــائج الموضــــحة بالجــــدول الســــابق 
، ممــا يــدل علــى لمقيــاس قلـق حــل المشــكلة الهندسـيةالمجموعـة التجريبيــة فــى التطبيـق البعــدى 

استخدام برامج الكمبيـوتر متعـدد الوسـائط لـه أثـر إيجـابى فـى اختـزال قلـق أن تدريس الهندسة ب
  .حل المشكلة الهندسية

  

، والتــى أشــارت إلــى )Wittman, et. al., 1998 (وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
خفـــض قلـــق الرياضـــيات، كمـــا تتفـــق مـــع نتـــائج بعـــض الكمبيـــوتر فـــى بـــرامج فعاليـــة اســـتخدام 

توصــلت إلــى إمكانيــة خفــض قلــق الرياضــيات باســتخدام اســتراتيجيات الدراســات الســابقة والتــى 
   ،)Rhodes& Patricia, 1990(، ) Newstead, 1998 (مثـل دراسـة  مناسـبةتدريسـية 

  ). Baker, 2004 ( ،)Jones, 2007( ،)٢٠٠٢العزب زهران و عبد الحميد محمد ،  (
  

  :وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى ما يلى
د فيهـــا ســـتخدام بـــرامج الكمبيـــوتر متعـــددة الوســـائط بيئـــة تعلـــم متنوعـــة يجـــيـــوفر الـــتعلم با -١

لديـه الدافعيـة نشطة تعليمية، ومواد تعليمية، واختبارات وهذا ينمى التلميذ كل ما يناسبه من أ
 .قبال على دراسة مادة الهندسةوالرغبة ومن ثم اإل

م قــــدرًا مــــن الحريــــة، يتــــيح الــــتعلم مــــن خــــالل بــــرامج الكمبيــــوتر متعــــددة الوســــائط للمــــتعل -٢
فيستطيع أن يتحكم فى معدل عرض محتوى المـادة المقدمـة لـه ليختـار المعـدل الـذى يناسـبه 

 .ومن ثم يتعلم كل تلميذ حسب سرعة تعلمه

جابـات، يسـاعد التلميـذ د الوسائط على التحليل الفـورى لإلقدرة البرنامج الكمبيوترى متعد -٣
 .بق لهئه ومقارنته باآلداء السااعلى متابعة آد

  

  
  
  عرض نتائج الفرض الثامن وتفسيرها ₋٢

  

 التحقق من صحة الفرض الثامن )أ 
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بـين متوسـطى درجـات تالميـذ  إحصـائيايوجـد فـرق دال " وينص هذا الفـرض علـى أنـه 
المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــى التطبيـــق البعـــدى لمقيـــاس قلـــق حـــل المشـــكلة الهندســـية 

  ".وذلك لصالح المجموعة التجريبية 
 Independent)ت ( اختبــــار للتحقــــق مــــن صــــحة الفــــرض الثــــامن تــــم تطبيــــق و 

Samples T₋test  لدراسـة داللـة الفـرق بـين متوسـطى درجـات تالميـذ المجمـوعتين التجريبيـة
  .والضابطة فى التطبيق البعدى لمقياس قلق حل المشكلة الهندسية

    

  )  ١٩( جدول 
درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى داللة الفرق بين متوسطى لدراسة " ت"يبين قيم 

  )الفرعية المكونة له بعادواأل( التطبيق البعدى لمقياس قلق حل المشكلة الھندسية ككل 
  

  المتوسط  العدد  المجموعة  المقياس أبعاد
االنحراف 
 المعيارى

 )ت(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  الداللة

قلق تحليل 
  وفھم المشكلة

  ٨.٩٠  ٣٥.٣٧  ٣٠  التجريبية
٠.٠٠٠  ٤.٨٥ 

دال 
  ٩.٠٠  ٤٦.٥٧  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

قلق التخطيط 
  لحل المشكلة

  ٦.٧٦  ٣١.٦٧  ٣٠  التجريبية
٠.٠٠٠  ٤.١٤ 

دال 
  ٩.٥٢  ٤٠.٥٠  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

قلق تنفيذ حل 
  المشكلة 

  ٣.٦٥  ١٣.٠٦  ٣٠  التجريبية
٠.٠٠٠  ٤.٢٥ 

دال 
  ٣.٠٧  ١٦.٧٧  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

تقويم حل  قلق
  المشكلة

  ٧.٣٦  ٢٥.٠٧  ٣٠  التجريبية
٠.٠٠٠  ٣.٩٣ 

دال 
  ٥.٨٣  ٣١.٨٠  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

قلق حل 
  المشكلة ككل

  ٧.٤٥  ٣٣.٢٣  ٣٠  التجريبية
٠.٠٠٠  ٥.٠٦ 

دال 
  ٧.٦٦  ٤٣.١٠  ٣٠  الضابطة  إحصائيا

  المقياس ككل
  ٢٩.٦٩  ١٣٨.٤٠  ٣٠  التجريبية

٠.٠٠٠  ٤.٩٩ 
دال 
  ٣٢.٧٤  ١٧٨.٧٣  ٣٠  ةالضابط  إحصائيا

) ٠.٠١( عنــد مســتوى  إحصــائياوجــود فــرق دال )  ١٩( يتضــح مــن الجــدول الســابق 
لمقيــاس المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى التطبيــق البعــدى  تالميــذ بــين متوســطى درجــات

لصـالح درجـات  وذلـك ،)الفرعيـة المكونـة لـه بعـادواأل( بشـكل عـام  حل المشـكلة الهندسـية قلق
  .من فروض البحث منالمجموعة التجريبية، ومن ثم يقبل الفرض الثا ذتالمي

  

ـــالى الفـــرق بـــين متوســـطى درجـــات ـــذ ويوضـــح الشـــكل الت المجمـــوعتين التجريبيـــة  تالمي
  .ه الفرعيةبعادككل وأل لمقياس قلق حل المشكلة الهندسيةوالضابطة فى التطبيق البعدى 

  ) ٦( شكل    



 نتائج البحث تفسيرھا ومناقشتھا ----------------------------------------------- ------ الخامسالفصل 

 ١١٤

التمثيل البيانى لمتوسطات درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى 
التطبيق البعدى لمقياس قلق حل المشكلة الھندسية
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المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

  
درجــــات المجموعــــة التجريبيــــة أقــــل مــــن متوســــط  يتضــــح مــــن الشــــكل الســــابق أن متوســــط

 بعــادس قلــق حــل المشــكلة الهندســية ككــل، أو فــى األات المجموعــة الضــابطة ســواء فــى مقيــادرجــ
  .الفرعية المكونة له

  

 تفسير نتائج الفرض الثامن )ب 

إلى تفوق تالميذ المجموعة التجريبيـة الـذين )  ١٩( تشير النتائج الواردة بالجدول السابق 
قرر الهندسة باستخدام برامج الكمبيوتر متعدد الوسـائط علـى تالميـذ المجموعـة الضـابطة درسوا م

حــــل المشــــكلة  بــــاختزال قلــــقالــــذين درســــوا نفــــس المقــــرر بالطريقــــة التقليديــــة، وذلــــك فيمــــا يتعلــــق 
ــــة  ــــرامج الكمبيوترمتعــــدد الوســــائط مقارن ــــدريس باســــتخدام ب ــــة الت ــــى فعالي ــــدل عل الهندســــية، ممــــا ي

  .ريقة التقليديةبالتدريس بالط
والتــى أشــارت إلــى  ،)Wittman, et. al., 1998 (وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 

 ,High(بينمـا تختلـف مـع دراسـة  إمكانية خفض قلق الرياضيات باستخدام بـرامج الكمبيـوتر،

عــدم وجـود فــرق بــين التــدريس بـالكمبيوتر والطريقــة التقليديــة فيمــا ، والتـى أشــارت إلــى ) 1998
  .باختزال قلق الرياضياتيتعلق 

  :وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى ما يلى
عـــرض المحتـــوى العلمـــى للبرنـــامج بطريقـــة بنائيـــة، حيـــث يتـــدرج المـــتعلم مـــن البســـيط إلـــى  -١

المركــب، ومــن الســهل إلــى الصــعب، ممــا يســاعد علــى اختــزال قلــق التلميــذ أثنــاء حــل المشــكلة 
 . الهندسية
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 ،يـــوتر متعـــددة الوســـائط يخاطـــب كافـــة حـــواس المـــتعلمباســـتخدام بـــرامج الكمب إن الـــتعلم -٢
فيســـتطيع المـــتعلم أن يشـــاهد صـــورًا ثابتـــة أو لقطـــات فيـــديو، كمـــا يســـتطيع أن يتعامـــل مـــع 
نصوص مكتوبة أو مسموعة، وهذه المثيرات تعمل على جذب انتباه المـتعلم، ممـا يسـهم فـى 

 .قلق حل المشكلة الهندسية توفير بيئة تعليمية تساعد على خفض

اتى حيـث سلوب التعلم الذعلى أباستخدام برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط  يعتمد التعلم -٣
رشـــاد والتوجيـــه، ومـــن ثـــم يـــتخلص التلميـــذ مـــن الشـــعور بالرهبـــة يقتصـــر دور المعلـــم علـــى اإل

باإلضـافة  ،ومن طريقة التدريس التقليدية التـى يتبعهـا المعلـم داخـل الفصـل ،والتوتر والخوف
 .رته على التعلمدالئه له فى حالة عدم قإلى نظرة زم

    

  عرض نتائج الفرض التاسع وتفسيرها ₋٣
  

 التحقق من صحة الفرض التاسع  )أ 

الكمبيــــوتر متعــــدد  التاســــع بمــــدى فاعليــــة البرنــــامج المقتــــرح باســــتخدام يتعلــــق الفــــرض
  . حل المشكلة الهندسية الوسائط فى اختزال قلق

  

المقتــرح باســتخدام الكمبيــوتر متعــدد الوســائط للبرنــامج "  ويــنص هــذا الفــرض علــى أن
  ". فاعلية مناسبة فى اختزال قلق حل المشكلة الهندسية 

  

)  ٢٠( التاســـع تـــم حســـاب الفعاليـــة ، ويوضـــح الجـــدول  وللتحقـــق مـــن صـــحة الفـــرض
   .نتائج ذلك

  

  )  ٢٠( جدول 
حل مقياس قلق جريبية فى فعالية التدريس بالبرنامج المقترح كما تعكسھا درجات تالميذ المجموعة الت

  المشكلة الھندسية ككل ومكوناته الفرعية 
  

  المقياس أبعاد
الدرجة 
  النھائية

  المتوسط
  الفعالية

  بعدى  قبلى
  ٠.٤١  ٣٥.٣٧  ٤٩.٤٣  ٧٠  قلق تحليل وفھم المشكلة

  ٠.٤٣  ٣١.٦٧  ٤٣.٨٠  ٦٠  قلق التخطيط لحل المشكلة
  ٠.٤٢  ١٣.٠٦  ١٨.١٠  ٢٥  قلق تنفيذ حل المشكلة 
  ٠.٤٧  ٢٥.٠٧  ٣٤.٤٧  ٤٥  قلق تقويم حل المشكلة
  ٠.٤٥  ٣٣.٢٣  ٤٥.٣٠  ٦٠  قلق حل المشكلة ككل

  ٠.٤٣  ١٣٨.٤٠  ١٩١.١٠  ٢٦٠  المقياس ككل
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خدام الكمبيــوتر متعــدد الوســائط باســت لتــدريسأن ا)  ٢٠( يالحــظ مــن الجــدول الســابق 
قـيم الفعاليـة قريبـة  ، حيـث كانـت كـلفاعلية مناسبة فى اختـزال قلـق حـل المشـكلة الهندسـية ذو

  .التاسع من فروض البحث، ومن ثم يقبل الفرض )٠.٥٠( من 
  

 تفسير نتائج الفرض التاسع )ب 

متعدد  بالبرنامج المقترح أن للتدريس إلى)  ٢٠( تشير النتائج الواردة بالجدول السابق 
قلــق بشــكل عــام، واختــزال ال الوســائط فاعليــة مناســبة فــى اختــزال قلــق حــل المشــكلة الهندســية

  .المتعلق بكل بعد من األبعاد الفرعية المكونة له كل على حدة
  

ويمكن تفسـير هـذه النتيجـة فـى ضـوء قـدرة بـرامج الكمبيـوتر متعـدد الوسـائط علـى السـماح 
للمــتعلم بــالتحكم فــى تعلمــه وذلــك حســب جهــده وســرعته الخاصــة، باإلضــافة إلــى إمكانيــة تقــديم 

  .أو التقصير فيما يقدمه ه التعب أو المللالمعلومات وتكرارها دون أن يتطرق إلي
  

هــذه النتيجــة فــى ضــوء مــا تتميــز بــه بــرامج الوســائط المتعــددة مــن  أيضــا يمكــن تفســير
لغـــة مكتوبـــة، ( عـــرض مثيـــرات محتـــوى الرســـالة التعليميـــة باســـتخدام أكثـــر مـــن وســـط تعليمـــى 

وسـائط فـى هـذه ، وتجدر اإلشارة إلى أن تعـدد ال) صور ساكنة ومتحركة صوتيات، رسومات،
النوعية من البرامج ال يمثل مصدرًا للتشويش، حيث أن هذا التعدد عند اعتبار نظرية معالجـة 
المعلومــات يعــد أمــرًا مطلوبــًا إلحــداث التكامــل بــين المعلومــات المعروضــة وأســاليب اســتقبالها 

  )١٦٠، ٢٠٠٢ الساعى، أحمد (. وتخزينها واسترجاعها
  

لــى مــا يــوفره الــتعلم الفــردى مــن إتاحــة الفرصــة لكــل تلميــذ وقــد ترجــع النتيجــة الســابقة إ
لممارسة بعض األنشطة التعليمية بمفرده، مثل اإلجابة علـى بعـض األسـئلة أو االسـتماع إلـى 
تســجيل صــوتى، كمــا يســمح للمــتعلم أن يســير فــى تلــك األنشــطة وفقــًا لســرعته وميولــه وقدراتــه 

وذلــك دون خــوف أو رهبــة مــن درجــة أو  الخاصــة حتــى يحقــق المســتوى المطلــوب مــن األداء،
أكثـر فعاليـة فـى إشـباع رغبـة التلميـذ فـى الـتعلم وفـى اسـتثارة تقدير، ويعد هذا النوع مـن الـتعلم 

   )٦٢٦: ٦٢٥، ٢٠٠٤ مجدى عزيز،( . لمزيد من المتابعة لألنشطة التعليمية اهتمامه
  

ا رات :رابع ين متغي ة ب ة االرتباطي ة بالعالق ائج المتعلق رض النت ة  ع ث التابع البح

  :وتفسيرھا
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  :سئلة البحث والذى يتعلق بالتعرف علىمن أ الخامسجابة على السؤال لإل
الهندسـى، وقلـق حـل  بـداعواإل حل المشـكلة الهندسـية، مهارات صورة العالقة االرتباطية بين" 

  .العاشرض الفر تم صياغة  ،" اإلعدادىالصف األول  لدى تالميذ المشكلة الهندسية
  

  نتائج الفرض العاشر وتفسيرھا عرض ₋١
   

 شرالتحقق من صحة الفرض العا )أ 

بـــين متغيـــرات  إحصـــائياتوجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة " ويـــنص هـــذا الفـــرض علـــى أنـــه 
المشـكلة قلـق حـل  ₋الهندسـى بـداعاإل ₋حـل المشـكلة الهندسـية مهارات( البحث التابعة الثالثة 

  ". اإلعدادىالصف األول  لدى تالميذ مثنى مثنى، ) الهندسية
  

وللتحقــق مــن صــحة الفــرض العاشــر تــم حســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــات تالميــذ 
  .، وذلك فى المتغيرات الثالثة التابعة) كل على حدة( مجموعتى البحث التجريبية والضابطة 

  

  )  ٢١( جدول 
  مثنى مثنى متغيرات البحث التابعة العالقة االرتباطية بين يوضح
  نوع االرتباط  معامل االرتباط  المجموعة  عة مثنى مثنىالمتغيرات التاب

مستوى 
  الداللة

  مھارات حل المشكلة الھندسية
  و قلق حل المشكلة الھندسية 

  ٠.٠١  سالب  ٠.٦٠ -  التجريبية

  ٠.٠١  سالب  ٠.٥٥ -  الضابطة

  مھارات حل المشكلة الھندسية
  و اإلبداع الھندسى 

  ٠.٠١  موجب  ٠.٧٥ +  التجريبية

  ٠.٠١  موجب  ٠.٦٨ +  الضابطة

  اإلبداع الھندسى
  و قلق حل المشكلة الھندسية

  ٠.٠١  سالب  ٠.٧١ -  التجريبية

  ٠.٠١  سالب  ٠.٦٥ -  الضابطة

وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة دالـة )  ٢١( يتضح من النتائج المبينة بالجـدول السـابق 
 (يــة والضــابطة التجريب بــين درجــات تالميــذ مجمــوعتى البحــث) ٠.٠١( عند مســتوى إحصــائيا

  .الهندسى ومهارات حل المشكلة الهندسية بداعفى اإل)  كل على حدة
  

( عند مسـتوى إحصـائياوجود عالقة ارتباطية سـالبة دالـة  أيضا الجدول يتضح من كما
فـــى )  كـــل علـــى حـــدة( التجريبيـــة والضـــابطة  بـــين درجـــات تالميـــذ مجمـــوعتى البحـــث) ٠.٠١
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قلــق حــل و الهندســى  بــداعوكــذلك فــى اإلى قلقهــم فيهــا، حــل المشــكلة الهندســية ومســتو مهــارات 
  .المشكلة الهندسية

  

وضـحت النتـائج وجـود عالقـة لفرض العاشر من فروض البحث، حيـث أيقبل ا ومن ثم
الهندســـى ومهـــاراتهم فـــى حـــل المشـــكلة الهندســـية،  بـــداعارتباطيـــة بـــين مســـتوى التالميـــذ فـــى اإل

يضــا حــل المشــكلة الهندســية، وأدســى وقلقهــم فــى الهن بــداعمســتوى التالميــذ فــى اإل وكــذلك بــين
  .ثناء حلهادسية ومستوى قلقهم أمهارات التالميذ فى حل المشكلة الهنبين 

  

 تفسير نتائج الفرض العاشر )ب 

إلـــى وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة بـــين )  ٢١( شـــارت النتـــائج الموضـــحة بالجـــدول أ
شارت إلـى وجـود الهندسى، بينما أ داعبمهارات حل المشكلة الهندسية واإل درجات التالميذ فى

اختبار حل المشكالت الهندسية ومستوى قلقهم  عالقة ارتباطية سالبة بين درجات التالميذ فى
الهندســى  بــداعاختبــار اإل فيهــا، وكــذلك وجــود عالقــة ارتباطيــة ســالبة بــين درجــات التالميــذ فــى

  .ومقياس قلق حل المشكلة الهندسية
  

يضـــا ذ فـــى حـــل المشـــكلة الهندســـية ارتفـــع أفـــع مســـتوى التالميـــوهـــذا يعنـــى أنـــه كلمـــا ارت
الهندســى، فــى حــين أنــه يــنخفض مســتوى قلقهــم فــى حــل المشــكلة  بــداعدائهــم فــى اإلمســتوى آ

      .الهندسى بداعاإل الهندسية كلما ارتفع أدائهم فى حل المشكلة الهندسية أو

ـــك فـــى ضـــوء ـــوتر متعـــددمـــا يتيحـــه الـــتعلم باســـتخدام بـــرامج ا ويمكـــن تفســـير ذل  ةلكمبي
الوســـائط مـــن بيئـــة تعليميـــة مناســـبة تتســـم بالتفاعـــل اإليجـــابى بـــين المـــتعلم ومحتـــوى البرنـــامج، 

ـــة ـــة عـــرض المـــادة العلمي ـــك مـــن خـــالل التنـــوع فـــى طريق ـــديم مثيـــرات ســـمعية (  ويتضـــح ذل تق
باإلضـــافة إلـــى قـــدرة التلميـــذ علـــى إعـــادة عـــرض المعلومـــات التـــى يحتـــاج إليهـــا،  ،)وبصـــرية 

تقــال بــين أجــزاء البرنــامج بحريــة تامــة، عــالوة علــى تقــديم التعزيــز المناســب بصــورة فوريــة واالن
     .ومستمرة

ن مـن أن هنـاك عالقـة بـين مـا يـراه التربويـو  فى ضـوءأيضا هذه النتيجة  ويمكن تفسير
القـدرة علـى حـل  تنمية اإلبداع وتنمية القدرة على حل المشكالت، فاإلبداع عرفـه الـبعض بأنـه

، كمـــا يـــرى الـــبعض أن )٢٣١، ١٩٩٩زيـــن العابـــدين، ( صـــيلة مفيـــدة الت بطـــرق أالمشـــك
شــاكر ( اإلبــداع هــو حالــة خاصــة مــن حــل المشــكالت مــع التأكيــد علــى أصــالة الحــل وقيمتــه 
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إلـى  )٢٠٠٠حمزة الرياشى وعادل البـاز، ( كما أشارت دراسة  ،)١٣، ١٩٩٥عبد الحميد، 
  .واإلبداع الهندسى ل المشكلةوجود ارتباط موجب قوى بين القدرة على ح
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  سادسل الـالفص

   ث وتوصياته ومقترحاتهــملخص البح
  

  

  ثــص البحـملخ :أوال
الثــورة التكنولوجيــة بالقــدرة علــى التعامــل مــع فــى القــرن الحــادى والعشــرين  يــرتبط البقــاء

بـدون  إبـداعالحديثة، وهذا بدوره يحتاج إلى عقل مفكر مبـدع قـادر علـى حـل المشـكالت، فـال 
  .إبداعون تكنولوجيا وال تكنولوجيا بد

  

ساســـيا فـــى نمـــو التفكيـــر لـــدى الدارســـين أ أن الرياضـــيات تلعـــب دوراً  مـــنعلـــى الـــرغم و 
بجانب أنها تنمى لديهم القدرة على حل المشكالت، إال أن معظم التالميذ فـى مختلـف مراحـل 

 بـداعدائهـم فـى مهـارات اإليـة يعـانون مـن تـدنى مسـتوى آعداداإلالتعليم العام وخاصة المرحلـة 
ة الهندســية وارتفــاع دائهــم فــى مهــارات حــل المشــكلضــافة إلــى انخفــاض مســتوى آى باإلالهندســ

  .ثناء حلهامستوى قلقهم أ
  

 بـــداعاإلو  مهـــارات حــل المشـــكلة الهندســية ســـاليب التــى قـــد تنمــىوتوجــد العديـــد مــن األ
ســاليب الكمبيــوتر ، وأحــد هــذه األحــل المشــكلة الهندســية باإلضــافة إلــى اختــزال قلــق الهندســى

  .دد الوسائط متع
  
  

  :ثــمشكلة البح
 ىعـداداإلأداء تالميذ الصـف األول  فى انخفاض مستوى الحالى مشكلة البحث تتحدد

مهـارات حـل المشـكلة  انخفاض مستوى أدائهـم فـىباإلضافة إلى الهندسى  بداعاإلمهارات  فى
بنـاء برنـامج وللتصدى لهـذه المشـكلة قامـت الباحثـة ب، اهفى حلهم الهندسية وارتفاع مستوى قلق

باســتخدام الكمبيــوتر التعليمــى متعــدد الوســائط وبحــث أثــره علــى  وتدريســه فــى الهندســة مقتــرح
، يــةعداداإللــدى تالميــذ المرحلــة  المشــكلة الهندســيةالهندســى واختــزال قلــق حــل  بــداعاإل تنميــة

  :يةجابة على التساؤالت التالمن خالل اإلذلك و 
المقــــررة علـــــى تالميــــذ الصـــــف األول " مفــــاهيم وتعـــــاريف هندســــية"مــــا صــــورة وحـــــدة  .١

 ؟ عادة صياغتها باستخدام الكمبيوتر التعليمى متعدد الوسائطى بعد إعداداإل

حــــل المشــــكلة  البرنــــامج المقتــــرح فــــى الهندســــة علــــى تنميــــة مهــــارات أثــــر تــــدريس مــــا .٢
 ؟ىعداداإلالهندسية لدى تالميذ الصف األول 
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الهندسـى لـدى تالميـذ  بـداعى تنميـة اإلالبرنامج المقترح فى الهندسة عل أثر تدريس ما .٣
 ؟ىعداداإلالصف األول 

 المشـكلة الهندسـيةاختـزال قلـق حـل  البرنامج المقترح فـى الهندسـة علـى أثر تدريس ما .٤
 ؟ىعداداإلالصف األول  لدى تالميذ

الهندسـى،  بـداعواإل ،حـل المشـكلة الهندسـية مهـارات بـيناالرتباطيـة العالقة صورة ما  .٥
 ؟ىعداداإلالصف األول  لدى تالميذ الهندسية المشكلةوقلق حل 

 
  

  :ثــفروض البح

 :يةالحالى للتحقق من صحة الفروض التالالبحث  سعى

بـين متوسـطى درجـات تالميـذ المجموعـة التجريبيـة فـى التطبيقـين  إحصـائيايوجد فرق دال   .١
 .دىحل المشكلة الهندسية وذلك لصالح التطبيق البع القبلى والبعدى الختبار مهارات

بــين متوســطى درجــات تالميــذ المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة  إحصــائيايوجــد فــرق دال   .٢
حـــل المشـــكلة الهندســـية وذلـــك لصـــالح المجموعـــة  فـــى التطبيـــق البعـــدى الختبـــار مهـــارات

 .التجريبية

حـل  مهـارات للبرنامج المقترح باستخدام الكمبيوتر متعدد الوسائط فاعلية مناسبة فى تنمية  .٣
 .الهندسيةالمشكلة 

بــين متوســطى درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة فــى التطبيقــين  إحصــائيايوجــد فــرق دال  .٤
 .الهندسى وذلك لصالح التطبيق البعدى بداعالقبلى والبعدى الختبار اإل

بــين متوســطى درجــات تالميــذ المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة  إحصــائيايوجــد فــرق دال   .٥
 .الهندسى وذلك لصالح المجموعة التجريبية بداعإلفى التطبيق البعدى الختبار ا

 بـــداعاإل للبرنـــامج المقتـــرح باســـتخدام الكمبيـــوتر متعـــدد الوســـائط فاعليـــة مناســـبة فـــى تنميـــة  .٦
 . الهندسى

بـين متوسـطى درجـات تالميـذ المجموعـة التجريبيـة فـى التطبيقـين  إحصـائيايوجد فرق دال   .٧
 .وذلك لصالح التطبيق البعدى ندسيةالمشكلة الهالقبلى والبعدى لمقياس قلق حل 

بــين متوســطى درجــات تالميــذ المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة  إحصــائيايوجــد فــرق دال   .٨
 .وذلك لصالح المجموعة التجريبية المشكلة الهندسيةفى التطبيق البعدى لمقياس قلق حل 
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اختـزال قلــق حــل  للبرنـامج المقتــرح باســتخدام الكمبيـوتر متعــدد الوســائط فاعليـة مناســبة فــى  .٩
 .المشكلة الهندسية

حـل  مهـارات( الثالثـة  بـين متغيـرات البحـث التابعـة إحصـائياتوجد عالقة ارتباطية دالـة  .١٠
 لدى تالميـذ مثنى مثنى، )المشكلة الهندسيةقلق حل  ₋الهندسى بداعاإل ₋المشكلة الهندسية

 .ىعداداإلالصف األول 
 

  

  :ثــدود البحـح
  :علىالحالى قتصر البحث ا

بالصـــــف األول فـــــى مـــــنهج الرياضـــــيات " مفـــــاهيم وتعـــــاريف هندســـــية"تصـــــميم وحـــــدة   )١
 .باستخدام الكمبيوتر متعدد الوسائط ىعداداإل

بنات بمحافظـة  يةعداداإلبمدرسة القنايات  ىعداداإلعينة من تلميذات الصف األول   )٢
 .الشرقية

سبوع الثانى لشهر بدءًا من األ فى الفصل الدراسى األول، وذلك ثتم تطبيق تجربة البح  )٣
 .م ٢٠٠٨ -٢٠٠٧من شهر نوفمبر للعام الدراسى  نىكتوبر وحتى نهاية األسبوع الثاأ

  

  : ثــأھداف البح
  :هدف البحث الحالى إلى

ـــوتر التعليمـــى متعـــدد الوســـائط  إعـــداد )١ ـــامج مقتـــرح فـــى الهندســـة باســـتخدام الكمبي برن
 .يةعداداإللتدريس حل المشكالت الهندسية بالمرحلة 

أثــر تــدريس برنــامج مقتــرح فــى الهندســة باســتخدام الكمبيــوتر التعليمــى متعــدد بحــث  )٢
 :الوسائط على كل من

 .يةعداداإلالمرحلة  حل المشكلة الهندسية لدى تالميذ تنمية مهارات  )أ 

 .يةعداداإلالمرحلة  لدى تالميذ الهندسى بداعمهارات اإل تنمية  )ب 

  .يةعداداإللة المرح لدى تالميذ المشكلة الهندسيةاختزال قلق حل   )ج 
  

  :ثــأھمية البح

  :ستمد البحث الحالى أهميته من بعض الجوانب منهاا
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تقديم نموذج للصورة التى يكون عليهـا الـتعلم عنـد اسـتخدام الكمبيـوتر متعـدد الوسـائط   .١
 .وطبيعة المتعلمين) المحتوى (وذلك بما يتناسب مع طبيعة المادة التعليمية 

                   .المتبع فى تدريس مادة الهندسة يعد محاولة للتغلب على الجمود  .٢

القــائمين علــى تــدريس الرياضــيات بصــفة عامــة وتــدريس الهندســة بصــفة خاصــة  قــد يفيــد  .٣
 .فى بناء برامج أخرى يمكن من خاللها تدريس الهندسة فى مراحل تعليمية مختلفة

 .قد يفيد فى تنمية القدرة على التعلم الذاتى .٤

 .قد يفيد فى تنمية القدرة على التقويم الذاتى .٥

  .قد يساعد فى تنمية مهارات التالميذ عند التعامل مع الكمبيوتر .٦
  

  : ثــأدوات البح

 ) الباحثة  إعدادمن (        .اختبار حل المشكلة الهندسية  .١

 )الباحثة  إعدادمن (             .الهندسى بداعاختبار اإل  .٢

  )عادل الباز . حمزة الرياشى و د. د إعداد(    .الهندسية مقياس قلق حل المشكلة  .٣
  

  : ثــراءات البحـجإ

  :جراءات التاليةاإل وفقالبحث  سار
ــا الوســائط يــةعداداإلالهندســة لتالميــذ المرحلــة عــن تــدريس  نظريــة دراســة  )١ ، وتكنولوجي

ندســـية حـــل المشـــكلة اله ميـــة مهـــاراتتنالهندســـى و  بـــداعالمتعـــددة وتوظيفهـــا فـــى تنميـــة اإل
 .المشكلة الهندسيةواختزال قلق حل 

 سـتةمسح األبحاث والدراسات السابقة التى استفاد منها البحث الحالى وتصنيفها إلـى   )٢
 :محاور كالتالى

 .دراسات تناولت تدريس الرياضيات باستخدام الكمبيوتر   )أ 

 .حل المشكلة مهارات دراسات تناولت تدريس الرياضيات وتنمية  )ب 

 . بداعوتنمية اإل يس الرياضياتدراسات تناولت تدر   )ج 

 .واختزال القلق دراسات تناولت تدريس الرياضيات  )د 

 . بداعمن مهارات حل المشكلة واإل وتنمية كل دراسات تناولت تدريس الرياضيات) ھـ

   .قلقالوتنمية مهارات حل المشكلة واختزال  دراسات تناولت تدريس الرياضيات  )و 
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 مفـاهيم [إلـى جوانـب الـتعلم التاليـة " ف هندسـية مفـاهيم وتعـاري" تحليل محتـوى وحـدة   )٣
  .البرنامج بناءتمهيدًا ل ]حل مشكالت ₋تعميمات ₋مهارات ₋

 .البرنامج فى صورته المبدئية وعرضه على المحكمين إعداد  )٤

 .الهندسى وتقنينه بداعاختبار اإل إعداد  )٥

 .وتقنينه حل المشكلة الهندسية اختبار مهارات إعداد  )٦

وتقســيمها إلــى مجمــوعتين متكــافئتين احــداهما تجريبيــة واألخــرى  الدراســةعينــة اختيــار   )٧
 .ضابطة

 .تطبيق أدوات الدراسة قبلياً   )٨

 .وتطبيق األدوات تطبيقًا بعدياً  )تدريس البرنامج المقترح ( القيام بالدراسة  )٩

 .حصائية المناسبةباألساليب اإل انات والنتائجيالب تحليل )١٠

  .غة التوصيات والمقترحاتمناقشة النتائج وتفسيرها وصيا )١١
  

  : ثــنتائج البح
  :يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فى النقاط التالية

فى تنمية مهـارات حـل المشـكلة فعالية استخدام الكمبيوتر التعليمى متعدد الوسائط  )١
 .كل على حدة الهندسية ككل، وفى المهارات الفرعية المكونة لها

تالميـــذ المجموعـــة الضـــابطة فـــى اختبـــار  تفـــوق تالميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة علـــى )٢
كــل علــى  ككــل، وفــى المهــارات الفرعيــة المكونــة لهــا مهــارات حــل المشــكلة الهندســية

  .حدة

الهندســـى  بـــداعاإلفعاليـــة اســـتخدام الكمبيـــوتر التعليمـــى متعـــدد الوســـائط فـــى تنميـــة  )٣
 .كل على حدة بعاد الفرعية المكونة لهبشكل عام، واأل

 التجريبيـــة علـــى تالميـــذ المجموعـــة الضـــابطة فـــى اختبـــار تفـــوق تالميـــذ المجموعـــة )٤
 .كل على حدة بعاد الفرعية المكونة لهالهندسى بشكل عام، واأل بداعاإل

المشــكلة  فعاليــة اســتخدام الكمبيــوتر التعليمــى متعــدد الوســائط فــى اختــزال قلــق حــل )٥
 .بعاد الفرعية المكونة له كل على حدةالهندسية بشكل عام، واأل
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بعاد الفرعية المكونـة واأل (توى قلق حل المشكلة الهندسية بشكل عام انخفاض مس )٦
بتالميـــذ المجموعـــة  مقارنـــةتالميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة  ، لـــدى)لـــه كـــل علـــى حـــدة 

 .الضابطة

ـــة  )٧ ـــار  بـــين درجـــات التالميـــذ فـــى إحصـــائياوجـــود عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة دال اختب
 .الهندسى بداعاإل راختبادرجاتهم فى و  مهارات حل المشكلة الهندسية

اختبــــار  بــــين درجــــات التالميــــذ فــــى إحصــــائياوجــــود عالقــــة ارتباطيــــة ســــالبة دالــــة  )٨
درجـات التالميـذ فـى  ومستوى قلقهم فيها، وكـذلك بـين مهارات حل المشكلة الهندسية

 .وقلق حل المشكلة الهندسية الهندسى بداعاإل اختبار
  

  : ثــالبح توصيات : ثانيا

  :لحالى يمكن صياغة التوصيات اآلتيةفى ضوء نتائج البحث ا
 .يةعداداإلتكييف تدريس الهندسة بما يتناسب مع حاجات وخصائص تالميذ المرحلة  )١

هــــدافا الكمبيــــوتر متعــــدد الوســــائط لتحقيــــق أنتــــاج بــــرامج باســــتخدام اإلهتمــــام بتصــــميم وإ  )٢
 .تعليمية متنوعة حسب طبيعة كل فرع من فروع الرياضيات

هتمام بتنمية كل من مهارات التفكير أنظار المعلمين إلى اإلعلى واضعى المناهج لفت  )٣
 :ى ومهارات حل المشكلة الهندسية لدى تالميذهم وذلك من خاللبداعاإل

 .دليل للمعلم يساعده فى تعامله مع التالميذ إعداد »

 .عقد دورات تدريبية مستمرة للمعلمين »

 .المستويات العليا شباع حاجات التالميذ ذوىنشطة اثرائية تعمل على إتقديم أ »

بمهــارات  هتمــامدرســى بطريقــة تســاعد المعلــم علــى اإلتصــميم دروس الكتــاب الم »
 . ى ومهارات حل المشكلة الهندسيةبداعالتفكير اإل

التأكيد علـى ضـرورة خفـض القلـق نحـو فـروع الرياضـيات المختلفـة لـدى تالميـذ المرحلـة  )٤
عمليـــة التعليميـــة فـــى المراحـــل ، لمـــا لـــه مـــن أثـــر كبيـــر فـــى تحســـين مخرجـــات اليــةعداداإل

 . المختلفة

  :ةـمقترح وثــبح :ثالثا

  :لمحدودية البحث الحالى، يمكن اقتراح ما يلى من بحوث مستقبلية نظراً 
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فـــى تـــدريس الرياضـــيات بفروعهـــا  الكمبيـــوتر التعليمـــى متعـــدد الوســـائطســـتخدم فعاليـــة ا )١
 . المختلفة وفى مراحل تعليمية متعددة

خـرى مثـل تعدد الوسائط على متغيرات تابعة ألكمبيوتر التعليمى مفعالية استخدم ا بحث )٢
 .بقاء أثر التعلم، والتفكير بأنماطه المختلفة

بحــوث تهــدف إلــى معرفــة أثــر اســتخدم الكمبيــوتر التعليمــى متعــدد الوســائط علــى بعــض  )٣
 .الجوانب االنفعالية مثل الميل والدافعية واالتجاه نحو الرياضيات واالتجاه نحو المعلم

دراســـة مقارنـــة بـــين فاعليـــة الكمبيـــوتر التعليمـــى متعـــدد الوســـائط المســـتخدم فـــى البحـــث  )٤
 .الحالى وبعض االستراتيجيات التدريسية االخرى فى التأثير على جوانب التعلم المختلفة

الكمبيـوتر التعليمـى متعـدد  اسـتخدم برنامج مقترح لتدريب الطـالب المعلمـين علـى إعداد )٥
  .لى اتجاهاتهم نحو مهنة التدريسوبحث أثره ع الوسائط 
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  ـعــالمراجـ
  

 :ة ـع العربيـالمراج: أوالً 

ــــار .١ ــــل الف ــــد الوكي ــــراهيم عب ــــرن الحــــادى           :  إب ــــع الق ــــات الحاســــوب وتحــــديات مطل تربوي
 .١٩٩٨، القاهرة، دار الفكر العربى، والعشرين

 .٢٠٠٢، عمان، دار الفكر العربى، ١، طام الحاسوب فى التعليماستخد :ــــــــــــ  .٢

قلـــــق الرياضـــــيات لـــــدى التالميـــــذ وعالقتـــــه بـــــبعض المتغيـــــرات : إبـــــراهيم محمـــــد يعقـــــوب  .٣
، مجلـــة مركـــز البحـــوث التربويـــة، الشخصـــية والنفســـية والمعرفيـــة

 .٢٠٦ -١٧٩، ص ص ١٩٩٦، يناير ٩ جامعة قطر، ع

، لسـان العـرب: رم ابـن منظـور األفريقـى المصـرى أبى الفضل جمال الدين محمد بـن مكـ .٤
 .١٩٩٢، ، بيروت، دار الكتب العلمية١، ط٨مج 

علــى  رامج الكمبيــوتر متعــددة الوســائطبــأثــر اخــتالف نمــط تقــديم : " أحمــد جاســم الســاعى  .٥
قلــق الــتعلم مــن خــالل الكمبيــوتر واتجــاه الطالبــات المعلمــات نحــو 

، "مجـال تقنيـات التعلـيماستخدامه فى التعليم وعلى تحصيلهن فـى 
   .٢٠٠٢غسطس ، أ١١٠، جامعة األزهر، ع مجلة كلية التربية

، ٢، طتكنولوجيــا التعلــيم وتنميــة القــدرة علــى التفكيــر االبتكــارى: أحمــد حامــد منصــور  .٦
 .١٩٨٩المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .١٩٧٩معارف، ، القاهرة، دار ال٢، طأصول علم النفس: أحمد عزت راجح  .٧

بــداعى لــدى طــالب مــداخل مقترحــة لتنميــة التفكيــر اإل فاعليــة" :  أحمــد محمــد ســيد حميــر .٨
، كليــة التربيــة، غيــر منشــورة رســالة دكتــوراه، " المرحلــة الثانويــة

 .١٩٩٣جامعة عين شمس، 

أثـر اسـتخدام الـتعلم التعـاونى فـى تـدريس الهندسـة علـى " : أحمد محمد عبد السالم بكيـر  .٩
هندســــى لــــدى تالميــــذ الصــــف الثــــانى بــــداعى اليــــر اإللتفكتنميــــة ا

معهـــد الدراســـات  ،رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، " عـــدادىاإل
 .٢٠٠٤البحوث التربوية، جامعة القاهرة، و 
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ت علـى التحصـيل وتنميـة أثر بعض مـداخل تـدريس الرياضـيا" :  أحمد محمد منصور .١٠
رسالة دكتـوراه  ،" بتدائيةلدى تالميذ المرحلة اال بداعىالتفكير اإل

 .١٩٩٩ بنها،، كلية التربية، جامعة غير منشورة

، طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقـات :إسماعيل محمد األمين محمد الصادق  .١١
 .٢٠٠١، القاهرة، دار الفكر العربى، ١ط

لتالميـذ الصـف  أثـر اسـتخدام الـتعلم التعـاونى فـى تـدريس الهندسـة" :  أشرف راشد على .١٢
بـداعى وخفـض القلـق على التحصيل والتفكيـر اإل دىعداانى اإلالث

، الجمعيــــة المصــــرية لتربويــــات الرياضــــيات، " الهندســــى لــــديهم
( بداع، نمية اإلالمؤتمر العلمى الثالث، تعليم وتعلم الرياضيات وت

  .٢٠٣ -١٤٧ ، ص ص٢٠٠٣ كتوبرأ)  ٩ -٨

بالمرحلـة  ياضياتتدريس الر فاعلية استخدام الكمبيوتر فى " : الشحات حافظ سعد  أمل .١٣
كليـة البنـات، جامعـة  ،رسالة ماجستير غير منشورة، " عداديةاإل

 .٢٠٠٠عين شمس، 

أثــر التفاعــل بــين االســلوب المعرفــى للطالــب : " أمــل كمــال الــدين عبــد العزيــز المســلمى .١٤
وبعـــــض اســـــتراتيجيات البرهـــــان الرياضـــــى علـــــى تنميـــــة االبتكـــــار 

 ،" عداديــــةة اإلالب المرحلــــومهــــارات البرهــــان الهندســــى لــــدى طــــ
كليــة التربيــة، جامعــة الزقــازيق،  ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة

٢٠٠٥. 

اســتراتيجية مقترحــة فــى تــدريس حــل  : "محمــد زهــران، عبــد الحميــد محمــد علــى  العــزب .١٥
مهـــــارات حــــل المشـــــكلة  المشــــكالت الرياضــــية وأثرهـــــا فــــى تنميــــة

واالتجـــاه نحـــو الرياضـــيات وخفـــض مســـتوى القلـــق الرياضـــى لـــدى 
اسـى سبالحلقة الثانية من التعلـيم األالميذ ذوى صعوبات التعلم الت
، ص ٢٠٠٢، ابريـل ١٢، مـج ٥١، مجلة كلية التربية ببنهـا، ع "

 .١٥٦ -١٠٩ص 

، القــاهرة، ٢ط ،)نظــرة مســتقبلية ( تكنولوجيــا التعلــيم : الغريــب زاهــر، إقبــال بهبهــانى  .١٦
   .١٩٩٩دار الكتاب الحديث، 
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فاعليـــة اســـتراتيجية الـــتعلم التعـــاونى لالتقـــان فـــى تنميـــة " : ط بهيـــرة شـــفيق إبـــراهيم الربـــا .١٧
 ،"عداديـةذ المرحلـة اإللدى تالميـ مهارات حل المشكالت الهندسية
كليــة التربيــة، جامعــة الزقــازيق،  ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة

٢٠٠٣. 

التحصــيل الدراســى فــى الرياضــيات مكوناتــه العامليــة : جــاد اهللا أبــو المكــارم جــاد اهللا  .١٨
 بــــــداع والتنميــــــة،، الملتقــــــى المصــــــرى لإلالمعرفيــــــة والالمعرفيــــــة

 .١٩٩٨ البيطاش،: سكندريةاإل

ســكندرية، دار الوفــاء لــدنيا ، اإلالمعلــم وابتكــار التالميــذ:  جمــال الــدين محمــد الشــامى .١٩
 .٢٠٠١الطباعة والنشر، 

م بـــداع والتعلـــي، اإل)المحـــرر( ، فـــى مـــراد وهبـــه بـــداع والتربيـــةاإل:  حســـن أحمـــد عيســـى .٢٠
القـــاهرة،  ،١ط المركـــز القـــومى للبحـــوث التربويـــة والتنميـــة،العـــام، 
١٩٩١.  

، القـاهرة، ١، ططـرق تـدريس الرياضـيات بـين النظريـة والتطبيـق: حسن على سـالمه  .٢١
 .١٩٩٥دار الفجر للنشر والتوزيع، 

م الــــتعل اســــتراتيجية مقترحــــة فــــى" : عــــادل إبــــراهيم البــــاز الرياشــــى، حمــــزة عبــــد الحكــــم  .٢٢
قلــق حــل  بــداع الهندســى واختــزالحتــى الــتمكن لتنميــة اإلالتعــاونى 

ـــــة اإل المشـــــكلة الهندســـــية ـــــذ المرحل ـــــدى تالمي ـــــةل ـــــة ، " عدادي مجل
، ص ص ٢٠٠٠ ، المجلــــد الثالــــث، يوليــــوتربويــــات الرياضــــيات

٢٠٧ -٦٥. 

الفعالية النسـبية لـبعض اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة " : خالد مصطفى حافظ الكحكى  .٢٣
تـــزال قلقـــه لـــدى تالميـــذ لبرهـــان الهندســـى واخفـــى تنميـــة مهـــارات ا

ــــر منشــــورة ،"عداديــــة المرحلــــة اإل كليــــة  ،رســــالة ماجســــتير غي
 .٢٠٠٦التربية، جامعة الزقازيق، 

، ٢، ط"دراســـــة ميدانيـــــة " قـــــدرات وســـــمات الموهـــــوبين :  خليـــــل ميخائيـــــل معـــــوض .٢٤
 .١٩٩٥سكندرية، دار الفكر الجامعى، اإل



 قائمة المراجع 
 

 ١٣١

الهندســة لتالميــذ  م معمــل الرياضــيات فــى تــدريسأثــر اســتخدا: " ســماعيل ربيــع حســنى إ .٢٥
دائهـم للمهـارات العمليـة الصف الرابـع االبتـدائى علـى تحصـيلهم وآ

، كلية مجلة البحث فى التربية وعلم النفس ،"وتفكيرهم الهندسى 
، ص ص ١٩٩٨، ابريـــل ٤، ع ١١التربيـــة، جامعـــة المنيـــا، مـــج 

١٦٢ -١٣٧.  

بــداعى لــدى طالبــات مهــارات التــدريس اإلتنميــة بعــض : " رضــا مســعد الســعيد عصــر  .٢٦
مجلـة البحـوث ، "قسم الرياضيات بكلية التربية للبنـات بالسـعودية 

، ١٢، كليــــــة التربيــــــة، جامعــــــة المنوفيــــــة، عالنفســــــية والتربويــــــة
 .٥٨ -١٩، ص ص ١٩٩٨

ل المســـائل اللفظيـــة فـــى المرحلـــة اســـتراتيجيات فـــى حـــ :) ت. ب( رمضـــان مســـعد بـــدوى  .٢٧
 .رجعية، دولة البحرين، وزارة التربية والتعليم، ورقة مبتدائيةاال

لصـــف الخـــامس وتنميـــة محتـــوى كتـــب رياضـــيات ا: " زيـــن العابـــدين شـــحاته خضـــراوى  .٢٨
، ١٩٩٩، ينـاير ١٤ ، عالمجلـة التربويـة، "بداع لدى التالميذ اإل

 .٢٥٣ -٢٢٣ص ص 

أثـــر اســـتخدام برمجـــة الكمبيـــوتر لحـــل : " ســـامية حســـنين عبـــد الـــرحمن بيـــومى هـــالل  .٢٩
شكالت رياضية على التحصـيل والتفكيـر االبتكـارى لـدى طـالب م

ليـة التربيـة، ك ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، "المرحلة الثانوية 
 .١٩٩٧بنها،  جامعة

ساسية بعض المتغيرات الرياضيات لدى تالميذ المرحلة األقلق : "  سعيد جابر المنوفى .٣٠
لبحوث النفسية مجلة ا، "المرتبطة به استراتيجية مقترحة لتخفيفه 

ــة ، ٢٠٠١، كليــة التربيــة، جامعــة المنوفيــة، العــدد األول، والتربوي
 .٣٣ -٣ص ص 

برنــامج مقتــرح لحــل المشــكالت الجبريــة وأثــره فــى تنميــة : " ســعيد عوضــين عبــد الفتــاح  .٣١
التفكيــر الناقــد واالبتكــارى وتنميــة مهــارات حــل المشــكالت العامــة 

رســــالة ، " الرياضــــياتواتجاهــــات تالميــــذ المرحلــــة الثانويــــة نحــــو 
 .١٩٩٦بنها، ية التربية، جامعة ، كلدكتوراه غير منشورة
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، طفالاع تعريفه وتنميته وقياسه لدى األبدسيكولوجية اإل:  سناء محمد نصر حجازى .٣٢
 .٢٠٠١، القاهرة، دار الفكر العربى، ١ط

 .١٩٩٥، الفجالة، دار غريب للطباعة والنشر، بداععلم نفس اإل: شاكر عبد الحميد  .٣٣

ريس أثـر اسـتخدام بعـض مـداخل تكنولوجيـا التعلـيم فـى تـد: " ل شعبان أحمد عامر طال .٣٤
رســالة ماجســتير غيــر ، "عداديــة هندســة التحــويالت بالمرحلــة اإل

 .١٩٩٥كلية التربية، جامعة المنوفية،  ،منشورة

والثالـث فـى  ظهـار البعـدين الثـانىام تكنولوجيا الوسـائط المتعـددة إلفعالية استخد: " ــــــــــــ  .٣٥
حــــالتى الســــكون والحركــــة علــــى التفكيــــر االبتكــــارى لطــــالب كليــــة 

ــــة واتجاهــــاتهم نحــــو الرياضــــيات ــــوراه ،" التربي ــــر  رســــالة دكت غي
 .٢٠٠١ة التربية، جامعة المنوفية، كلي ،منشورة

فعاليـــة برنـــامج مقتـــرح للتـــدريب الـــذاتى علـــى رفـــع مســـتوى أداء : " بـــراهيم البـــاز عـــادل إ .٣٦
بالمرحلـــة االبتدائيـــة فـــى تـــدريس مهـــارات حـــل  معلمـــى الرياضـــيات
، ٢٧امعـة الزقـازيق، ع، جمجلـة كليـة التربيـة ،" المسائل اللفظيـة

 . ٣٩٧ -٣٤١، ص ص ١٩٩٦ ، سبتمبر٢ج 

ســلوب المعرفــى لكــل مــن المعلــم التفاعــل بــين األ" : صــالح عبــد الحفــيظ ، عــادل البــاز .٣٧
اكتسـاب والطالب وبعض استراتيجيات تدريس المفاهيم وأثره علـى 

المفـــاهيم الهندســـية واختـــزال القلـــق الهندســـى لـــدى طـــالب الصـــف 
، ٢٩ ، جامعـة الزقـازيق، عمجلة كلية التربية، " عـدادىاإل األول
 .٤٨٣ -٤٢٢، ص ص ١٩٩٧ مايو

تنميــة قــدرات التلميــذات فــى حــل المســائل اللفظيــة باســتخدام : " ســكندر عايــدة ســيدهم إ .٣٨
، ٢٤، عة المنصـورةجامعـ، مجلة كلية التربيـةالرسم التوضيحى، 

 .١٤٠ -١١٣، ص ص ١٩٩٤يناير 

تعلم الــذاتى فــى منــاهج ثرائيــة للــبــرامج إ: شــعبان حامــد علــى ، بغريــعبــاس أبو  ةعايــد .٣٩
ـــة اال فـــى محمـــد ،  ائيـــة باســـتخدام الوســـائط المتعـــددةبتدالمرحل

تطــوير صــناعة البرمجيــات فــى مصــر  ،)محــرر ( محمــد الهــادى 
 . ٢٠٠٠ بة األكاديمية،المكت القاهرة، ،بحاث ودراساتأ
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 ١٣٣

ريب الطـــالب المعلمـــين علـــى مـــدى فعاليـــة برنـــامج لتـــد" :  عبـــاده أحمـــد عبـــاده الخـــولى .٤٠
، "نتـاج بـرامج تعليميـة تفاعليـة وتنميـة تفكيـرهم االبتكــارىتصـميم وإ 

 ، يوليـــــو٢ع، ١٨ســـــيوط، مـــــج ، جامعـــــة أمجلـــــة كليـــــة التربيـــــة
٢٠٠٢. 

استخدام نموذج بوست وبرينان فـى تنميـة فاعلية "  :عبد الجواد عبد الجواد عبد الحميد  .٤١
تكــــارى لــــدى تالميــــذ أداء حــــل المشــــكالت الهندســــية والتفكيــــر االب

كليـة  ،رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة، " عـدادىالصف الثانى اإل
 .١٩٩٣طنطا،  التربية، جامعة

، القـــاهرة، دار النهضـــة العربيـــة، التفـــوق العقلـــى واالبتكـــار:  عبـــد الســـالم عبـــد الغفـــار .٤٢
١٩٧٧. 

، ١، طاالتجاهـــات الحديثـــة فـــى تـــدريس العلـــوم: عبـــد الســـالم مصـــطفى عبـــد الســـالم  .٤٣
 .٢٠٠١القاهرة، دار الفكر العربى، 

التفكير االبتكارى كمدخل مقترح لتدريس الرياضـيات فـى : " عبد العزيز محمد البحيرى  .٤٤
، رسالة دكتوراه غير منشـورة، "المرحلة المتوسطة بدولة الكويت 

 .١٩٨٨امعة المنصورة، كلية التربية، ج

، القــاهرة، التربيــة التكنولوجيــة وتكنولوجيــا التربيــة: عبــد العظــيم عبــد الســالم الفرجــانى  .٤٥
 .١٩٩٧دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 

مقدمــــة فــــى تكنولوجيــــا التعلــــيم النظريــــة والعمليــــة، :  عبــــد اللطيــــف بــــن الصــــفى الجــــزار .٤٦
 .١٩٩٥القاهرة، كلية البنات، جامعة عين شمس، 

فعاليـة اسـتخدام التعلـيم بمسـاعدة الكمبيـوتر متعـدد الوسـائط فـى اكتسـاب بعـض "  :ـــــــــــــــ  .٤٧
لتقـويم المفـاهيم  نمـوذج فرايـرمستويات تعلم المفاهيم العلميـة وفـق 

، ٢٠٠٢ ، ينــاير١٠٥، جامعــة األزهــر، ع مجلــة كليــة التربيــة، "
 .٨٣ -٣٩ص ص 

ر اســتخدام نمــوذج ليسـتر لحــل المشــكالت علــى أثــ: " عبـد المجيــد عبــد العزيــز منصـور  .٤٨
عـدادى األزهـرى فـى حـل المشـكالت أداء تالميذ الصف الثانى اإل
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 ١٣٤

ـــر منشـــورة، "الهندســـية  ، معهـــد الدراســـات رســـالة ماجســـتير غي
 .١٩٩٤والبحوث التربوية، جامعة القاهرة، 

لحـل  زمـةاستراتيجية مقترحة لتنميـة بعـض المهـارات الال: " عبد رب النبى محمد السيد  .٤٩
المشــكالت الهندســية وأثرهــا علــى التحصــيل لــدى طــالب المرحلــة 

يــة التربيــة، جامعــة كل ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، "الثانويــة 
 .١٩٩٨بنها، 

فعاليــة برنــامج مقتــرح متعــدد الوســائط فــى تنميــة بعــض : " بــراهيم عرفــة أبــو زيــد الســيد إ .٥٠
لوجيــــا مهــــارات التجــــول داخــــل شــــبكة االنترنــــت لــــدى طــــالب تكنو 

كليــة التربيــة، جامعــة  ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،"التعلــيم 
  .٢٠٠٤الزقازيق، 

تعلـــيم وتعلـــم الرياضـــيات فـــى القـــرن : محمـــد أحمـــد يوســـف  عصـــام وصـــفى روفائيـــل، .٥١
 .٢٠٠١المصرية،  األنجلومكتبة ، القاهرة، الحادى والعشرين

، بداعيــةلــدراما اإلاســة تجريبيــة باســتخدام االطفــل المبــدع در : عفــاف أحمــد عــويس  .٥٢
 .١٩٩٣القاهرة، مكتبة الزهراء، 

الكمبيــوتر كمســاعد تعليمــى  ســلوب اســتخدامفاعليــة اخــتالف أ: " علــى إســماعيل ســرور  .٥٣
لهندســية فــى تنميــة مســتويات التفكيــر الهندســى وحــل المشــكالت ا

ـــة، "عـــدادى لـــدى طـــالب الصـــف الثـــانى اإل ـــة التربي ـــة كلي ، مجل
 .١٤٣ -٩١، ص ص ٢٠٠١ ، يناير٩٦جامعة األزهر، ع 

فعاليـة اسـتخدام الـتعلم التعـاونى والتعلـيم الفـردى فـى " : على عبد الـرحيم علـى حسـانين  .٥٤
 تدريس الرياضيات علـى تنميـة التفكيـر االبتكـارى والـدافع لالنجـاز

، جامعـــة مجلـــة كليـــة التربيـــة ،" عداديـــةلـــدى تالميـــذ المرحلـــة اإل
 .١٩٩٩ ، يناير٣١الزقازيق، ع 

فعاليــة برنــامج مقتــرح قــائم علــى الوســائط " :  محمــد ســالم النجيحــى علــى محمــد الســيد .٥٥
تقــان تعلــم الطــالب لــبعض المهــارات العمليــة بمــادة فــى إ المتعــددة

رســالة ، " صــناعيةكهربــاء الســيارات بالمــدارس الفنيــة المتقدمــة ال
 .٢٠٠٣كلية التربية، جامعة الزقازيق،  ،ماجستير غير منشورة
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 ١٣٥

، مــذكرات غيــر تكنولوجيــا التعلــيم والوســائل التعليميــة:  علــى محمــد عبــد المــنعم علــى .٥٦
 .١٩٩٨جامعة األزهر،  كلية التربية،منشورة، 

ســـــلوبى الـــــتعلم الفـــــردى تصـــــور مقتـــــرح متضـــــمنًا أ: " التـــــودرى عـــــوض حســـــين محمـــــد  .٥٧
والتعــاونى الســتخدام تكنولوجيــا الكمبيــوتر فــى تــدريس الرياضــيات 

مجلـة ، "اه نحو الكمبيـوتر بكليات التربية وفعاليته فى تنمية االتج
، العــــدد األول، ينـــــاير ١٨، جامعــــة اســــيوط، مــــج كليــــة التربيــــة

٢٠٠٢. 

، ١، طالقياس النفسى والتربوى لألسوياء وللمعـوقين: عبد الفتاح على موسـى  فاروق .٥٨
 . ١٩٩٠القاهرة، مكتبة النهضة العربية، 

 األنجلــوكتبــة م، القــاهرة، ٦، طعلــم الــنفس التربــوى: آمــال صــادق  ،فــؤاد أبــو حطــب .٥٩
 .٢٠٠٠المصرية، 

، القـاهرة، دار الفكـر حصـائى وقيـاس العقـل البشـرىلـنفس اإلعلـم ا: فؤاد البهى السـيد  .٦٠
 .١٩٧٩العربى، 

، الجزء األول، ترجمـة محمـد أمـين المفتـى طرق تدريس الرياضيات: بل .  ھـفريدريك  .٦١
ربيـــة للنشـــر والتوزيـــع، ، القـــاهرة، الـــدار الع٣ط ح ســـليمان،و ممـــدو 
١٩٩٤. 

بــداع كيــف يفكــر لتفكيــر واإلاالتجاهــات الحديثــة فــى تنميــة ا:  فوزيــة محمــود النجــاحى .٦٢
 .٢٠٠٥، القاهرة، دار الكتاب الحديث، طفلك

، التعلـــيم فـــى عصـــر المعلومـــات واالتصـــاالتا تكنولوجيـــ: كمـــال عبـــد الحميـــد زيتـــون  .٦٣
 .٢٠٠٢القاهرة، عالم الكتب، 

، مجلـــة محكمـــة التربيـــةساســية، فـــاهيم أبـــداع والتطــوير ماإل: كمــال كامـــل أبــو ســـماحه  .٦٤
ــــة القط ــــة الوطني ــــوم، تصــــدر عــــن اللجن ــــة والعل ــــة والثقاف ــــة للتربي ري

 .١٩٦ -١٨٨ص ص  ،١٩٩٨ ، ديسمبر١٢٧ع

، ١، طفاعليـــات تـــدريس الرياضـــيات فـــى عصـــر المعلوماتيـــة: مجـــدى عزيـــز إبـــراهيم  .٦٥
 .٢٠٠٢القاهرة، عالم الكتب، 

 .٢٠٠٤القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم، : ــــــــــ  .٦٦
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 ١٣٦

لـــدى الطـــالب دراســـة بـــداع اإلدور معلـــم الرياضـــيات فـــى تنميـــة  :بـــوعميرة محبـــات أ .٦٧
بــــداع والتعلــــيم العــــام، ، اإل)المحــــرر( ، فــــى مــــراد وهبــــه تجريبيــــة

 .١٩٩١، القاهرة، ١ط المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية،

، القــاهرة، مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب، تعلــيم الرياضــيات بــين النظريــة والتطبيــق :ـــــــــــ  .٦٨
٢٠٠٠.   

 .٢٠٠٢، القاهرة، مكتبة الدار العربية للكتاب، ١ط ،بداع فى تعليم الرياضياتاإل :ـــــــــ  .٦٩

ار ومـدى توافرهـا لـدى السـلوكيات المطلوبـة لعمليـة االبتكـ" : محمد أحمد محمـد الكـرش  .٧٠
 ،" عينــة مــن معلمــى الرياضــيات فــى المرحلــة الثانويــة بدولــة قطــر

، مجلة محكمة تصدر عن اللجنـة الوطنيـة القطريـة للتربيـة التربية
 .١٩٩٧ ، سبتمبر١٢٢والثقافة والعلوم، ع 

، القـاهرة، دار الفكـر العربـى، تكنولوجيا التعليم والوسـائل التعليميـة: محمد السيد على  .٧١
٢٠٠٢. 

فـى  ،بـداع لـدى المـتعلمالرياضـيات المدرسـية فـى تنميـة اإل دور: محمد أمـين المفتـى  .٧٢
ـــيم العـــام، المركـــز القـــومى ، اإل)المحـــرر( هبـــه مـــراد و  ـــداع والتعل ب

 .١٩٩١، القاهرة، ١ط للبحوث التربوية والتنمية،

 .١٩٩٥المصرية،  األنجلومكتبة القاهرة،  ،الرياضيات قراءات فى تعليم: ـــــــــ  .٧٣

فاعليــة اســتخدام برمجيــة الوســائط المتعــددة فــى " :  محمــد بــن حســن بــن ســعد الشــمرانى .٧٤
الهندســة  ه نحــودســة الفراغيــة علــى التحصــيل واالتجــاتــدريس الهن

غير  دكتوراهرسالة ، " الفراغية لدى طالب الصف الثانى الثانوى
 .٢٠٠٤كلية التربية، جامعة األزهر،  ،منشورة

ـــامج إ" : عيل محمـــد ربيـــع حســـنى إســـما .٧٥ ثرائـــى فـــى الرياضـــيات علـــى أثـــر اســـتخدام برن
ثالـــث اإلعـــدادى وتفكيـــرهم تحصـــيل التالميـــذ المتفـــوقين بالصـــف ال

، كليـة التربيـة، مجلة البحث فـى التربيـة وعلـم الـنفس، "بداعىاإل
 -٢٨٨، ص ص ١٩٩٨ كتــوبر، أ١٢، مــج ٢امعــة المنيــا، ع ج

٣١٢. 
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ة اســــتخدام اســــتراتيجية االستقصــــاء التعــــاونى فاعليــــ: " بــــراهيم محمــــد محمــــد أبوالفتــــوح إ .٧٦
تالميذ المرحلة ة اللفظية لدى لتنمية مهارات حل المسائل الرياضي

كليـة التربيـة، جامعـة  ،رسالة ماجستير غير منشـورة ،"بتدائية اال
  . ٢٠٠٥الزقازيق، 

الـتعلم التعـاونى فـى تـدريس  أثر استخدام استراتيجية"  :محمد محمد حسن عبد الرحمن  .٧٧
لــدى تالميــذ  علــى تنميــة التفكيــر االبتكــارى والتحصــيل الرياضــيات
، جامعـــة الزقـــازيق، ع مجلـــة كليـــة التربيـــة، "عداديـــة المرحلـــة اإل

 .٤٣٣ -٤٠٣، ص ص ١٩٩٦ ، يناير٢٥

فاعليــة اســتخدام الوســائط المتعــددة فــى اكســاب الطــالب : " محمــود أحمــد عبــد الكــريم  .٧٨
ساســــــية لتشــــــغيل ت األالمنــــــدفعين والمتــــــروين المهــــــاراالمعلمــــــين 

 ،غيــر منشــورة ماجســتيررســالة  ،"الكمبيــوتر والتحصــيل المعرفــى
 .٢٠٠٠كلية التربية، جامعة األزهر، 

الجمعيـــة ، "بـــداع فـــى الوقـــت المعاصـــر الرياضـــيات واإل"  :محمـــود أحمـــد علـــى شـــوق  .٧٩
تعلــيم ، المــؤتمر العلمــى الثالــث، المصــرية لتربويــات الرياضــيات

ــــم الرياضــــيات وتنميــــة ، ٢٠٠٣كتــــوبر أ)  ٩ -٨( بــــداع، اإل وتعل
 .٢٤ -١٥ص ص 

تعليم وتعلـم رياضـيات المرحلـة  اتجاهات حديثة فى: مديحة حسن محمد عبد الرحمن  .٨٠
  .٢٠٠٤، القاهرة، مكتبة النهضة العربية، ١، طعداديةاإل

دام اســتراتيجية مقترحــة لتنميــة فاعليــة اســتخ: "  عبــد الحفــيظ مصــطفى رجــبصــطفى م .٨١
 ،"عداديـةلدى تالميـذ المرحلـة اإل اضيات المدرسيةبداع فى الرياإل

بنهــــا،  جامعــــةكليــــة التربيــــة،  ،غيــــر منشــــورة ماجســــتيررســــالة 
١٩٩٨. 

أثــر برنــامج تــدريبى لــبعض مهــارات الــذكاء الوجــدانى : "  منــى حســن الســيد الســيد بــدوى .٨٢
بـداعى للمشـكالت لـدى طالبـات ى تنمية التفكيـر الناقـد والحـل اإلف

 ،المــؤتمر العلمــى الثالــث، " م الثــانوى العــامالصــف األول بــالتعلي
نســـان العربـــى فـــى ضـــوء جـــودة اإلنمـــاء النفســـى والتربـــوى لإل 
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ــــــاة ــــــازيق ،الحي ــــــة، جامعــــــة الزق ــــــة التربي  مــــــارس) ١٦-١٥(، كلي
 .٣٠٥ -٢٥١، ص ص ٢٠٠٥

لعــاب التعليميــة والعصــف لفعاليــة النســبية الســتراتيجيتى األا: مهــا الســيد بحيــرى محمــد  .٨٣
 بــــداع الرياضــــىس الرياضــــيات علــــى تنميــــة اإلفــــى تــــدريالــــذهنى 

 ماجســـتيررســـالة  ،"بتدائيـــة والتحصـــيل لـــدى تالميـــذ المرحلـــة اال
 .٢٠٠٥كلية التربية، جامعة الزقازيق،  ،غير منشورة

، فـى مصـطفى عبـد تكنولوجيـا التعلـيم والتـدريس الجـامعى: نرجس عبد القادر حمدى  .٨٤
ــــا ال)محــــرر ( الســــميع محمــــد  ــــيم در ، تكنولوجي ــــة، تعل اســــات عربي

 .١٩٩٩ز الكتاب للنشر، القاهرة، مرك

، التربيـة، "نترنـت نادى الكمبيوتر وجمعيـة الرياضـيات ومقهـى اال: " نادى كمال عزيز  .٨٥
مجلة محكمـة تصـدر عـن اللجنـة الوطنيـة القطريـة للتربيـة والثقافـة 

 .٣٣٩ -٣٣٢، ص ص ٢٠٠١، يونيو ١٣٧والعلوم، ع 

ــــــ  .٨٦ ـــــوتر: " ـــــــ ـــــ الكمبي ـــــيم الرياضـــــيات تواالنترن ـــــم وتعل ـــــى تعل ســـــلوب حـــــل واســـــتخدام أ ف
ــة، "المشــكالت ، مجلــة محكمــة تصــدر عــن اللجنــة الوطنيــة التربي

، ص ٢٠٠٢، مــــارس ١٤٠القطريــــة للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم، ع 
 .٢٩٨ -٢٨٤ص 

 .١٩٨٤، القاهرة، عالم الكتب، ٣، طصول تدريس الرياضياتأ:  نظلة حسن خضر .٨٧

مثلـــة والتشـــبيهات فـــى بـــرامج أثـــر تغييـــر تسلســـل األ: " وبى الشـــرنبـــراهيم هاشـــم ســـعيد إ .٨٨
المعلمـــــين  الكمبيـــــوتر متعـــــددة الوســـــائط علـــــى تحصـــــيل الطـــــالب

الوسـائط المتعـددة دراكيا لمفـاهيم تكنولوجيـا المستقلين والمعتمدين إ
كليـة التربيـة، جامعـة األزهــر،  ،غيـر منشــورة ماجسـتيررسـالة  ،"

٢٠٠٠.   

فعاليــة برنــامج حاســوبى مقتــرح فــى تنميــة مهــارات البرهــان : " هشــام محمــد عبــد العــال  .٨٩
 ،"عـــدادى هندســـة لـــدى تالميـــذ الصـــف الثـــانى اإلالرياضـــى فـــى ال

، معهـــــد الدراســـــات والبحـــــوث غيـــــر منشـــــورة ماجســـــتيررســـــالة 
 .٢٠٠٤التربوية، جامعة القاهرة، 
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شـرة رقـم ، نعداديـةات عامة فـى الرياضـيات للمرحلـة اإلتوجيه:  التعليموزارة التربية و  .٩٠
٢٠٠٢ -٢٠٠١، ١٣٩. 

ـــد  .٩١ ـــيم عبي رياضـــيات مجتمعيـــة لمواجهـــة تحـــديات مســـتقبلية إطـــار مقتـــرح لتطـــوير : " ول
مجلـــة ، "رياضـــيات مـــع بدايـــة القـــرن الحـــادى والعشـــرين لمنـــاهج ا

، ص ص ١٩٩٨، المجلـــد األول، ديســـمبر تربويـــات الرياضـــيات
٨ -١. 

 ₋العالقـة ₋يـا التعلـيم المضـمونالوسـائل التعليميـة وتكنولوج: يس عبد الرحمن قنديل  .٩٢
 دار النشــــر الــــدولى للنشــــر والتوزيــــع، ، الريــــاض،٢، طالتصــــنيف
١٩٩٩. 

فاعليـة تـدريس برنـامج مقتـرح فـى الرياضـيات باسـتخدام : " يوسف عبد المـنعم محمـود دهـده  .٩٣
تكنولوجيـــا الوســـائل المتعـــددة لتنميـــة مهـــارات حـــل المســـائل اللفظيـــة 

رســـالة ماجســـتير غيـــر ، "البتدائيـــة لـــدى التالميـــذ الصـــم بالمرحلـــة ا
 .٢٠٠٦، كلية التربية، جامعة الزقازيق، منشورة
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رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

١ 

 

 البسملة بصوت المقرىْ 

ظهور تدريجى وتثبيت 
ثوانى ثم  ٥اإلطار لمدة 

  مسح فورى
 

٢ 
  مرحبا بك عزيزى التلميذ

 عدادىلصف األول اإلا فى هندسة
 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى وتثبيت 
ثوانى ثم ١٠اإلطار لمدة 

 مسح فورى

٣  
 

  معة الزقازيق جا
            كلــية التربيـة

  قسم المناهج وطرق التدريس
  

  برنامج مفاهيم وتعاريف هندسية  
  إعداد

 فاطمة محمد على تركى

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى وتثبيت 
ثوانى ثم  ١٠اإلطار لمدة 

 مسح فورى

٤ 

  إشراف
  محمد أحمد صالح/ د 

  أستاذ طرق تدريس الرياضيات المساعد
 التربية ـ جامعة الزقازيق كلية

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى وتثبيت 
ثوانى ثم  ٥اإلطار لمدة 

  مسح فورى
 

٥ 

  إشراف
  السيد أحمد الوكيل/ د 

  مدرس طرق تدريس الرياضيات
 كلية التربية ـ جامعة الزقازيق

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى وتثبيت 
ثوانى ثم  ٥اإلطار لمدة 

 مسح فورى

٦ 

ادخل اسمك ثم اضغط مفتاح  فضلك من
ENTER  

 موسيقى المقدمة      

ظهور تدريجى وتثبيت 
إدخال االسم ثم حتى  اإلطار

  ENTER الضغط على زر

   فيتم مسح الشاشة فورا

٧ 
  مرحبا بك عزيزتى

 فاطمة محمد تركى
 موسيقى المقدمة

دريجى وتثبيت ظهور ت
مع ثوانى ١٠اإلطار لمدة 

سح تغيير لون الكتابة ثم م
 فورى 

 أهداف البرنامج ٨

ظهور تدريجى وتثبيت  موسيقى المقدمة
ثوانى ثم  ٥اإلطار لمدة 

  مسح فورى
 

مج من المتوقع فى نهاية هذا البرنا عزيزى التلميذ  ٩
    :على أن تكون قادراً 

ظهور تدريجى وتثبيت   موسيقى المقدمة
  حتى يتم الضغط اإلطار

 فاطمة محمد تركى

 الرحيم بسم اهللا الرحمن

 االسم

١٤٦ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار لمسموعالجانب ا الجانب المرئى

 

فهم المعنى الهندسى لمفهوم النقطة،  .١
 والقطعه المستقيمة، والشعاع، والخط المستقيم 

فهم المعنى الصحيح للرموز الهندسية  .٢
والشعاع ( ، ) القطعه المستقيمة (التالية 
 ( ، ) والخط المستقيم       ( 

فرق بين الشعاع والمستقيم والقطعة تأن  .٣
   . المستقيمة

( قراءة وكتابة الرموز الرياضية المعاصرة  .٤
∋  ،∌  ، ،⊅  ،⋃ ، ⋂  . ( 

استخدام لغة المجموعات فى مواقف الحياة  .٥
 المختلفة

استخدام العالقات بين الزوايا فى حل  .٦
 .التمارين

تحديد المتطلبات الالزمة لحل المشكلة  .٧
 .الهندسية

ات المتضمنة فى استخدام المفاهيم والعالق .٨
 .سيةالمشكلة الهند

 

  
 

  
  
  
 

على زر التالى أو زر 
  ثم مسح فورى الخروج

  
  
 

 موسيقى المقدمة سير فى البرنامجارشادات لل ١٠

ظهور تدريجى وتثبيت 
ثوانى ثم  ٥اإلطار لمدة 

 مسح فورى

١١ 

  ولكى تستطيع التعامل مع هذا البرنامج
شاهد لقطة الفيديو التالية والتى توضح كيفية 

 موسيقى المقدمة غطالبرنامج، اض استخدام

 دخول اإلرشاد على الشاشة
وبالضغط على المفتاح 
الموضح ينتقل التلميذ 

لمشاهدة لقطة فيديو توضح 
 .كيفية استخدام البرنامج 

١٢ 

  هل تريد البدء فى البرنامج ؟
 

ظهور تدريجى وتثبيت  موسيقى المقدمة
حتى يتم الضغط  اإلطار

على زر نعم للبدء فى 
 ر ال للخروجالبرنامج أو ز 
  ثم مسح فورى من البرنامج

 هنا

 نعم ال

التالى خروج

١٤٧ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

١٣ 

  هل تريد الخروج ؟
 

 موسيقى المقدمة

يظهر هذا اإلطار عند 
الضغط على زر ال ولتأكيد 
الخروج يتم الضغط على زر 
نعم ولالستمرار فى البرنامج 

 يتم الضغط على زر ال 

١٤ 
  قاء عزيزتىلى اللإ

 فاطمة محمد تركى
 موسيقى المقدمة

يظهر هذا اإلطار عند 
الضغط على نعم فى اإلطار 
 السابق ويتم تثبيت اإلطار 

الخروج  ثوانى ثم ٥لمدة 
 نهائيا من البرنامج

 موسيقى المقدمة  ١٥

يظهر هذا اإلطار عند 
الضغط على نعم فى اإلطار 

 ١٠ويثبت لمدة )  ١٢( رقم 
التنازلى من  ثوانى مع العد
 ٠إلى  ١٠

١٦ 

  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  

  

  
               

  
  
  
  

  موسيقى المقدمة

للبرنامج  القائمة الرئيسية
وتثبت حتى يتم االختيار من 

   ثم مسح فورىالقائمة 

١٧ 

  الموديول األول 
  مفاهيم وتعاريف أساسية

 ختبار القبلىاإل 

 األهداف 

 مقدمة 

  النقطة 
 

 موسيقى المقدمة

ور تدريجى للنص عند ظه
الضغط على زر الموديول 
األول حيث يظهر محتوى 
الموديول، وتثبيت اإلطار 
حتى يتم الضغط على أحد 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

 نعم ال

 القائمة الرئيسية

 الموديوالت

   

 الموديول الثانى 

 الموديول الرابع  الموديول الثالث 

  الموديول األول

١٤٨ 



اإلطار

  

  القطعة المستقيمة 

  الشعاع 

 الخط المستقيم 

 المستوى 

 ختبار البعدى اإل 

  خروج              القائمة الرئيسية            

  
موضوعات الموديول أو 
  خروج أو القائمة الرئيسية

 موسيقى المقدمة البعدى / االختبار القبلى  ١٨

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى

١٩ 

   عزيزى التلميذ: الجزء األول 
كــــل ، عــــددا مــــن المشــــكالت الهندســــية فيمــــا يلــــى 

دائل المحتملــــة، وعليــــك ة يليهــــا عــــدد مــــن البــــمشــــكل
فقــــط مــــن بــــين هــــذه البــــدائل اختيــــار إجابــــة واحــــدة 

 . باستخدام الفأرة

 موسيقى المقدمة

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ثم مسح  ١٠لمدة 

 تدريجى

٢٠ 

أربع نقاط تقع على مستقيم  ގ،  جـ، ب، أ )١
 ب ގ ⊄ أ جـ ، أ ގ  ب ގواحد، فإذا كانت 

 .المستقيم نقط علىال يوضح هذه الارسم شك ،
 

  الرسم الصحيح للتمرين السابق هو:  
    )أ 
              

       )ب 
                                         

    )ج 
    

  

          )د 
  

                                              

 

للنص  ظهور تدريجى
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
إلجابة الصحيحة تحسب له ا

درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 
  ٢١رقم 

٢١ 

س، ص، م، ع أربـــع نقـــط تقـــع علـــى مســـتقيم  )٢
،  ع س ∈م،  ع س ∉صفـــإذا كانـــت  واحـــد،
كال ، ارســــــــــــــــم شــــــــــــــــ ع س ∈م س، ع ∈ص 

 .يوضح هذه النقط على المستقيم
      

   الرسم الصحيح للتمرين السابق هو: 
 

    )أ 
                           

      

 

للنص  ظهور تدريجى
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٢رقم 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

 جـب

جـ 

  أ  

  أ

  أ

 ގ جـ  ب

 جـ  ب

  .         .        .          . 

        .         .        .     .  

       .        .       .      . 

     .     .          .         . 

  ގ 

ގ

 ގ 

 
 س    ص        م             ع      

          .        .     .       . 

  

  ب  أ  

١٤٩ 



اإلطار

  

   )ب 

    
 

   )ج 

  
 

   )د 
  
  

  

  

٢٢ 

 :فى الشكل المقابل  )٣

ـب،  ـســم، ب  ٧= فــإذا كــان أ ب ،  ގ أ ∈ ج  ج
  . ގ جـسم، أوجد طول  ٣=  ގ أ ،سم ٥= 

  

  

  
        

  فى التمرين السابق المعطى هو:  
  سم٣=  ގأ  ،سم ٥=  جـ، ب سم ٧= ب أ   )أ 
ـ، ب  )ب  ـب  ســم ، ٧= ب أ ،  ގأ  ∈ ج =  ج
  سم ٥
  سم  ٣=  ގسم ، أ  ٥=  جـب   )ج 
 سم،٣=  ގ أسم،  ٧= ب أ ، ގأ  ∈ جـب،   )د 

  م            س ٥=  جـب 
 

 

للنص  ظهور تدريجى
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٣رقم 

٢٣ 

 :فى الشكل المقابل  )٤

  علمــــا بــــأن س ص أوجــــد طــــول ، ل م ∈ ص ،س
  سم ٦=  ص مسم ،  ٤=  س م، سم ٣=  ص ل

 

   
             

  فى التمرين السابق المطلوب هو إيجاد : 

                   م ل طول    )أ 

 ص م  طول  )ب 

                 س ص  طول   )ج 

 س ل  طول   )د 

 

للنص  ظهور تدريجى
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٤رقم 

٢٤ 

 فى الشكل المقابل) ٥

     ،}م{= ގحـ  ∩أ ب 

  سم،٣.٥=  ގجـ 
  أم ، =       م ھـ

  

  سم ، أوجد طول  ب م ١.٥= سم، ب ھـ ٤= أ م 

  

 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

 سم   ٣         سم     ب            ٥    جـ  

 .           .     .             .        سم ٧
     ގ 

 سم  ٦

         سم ٣ص     س          سم    ٤     م  
        .              .        .     . 

  أ  

  ل

 ގ

ب

 م  

. 

      .. 
   . 

  أ

 جـ

 . 

 ـھ  
 ١  
 ٢ 

١٥٠ 

 ع         م     س                ص  

       .        .       .        . 

  ع       ص      س          م         

  م     ص           س        ع        

             .          .         . . 

.  .  .  .  



اإلطار

  

 المعلومة الزائدة فى التمرين السابق ھى:  
  

 سم١.٥= ب ھـ    )أ 
 سم٤=  أ م  )ب 

 سم٣.٥=  ގجـ   )ج 

  ب، ج معا  )د 

    

٢٥ 

 

 م،أ     = م ب فإذا كان ،}م{= ގ جـ ∩ب أ  )٥

، أوجد طول  ގ ھـ =ھـ م  ، بحيث ގ جـ ∈ھـ 
  سم، ٤.٦= م أ علما بأن  ھـ جـ ب ،أ كال من 

 سم  ٥=  ގسم ، م  ٧=  ގ جـ
 

 الرسم الصحيح للتمرين السابق هو: 

       )أ 

  
  
 

 
   )ب 

  
  
  

   )ج 

  
  
  
 
 

    )د 
  
  

 

  

للنص مع  ظهور تدريجى
مراعاة ثبات رأس التمرين، 

فى ( وثبات الرسم الصحيح 
على ) حالة اختيار التلميذ له

الشاشة أثناء االنتقال من 
المعطى للمطلوب للبرهان 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 

ل تلقائيا لإلطار درجة وينتق
 ٢٥رقم 

٢٦ 

  المعطى فى التمرين السابق هو: 

  سم، ٤.٦= م أ  ،}م{= ގ جـ ∩ب  أ  )أ 

 سم   ٥=  ގم ، سم٧=  ގ جـ

م ھـ  م،أ    =  م ب ،}م{= ގ جـ ∩بأ   )ب 

 سم ،  ٧=  ގجـ  سم، ٤.٦= م  أ  ، ގھـ  =

 سم ٥=  ގم 

= م أ ،  ގ ھـ =ھـ م  م،أ      = م ب  )ج 
 سم ٥=  ގسم ، م  ٧=  ގ جـ سم، ٤.٦

 

للنص  ظهور تدريجى 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٦رقم 

١  
٢ 

  ١  
  ٢ 

  ١  
  ٢  

 ގ
ب

 . م 

      .   .

   . 

 .  جـ  أ
 ـھ

  ގ

 م
   .  أ

. 
  ـھ

 حـ .     .  ب

.

 م

. 

  . 

  ـھ
   . 

  حـ

  ގ .

.  

 ب

  أ

  . 

  أ

 م
  ގ  .  

 ب  .
 حـ 

  .  .     ھـ

١٥١ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

  
 

= م أ م،  أ     =، م ب}م{= ގ جـ ∩بأ   )د 
  سم   ٥=  ގسم ، م  ٧=  ގ جـ سم،٤.٦

    

٢٧ 

  المطلوب فى التمرين السابق هو إيجاد: 

 جـ مب ،  أ  )أ 

 جـ ھـم ب ،   )ب 

 ގم ، م  أ   )ج 

      جـ ھـب ،  أ  )د 

للنص  ظهور تدريجى 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٧رقم 

٢٨ 

  البرهان: 

  مأ      = م ب سم، ٤.٦= م أ   ∵
 =............ م ب ∴

    ٢+  ٤.٦  )أ 
   ٢÷  ٤.٦  )ب 
   ٢ – ٤.٦  )ج 
       ٢ x ٤.٦  )د 

 
للنص  ظهور تدريجى

ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

  ٢٨رقم 

٢٩ 

  سم = ............  م ب  ∴
   ٢.٣  )أ 

   ٢.٦  )ب 
    ٦.٦    )ج 
  ٩.٢    )د 

للنص  ظهور تدريجى 
ويختار التلميذ اإلجابة 

 بالضغط عليها وعند اختيار

اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٩رقم

٣٠ 

  سم= ............ ب أ    ∴
   ٤.٦  )أ 

   ٩.٦  )ب 
   ٠.٦٩  )ج 
 ٦.٩  )د 

للنص  ظهور تدريجى 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
بة الصحيحة تحسب له اإلجا

درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 
 ٣٠رقم 

٣١ 

  سم ٥=  ގ،  م ގ ھـ =ھـ م  ∵ 
  = ............ ގ ھـ ∴ 

   ٢ x ٥  )أ 
   ٢ – ٥  )ب 
   ٢÷  ٥   )ج 

 

 
للنص  ظهور تدريجى

ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
 درجة وينتقل تلقائيا لإلطار

١  
٢

١  
٢ 

١٥٢ 



رقم 
طاراإل

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

  ٣١رقم       ٢+  ٥  )د   

٣٢ 

  سم = ............  ގ ھـ  ∴
   ١٠  )أ 
   ٧  )ب 
     ٢.٥   )ج 
  ٣  )د 

للنص  ظهور تدريجى 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٣٢رقم 

٣٣ 

  سم ٧=  ގ جـ  ∵
  = ............ جـ ھـ ∴

   ٢.٥ – ٧  )أ 
   ٢.٥+  ٧  )ب 
   ٢÷  ٧  )ج 
  ٥ – ٧  )د 

 

للنص  ظهور تدريجى
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٣٣رقم

٣٤ 

  سم= ............  جـ ھـ  ∴
    ٣.٥    )أ 
   ٤.٥  )ب 
   ٥.٥  )ج 
  ٩.٥  )د 

 

للنص  ظهور تدريجى
التلميذ اإلجابة ويختار 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

   ٣٥رقم 

٣٥ 

ـ، ب ، أ الـــــنقط  )٦ تقـــــع علـــــى اســـــتقامة  ގ،  ج
 =ب  أ، فإذا كان  أ ب ∉ ގ ، بأ  ∈ ގ واحدة،

ـب     ـســم، ب  ٢=  ގ، ب  ج ســم ،  ٧.٥=  ج
   .سم ٣=  ގأ أثبت أن 

  

  رسم الصحيح للتمرين السابق هوال: 
 

   )أ 
  

  
   )ب 

          
            )ج 

   
    )د 

  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للنص مع  ظهور تدريجى
مراعاة ثبات رأس التمرين، 

فى ( وثبات الرسم الصحيح 
على ) حالة اختيار التلميذ له

الشاشة أثناء االنتقال من 
للبرهان المعطى للمطلوب 

ويختار التلميذ اإلجابة 
 بالضغط عليها وعند

اختيار اإلجابة الصحيحة 
تحسب له درجة وينتقل 

 ٣٥تلقائيا لإلطار رقم 

٢  
٣ 

  أ    جـ            سم ب          ٢     ގ

 ގ

 سم ٧.٥

  أ

 سم ٧.٥

 أ     ب                 جـ               

 سم٧.٥

سم                     جـ             ٢ب      أ

 سم   ٧.٥

  ގ

 سم٢ ގ

ب جـ  سم٢

. . ..

. .. .

. 

... .

.. . 

١٥٣ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٣٦ 

  المعطى فى التمرين السابق هو: 

ـب =    ب  أ   )أ  ـســم، ب  ٢=  ގ، ب  ج  ج
 سم ٧=  ގ أ سم، ٧.٥= 

تقع على استقامة  ގ،  جـ، ب ،  أالنقط    )ب 
=      ب  أب،  أ ∉ ގب،  أ  ∈ ގ واحدة ،
 سم ٧.٥=  جـسم، ب  ٢=  ގ، ب ب جـ

تقع على استقامة  ގ،  جـ، ب ، أ النقط    )ج 
سم،  ٢=  ގ، ب  جـب =    ب  أواحدة ، 

 سم ٧.٥=  جـب 

تقع على استقامة  ގ،  جـ، ب ، أ  النقط  )د 
=       ب أ ب،  أ ∉ ގ ، ب أ ∈ ގواحدة ، 

 سم ،  ٢=  ގسم ، ب  ٧=  ގ أ ، جـب 

 سم  ٧.٥=  جـب 

 

للنص  ظهور تدريجى
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٣٦رقم 

٣٧ 

  إثبات أن المطلوب فى التمرين السابق هو: 

 سم  ٥= ب  أ  )أ 

 سم  ٧=  ގأ   )ب 

   ٣:  ٢=  جـ ب: ب أ    )ج 

 سم  ٧.٥=  جـب   )د 

للنص  ظهور تدريجى 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٣٧رقم 

٣٨ 

  البرهان : 

  سم   ٧.٥=  جـب ،  جـب  =     ب  أ ∵ 
  = .......... ب  أ  ∴

   x٢  ٧.٥  )أ 
   x         ٧.٥  )ب 

          

        + ٧.٥   )ج 
  ٣ ÷ ٧.٥  )د 

 
للنص  ظهور تدريجى

ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٣٨رقم 

٣٩ 

  

  سم = .......... ب أ  ∴
   ٠.٥  )أ 
 ٢.٥  )ب 

      ٥   )ج 
   ٧  )د 

للنص  ظهور تدريجى 
يذ اإلجابة ويختار التلم

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٣٩رقم 

٢  
٣ 

٢  
٣ 

٢
٣ 

٢  
٣

٢  
٣ 

٢  
٣ 

٢  
٣ 

١٥٤ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٤٠ 

  سم ٢=  ގب  ∵
  = ..........   ގ أ ∴

  ގب +  أ ب   )أ 

   ގب   -ب جـ   )ب 

  جـ ގ  + ގأ    )ج 
  

  أ ب  - أ جـ   )د 
 سم ٧=  ގأ  ∴

 
للنص  دريجىظهور ت

ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٤٠رقم 

٤١ 

 :فى الشكل المقابل  )٧

  سم ،  ٣.٢=  أ جـب، فإذا كانت  أ ∈ ގ ، جـ 
، أثبت ٤:  ١= جـ  ގ : ގسم، ب  ٨.٥=  جـ ب

  سم  ١٠=  ގأن أ 
  

  
  

  ــــات أن  رتــــب =  ގأ خطــــوات الحــــل اآلتيــــة إلثب
 سم  ١٠

  

  :البرهان  
  سم  ٦.٨=  ١.٧ x ٤ =جـ  ގ ∴) ١
  سم ٨.٥=  جـ ب ∵) ٢
     ٥=  ٤+  ١= مجموع األجزاء   ∴) ٣
  سم    ١٠=  ٣.٢+  ٦.٨=  ގأ   ∴) ٤
  ٤:  ١= جـ  ގ : ގب   ∵) ٥
   ١.٧=  ٥÷  ٨.٥= قيمة الجزء   ∴) ٦

  

  الترتيب الصحيح هو: 

 )  ٤،  ٣،  ١،  ٢،  ٦،  ٥(    )أ 

 )  ٢،  ٦،  ٥،  ٢،  ١،  ٤(   )ب 

 ) ٤،  ١،  ٣،  ٥،  ٦،  ٢(    )ج 

 )  ٤،  ١،  ٦،  ٢،  ٣،  ٥(   )د 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للنص  ظهور تدريجى
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٤٢رقم 

٤٢ 

  عزيزى التلميذ : نىء الثاالجز 
الهندســية التاليــة  لمشــكالتقــام أحــد زمالئــك بحــل ا
ــــــك ــــــة وعلي ــــــك  بطريقــــــة خاطئ تصــــــحيح الخطــــــأ وذل
  .باختيار اإلجابة الصحيحة

   

 موسيقى المقدمة

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ثم مسح  ١٠لمدة 

 تدريجى

 ب          ގ                   جـ  
 سم  ٨.٥

سم   ٣.٢  أ  
. . . .

١٥٥ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٤٣ 

 :فى الشكل المقابل  )٨

ـ ∈ب ـســم، ب  ٨.٤= ب  أ ، فــإذا كــانأ ج =  ج
   جـب، ب  أسم، أوجد المسافة بين منتصف  ٥.٢

  
 

 

  أجاب أحد التالميذ كما يلى : 

   ٢÷  ٨.٤=  جـب، ب  أ المسافة بين منتصف
  سم ٤.٢=                                 

  

  اإلجابة خطأ ألن:  
  سم = ........  جـب، ب أ نتصف المسافة بين م

 ٣.٢  )أ 

 ٢.٦  )ب 

 ١٣.٦  )ج 

     ٦.٨  )د 

 

للنص  ظهور تدريجى
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٤٤رقم 

٤٤ 

 :فى الشكل المقابل  )٩

ـ ـ ســـم، ٩=  ގأ  ،ގب منتصـــف  ج  ٢.٧=  ގ ج

  ب  أ، أوجد طول سم
  
  

 

  أجاب أحد التالميذ كما يلى: 

  سم ٦.٣=  ٢.٧ – ٩= ب   أ  
  

   اإلجابة خطأ ألن:  
  سم = ......... ب   أ  

         ٤.٥  )أ 

 ٣.٦  )ب 

 ٥.٤  )ج 

   ٧.٢  )د 

 

للنص  ظهور تدريجى
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٤٥ رقم

٤٥ 

  % ٩٠عزيزى التلميذ لقد حصلت على أقل من 
 .لذلك ابدأ فى دراسة الموديول 

عزيــــزى التلميــــذ لقــــد حصــــلت 
ـــذلك  % ٩٠علـــى أقـــل مـــن  ل

 .ابدأ فى دراسة الموديول 

ظهور محتوى اإلطار من 
 بعيد وبعد القراءة يختفى مع
مراعاة تزامن القراءة مع 

 .على الشاشة الظهور 

    ގسم   ٢.٧أ                      ب             جـ    
 سم ٩

          سم   جـ ٥.٢سم            ب       ٨.٤    أ     
...

.. ..

١٥٦ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع ب المرئىالجان

٤٦ 
  % ٩٠من  كثرعزيزى التلميذ لقد حصلت على أ

 . الثانى دراسة الموديول انتقل إلىلذلك 

عزيزى التلميذ لقد حصلت 
لذلك  % ٩٠من  كثرعلى أ

 دراسة الموديول انتقل إلى
 .الثانى

ظهور محتوى اإلطار من 
بعيد وبعد القراءة يختفى مع 

القراءة مع  منمراعاة تزا
 .الظهور على الشاشة

٤٧ 

 األهداف

ــــــذ بعــــــد االنتهــــــاء مــــــن دراســــــة هــــــذا  ــــــزى التلمي عزي
 :أن  علىينبغى أن تكون قادرا ً  الموديول

 .تتعرف على مفهوم النقطة )١

 .تعرف على مفهوم القطعة المستقيمةت )٢

 .تتعرف على مفهوم الشعاع )٣

 .تتعرف على مفهوم الخط المستقيم )٤

 .وىتتعرف على مفهوم المست )٥

مستقيمة والشعاع والخط تميز بين القطعة ال )٦
 .المستقيم

العالقة بين النقطة والقطعة المستقيمة  تستنتج )٧
 .والشعاع والخط المستقيم والمستوى

. الهندسية الذى يعبر عن المشكلة الرسم حددت )٨
 القائمة الرئيسية           خروج          التالى

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
ثبيت اإلطار حتى يتم وت

الضغط على زر التالى أو 
 القائمة الرئيسية أو خروج 

٤٨ 

  :وتستطيع أيضا أن 
ية تحـــــدد المعطيـــــات مـــــن المعلومـــــات الضـــــرور  )٩

 .الالزمة لحل المشكلة الهندسية

 .حدد المطلوب فى المشكلة الهندسيةت  )١٠

كلة الهندســـــية فـــــى تضـــــع خطـــــوات حـــــل المشـــــ )١١
 .ترتيبها المنطقى

الناقصــــــــة فــــــــى المشــــــــكلة  تحــــــــدد المعلومــــــــات )١٢
 .الهندسية والالزمة للحل

تحدد المعلومات الزائدة فى المشكلة الهندسـية   )١٣
 .والتى التحتاجها فى الحل

تتعـــــــرف علـــــــى أخطـــــــاء زمالئـــــــك فـــــــى حـــــــل   )١٤
المشكالت الهندسية وتصحح الخطأ فى المكان 

  .  المناسب
 .تحل المشكلة الهندسية بشكل عام )١٥

 الرئيسية    خروجالقائمة      التالى      السابق

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج 

١٥٧ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٤٩ 

  :مقدمة 
  مفاهيم هندسية أساسية  

 أساسيةتوجد فى الهندسة أربعة مفاهيم هندسية 
  :هى 
 النقطة 

  

 القطعة المستقيمة 
   
 الشعاع 
     

 الخط المستقيم  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

 القائمة الرئيسية   خروج     السابق التالى      

عزيــــزى + موســــيقى المقدمــــة 
أهـال ومرحبـا بـك فـى : التلميذ

برنــــــــامج مفــــــــاهيم وتعــــــــاريف 
هندســـية، لعلـــك تتســـاءل عـــن 
هـــــــــذه المفـــــــــاهيم والتعـــــــــاريف 

  .هندسيةال
إن العـــــالم الـــــذى نعـــــيش فيـــــه 
ملـــــىء بالعديـــــد مـــــن األشـــــياء 
التــــــــــى يمكــــــــــن أن نراهــــــــــا أو 
نعـــــدها أو نلمســـــها، ويمكنـــــك 
أن تـــرى الهندســـة فـــى العديـــد 
من األشياء الموجودة حولـك، 
فــى البيئـــة التـــى تعـــيش فيهـــا، 

األلعـــــــــــــــــــاب الصـــــــــــــــــــناعات، 
وتوجـــــد . والفنـــــون الرياضـــــية،

فـــــى الهندســـــة أربعـــــة مفـــــاهيم 
: ســــــــــــية هــــــــــــىهندســــــــــــية أسا

، النقطـــة، والقطعـــة المســـتقيمة
 .والشعاع، والخط المستقيم

سماع موسيقى المقدمة 
باإلضافة إلى التعليق 

الصوتى، ثم ظهور تدريجى 
للنص وتثبيت اإلطار حتى 
يتم الضغط على زر التالى 

أو السابق أو القائمة 
 الرئيسية أو خروج   

٥٠ 
  الوحدة األولى
 الدرس األول

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
ثوانى  ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثم مسح فورى

٥١ 

  : النقطة
تمثل النقطة هندسيا عادة بأثر القلم ويرمز لها 

   :بأحد حروف الهجاء كما يلى 
  
  

  
 القائمة الرئيسية   خروج      السابق   التالى   

  مفهوم النقطة : أوال 
تمثـــــل النقطـــــة هندســـــيا عـــــادة 

  ويرمز لها بأحد بأثر القلم 
  :حروف الهجاء كما يلى 

النقطـــــة ب،  النقطـــــة أ، وتقـــــرأ
 النقطة س

دخول الرسم بالبيانات، ثم 
متزامنا  ظهور تدريجى للنص

، الصوتمع توقيت ظهور 
اإلطار حتى يتم  وتثبيت

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٥٢ 

  الوحدة األولى 
 موسيقى المقدمة  الدرس الثانى

ظهور تدريجى للنص 
ثوانى  ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثم مسح فورى

. .  ب . س أ   

 ب . س .

 س ..

.  . 

 ص

 ص س

. 
 ص س

١٥٨ 

 . 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٥٣ 

  :القطعة المستقيمة 
هى مجموعة مكونة من نقطتين مختلفتين وجميع "

  ". النقاط الواقعة بينهما 
  
  

   ص س أ،   س ص ويرمز لها بالرمز 
  

  
  
  
  

  

 خروج   القائمة الرئيسية       السابق   التالى  

مفهـــــــــــــوم القطعـــــــــــــة : ثانيــــــــــــا 
  :المستقيمة 

ـــــة مـــــن " هـــــى مجموعـــــة مكون
ـــــــين مختلفتـــــــين وجميـــــــع  نقطت

ـــــــــاط الواقعـــــــــة بينهمـــــــــا  ". النق
  ويرمز لها بالرمز 

   وتقرأ القطعة المستقيمة
 تســـــــــــــــــمى  س ص أو س ص

ــــــان س، ص  ى النقطت  طرف
  س ص

نات، ثم دخول الرسم بالبيا
متزامنا  ظهور تدريجى للنص

، الصوتمع توقيت ظهور 
اإلطار حتى يتم  وتثبيت

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

 لى مع معلمكاواآلن قم بالنشاط الت ٥٤
لى مع اواآلن قم بالنشاط الت
 معلمك

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى

٥٥ 

   ١نشاط 
  :فى الورقة التى أمامك 

  سم  ٣.٥= ب بحيث أ ب  أ  ارسم
  

 خروج  القائمة الرئيسية        السابق  التالى   

   ١نشاط 
  :فى الورقة التى أمامك 

= بحيث أ ب ، ب  أ  ارسم
 سم ٣.٥

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 
الضغط على أحد األزرار 

 طار الموجودة فى نهاية اإل

٥٦ 

  الوحدة األولى 
 موسيقى المقدمة الدرس الثالث 

ظهور تدريجى للنص 
ثوانى  ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثم مسح فورى

٥٧ 

  : الشعاع 
هو مجموعة غير منتهية من النقاط له نقطة بداية "

   " .وليس له نقطة نهاية
  
  

  س ص ويرمز له بالرمز 
  

  
 خروج   لرئيسيةالقائمة ا      السابق  التالى    

  :الشعاع  مفهوم: ثالثا
هـــو مجموعـــة غيـــر منتهيـــة  "

مــــن النقــــاط لـــــه نقطــــة بدايـــــة 
  " وليس له نقطة نهاية

   ويرمز له بالرمز 
  س ص  ويقرأ الشعاع 

أى أن بدايته النقطة س، 
 ويمتد فى اتجاه النقطة ص

دخول الرسم بالبيانات، ثم 
متزامنا  ظهور تدريجى للنص

، لصوتامع توقيت ظهور 
اإلطار حتى يتم  وتثبيت

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٥٨ 

  الوحدة األولى
 موسيقى المقدمة الدرس الرابع

ظهور تدريجى للنص 
ثوانى  ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثم مسح فورى

 ..  ص                                س  

ص              س
.  . 
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رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٥٩ 

  :يم الخط المستق
هو مجموعة غير منتهية من النقاط ليس لـه نقطـة "

  ". بداية وليس له نقطة نهاية 
  
  

   ص سأ،   س صويرمز له بالرمز 
  
  
  
  

 خروج القائمة الرئيسية        السابق    التالى  

الخـط المسـتقيم  مفهوم: رابعا 
:  
ــــة " ــــر منتهي هــــو مجموعــــة غي

مـــــن النقـــــاط لـــــيس لـــــه نقطـــــة 
  "نقطة نهاية بداية وليس له 

  ويرمز له بالرمز 
 ص س ويقــرأ الخــط المســتقيم

   ص سأو 
ــــــــيس لــــــــه  أى أن المســــــــتقيم ل

ــــه ن ــــيس ل هايــــة فهــــو بدايــــة ول
 حدود ممتد من جهتيه بال

دخول الرسم بالبيانات، ثم 
متزامنا  ظهور تدريجى للنص

، الصوتمع توقيت ظهور 
اإلطار حتى يتم  وتثبيت

الضغط على زر التالى أو 
القائمة الرئيسية  السابق أو

 أو خروج

 لى مع معلمكاواآلن قم بالنشاط الت ٦٠
لى مع اواآلن قم بالنشاط الت
 معلمك

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى

٦١ 

   ٢نشاط 
  :فى الورقة التى أمامك 

  ، بحيث  جـ، وعين عليه النقطة  أ بارسم 

  ب  أ ∉ جـ،  ب أ ∈ جـ
  

 خروج  القائمة الرئيسية       السابق  التالى    

   ٢نشاط 
ــــــــه  أارســــــــم  ب ، وعــــــــين علي
  ، بحيث  جـالنقطة 

  

 ب أ  ∉ جـ،  أ ب ∈ جـ

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 
الضغط على أحد األزرار 
 الموجودة فى نهاية اإلطار

٦٢ 
  الوحدة األولى
 الدرس الخامس

 موسيقى المقدمة

نص ظهور تدريجى لل
ثوانى  ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثم مسح فورى

٦٣ 

  : المستوى 
   
 

تعبــر عــن كثيــرة أشــياء هنــاك 
مثـــل الســـبورة  ســـطوح مســـتوية

 الغرفـــة (، حـــائط الفصـــل أو 

 ، أرضية الفصل )

، معا والرسومظهور الصوت 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 
الضغط على أحد األزرار 
 الموجودة فى نهاية اإلطار

٦٤ 

  :  المستوى
هـو مجموعـة غيـر منتهيـة مـن الـنقط ينطبـق عليهــا "

  " .مستقيم فى جميع االتجاهات 
  

 يمكن تمثيل المستوى بأحد األشكال اآلتية 

 

  :المستوى مفهوم :خامسا
هو مجموعة غير منتهية من 

ـــنقط ينطبـــق عل يهـــا مســـتقيم ال
  فى جميع االتجاهات 

    يمكن تمثيل المستوى بأحد و 

امنا ظهور للنص والرسم متز 
 مع ظهور الجانب المسموع،
ثم تثبيت اإلطار حتى يتم 
الضغط على زر التالى أو 

  أو  السابق

 ص س
.  . 

رسوم ثابتة 
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رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٦٥ 

  

  
  

  :ويرمز له بأحد الحروف مثل 
   أو       أو       

         

 وجخر   القائمة الرئيسية        السابق  التالى   

ويرمز له  ،األشكال اآلتية
  :بأحد الحروف مثل
  صأو  س ونقـــــــــرأ المســـــــــتوى

  عأو 
 القائمة الرئيسية أو خروج

٦٦ 

  :مالحظات 
  
  
  
  
  

 س ع = ص ع  = س ص  )١

  س ع  = س ص  )٢
     س ص   س ص  س ص  )٣

  
  
  
  

  

 خروج   القائمة الرئيسية      السابق      التالى

قابــــــل يعبــــــر عــــــن الشــــــكل الم
المســــــــتوى       ، والســـــــــطح 
المســـــتوى ال حـــــدود لـــــه فهـــــو 
ممتـــد مـــن جميـــع جهاتـــه بـــال 

  .حدود
يســـــــمى المســـــــتقيم بـــــــأى  -١

نقطتــين واقعتــين عليــه فنقــول 
  س ع=  ص ع=  س ص

يتســــــــاوى الشــــــــعاعان اذا  -٢
كــان لهمــا نفــس نقطــة البدايــة 
ونفس االتجاه فنقول      س 

  س ع  = ص 
  س ص  س ص   -٣
 س ص  

ظهور الرسم والصوت معا 
ممتد من جميع " عند قراءة

تظهر  " جهاته بال حدود
األسهم األربعة وهى تسحب 

  .الحدود األربعة للمستوى 
 ثم ظهور تدريجى للنص

متزامنا مع ظهور الجانب 
  ثم تثبيت  المسموع ،

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق أو 

  ة أو خروجالقائمة الرئيسي
 

 لى مع معلمكاواآلن قم بالنشاط الت ٦٧
لى مع اواآلن قم بالنشاط الت
 معلمك

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى

٦٨ 

   ٣نشاط 
  :فى الورقة التى أمامك 

 ،بأحــد األشــكال الهندســية      المســتوى  عــنعبــر 
ـخــذ الــنقط  ـ،  ގ،  ج   }، ب  أ {،       ∈ ھ

   جـ ھـ
  

 خروج القائمة الرئيسية        السابق  التالى    

   ٣نشاط 
  :فى الورقة التى أمامك 

المستوى             عنعبر 
خذ  ،بأحد األشكال الهندسية

    ∈     ھـ،  ގ،  جـالنقط 
  جـ ھـ  }، ب أ  {،

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

ى أحد األزرار الضغط عل
 الموجودة فى نهاية اإلطار 

٦٩ 

   : ١مثال 
ـ ـ،  ގ،  ج ، و أربـــع نقـــاط تقـــع علـــى مســـتقيم  ھ

، ارسم  جـ و و  ގ، و ގ ⊄جـ ھـ  واحد، بحيث
   .شكال يوضح النقط على المستقيم 

 

ـ ـ،  ގ، ج ، و أربــع نقــاط  ھ
ـــــــى مســـــــتقيم واحـــــــد،   تقـــــــع عل

ـ بحيــث ـ ھ و  ގ ،و ގ ⊄ ج
  ارسم شكال  جـ و ، 

ظهور تدريجى للنص متزامنا 
دخول الرسم مع الصوت ثم 

اإلطار من اليسار وتثبيت 
 حتى يتم

   . .    ص           س                  
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رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

  

  الرسم الصحيح للتمرين السابق هو:  
  
  

  خروج  القائمة الرئيسية       السابق    التالى 

  قيم يوضح النقط على المست

ـــــذى يوضـــــح الـــــنقط  الرســـــم ال
   على المستقيم كما يلى

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

  أو خروج

٧٠ 

   : ٢مثال 
، واحد أربع نقاط تقع على مستقيم ގ ، جـ،  ، ب أ

  ، جـب  ∈ ގ ،ب جـ ∈ أ، ب جـ ∉ ގبحيث 
     المستقيم ارسم شكال يوضح النقط على،جـب  ∈أ

 الصحيح للتمرين السابق هو  الرسم:  
  
  

  

 خروج القائمة الرئيسية         السابق التالى    

أربع نقاط  ގ،  جـأ ، ب ، 
،  تقع على مستقيم واحد

        ،ب  جـ ∉ގ بحيث
،  جـب  ∈ ގ ب ، جـ ∈أ 
ارسم شكال  ، جـب  ∈أ 

  يوضح النقط على المستقيم 
الرسم الذى يوضح النقط 

 تقيم كما يلىعلى المس

ظهور تدريجى للنص متزامنا 
دخول الرسم مع الصوت ثم 

اإلطار من اليسار وتثبيت 
حتى يتم الضغط على زر 

السابق أو القائمة  التالى أو
 الرئيسية أو خروج

٧١ 

   : ٣مثال 
ـ ، ب،  أ ،       أربــع نقــاط تنتمــى للمســتوى  ގ،   ج

ـ كانــــت فــــإذا ، ارســــم شــــكال ب أ ∉ ގ، ب أ ∈ ج
  .وضح النقط على السطح المستوىي
  

  الرسم الصحيح للتمرين السابق هو:  
  
  

   
  
  
  
  

  

 خروج   القائمة الرئيسية        السابق  التالى  

  

أربع نقاط   ގ،  جـ، ب ،  أ
  تنتمى للمستوى         

 ގ    ،ب أ ∈ جـ كانتفإذا 
، ارسم شكال يوضح ب أ ∉

  .النقط على السطح المستوى
ـــــذى يوضـــــح الـــــنقط ا لرســـــم ال

علــــى الســــطح المســــتوى كمــــا 
                    يلى  

ظهور تدريجى للنص متزامنا 
دخول الرسم مع الصوت ثم 

اإلطار من اليسار وتثبيت 
حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

 الرئيسية أو خروج

٧٢ 

  واآلن عزيزى التلميذ
ــــف ترســــم شــــكل تخ ــــرعن اذا تعلمــــت كي طيطــــى يعب

تــــــــر مـــــــا تـــــــراه صــــــــحيحا المشـــــــكلة الهندســـــــية ، اخ
 .مستخدما الفأرة

واآلن + موســـــــــيقى المقدمـــــــــة 
عزيـــــــزى التلميـــــــذ اذا تعلمـــــــت 
كيـــف ترســـم شـــكل تخطيطـــى 
يعبـــرعن المشـــكلة الهندســـية ، 
اختـــــــــر مـــــــــا تـــــــــراه صـــــــــحيحا 

  .مستخدما الفأرة 

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 .القراءة 

 موسيقى المقدمة تدريبات ٧٣

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

 و          ގ   ھـ           جـ           

 ގ   أ 
            .         ..        . 

 أ  

ب

 جـ
 . ގ .

 . 
   .

 جـ ب
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رقم 
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 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٧٤ 

، ل أربع نقاط تقع على مستقيم  عس، ص، ) ١
 س ع  س ل ،س ل ⊄ص ع  واحد، فإذا كانت

  . لمستقيم، ارسم شكال يوضح هذه النقط على ا
  

 والرسم الصحيح للتمرين السابق ه:  
          )أ ( 
   
  )   ب(
    
  )ج(

  

  

  ) د ( 
  

 خروج   القائمة الرئيسية        السابق  التالى  

  

ثم  ظهور تدريجى للنص،
الرسم من اليسار، مع  دخول

مراعاة تثبيت اإلطار 
الختيار اإلجابة الصحيحة 

د األزرار أو الضغط على أح
 الموجودة فى نهاية اإلطار  

 

٧٥  
صوت يدل على االجابة 
 الصحيحة وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (عالمة فى ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

٧٦ x 
صوت يدل على االجابة 
 الخاطئة وهو لم توفق

سلبية  تقديم تغذية راجعة
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (عالمة ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

٧٧ 

ـ، ب ،  أ) ٢ أربـــع نقـــط تقـــع علـــى مســـتقيم  ގ،  ج
  ،  ގأ  ∈، ب أ ގ ∉ جـ، فإذا كانت واحد
ـ ، ارســم شــكال يوضــح هــذه  أ ގ ∈ب ، ގ أ ∈ ج

   .مستقيمال  النقط على
  

 لتمرين السابق هوالرسم الصحيح ل:   
  

   ) أ( 
  

                                     )ب(
  

   )جـ(
 

 

  
ثم  ظهور تدريجى للنص ،

الرسم من اليسار، مع  دخول
مراعاة تثبيت اإلطار 

 الختيار اإلجابة الصحيحة
األزرار  أو الضغط على أحد

  .الموجودة فى نهاية اإلطار
  

 

      .         .        .          . 

 
 

 س ل ص

 ل   ع س ص
              .         .        . .  

   .          .         .         . 

 
 ص  س ع          

     .            .         .      . 

  .        .         .          . 
 ل  

 ل  

 ص س ع 

      .         .        .          . 

 جـ ب ގ   أ 

 جـ ب ގ   أ 

  جـ ب ގ   أ 
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رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع المرئى الجانب

  

  
    )د 

  

  خروج   القائمة الرئيسية        السابق  التالى  
    

٧٨    صوت يدل على االجابة
 الصحيحة وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٧٩ x 
صوت يدل على االجابة 
 الخاطئة  وهو لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٨٠ 

  فى الشكل المقابل :  ١مثال 
ـسـم، ب ١٣= ب  ގفإذا كان  ،جـب  ∈ھـ ،ގ  ج
  . ھـ جـ أوجد طول سم، ٦=  ގ ھـ ،سم ٨ =

  

  
 

  

   المعطى فى التمرين السابق هو:  
ـ،  ގ ـب  ∈ ھ ـســم ، ب  ١٣= ب  ގ،  ج =  ج
  .سم ٦=  ގ ھـسم ،  ٨

  

  المطلوب فى التمرين السابق هو:  
  . ھـ جـ  إيجاد طول   

  

  خروج   القائمة الرئيسية        السابق  التالى  

 موسيقى 

دخول الرسم من اليسار 
، ثم اليمين ورأس المثال من

 ظهور تدريجى

لباقى محتويات اإلطار، 
اإلطار حتى يتم وتثبيت 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية   

 أو خروج

٨١ 

  فى الشكل المقابل:  ٢مثال 
، أوجد طول س ص، علما بأن  ل م ∈، صس

 ٢=  سم، س م٧.٥ = ، س لسم ٣.٥=  ص ل
  سم
  
  

  

 ى التمرين السابق هو المعطى ف:  
= سم، س ل  ٣.٥ =ل م ، ص ل ∈  ، ص س

  موسيقى
 

دخول الرسم من اليسار 
، ثم ورأس المثال من اليمين

ظهور تدريجى لباقى 
وتثبيت  محتويات اإلطار،

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق أو 

  القائمة الرئيسية أو   

 ب        ـ ج            ގ
    .    .    .

 أ 

 سم ٧.٥

 سم  ٢                            سم   ٣.٥   ل
         .            .         .        . 

 ب          جـ                              ھـ     
 سم   ١٣    

 سم٦ سم ٨
 .             .        .           .

 ގ  

 م ص س

١٦٤ 



 .سم ٢= سم، س م  ٧.٥

رقم 
راإلطا

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

  
  المطلوب فى التمرين السابق هو:  

  يجاد طول  س ص إ 
  

  خروج   القائمة الرئيسية        السابق  التالى  
  خروج  

٨٢ 

  واآلن عزيزى التلميذ
اذا تعلمـــــت كيـــــف تحـــــدد المعطـــــى والمطلـــــوب فـــــى 
المشكلة الهندسية، اختر مـا تـراه صـحيحا مسـتخدما 

  .لفأرة ا
  
 

واآلن + موسيقى المقدمة 
عزيزى التلميذ اذا تعلمت 

كيف تحدد المعطى 
والمطلوب فى المشكلة 
الهندسية، اختر ما تراه 
 صحيحا مستخدما الفأرة 

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 .القراءة 

 موسيقى المقدمة تدريبات ٨٣

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
نى، ثم مسح ثوا ٥لمدة 

 تدريجى 

٨٤ 

  : فى الشكل المقابل) ١
  ، علما بأن ގ ھـأوجد طول  ،ގب  ∈ ھـ، جـ
  سم ٥=  جـ، ب سم ٣=  ގ جـ سم، ١٠=  ھـ جـ

  

  
  

  

 عطى هوفى التمرين السابق الم: 

سم   ٥=  جـ، ب سم ٣= ގ جـ ،ގب  ∈ھـ، جـ  )أ 
  سم ٥= جـ، ب سم ٣=ގ جـ سم،١٠= ھـ جـ  )ب 
ـجـ  )ج  ـ ގب  ∈ ، ھ ـ ھ ـ سم ١٠= ، ج  = ގ، ج
 سم  ٣

=  ގ جـ سم،١٠=  ھـ جـ ،ގب  ∈ ھـ، جـ   )د 
 سم  ٥=  جـسم، ب ٣

  

 خروج    القائمة الرئيسية       السابق  التالى  

  

   

دخول الرسم من اليسار 
، من اليمين التمرينورأس 

ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 

ختيار اإلجابة اإلطار ال
الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 نهاية اإلطار 

٨٥  
صوت يدل على االجابة 
 الصحيحة وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

  الخلف البعيد لألمام

 سم١٠

 سم ٥ سم٣
            .        .         .         . 
ب ގ   ھـ  جـ

١٦٥ 



 

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار جانب المسموعال الجانب المرئى

٨٦ x 
صوت يدل على االجابة 
 الخاطئة  وهو لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٨٧ 

  : فى الشكل المقابل) ٢
  ، علما بأن ގ ھـأوجد طول ، ގب  ∈ ھـ ،جـ
 سم  ٥=  جـ، ب سم ٣=  ގ جـ سم، ١٠=  ھـ جـ
  
  

 

  التمرين السابق المطلوب هو إيجادفى:  
                     ھـ طول ب  )أ 
  ގ طول ھـ  )ب 
                   ގ جـطول   )ج 
  ގب  طول  )د 

  

القائمة الرئيسية   خروج           السابق    التالى 

  
 

دخول الرسم من اليسار 
، من اليمين التمرينورأس 

ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

   نهاية اإلطار 

٨٨  
صوت يدل على االجابة 
 الصحيحة وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  ( عالمةفى ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

٨٩ x 
صوت يدل على االجابة 
 الخاطئة  وهو لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (عالمة ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

٩٠  

 فى الشكل المقابل) ٥

    }م{= ގحـ  ∩أ ب 

  ،سم٣.٥=  ގجـ 

   ،أم =       م ھـ

  ،سم ١.٥= سم، ب ھـ ٤= أ م 

   أوجد طول  ب م 

  

 

 سم١٠
 سم ٥   سم٣

             .        .           .        . 
ب ގ    ھـ  جـ

 ގ

ب

 م  

. 

      ..    . 

  أ

 جـ

 . 

  ١  ـھ  
 ٢ 

١٦٦ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

  
 المعلومة الزائدة فى التمرين السابق ھى:  

  سم٣.٥=  ގجـ 
  

القائمة الرئيسية   خروج           السابق    التالى 
    

٩١  

  ابلفى الشكل المق :٢ مثال
  

، أوجد ٣:  ٢= جـ ب : أجـ  ،منتصف جـ ب  ގ

  ގطول  جـ
  

                
  

  المعلومة الناقصة والالزمة لحل التمرين
  :السابق ھى

  

  معرفة طول  أ ب
  

خروج       القائمة الرئيسية       السابق    التالى 

     

 موسيقى المقدمة  تدريبات  ٩٢

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

٩٣  

  :فى الشكل المقابل) ١

= ، ب جـ ٣: ١= جـ  ގ:  ގ ب منتصف أ جـ ، ب

  أوجد طول  أ جـ  ،سم٤.٨

  
  

  

  التمرين السابق ھى الزائدة فىالمعلومة :  
 

 سم٤.٨= ب جـ     )أ 

 ب جـ= أب   )ب 

 ٣: ١= جـ  ގ:  ގ ب  )ج 

  ب معا  ،أ  )د 
  

ة   خروج    القائمة الرئيسي       السابق    التالى 

  

  

٩٤   
صوت يدل على االجابة 
 الصحيحة وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (عالمة فى ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

٩٥  x 
صوت يدل على االجابة 
 الخاطئة  وهو لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
رتبط ت) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 

      .     .   .   .
   ب              ގ               جـ        أ            

// // 

     .      .    .      .
   جـ             ގ     بأ                     

 سم٤.٨

١٦٧ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

     
من  )x  (عالمة ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

٩٦  

  :فى الشكل المقابل) ٢

  أوجد جـ منتصف أ ھـ ،  ،سم١١= أ ب 

  طول  ب جـ 
  

  

  والالزمة لحل التمرين  الناقصةالمعلومة
  :ىالسابق ھ

 

 طول ب جـ  )أ 
 

 طول  ب ھـ   )ب 
 

 طول أ ب    )ج 
 أ،ج معا   )د 

  

خروج      القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

     

٩٧   
صوت يدل على االجابة 
 الصحيحة وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (عالمة فى ظهور 

  مالخلف البعيد لألما

٩٨  x 
صوت يدل على االجابة 
 الخاطئة  وهو لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (عالمة ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

٩٩ 

 :فى الشكل المقابل :١مثال 

  ، سم ٣.٢=  جـأ ب، فإذا كانت أ  ∈ ގ، جـ
، أثبـت ٤ : ١= ـ ج ގ : ގب  سـم، ٨.٥=  جـ ب
  سم  ١٠=  ގأ  أن
  
  

  :البرهان
  ٤:  ١= جـ  ގ : ގب  ∵) ١
    ٥  = ٤+  ١= مجموع األجزاء   ∴) ٢
   ١.٧=  ٥÷  ٨.٥= قيمة الجزء   ∴ )٣
  سم  ٦.٨=  ١.٧ x ٤ =جـ  ގ ∴) ٤
 سم ٣.٢=  جـ أ ∵) ٥

  

  

دخول الرسم من اليسار 
، ثم من اليمين مثالورأس ال

باقى ظهور تدريجى ل
وتثبيت  ،محتويات اإلطار

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق أو 
القائمة الرئيسية أو خروج   

.    .      ..
   ب         ھـ            أ               جـ  

// // 
 سم  ١١

  .     .                 .           .
سم    ٣.٢  

 سم  ٨.٥
ب ގ  أ جـ

١٦٨ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

  
  سم  ١٠=  ٣.٢+  ٦.٨=  ގ أ ∴) ٦

  

خروج     القائمة الرئيسية        السابق    التالى 
    

١٠٠ 

  فى الشكل المقابل  : ٢ مثال
  سم،٩= ب  أذا كان إب، ف أمنتصف  جـ
  سم  ٧.٥=  ގ أثبت أن ب، أ جـ =       ގ أ

  

  
  

  :البرهان 
  

  ب  أ منتصف  جـ ∵) ١
  سم  ٤.٥=  ٢÷  ٩= ب  جـ=  جـ أ  ∴) ٢
  جـ   أ        = ގ أ  ∵ )٣

  

  سم  ١.٥=  ٤.٥  x       = ގ أ  ∴) ٤
  ގ أ  –ب  أ = ގب  ∴) ٥
  سم ٧.٥=  ١.٥ – ٩=  ގ ب ∴) ٦

  

خروج      القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

   

دخول الرسم من اليسار 
، ثم من اليمين مثالورأس ال

ظهور تدريجى لباقى 
وتثبيت  ،محتويات اإلطار

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق أو 
 القائمة الرئيسية أو خروج

١٠١ 

  واآلن عزيزى التلميذ
ترتيـــــب خطـــــوات حـــــل المشـــــكلة  اذا تعلمـــــت كيفيـــــة

  .تر ما تراه صحيحا مستخدما الفأرةاخالهندسية 
 

واآلن  +موسيقى المقدمة 
 عزيزى التلميذ اذا تعلمت 

ترتيب خطوات حل  كيفية
تر ما اخ المشكلة الهندسية 

 .تراه صحيحا مستخدما الفأرة

ظهور محتويات اإلطار مع 
وران ثم االختفاء بعد الد

 .القراءة

 موسيقى المقدمة تدريبات ١٠٢

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

١٠٣  

  فى الشكل المقابل) ١
   

سم،       ٥.٦=  جـ أ ، فاذا كان جـأ ب منتصف 
  سم  ٣.٥=  ގ جـب، أثبت أن أ =     ގ أ

  
  

 

 ـ اآلتيــة إلثبــات أن  رتــب خطــوات الحــل =  ގ ج
 سم   ٣.٥

    

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

  .    .                             .     .
 ب      جـ                               ގأ         

 سم  ٩

١   
٣ 

  ١     
  ٣  

١   
٣ 

٣  
٤ 

١٦٩ 

 ب                   جـ      ގ              أ     
.                .     .          . 

 سم ٥.٦



اإلطار

  

  :البرهان 
   جـأ  ب منتصف ∵) ١
  سم   ٢.١=  ٢.٨ x=       ގأ   ∴) ٢
  سم ٢.٨=  ٢÷  ٥.٦=  جـب = ب أ  ∴) ٣
  ގ أ - جـ أ = ގ جـ  ∴) ٤
  سم    ٣.٥=  ٢.١ – ٥.٦=  ގ جـ  ∴) ٥
  ب أ  =      ގ أ  ∵) ٦

  

 الترتيب الصحيح هو:  

 ) ٦،  ٥،  ٤،  ٢،  ٣،  ١(    )أ 

 )  ٥،  ٤،  ٣،  ١،  ٢،  ٦(   )ب 

 ) ٥،  ٤،  ٢،  ٦،  ٣،  ١(    )ج 

 ) ٤،  ٢،  ٦،  ٣،  ١،  ٥(   )د 
 

خروج     القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

  
  
 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 

تدريجى لباقى  ثم ظهور
محتويات اإلطار مع مراعاة 

تثبيت اإلطار الختيار 
اإلجابة الصحيحة أو 

الضغط على أحد األزرار 
 الموجودة فى نهاية اإلطار

١٠٤   
صوت يدل على االجابة 
 الصحيحة وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (عالمة فى ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

١٠٥  x 
صوت يدل على االجابة 
 الخاطئة  وهو لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (عالمة ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

١٠٦  

 :فى الشكل المقابل  )٢

 ٥.٧=  ގ جـ ،سم ٤.٣=  جـأ ، ގأ  ∈ جـ ،ب
    ب أأوجد طول ، ٢:  ١=  ގب  :ب  جـ سم،

  

  
  
 

 ب أ  يجاد طولرتب خطوات الحل اآلتية إل   
  :البرهان 
    ٢:  ١=  ގب  :ب جـ   ∵  )١
  ١.٩=  ٣÷  ٥.٧= قيمة الجزء   ∴) ٢

  

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار مع مراعاة 
طار الختيار تثبيت اإل

اإلجابة الصحيحة أو 
الضغط على أحد األزرار 
 الموجودة فى نهاية اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

٣   
٤ 

٣  
٤ 

        .     .       .       .   
 ގسم   جـ           ب              ٤.٣أ        

 سم ٥.٧

١٧٠ 



اإلطار

  

   سم  ٤.٣=  جـأ  ∵)  ٣
  سم  ١.٩=  جـ  ب ∴) ٤
   سم ٦.٢=  ١.٩+  ٤.٣= أ ب    ∴)  ٥
        ٣=  ٢+  ١=  مجموع األجزاء  ∴) ٦
 صحيح هو الترتيب ال: 

 ) ٥،  ٤،  ٦،  ٢،  ١،  ٣(    )أ 

 ) ٥،  ٣،  ٤،  ٢، ٦،  ١(   )ب 

 )   ٣،  ٥،  ٦،  ١،  ٢،  ٤(   )ج 

 ) ٥،  ٣،  ٢،  ٤ ، ٦ ، ١(    )د 
  

خروج     القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

 

 

١٠٧   
صوت يدل على االجابة 
 الصحيحة وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
رتبط ت) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (عالمة فى ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

١٠٨  x 
صوت يدل على االجابة 
 الخاطئة  وهو لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (عالمة ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

١٠٩  

  :ابلفى الشكل المق :١مثال 
ـ أ ∈ب  ـســم، ب  ٨.٤= ب أ ، فــإذا كــان ج =  ج
   جـ، ب أ بسم، أوجد المسافة بين منتصف  ٥.٢

  
  

 أجاب أحد التالميذ كما يلى : 

   ٢÷  ٨.٤=  ب جـ ،أ ب المسافة بين منتصف 
  سم ٤.٢ =                                

 اإلجابة خطأ ألن:  
  =  جـب، ب أ المسافة بين منتصف 

  سم ٦.٨=  ٢÷  ١٣.٦=   ٢÷ ) ٥.٢+  ٨.٤(
  

خروج      القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

 :فى الشكل المقابل

=  أ ب، فإذا كان جـ أ ∈ب 
   ٥.٢=  جـسم، ب  ٨.٤

  سم، أوجد المسافة بين 
  

  جـب ، ب  أ منتصف
 

دخول الرسم من اليسار 
، ثم من اليمين مثالورأس ال

لباقى ظهور تدريجى 
  وتثبيت  ،محتويات اإلطار

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق أو 
 القائمة الرئيسية أو خروج

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

 .                 .                          . 
   سم      جـ ٥.٢سم            ب       ٨.٤أ             

١٧١ 



اإلطار

١١٠  

 :فى الشكل المقابل  : ٢مثال 

 سم ٢.٧=  ގ جـ سـم، ٩ = ގأ  ،ގ ب منتصف جـ
  ب أ  أوجد طول

  
  

 جاب أحد التالميذ كما يلىأ: 

  سم ٦.٣=  ٢.٧ – ٩= ب أ   
  

  اإلجابة خطأ ألن:  
  )  ٢.٧+  ٢.٧(  – ٩= ب أ   
  سم  ٣.٦=  ٥.٤ – ٩= ب  أ  

  

خروج     القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
، ثم من اليمين مثالورأس ال

ظهور تدريجى لباقى 
وتثبيت  ،اإلطارمحتويات 

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق أو 
  القائمة الرئيسية أو خروج 

١١١  

  واآلن عزيزى التلميذ
كيــف تصــحح أخطــاء زمالئــك فــى حــل اذا تعلمــت 

مـــــــا تـــــــراه صـــــــحيحا  فـــــــاخترالمشـــــــكلة الهندســـــــية ، 
 .باستخدام الفأرة 

واآلن + موسيقى المقدمة 
ت   عزيزى التلميذ اذا تعلم

كيف تصحح أخطاء زمالئك 
فى حل المشكلة الهندسية ، 

فاختر ما تراه صحيحا 
 . باستخدام الفأرة 

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 .القراءة 

 موسيقى المقدمة تدريبات  ١١٢

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

١١٣  

  :فى الشكل المقابل) ١
 

ـ أ ∈ ب ـســم، ب  ١١= ، فــإذا كــان أ ب  ج =  ج
ـب ، ب أ سم، أوجد المسافة بـين منتصـف ٤.٤  ج

.  
         

 أجاب أحد التالميذ كما يلى: 
  

    ٤.٤ – ١١=  ب جـ ،أ بالمسافة بين منتصف 
  سم ٦.٦=                                

 اإلجابة خطأ ألن:  
  سم = ........  جـب، ب  أالمسافة بين منتصف 

 ٧.٧   )أ 

  ٥.٥  )ب 
  ٣.٣  )ج 

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار مع مراعاة 
تثبيت اإلطار الختيار 
اإلجابة الصحيحة أو 

الضغط على أحد األزرار 
 الموجودة فى نهاية اإلطار  

 وصف اإلطار انب المسموعالج الجانب المرئىرقم 

 .           .                .    
 سم       ٢.٧ب             جـ         أ                  

 سم٩

 ގ
.

                   .         .             . 
 جـسم    ٤.٤سم             ب       ١١أ             

١٧٢ 



اإلطار

  
  ٢.٢  )د 

  

خروج     القائمة الرئيسية        السابق    التالى 
    

١١٤   
صوت يدل على االجابة 
 الصحيحة وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (عالمة فى ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

١١٥  x 
لى االجابة صوت يدل ع

 الخاطئة  وهو لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (عالمة ظهور 

  الخلف البعيد لألمام

١١٦  

    فى الشكل المقابل : ١مثال 
  ،}م{= ގ جـ ∩ب  أ

   م، أ     = م ب

  بحيث  ،ގ جـ ∈ھـ 
 ھـ جـ ب، أ، أوجد طول كال من  ގ ھـ = ھـم 

=  ގم  ،سم ٧=  ގ جـ سم، ٤.٦= م أ بأن  علماً 
     سم  ٥

  :المعطيات
  

   م،أ      = م ب ،}م{= ގ جـ ∩ ب أ

   سم، ٤.٦= م  أ ، ގ ھـ =ھـ م ،  ގ جـ ∈ھـ 

   سم  ٥=  ގسم ، م  ٧=  ގ جـ
  

    :المطلوب
  

   جـ ھـب،  أإيجاد طول 
                                                    

 :البرهان

  مأ     = م ب سم، ٤.٦= م  أ  ∵
  سم  ٢.٣=  ٤.٦ x=      م ب  ∴
     سم ٦.٩=  ٢.٣+   ٤.٦=  ب أ  ∴
  سم ٥=  ގ،  م ގ ھـ =ھـ م   ∵
 

  
 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
، ثم من اليمين مثالورأس ال

ظهور تدريجى لمحتويات 
طار اإلوتثبيت  اإلطار،

حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 
الرئيسية أو خروج مع مراعاة 

ثبات كل من الرسم 
والمعطى والمطلوب على 
الشاشة أثناء االنتقال فى 
خطوات الحل حتى نهاية 

   المثال     

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

١  
  ގ ٢

ب . 

 . أ  .
  ـھ

  حـ  . 

.    

١  
٢ 

 ١   
 ٢  

١  
٢ 

١٧٣ 

 م



اإلطار

  

  مس ٢.٥=  ٢÷  ٥=  ގ ھـ  ∴
    سم ٧=  ގ جـ  ∵
   سم ٤.٥=  ٢.٥ – ٧=  جـ ھـ  ∴

  

خروج      القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

  

١١٧  

 فى الشكل المقابل : ٢مثال 

ـ، ب ،  أ الــنقط تقــع علــى اســتقامة واحــدة ،  ގ،  ج
ـأ  ∈ب بحيــــث  ــــإذا  أ ∉ ގ ،أ ب ∈ ގ، ج ب، ف

  سم، ٢=  ގ، ب جـ ب      =ب أ ت كان
  سم  ٧=  ގ أسم، أثبت أن   ٧.٥=  جـب 

   
      

  

  :المعطيات
  

   ،تقع على استقامة واحدة ގ، جـ، ، بأالنقط 
  ، بأ  ∉ ގب، أ  ∈ ގ ، جـ أ ∈ب 
  ، سم ٢ = ގ، ب جـب  =   ب  أ

   سم ٧.٥=  جـب 
    

  :المطلوب
  سم  ٧=  ގ أ إثبات أن 
  :البرهان
  سم ٧.٥=  ـجب  ،جـب =      ب  أ ∵
   
  سم ٥=  ٧.٥ x=     ب  أ ∴
  سم ٢=  ގب  ∵
    ގب + ب  أ = ގ أ ∴
  سم  ٧=  ٢+  ٥=  ގ أ ∴

  

خروج      القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

  
 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
، ثم من اليمين مثالورأس ال

ظهور تدريجى لمحتويات 
اإلطار وتثبيت  اإلطار،
ضغط على زر حتى يتم ال

التالى أو السابق أو القائمة 
الرئيسية أو خروج مع مراعاة 

ثبات كل من الرسم 
والمعطى والمطلوب على 
الشاشة أثناء االنتقال فى 
خطوات الحل حتى نهاية 

   المثال     

١١٨  

  واآلن عزيزى التلميذ
اذا تعلمت كيف  تحل المشكلة الهندسية بشكل 

  .ستخدما الفأرة عام ، اختر ما تراه صحيحا م
 

واآلن + موسيقى المقدمة 
عزيزى التلميذ اذا تعلمت 

كيف  تحل المشكلة 
الهندسية بشكل عام ، اختر 
ما تراه صحيحا مستخدما 

  .الفأرة 

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 .القراءة 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

 سم٢
 . سم ٧.٥

٢  
٣  

٢  
٣ 

. . . 
 ގ   ب   أ   حـ

٢  
٣  
٢  
٣  

١٧٤ 



اإلطار

 موسيقى المقدمة باتتدري  ١١٩

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

١٢٠  

ـ، ب، أ الــنقط) ١ تقــع علــى اســتقامة واحــدة،  ގ، ج
=     ب أ ب، فإذا كان أ  ∉ ގ ،ب أ ∈ ގ بحيث

ـب  ـســـم، ب  ١.٧=  ގ، ب  ج ســـم،  ٥.٢=  ج
  سم  ٣=  ގأ أثبت أن 

  

   السابق هوالرسم الصحيح للتمرين: 

     )أ 

  
   )ب 

             
   )ج 

  
                                )د 

  
  

خروج     القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

يكون هناك + موسيقى 
تعزيز مسموع عند االختيار 

أو ) أحسنت (الصحيح 
  )لم توفق ( الخطأ 

 

ص، مع تدريجى للنظهور 
مراعاة ثبات رأس التمرين، 

فى ( وثبات الرسم الصحيح 
على ) حالة اختيار التلميذ له

الشاشة أثناء االنتقال من 
المعطى للمطلوب للبرهان، 

ومع مراعاة أيضا عدم 
االنتقال من فقرة إلى أخرى 

إال بعد تقديم التعزيز 
  المناسب 

 

١٢١  

 المعطى فى التمرين السابق هو: 

ـسم، ب  ١.٧=  ގ، ب جـب  =   ب أ    )أ   ج
 سم ٣=  ގأ سم،  ٥.٢= 

تقع على استقامة  ގ، جـ، ب،  أالنقط    )ب 
=    ب  أب،  أ ∉ ގ،  ب أ ∈ ގ واحدة ،

    سم ٥.٢=  جـسم، ب  ١.٧=  ގ، ب  جـب 
تقع على استقامة  ގ،  جـ، ب ،  أالنقط    )ج 

سم،  ١.٧=  ގ، ب جـب =     ب  أواحدة، 
 سم     ٥.٢=  جـب 

تقع على استقامة  ގ،  جـ، ب ،  أالنقط   )د 
=      ب  أ ب، أ ∉ ގ ،ب أ ∈ ގواحدة، 

 سم، ١.٧=  ގسم، ب  ٣=  ގ أ ،جـب 

 سم  ٥.٢=  جـب 
  

خروج      القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

  

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

  أ ގ

 ب

 سم ٥.٢

  أ

 سم ٥.٢

جـ       
 سم ٥.٢

سم     ١.٧   أ

 سم ٥.٢

 ގ

 سم١.٧ ގ

  أب     ގ جـ

 ب

١  
٤ 

١  
٤ 

١  
٤ 

١  
٤ 

١ 
٤

١٧٥ 

 جـ

 سم١.٧ ب ـج

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 



اإلطار

١٢٢  

 إثبات أنسابق هو المطلوب فى التمرين ال: 

 سم  ١.٣= ب  أ  )أ 

 سم  ٣=  ގ أ  )ب 

   ٤: ١=  جـ ب: ب  أ   )ج 

 سم  ٥.٢=  جـب   )د 
  

خروج      القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

  

١٢٣  

  البرهان : 

  سم  ٥.٢=  جـب  ،جـب =    ب  أ ∵
 = ..........ب أ  ∴

  ٤ x ٥.٢  )أ 
  ٤÷  ٥.٢  )ب 
  ٤+  ٥.٢  )ج 
 ٥ ÷ ٥.٢  )د 

  

خروج      القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

  

١٢٤  

  سم = .......... ب أ  ∴
   ٠.١٣  )أ 
    ٣.١  )ب 
   ١.٣  )ج 
  ٢.٦  )د 
   

خروج      القائمة الرئيسية        السابق    التالى 

  

١٢٥  

  سم ١.٧=  ގب  ∵
  = ..........  ގ أ ∴

  ގب + ب  أ  )أ 
   ގب  -ب جـ   )ب 

  جـ ގ  + ގأ    )ج 

  أ ب -أ جـ    )د 
  

  سم  ٣=  ގأ  ∴
  

 خروج    القائمة الرئيسية       السابق    التالى 

  

١٢٦  
   واآلن عزيزى التلميذ

تكون قد تعلمت حـل المشـكالت الهندسـية المرتبطـة 
 بمفهوم كل من القطعة المستقيمة والشعاع والخط

واآلن + موسيقى المقدمة 
عزيزى التلميذ  تكون قد 
 تعلمت حل المشكالت 

ظهور محتويات اإلطار مع 
الختفاء بعد الدوران ثم ا

 .القراءة 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

١  
٤ 

١٧٦ 



 
 

اإلطار

  

الهندسية المرتبطة بمفهوم   .المستقيم والمستوى والعالقة بينهما 
كل من القطعة المستقيمة 
والشعاع والخط المستقيم 
  .والمستوى والعالقة بينهما 

  

 موسيقى المقدمة ختبار البعدىاإل  ١٢٧

وتثبيــت اإلطــار  ظهــور فــورى
ــــــــم مســــــــح  ٥لمــــــــدة  ــــــــوانى ث ث
 تدريجى

١٢٨  
%  ٩٠عزيزى التلميذ لقد حصلت على أكثر من 
 .لذلك انتقل لدراسة الموديول الثانى 

عزيزى التلميذ لقد حصلت 
لذلك %  ٩٠على أكثر من 

انتقل لدراسة الموديول الثانى

ظهور محتوى اإلطار من 
بعيد وبعد القراءة يختفى مع 

ة مع ن القراءمراعاة تزام
 .الظهور على الشاشة

١٧٧ 

        .



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

١ 

  الموديول الثانى  
  الزاوية وأنواعها 

 ختبار القبلىاإل 

 األهداف 

 مقدمة 

 الزاوية 

  أنواع الزوايا 

 الزاوية للمستوى   ءتجزى 

 ختبار البعدى اإل 

 خروج                         القائمة الرئيسية    

 موسيقى المقدمة

ريجى للنص عند ظهور تد
الضغط على زر الموديول 
الثانى حيث يظهر محتوى 
الموديول، وتثبيت اإلطار 
حتى يتم الضغط على أحد 
موضوعات الموديول أو 
 خروج أو القائمة الرئيسية

 موسيقى المقدمة *البعدى/ ختبار القبلىاإل ٢

ظهور فورى وتثبيت 
ثوانى ثم  ٥اإلطار لمدة 

 مسح تدريجى

٣ 

   عزيزى التلميذ: ل الجزء األو
فيمــا يلــى عــددا مــن المشــكالت الهندســية، كــل مشــكلة يليهــا 
عدد من البدائل المحتملـة، وعليـك اختيـار إجابـة واحـدة فقـط 

  من بين هذه البدائل باستخدام الفأرة 

 موسيقى المقدمة

ظهور فورى وتثبيت 
ثوانى ثم  ١٠اإلطار لمدة 

 مسح تدريجى

٤ 

 

بحيث  )أ ب جـ <(ينصف ގ ، ب ގب  ھـ ب  كانذا إ )١
 .المنعكسة )أ ب ھـ <(ٯ ، أوجد°٧٠) =أ ب جـ <(ٯ

 

  الرسم الصحيح للتمرين السابق هو:  
   )أ 

  
  
 

   )ب 

  
 

   )ج 

  
  
  

    )د 
  

      
 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

الصحيحة  اختيار اإلجابة
تحسب له درجة وينتقل 

  ٥تلقائيا لإلطار رقم 

  .   . 
.  

   . 

 أ

 . 

  ގ  .

  ب

  ގ  أ

  ھـ

  .

.  

 جـ

  ب

  ھـ

  .      

. 
 ب جـ

  ھـ

  .

. 

 جـ
ھـ

   .

 أ

. 

    .

  ގ

 أ

  ގ

 جـ  

١٧٨ 

   .  

  ب



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٥ 

 

بحيث  ھـ  ، رسم ب°١٢٨) = أ ب جـ  <(ٯاذا كان  )٢
 ގرسم ب  ،) أ ب جـ  <(ٯ=      ) ھـ ب جـ <(ٯ

   °٨٠) = ب جـ ގ <(ٯأثبت أن  ،)أ ب ھـ <( ينصف
 

  الصحيح للتمرين السابق هو الرسم: 

   )أ 

  
  
 

   )ب 

  
  
 

   )ج 

  
  

  

 
   )د 

 
 

  
 

  
  

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

اختيار اإلجابة الصحيحة 
 تحسب له درجة

وينتقل تلقائيا لإلطار رقم 
٦ 

٦ 

 :فى الشكل المقابل  )٣

  ، °١١٣) = ع ل ص  <(ٯ

     ،°٦٥) = ل ص م  <(ٯ

  )م ص ع <(ٯ   )= س ص ل <(ٯ
  )ع ص  س <(ٯأوجد 

  

  المعطى فى التمرين السابق هو :  
  °٦٥) = ل ص م  <(ٯ، °١١٣) = ل ص ع  <(ٯ  )أ 

 ، )م ص ع  <(ٯ ) =   س ص ل <(ٯ  )ب 

  °١١٣) = ل ص ع  <(ٯ      

 ،°١١٣) = ل ص ع  <(ٯ ،°٦٥) = ل ص م  <(ٯ   )ج 
 )م ص ع  <(ٯ) =    س ص ل <(ٯ

   
 ، ) م ص ع <(ٯ ) =   س ص ل <(ٯ  )د 

   °٦٥) =  ل ص م <(ٯ    

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

اختيار اإلجابة الصحيحة 
تحسب له درجة وينتقل 

 ٧تلقائيا لإلطار رقم 

١  
٤  

. 

 جـ   

 ب

   .    . 

 ب

 حـ

   .   . 

 حـ

 ب

 ب

 حـ

  ھـ 

 أ

   .

  ھـ

.  

  أ

 ھـ

  ގ

  أ   

  أ

     .   . 
   .
.  

   .   . 
   .

. 

  ގ

  ގ

  ގ
  ھـ

    .

  س

  ل ع

  ص
١  
٢ 

..
 م

١  
٢ 

١  
٢ 
١  
٢ 

 .
. 

١٧٩ 



رقم 
اإلطار

 طاروصف اإل الجانب المسموع الجانب المرئى

٧ 

 :فى الشكل المقابل  )٤

  ، °١١٣) = ل ص ع  <(ٯ

     ،°٦٥) = ل ص م  <(ٯ

  )م ص ع <(ٯ   )= س ص ل <(ٯ
  )س ص ع  <(ٯأوجد 

  

  المطلوب فى التمرين السابق هو ايجاد :  
 )  س ص ل <(ٯ  )أ 

 ) س ص ع  <(ٯ  )ب 

 )  ل ص ع <(ٯ   )ج 

  ) ل ص م <(ٯ   )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
جابة ويختار التلميذ اإل

بالضغط عليها وعند 
اختيار اإلجابة الصحيحة 
تحسب له درجة وينتقل 

 ٨تلقائيا لإلطار رقم 

٨ 

 : فى الشكل المقابل  )٥

  ،°١١٠) = أ ب ھـ  <(ٯ
  ،°٩٠) = ب جـ  ގ <(ٯ
  ،°١٤٠) = أ ب جـ  <(ٯ

  )ھـ ب جـ  <(ٯ ٢ ) =ب ھـ  ގ <(ٯأثبت أن 
   

  المعطى فى التمرين السابق هو :  
، °٩٠) = جـ  ب ގ <(ٯ ،°١١٠) = ھـ  ب أ <(ٯ  )أ 

 °١٤٠) = أ ب جـ  <(ٯ

 ،°٩٠) =ب جـ  ގ <(ٯ، °١١٠) = أ ب ھـ  <(ٯ  )ب 
 )ھـ ب جـ  <(ٯ ٢ ) =ب ھـ  ގ <(ٯ

) = أ ب ھـ  <(ٯ، )ھـ ب جـ <(ٯ٢ = )ب ھـ ގ <(ٯ   )ج 
  °١٤٠  = )أ ب جـ  <(ٯ، °٩٠= )ب جـ ގ <(ٯ ،°١١٠

 ،°٩٠) =  ب جـ ގ <(ٯ، °١٤٠) = أ ب جـ  <(ٯ  )د 
 ) ھـ ب جـ  <(ٯ ٢ ) =ب ھـ  ގ <(ٯ

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

اختيار اإلجابة الصحيحة 
تحسب له درجة وينتقل 

 ٩تلقائيا لإلطار رقم 

٩ 

 : فى الشكل المقابل  )٦

  ،°١١٠) = أ ب ھـ  <(ٯ
  ،°٩٠) = ب جـ  ގ <(ٯ
  ،°١٤٠= ) أ ب جـ  <(ٯ

  )ھـ ب جـ  <(ٯ ٢ ) =ب ھـ  ގ <(ٯأثبت أن 
   

  المطلوب فى التمرين السابق هو اثبات أن :  
 منفرجة ) أ ب جـ  <(  )أ 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

اختيار اإلجابة الصحيحة 
تحسب له درجة وينتقل 

 ١٠تلقائيا لإلطار رقم 

  س

  ل ع

  ص
١  
٢ 

.  م
. 

 ب

 حـ 
  ھـ

  أ

  ގ
. . . 

. 

 ب

 حـ 
  ھـ

  أ

  ގ
. . . 

. 

. . 
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رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع رئىالجانب الم

 

 قائمة  )ب جـ  ގ <(  )ب 

 ) ھـ ب جـ  <(ٯ ٢ ) =ب ھـ  ގ <(ٯ   )ج 

 منفرجة )أ ب ھـ  <(  )د 

  

١٠ 

  :فى الشكل المقابل) ٧
  م جـ ، م أ  ينصف  م ب 

  المنعكسة، أوجد ) ގب م  <(

  )  ގأ م  <(ٯ

  
 بق ھى المعلومة الناقصة والالزمة لحل التمرين السا

  :معرفة 

 ) ގجـ م  <(ٯ   )أ 

 )ب م جـ  <(ٯ  )ب 

 ) ގأ م  <(ٯ  )ج 

  ب ، ج معا  )د 

  

١١ 

بحيث جـ ھـ ، رسم )أ جـ ب  <( ينصف ގجـ إذا كان  )٨
 ) =ھـ جـ ب  <(ٯ، )ھـ جـ ب  <(ٯ٢ = )جـ ھـ  ގ <(ٯ

   °٩٠ = )أ جـ ھـ <(ٯ، أثبت أن °١٨
  

  الرسم الصحيح للتمرين السابق هو :  
   )أ 

  
  
  

  

   )ب 

  
  
  

  

   )ج 

    
    

    
 

   )د 

  
  
  
 

 

ظهور تدريجى للنص مع 
مراعاة ثبات رأس التمرين، 

( وثبات الرسم الصحيح 
) فى حالة اختيار التلميذ له

على الشاشة أثناء االنتقال 
من المعطى للمطلوب 
للبرهان  ويختار التلميذ 
اإلجابة بالضغط عليها 

ة وعند اختيار اإلجاب
الصحيحة تحسب له درجة 
وينتقل تلقائيا لإلطار رقم 

١١ 

 ب

. 
 . 

.

 حـ  م

 ގ

* 
 * 

 أ

  ގ
ھـ

 جـ

.  
 .

ب .  

.  

   . 
. 
.  

   . 

.  

. 

  . 

. 

. 

  جـ

 جـ   

 جـ 

. 

. 

 أ  .

ھـ

  أ 

ھـ

ھـ

ب

 ގ 

ب
 ގ

 ގ

  أ 

ب
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رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

١٢ 

   المعطى فى التمرين السابق هو: 

) = ھـ جـ ب  <(ٯ، )أ جـ ب  <( ينصف  ގجـ   )أ 
 °٩٠=  )أ جـ ھـ  <(ٯ، °١٨

، °٩٠ = )أ جـ ھـ  <(ٯ، °١٨) = ھـ جـ ب  <(ٯ  )ب 
 )ھـ جـ ب  <(ٯ٢ = )ھـ جـ  ގ <(ٯ

=  )جـ ھـأ  <(ٯ، ) ގب جـ  <(ٯ) = ގأ جـ  <(ٯ  )ج 
     ) ھـ جـ ب  <(ٯ٢ = )جـ ھـ  ގ <(ٯ، °٩٠

 = )جـ ھـ  ގ <(ٯ، )أ ب جـ  <(ينصف  ގجـ   )د 
 °١٨) = ھـ جـ ب  <(ٯ، )ھـ جـ ب  <(ٯ٢

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

لصحيحة اختيار اإلجابة ا
تحسب له درجة وينتقل 

 ١٣تلقائيا لإلطار رقم 

١٣ 

   المطلوب فى التمرين السابق هو إثبات أن: 

    ) ھـ جـ ب  <(ٯ٢ = )جـ ھـ  ގ <(ٯ   )أ 

 °٩٠=  )أ جـ ھـ  <(ٯ  )ب 

 )  ގب جـ  <(ٯ) =  ގأ جـ  <(ٯ  )ج 

 °١٨) = ھـ جـ ب  <(ٯ  )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
د بالضغط عليها وعن

اختيار اإلجابة الصحيحة 
تحسب له درجة وينتقل 

 ١٤تلقائيا لإلطار رقم 

١٤ 

  البرهان: 

   )ھـ جـ ب  <(ٯ٢ = )جـ ھـ  ގ <(ٯ ∵
  °١٨) = ھـ جـ ب  <(ٯ ∵
 جـ ھـ  ގ <(ٯ(  ......... =    

 °٢٨   )أ 

 °٣٦  )ب 

 °٤٥  )ج 

  °٥٤  )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

ابة الصحيحة اختيار اإلج
تحسب له درجة وينتقل 

 ١٥تلقائيا لإلطار رقم 

١٥ 

 جـ ب  ގ <(ٯ( ........ =  
 °١٨  )أ 

 °٩٠  )ب 

 °٥٤   )ج 

 °١٠٨  )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

اختيار اإلجابة الصحيحة 
تحسب له درجة وينتقل 

 ١٦تلقائيا لإلطار رقم 

١٦ 

  )أ جـ ب  <( ينصف ގ جـ ∵
 جـ ب  ގ <(ٯ(  ....... =  

 ) أ جـ ھـ  <(ٯ  )أ 

 ) جـ ھـ  ގ <(ٯ  )ب 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

الصحيحة  اختيار اإلجابة

١٨٢ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

 
 ) ھـ جـ ب  <(ٯ  )ج 

 ) ގأ جـ  <(ٯ  )د 
 

درجة وينتقل تحسب له 
   ١٧تلقائيا لإلطار رقم 

١٧ 

   °٥٤) =  ގأ جـ  <(ٯ ∵
 أ جـ ھـ  <(ٯ(  ......... =    
 °٥٤ - °٩٠  )أ 

 °١٨+  °٣٦   )ب 

 °١٨+  °٩٠  )ج 

  °٣٦+  °٥٤  )د 
 ٩٠=  )أ جـ ھـ  <(ٯ°  

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

اختيار اإلجابة الصحيحة 
تحسب له درجة وينتقل 

 ١٨تلقائيا لإلطار رقم 

١٨ 

 : فى الشكل المقابل  )٩

  ،°١١٠) = أ ب ھـ  <(ٯ
  ،°٩٠) = ب جـ  ގ <(ٯ
  ،°١٤٠) = أ ب جـ  <(ٯ

  ) ب ھـ  ގ <(ٯأوجد 
 ب ھـ  ގ <(ٯحل التالية اليجاد رتب خطوات ال(: 

   :البرهان  
   °٩٠) = ب جـ  ގ <(ٯ ∵) ١
٢(  ٯ)> ھـ ب جـ <(ٯ - )ب جـ ގ <(ٯ   =  ) ب ھـ ގ(  
  °١١٠) = أ ب ھـ <(ٯ، °١٤٠) = أ ب جـ <(ٯ ∵) ٣
٤ ( ٯ)> ٦٠=  °٣٠ - °٩٠=  )ب ھـ ގ°  
٥ ( ٯ)>  ٣٠=  °١١٠ - °١٤٠) = ھـ  ب جـ°      
  هو الترتيب الصحيح : 

 ) ٥،  ٣،  ٤،  ٢،  ١(    )أ 

 )  ١،  ٤،  ٢،  ٥،  ٣(   )ب 

 )  ٣،  ٤،  ٢،  ١،  ٥(    )ج 

  ) ٤،  ٢،  ١،  ٥،  ٣(  )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

اختيار اإلجابة الصحيحة 
تحسب له درجة وينتقل 

 ١٩تلقائيا لإلطار رقم 

١٩ 

  عزيزى التلميذ: الجزء الثانى 
قـــام أحـــد زمالئـــك بحـــل المشـــكالت الهندســـية التاليـــة بطريقـــة 
ـــــة  ـــــار اإلجاب ـــــك باختي ـــــك تصـــــحيح الخطـــــأ وذل ـــــة وعلي خاطئ

 .  الصحيحة 

 موسيقى المقدمة

ظهور فورى وتثبيت 
ثوانى ثم  ١٠اإلطار لمدة 

 مسح تدريجى

٢٠ 
 :فى الشكل المقابل   )١٠

 ،  ٣:  ٢= المنعكسة  ) أ <(ٯ:  ) أ <(ٯإذا كان 
 

جى للنص ظهور تدري
 ويختار التلميذ اإلجابة 

 ب

 حـ 
  ھـ

  أ

  ގ
. . .

. 
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رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

 

  .) أ <(ٯأوجد 
  

  أجاب أحد التالميذ كما يلى:  
  ٣:  ٢= المنعكسة  ) أ <(ٯ:  ) أ <(ٯ ∵
  ٥=  ٣+  ٢= مجموع األجزاء   
 ٧٢=  ٥ ÷ °٣٦٠=  ) أ <(ٯ°  

  

  اإلجابة خطأ ألن:  
  = ........ ) أ <(ٯ    
 °١٢٠   )أ 

 °١٤٤  )ب 

  °٢١٦  )ج 

 °٢٨٨  )د 

 

بالضغط عليها وعند 
اختيار اإلجابة الصحيحة 
تحسب له درجة وينتقل 

 ٢٠تلقائيا لإلطار رقم 

٢١ 
  % ٩٠عزيزى التلميذ لقد حصلت على أقل من 

 .لذلك ابدأ فى دراسة الموديول 

ـــــــد  ـــــــذ لق ـــــــزى التلمي عزي
حصلت علـى أقـل مـن 

لــذلك ابــدأ فــى %  ٩٠
 .ول دراسة المودي

ظهور محتوى اإلطار من 
بعيد وبعد القراءة يختفى 
مع مراعاة تزامن القراءة 
 .مع الظهور على الشاشة 

٢٢ 
  % ٩٠عزيزى التلميذ لقد حصلت على أكثر من 
 .لذلك انتقل إلى دراسة الموديول الثالث

عزيزى التلميذ لقد 
حصلت على أكثر 

لذلك %  ٩٠من 
انتقل إلى دراسة 
 .الموديول الثالث 

ظهور محتوى اإلطار من 
بعيد وبعد القراءة يختفى 

من القراءة مع مراعاة تزا
 .مع الظهور على الشاشة

٢٣ 

 األهداف

عزيزى التلميذ بعد االنتهاء من دراسة هذا الموديول ينبغى 
 :أن تكون قادرا على أن 

 .تتعرف على مفهوم الزاوية   )١

 .الزاوية للمستوى  ءتتعرف معنى تجزى  )٢

 .ى أنواع الزوايا تتعرف عل  )٣

 .توجد قياس الزاوية المنعكسة   )٤

 .تحدد الرسم الذى يعبر عن المشكلة الهندسية  )٥

تحدد المعطيات من المعلومات الضرورية الالزمة   )٦
 .لحل المشكلة الهندسية 

 .تحدد المطلوب فى المشكلة الهندسية   )٧
 

 القائمة الرئيسية             خروج            التالى 

 المقدمةموسيقى 

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
القائمة الرئيسية أو خروج 

 ثم مسح فورى

 أ  
 ؟

١٨٤ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٢٤ 

  :وتستطيع أيضا أن 
تحدد المعلومات الناقصة فى المشكلة الهندسية   )٨

 .والالزمة للحل

الزائدة فى المشكلة الهندسية والتى تحدد المعلومات   )٩
 .التحتاجها فى الحل

تضع خطوات حل المشكلة الهندسية فى ترتيبها  )١٠
  .المنطقى 

تتعــــرف علــــى أخطــــاء زمالئــــك فــــى حــــل المشــــكالت  )١١
  .  الهندسية وتصحح الخطأ فى المكان المناسب

  .  تحل المشكلة الهندسية بشكل عام  )١٢
 

 خروج   الرئيسية    القائمة        السابق     التالى   

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج 

٢٥ 

  :مبررات دراسة الموديول الثانى 
  

تعلمــت فــى المرحلــة االبتدائيــة مفهــوم الزاويــة وكيفيــة قياســها 
 درس تجــــزئ الزاويــــةوأنواعهــــا وفــــى هــــذا الموديــــول ســــوف نــــ

  .للمستوى وكذلك الزاوية المنعكسة
  

  
  

  
 خروج   القائمة الرئيسية           التالى        السابق

تعلمـــــت فـــــى المرحلـــــة 
االبتدائيـــــــــــــــة مفهـــــــــــــــوم 
الزاويـــة وكيفيـــة قياســـها 
وأنواعهــــــــا وفــــــــى هــــــــذا 
الموديول سوف ندرس 
تجزئ الزاوية للمسـتوى 
وكـــــــــــــــــــذلك الزاويـــــــــــــــــــة 

 . المنعكسة 

ى للنص ظهور تدريج
متزامنا مع ظهور الصوت 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٢٦ 

  الوحدة الثانية 
 موسيقى المقدمة الدرس األول 

ظهور تدريجى للنص 
 ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثوانى ثم مسح فورى

٢٧ 

  :الزاوية 
  " .نقطة البداية هى اتحاد شعاعين لهما نفس " 

  :أى أن 
  

    ــحأ ب =   ـحب  ب أ  

  ويرمز لها بالرمز
  )ب    (أ، )  ب  أ ـح ( ،أ ) ـحأ ب (  

  

  
  
  
  

 خروج   القائمة الرئيسية           التالى         السابق

هى اتحاد " :الزاوية
شعاعين لهما نفس 

  "نقطة البداية
  :أى أن 

  =   ـحب   ب أ 

 ويرمز لها،  ــحب  أ
أ  (وتقرأ زاويةبالرمز، 

 ـح ( أو زاوية) ـحب 
ب  (أو زاوية ) ب  أ 

 ( 

دخول الرسم بالبيانات، ثم 
 ظهور تدريجى للنص

متزامنا مع توقيت ظهور 
اإلطار  وتثبيت، الصوت

حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

 الرئيسية أو خروج

 ـح

 أ 
   . 

    .

 ^^  ^ 

^ 

 ^ ب

١٨٥ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع لمرئىالجانب ا

٢٨ 

  :مالحظات 
    .رأس الزاوية   بتسمى النقطة   -١
   ـحب  ،ب أ يسمى الشعاعان  -٢
  ضلعى الزاوية  
  ـحٮ أ  <  أ،ـ   حٮ  نكتب  أيمكن أن  -٣

  
  

  

 القائمة الرئيسية    خروج        التالى        السابق

   مالحظات 
  بة  تسمى النقط -١

  .ةرأس الزاوي
يســـمى الشـــعاعان  -٢

ضـلعى   ـحب   ،ب أ 
مراعـاة أن مـع  ،الزاوية

 ٣ تكـــــــــون المالحظـــــــــة
 .غير منطوقة

دخول الرسم بالبيانات، ثم 
 ظهور تدريجى للنص

متزامنا مع توقيت ظهور 
  ، وتثبيتالصوت

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق 

أو القائمة الرئيسية أو 
 خروج

٢٩ 

  فى الشكل المقابل  :مثال 
  س ص ع  <=  ص ع  ص س

  
  

  

 خروجالقائمة الرئيسية             التالى          السابق

  فى الشكل المقابل 
  = ص ع  ص س

  س ص ع  < 

 

ظهور تدريجى للنص 
متزامنا مع الصوت ثم 
دخول الرسم من اليسار 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

األزرار  الضغط على أحد
الموجودة فى نهاية اإلطار 

٣٠ 
  الوحدة الثانية 
 الدرس الثانى 

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
 ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثوانى ثم مسح فورى

٣١ 

  فى الشكل : تجزْى الزاوية للمستوى 
  :المستوى الى ثالث مجموعات هى  ئتجز  ـح ٮ أ <

  

 مجموعة نقط داخل الزاوية  )١

    م  ،ھـ  ، ގ ثلم
 مجموعة نقط الزاوية  )٢

  ك ، ل ،ٮ  ،أ   مثل
  

   مجموعة نقط خارج الزاوية )٣
  ع  ،ص  ،س  مثل

  

  
  
  
  
  

 خروج      القائمة الرئيسية          التالى       السابق

زاوية تجزْى ال
  فى الشكل : للمستوى

 ئتجز ـح ٮ أ <
لى ثالث المستوى إ

مجموعات من النقط 
  :هى
 ة نقطمجموع) ١

 ، ގداخل الزاوية مثل 
  م  ،ھـ
مجموعة نقط  )٢

   ل ،ٮ ،أالزاوية مثل 
مجموعة نقط  )٣

س  مثل خارج الزاوية

 ع  ،ص  ،

ظهور تدريجى للنص 
متزامنا مع الصوت ثم 
دخول الرسم من اليسار 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 
الضغط على أحد األزرار 
 الموجودة فى نهاية اإلطار

  ^ 

 ضلع  رأس

 ضلع 

 س  
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٣٢ 
  الوحدة الثانية 
 الدرس الثالث 

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
 ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثوانى ثم مسح فورى

٣٣ 

  

  
  

 القائمة الرئيسية       خروج         التالى       السابق

 موسيقى المقدمة

للنص  ظهور تدريجى
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج 

٣٤ 

 زاوية صفرية  .١

  "° صفر =هى الزاوية التى قياسها " 
 ب جـ = ب أ أى أن  

         

    
  

  
  
  

 القائمة الرئيسية      خروج      التالى         السابق

  زاوية صفرية �١

لزاوية التى هى ا"
  "° صفر =قياسها 

أى أن الزاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الصـــــــفرية هـــــــى التـــــــى 

، ب أيتطابق ضـلعاها 

ـ ويمكــــــــن أن ، ب ج
حــــــظ ذلــــــك عنــــــدما نال

تشـــير عقـــارب الســـاعة 
ــــة عشــــرة أو إ ــــى الثاني ل

 السادسة والنصف 

 ظهور تدريجى للنص
متزامنا مع توقيت ظهور 

، الرسم ثم دخول الصوت،
ثم ظهور لقطات الفيديو  

إلطار حتى يتم وتثبيت ا
ضغط على زر التالى أو ال

الرئيسية  السابق أو القائمة
 أو خروج

٣٥ 

 زاوية حادة .٢

  "  °٩٠ أكبر من صفر وأقل من هى الزاوية التى قياسها" 
 

  

  
  
  

 خروج   القائمة الرئيسية           التالى         السابق

  زاوية حادة  -٢
ـــــــى "  ـــــــة الت هـــــــى الزاوي

أكبــــــــــر مــــــــــن  قياســــــــــها
  " °٩٠ فر وأقل منص
  

 ظهور تدريجى للنص
متزامنا مع توقيت ظهور 

 الرسم ثم دخول الصوت،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

األزرار على أحد  الضغط 
 الموجودة فى نهاية اإلطار

٣٦ 

 واآلن قم بالنشاط التالى مع معلمك
واآلن قم بالنشاط 
 التالى مع معلمك

ظهور فورى وتثبيت 
ثم  ثوانى ٥اإلطار لمدة 

 مسح تدريجى

  أنواع 
 لزواياا

زاوية 
منعكسة

زاوية 
مستقيمة

زاوية 
 قائمة

 زاوية
 حادة

  زاوية
 صفرية

زاوية 
 منفرجة
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٣٧ 

   ١نشاط 
  :فى الورقة التى أمامك 

  °٦٠باستخدام األدوات الهندسية ارسم زاوية حادة قياسها 
  

  
  

 القائمة الرئيسية       خروج       التالى         السابق

   ١نشاط 
ـــــــــــى  ـــــــــــة الت ـــــــــــى الورق ف

باســــــــــــتخدام : أمامــــــــــــك
دوات الهندســـــــــــــــــــــــية األ

ارســـــــــم زاويـــــــــة حـــــــــادة 
 °٦٠قياسها 

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 
الضغط على أحد األزرار 
الموجودة فى نهاية اإلطار 

٣٨ 

 زاوية قائمة  .٣

  "  °٩٠ =هى الزاوية التى قياسها " 
 ب أ     ب جـأى أن  

  

    
  

  
 خروج    ية   القائمة الرئيس       التالى         السابق

   زاوية قائمة -٣
ـــــــى "  ـــــــة الت هـــــــى الزاوي

  "  °٩٠ =قياسها 
ـأى أن   ب أ     ب ج

حـــــــــــظ ويمكـــــــــــن أن نال
ذلـــــــــك عنـــــــــدما تشـــــــــير 

لـــــى عقـــــارب الســـــاعة إ
الثالثــــــــــــــــة تمامــــــــــــــــا أو 

   التاسعة والنصف

 ظهور تدريجى النص
متزامنا مع توقيت ظهور 

، الرسم ثم دخول الصوت ،
ثم ظهور لقطات الفيديو 

ثبيت اإلطار حتى يتم وت
الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة  الرئيسية 

 أو خروج

٣٩ 

 زاوية منفرجة  .٤

   "  °١٨٠ وأقل من °٩٠أكبر من  هى الزاوية التى قياسها" 
  

  
  
  
  

 القائمة الرئيسية      خروج        التالى         السابق

  زاوية منفرجة  -٤
ـــــــى "  ـــــــة الت هـــــــى الزاوي
 °٩٠أكبــر مــن  ياســهاق

   "  °١٨٠ وأقل من
  

 ظهور تدريجى للنص
متزامنا مع توقيت ظهور 

 الرسم ثم دخول الصوت،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة  الرئيسية 

 أو خروج

 واآلن قم بالنشاط التالى مع معلمك ٤٠
واآلن قم بالنشاط 
 التالى مع معلمك

ى وتثبيت ظهور فور 
ثوانى ثم  ٥اإلطار لمدة 

 مسح تدريجى

٤١ 

  ٢نشاط 

  :فى الورقة التى أمامك 
باستخدام األدوات الهندسية ارسم زاوية منفرجة قياسها 

١٣٥°  
  
  

 القائمة الرئيسية       خروج        التالى        السابق

  ٢نشاط 

ـــــــــــى  ـــــــــــة الت ـــــــــــى الورق ف
  :أمامك

باســـــــــــــــــتخدام األدوات  
اويــــة الهندســــية ارســــم ز 

 °١٣٥منفرجة قياسها 

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 
الضغط على أحد األزرار 
 الموجودة فى نهاية اإلطار

   .       
أ            
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٤٢ 

 زاوية مستقيمة .٥

   " °١٨٠ =هى الزاوية التى قياسها "  
 

  
  

   

  
 القائمة الرئيسية       خروج       التالى         السابق

  زاوية مستقيمة -٥
ـــــــى "  ـــــــة الت هـــــــى الزاوي

   " °١٨٠ =قياسها 
ويمكـــــــــــن أن نالحـــــــــــظ 
ذلـــــــــك عنـــــــــدما تشـــــــــير 
عقـــــارب الســـــاعة الـــــى 
السادســـــــــــة تمامـــــــــــا أو 
الثانية عشرة والنصف  

 ظهور تدريجى النص
متزامنا مع توقيت ظهور 

، الرسم ثم دخول الصوت ،
ثم ظهور لقطات الفيديو 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة  الرئيسية 

 أو خروج

٤٣ 

 زاوية منعكسة .٦

  "°٣٦٠ وأقل من °١٨٠أكبر من  هى الزاوية التى قياسها"
 

  
  
  

  

 القائمة الرئيسية      خروج        التالى         السابق

  زاوية منعكسة   -٦
هـــــــــى الزاويـــــــــة التـــــــــى "

أكبــــــــــر مــــــــــن  اقياســــــــــه
ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن °١٨٠  وأق
٣٦٠° " 

 ظهور تدريجى للنص
متزامنا مع توقيت ظهور 

 الرسم ثم دخول الصوت،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة  الرئيسية 

 أو خروج

٤٤ 

  فى الشكل   :مثال 
  °١٢٠= ) ـ حٮ أ  <(اذا كان  ق

  : فان
  °١٢٠ - °٣٦٠ = سة المنعك) ـ حٮ أ  <(ق

                         = ٢٤٠°  
  
  

 القائمة الرئيسية      خروج        التالى         السابق

  فى الشكل   :مثال 
) ـحٮ أ  <(ق إذا كان

  ن ، فإ°١٢٠= 
) ـحٮ أ  <(ق

 -°٣٦٠ = المنعكسة
٢٤٠ =°١٢٠° 

نــزول الرســم بالبيانــات أوال، 
 ثــــم ظهــــور تــــدريجى للــــنص

توقيـــت ظهـــور  متزامنـــا مـــع
وتثبيــــت اإلطــــار  ،الصــــوت

حتى يتم الضغط على أحـد 
األزرار الموجـودة فـى نهايــة 

  اإلطار 

 واآلن قم بالنشاط التالى مع معلمك ٤٥
واآلن قم بالنشاط 
 التالى مع معلمك

ظهور فورى وتثبيت 
ثوانى ثم  ٥اإلطار لمدة 

 مسح تدريجى

٤٦ 

   ٣نشاط 
  :فى الورقة التى أمامك 

األدوات الهندسية بين كيف يمكنك رسم الزاوية باستخدام 
  °٢٢٥المنعكسة التى قياسها 

  

  
 القائمة الرئيسية      خروج        التالى         السابق

  ٣نشاط 
ـــــــــــى  ـــــــــــة الت ـــــــــــى الورق ف

  :أمامك
بين كيـف يمكنـك رسـم 
الزاويــة المنعكســة التــى 

 °٢٢٥قياسها  

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

ى أحد األزرار الضغط عل
 الموجودة فى نهاية اإلطار

 .                       ..  
 حـ ٮ                         أ 

   ٮ
 حـ .  . أ     

     .           .  
أ                         

 حـ .        

 ٮ
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٤٧ 

  : ١مثال 
 ، رسم ص ل  بحيث °٨٤) =  س ص ع <(ٯإذا كان 

، ارســـــــم شـــــــكال ٢: ١= ) ل ص ع <(ٯ): س ص ل <(ٯ
  . يوضح التمرين

  الرسم الصحيح للتمرين السابق هو:  
     
  
  
  

  

 القائمة الرئيسية       خروج        لتالى        السابقا

   إذا كان : ١مثال 
= )  عص س  <(ٯ
ص ل  ، رسم°٨٤

   بحيث
): لس ص  <(ٯ
= )  ل ص ع <(ٯ
، ارسم شكال ٢: ١

الرسم  يوضح التمرين
التمرين  الذى يوضح

 السابق كما يلى 

ظهور تدريجى للنص 
متزامنا مع الصوت ثم 

 ساردخول الرسم من الي

وتثبيت اإلطار حتى يتم 
الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٤٨ 

   : ٢مثال 
، °٥١) =  ގأ ب  <(ٯ ،)أ ب جـ <( ينصف ގاذا كان ب 

ـ  رســم ب ـ ގ <(ٯبحيــث ھ ـ  ގ <(ٯ   ) =  ب ھ ، )ب ج
    .ارسم شكال يوضح التمرين 

  
  

 الرسم الصحيح للتمرين السابق هو :   
  
  
  
  

 القائمة الرئيسية       خروج        التالى        السابق

 ينصف ގاذا كان ب 

  ، )أ ب جـ <(

، °٥١) = ގأ ب  <(ٯ
  بحيث ھـ  رسم ب

  

    ) =  ب ھـ ގ <(ٯ
، )ب جـ  ގ <(ٯ    

يوضح  ارسم شكال
الرسم الذى  التمرين،
التمرين  يوضح

 السابق كما يلى 

يجى للنص ظهور تدر 
متزامنا مع الصوت ثم 
دخول الرسم من اليسار 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٤٩ 

   : ٣مثال 
  بحيث   ھـ  ، رسم ب°١٢٠) = أ ب جـ  <(ٯاذا كان 

   ينصف ގ، رسم ب )أ ب جـ  <(ٯ    = )ھـ ب جـ <(ٯ
  .يوضح التمرين رسم شكالا ،)أ ب ھـ  <(

  

   الرسم الصحيح للتمرين السابق هو:   
  
  
  
  

 القائمة الرئيسية       خروج        التالى        السابق

) أ ب جـ <(ٯاذا كان 
 ھـ  ، رسم ب°١٢٠= 

) ھـ ب جـ <(ٯ بحيث
، )أ ب جـ  <(ٯ    =

 <( ينصف ގرسم ب 
ارسم شكال  ،)أ ب ھـ 
  تمرينيوضح ال

 الرسم الذى يوضح
التمرين السابق كما 

 يلى 

ظهور تدريجى للنص 
متزامنا مع الصوت ثم 
دخول الرسم من اليسار 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٥٠ 
  واآلن عزيزى التلميذ

 اذا تعلمت كيف ترسم شكل تخطيطى يعبرعن المشكلة 

+ وســــــــيقى المقدمــــــــة م
 واآلن عزيزى التلميذ 

ظهور محتويات اإلطار 
 مع الدوران ثم االختفاء 

٢  
٣ 

 ب  

 أ
  ގ

 ھـ
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اذا تعلمت كيـف ترسـم  .الهندسية ، اختر ما تراه صحيحا مستخدما الفأرة 
شــــــــــــــــكل تخطيطــــــــــــــــى 
يعبــــــــــــــرعن المشــــــــــــــكلة 
ــــر مــــا  الهندســــية ، اخت

مستخدما  تراه صحيحا
 .الفأرة 

 .بعد القراءة

 موسيقى المقدمة تدريبات ٥١

ظهور فورى وتثبيت 
ثوانى ، ثم  ٥اإلطار لمدة 

 مسح تدريجى 

٥٢ 

بحيث  ھـ ، رسم ب °١٣٥) = جـ أ ب  <(ٯاذا كان ) ١
، أثبت أن   ٢:  ١) = جـ ب  ھـ <(ٯ): ھـ أ ب  <(ٯ
  . قائمة) جـ ب  ھـ <(

  

 السابق هو  الرسم الصحيح للتمرين:  
   )أ 

  
  
 
   )ب 

  
  

  

   )ج 

  
  
  
    )د 

  
  

  

 القائمة الرئيسية       خروج       التالى        السابق 

  موسيقى

ظهور تدريجى للنص ، ثم 
الرسم من اليسار،  دخول

مع مراعاة تثبيت اإلطار 
الختيار اإلجابة الصحيحة 

أو الضغط على أحد 
فى نهاية األزرار الموجودة 
  اإلطار  

 

٥٣   
صوت يدل على 
االجابة الصحيحة 

 وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
 )  (فى ظهور عالمة 

 من الخلف البعيد لألمام 

 ب 

 ھـ . 

  . 
 أ 

 .  جـ

 ب 
  . 
 أ  

 ھـ .   جـ  .  

 ھـ 

 ب  
  .  

 جـ .   

 أ 

  ھـ .

 ب 
  . 

 . 
 جـ .  

١٩١ 

 أ  



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٥٤ x 
صوت يدل على 

طئة وهو االجابة الخا
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٥٥ 

ـ اذا كــان ) ٢ ـ ب  <( ينصــف  ގج ـ  <(ٯ ،)أ ج )  ގب ج
ـ  <(ٯ    = )أ جـ ھـ <(ٯ بحيـث ھـ جـ رسم ،°٦٥=  ، )ގأ ج

       °١٠٤) =  ب جـ ھـ  <(ٯأثبت أن 
 الرسم الصحيح للتمرين السابق هو:  

   )أ 

  
  
  
  

   )ب 

  
  
  

  
 

   )ج 

  
  
  
  

    )د 
  
  
  
  

 القائمة الرئيسية       خروج        التالى        السابق

  موسيقى

، ثم ظهور تدريجى للنص
الرسم من اليسار،  دخول

مع مراعاة تثبيت اإلطار 
ختيار اإلجابة الصحيحة ال

أو الضغط على أحد 
األزرار الموجودة فى نهاية 

  اإلطار  
 

٥٦  
صوت يدل على 
االجابة الصحيحة 

 وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
 )  (فى ظهور عالمة 

 من الخلف البعيد لألمام 

١  
٣ 

  أ

 جـ .   

 .  ގ

 ب

 . ھـ

 ب  

 .   ھـ
  . 

٦٥° 

  . 

   . 

  .  

   .  

 أ

  ގ
   .  

  ب

 جـ

 ھـ

 أ

 جـ .   

  ގ

٦٥° 

 أ

 .   ھـ .     ގ

  . 

 ب .   

 جـ

٦٥° 

. 

١٩٢ 

٦٥° 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٥٧ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٥٨ 

  فى الشكل المقابل   : ١مثال 
  ،)أ ب جـ  <( ينصف ގب 
  ،°٥١) =  ގأ ب  <(ٯ

  ) ب جـ  ގ <(ٯ   )=  ب ھـ ގ <(ٯ
  )  ب ھـ ގ <(ٯأوجد 

  
  

    المعطى فى التمرين السابق هو: 

  ،°٥١) =  ގأ ب  <(ٯ ،)أ ب جـ  <( ينصف  ގب    

   )ب جـ  ގ <(ٯ  ) =   ب ھـ ގ <(ٯ    
  

  إيجادالمطلوب فى التمرين السابق هو:  
  )  ب ھـ ގ <(ٯ    

  

 القائمة الرئيسية       خروج        السابقالتالى        

 موسيقى 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق 
  أو القائمة الرئيسية    

 أو خروج

٥٩ 

 :فى الشكل المقابل   : ٢مثال 

  ،°١١٠) = أ ب ھـ  <(ٯ
  ،°٩٠) = ب جـ  ގ <(ٯ
  ،°١٤٠) = أ ب جـ  <(ٯ

  ) ھـ ب جـ  <(ٯ٢ ) =ب ھـ  ގ <(ٯأثبت أن 
  

    المعطى فى التمرين السابق هو: 

  ،°٩٠) = ب جـ  ގ <(ٯ، °١١٠) = أ ب ھـ  <(ٯ   
  °١٤٠) = أ ب جـ  <(ٯ   

  

  المطلوب فى التمرين السابق هو اثبات أن :  
  ) ھـ ب جـ  <(ٯ ٢ ) =ب ھـ  ގ <(ٯ    

 

 القائمة الرئيسية       خروج        التالى        السابق

 
 
 
 
 
 
 
 

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق 

      أو القائمة الرئيسية
 أو خروج

٦٠ 

  :فى الشكل المقابل  : ٣مثال 
   ،)أ ب ھـ  <( ينصف ގب ، °١١٩) = أ ب جـ  <(ٯ
  )ب جـ  ގ <(ٯ، أوجد °٧٤) = أ ب ھـ  <(ٯ

 موسيقى 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، 
 ثم ظهور تدريجى لباقى 

 

 ھـ

 ب   جـ 

  ގ أ   

. 
. 

 . . 

٢  
٣ 

٢  
٣ 

 ب

 حـ 
  ھـ

  أ

 . .  ގ 
 .  

١١٠° 
١٤٠° 

.

١٩٣ 

 ؟ °٥١



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

 

 المعطى فى التمرين السابق هو:  
  ، °١١٩) = أ ب جـ  <(ٯ

  ،)أ ب ھـ  <( ينصف ގب 
  °٧٤) = أ ب ھـ  <(ٯ

  المطلوب فى التمرين السابق هو ايجاد: 

  )ب جـ  ގ <(ٯ
  

 القائمة الرئيسية        خروج        التالى       السابق

 

محتويات اإلطار، وتثبيت 
م الضغط اإلطار حتى يت

على زر التالى أو السابق 
  أو القائمة الرئيسية    

 أو خروج

٦١ 

  واآلن عزيزى التلميذ
اذا تعلمــــت كيــــف تحــــدد المعطــــى والمطلــــوب فــــى المشــــكلة 

  .الهندسية، اختر ما تراه صحيحا مستخدما الفأرة 
  

 

+ موسيقى المقدمة 
واآلن عزيزى التلميذ 
اذا تعلمت كيف تحدد 
 المعطى والمطلوب فى
المشكلة الهندسية، 

اختر ما تراه صحيحا 
 مستخدما الفأرة 

ظهور محتويات اإلطار 
الدوران ثم االختفاء بعد مع 

 .القراءة

 موسيقى المقدمة تدريبات ٦٢

ظهور فورى وتثبيت 
ثوانى ، ثم  ٥اإلطار لمدة 

 مسح تدريجى 

٦٣ 

  :فى الشكل المقابل ) ١
  ،)ب جـ  أ  <( ينصف ގجـ 
  ،°٦٥) =  ގب جـ  <(ٯ

  ، ٣:  ٢) =جـ ھـ   ގ <(ٯ: ) أ جـ ھـ <(ٯ
   °١٠٤) =  ب جـ ھـ  <(ٯأثبت أن 

   المعطى فى التمرين السابق هو: 

)  ގب جـ  <(ٯ، )جـ ب  ގ <(ٯ) =  ގأ جـ  <(ٯ   )أ 
    °١٠٤) =  ب جـ ھـ  <(ٯ،  °٦٥= 

) =  ގب جـ  <(ٯ ،)ب جـ  أ  <( ينصف ގجـ   )ب 
    ٣:  ٢) = جـ ھـ   ގ <(ٯ: ) أ جـ ھـ <(ٯ، °٦٥

) =  ب جـ ھـ  <(ٯ، °٦٥) =  ގب جـ  <(ٯ  )ج 
    ٣:  ٢) = جـ ھـ   ގ <(ٯ) :  أ جـ ھـ <(ٯ،  °١٠٤

) =  ގب جـ  <(ٯ ،) ب جـ أ  <( ينصف ގجـ   )د 
) :  أ جـ ھـ <(ٯ،  °١٠٤) =  ب جـ ھـ <(ٯ ، °٦٥
    ٣:  ٢) = جـ ھـ  ގ <(ٯ

  

 ة الرئيسية       خروجالقائم         السابق   التالى    

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
 أحد األزرار الموجودة 

 فى نهاية اإلطار  

  أ 

. 

. 

  ھـ .  حـ .
 ގ

 * 

 أ

 ب  
   . 

 . 

 جـ

ھـ
 .     ގ

.

١٩٤ 

* ب

٧٤° 

٦٥° 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٦٤  
صوت يدل على 
االجابة الصحيحة 

 وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
 )  (فى ظهور عالمة 

 من الخلف البعيد لألمام 

٦٥ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة  وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

اطئة تتمثل فى باإلجابة الخ
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٦٦ 

  :فى الشكل المقابل ) ٢
  ،)ب جـ أ  <( ينصف ގجـ 
  ،°٦٥) =  ގب جـ  <(ٯ

  ) =جـ ھـ  ގ <(ٯ):  أ جـ ھـ <(ٯ
   °١٠٤) =  ب جـ ھـ <( ٯ، أثبت أن ٣: ٢
  

    المطلوب فى التمرين السابق هو اثبات أن: 

   °٦٥) =  ގب جـ  <(ٯ    )أ 

   ٣: ٢) = جـ ھـ  ގ <(ٯ):  أ جـ ھـ <(ٯ  )ب 
  ) جـ ب  ގ <(ٯ) =  ގأ جـ  <(ٯ  )ج 
   °١٠٤) =  ب جـ ھـ <(ٯ    )د 

  

 القائمة الرئيسية       خروج        التالى        السابق

  موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 

ة تثبيت اإلطار، مع مراعا
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 نهاية اإلطار   

٦٧  
صوت يدل على 
االجابة الصحيحة 

 وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
 )  (فى ظهور عالمة 

 من الخلف البعيد لألمام 

٦٨ x 
يدل على  صوت

االجابة الخاطئة  وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

 أ

 ب  
   . 

 . 

 جـ

ھـ
. .     ގ 

٦٥° 

١٩٥ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٦٩ 

  :فى الشكل المقابل ) ٣
   ھـ  جـ ،°١١٥) =  جـ ب ގ <(ٯ

  )وجـ  ގ <(ٯ ،) وجـ  ގ <( ينصف
     )ب جـ ھـ <(ٯأوجد  ،°٨٠=

   المعطى فى التمرين السابق هو: 

  ، °٨٠) = وجـ  ގ <(ٯ، °١١٥) =  جـ ب ގ <(ٯ   )أ 
 )   وجـ  ގ <( ينصف  ھـ جـ

   °١١٥) =  جـ ب ގ <(ٯ، °٨٠) = وجـ  ގ <(ٯ  )ب 
  ) = أ جـ ھـ   <(ٯ ، °١١٥) =  جـ ب ގ <(ٯ  )ج 

  ) وھـ جـ  <(ٯ

  °٨٠ ) =وجـ  ގ <(ٯ، )وجـ  ގ <( ينصفھـ   جـ  )د 
  

 القائمة الرئيسية        خروج        التالى       السابق

  موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 
ى الصحيحة أو الضغط عل

أحد األزرار الموجودة فى 
 نهاية اإلطار   

٧٠  
صوت يدل على 
االجابة الصحيحة 

 وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
 )  (فى ظهور عالمة 

 من الخلف البعيد لألمام 

٧١ 

 
 
x  

 

صوت يدل على 
االجابة الخاطئة  وهو 

 لم توفق

ية راجعة سلبية تقديم تغذ
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٧٢ 

  :فى الشكل المقابل ) ٤
   ھـ  جـ، °١١٥) =  جـ ب ގ <(ٯ

  )وجـ  ގ <(ٯ ،) وجـ  ގ <( ينصف
     )ب جـ ھـ <(ٯأوجد  ،°٨٠=

   ق هو ايجاد المطلوب فى التمرين الساب: 

 ) وجـ  ގ <(ٯ  )أ 

  )  جـ ب ގ <(ٯ  )ب 
 ) ب جـ ھـ  <(ٯ   )ج 

  ) جـ ھـ ގ <(ٯ   )د 
  

 القائمة الرئيسية        خروج        التالى       السابق

  موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

ة أو الضغط على الصحيح
أحد األزرار الموجودة فى 

 نهاية اإلطار   

 . 
 ގ

    *  *

. 
 و

 ھـ

جـ

. 

ب
 . 

 . 
 ގ

    *  *
 ٨٠° 
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 و

 ھـ

جـ

. 

ب
 . 

١٩٦ 

 ٨٠° 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٧٣  
صوت يدل على 
االجابة الصحيحة 

 وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
 )  (فى ظهور عالمة 

 مام من الخلف البعيد لأل

٧٤ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة  وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٧٥ 

  فى الشكل المقابل :١مثال 
  

  ، م أ ينصف م جـ  م ب 

  ، المنعكسة)  ގب م  <(
 ) ގأ م  <(ٯأوجد  

  
  

  :المعلومة الناقصة والالزمة لحل التمرين السابق ھى 

  ) ގجـ م  <(ٯمعرفة   
  

 خروج   ة الرئيسية   القائم         التالى        السابق

  موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار، وتثبيت 
يتم الضغط  اإلطار حتى

على زر التالى أو السابق 
  أو القائمة الرئيسية    

 أو خروج

٧٦ 

  فى الشكل المقابل: ٢مثال 
  ،°١٠٥= )جـ أ ھـ  <(ٯ
  ،°٧٠= ) ގب أ  <(ٯ

  ) ގجـ أ  <(ٯأوجد 
  

  

  :المعلومة الناقصة والالزمة لحل التمرين السابق ھى

    )ب أ ھـ  <(ٯمعرفة 
  

  

 خروج   لقائمة الرئيسية   ا         لسابقالتالى        ا

  موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق 
  أو القائمة الرئيسية    

 أو خروج

٧٧ 

  
 موسيقى المقدمة  تدريبات

ثبيت ظهور فورى وت
ثوانى ، ثم  ٥اإلطار لمدة 

 مسح تدريجى 

٧٨ 

  :فى الشكل المقابل ) ٣
    ،) أ جـ ھـ <( ينصف ގجـ 
   أوجد ،°٧٤) = أ جـ ھـ  <(ٯ

 ) ب جـ ھـ <(ٯ

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 

 اإلطار، مع 

 ب

 .

 . 

. 

 م

 ގ  أ

 .

. 
 ގ . 

 ھـ

 . 

 أ

 ب

 جـ  

١٠٥° 

 حـ
 .

.
 ގ

    *  *
 ٧٤° 

.

 ھـ

جـ

. 

ب

 أ
.

.

١٩٧ 

  * 
 * 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع نب المرئىالجا

 

المعلومة الناقصة والالزمة لحل التمرين السابق ھى 
  معرفة 

 )أ جـ ب  <(ٯ  )أ 

 )أ جـ ھـ  <(ٯ    )ب 

 )ب جـ ھـ  <(ٯ  )ج 

  ) ގأ جـ  <(ٯ  )د 
   

 القائمة الرئيسية      خروج         التالى        السابق

 

مراعاة تثبيت اإلطار 
الختيار اإلجابة الصحيحة 

ضغط على أحد أو ال
األزرار الموجودة فى نهاية 

 اإلطار   

٧٩  
صوت يدل على 
االجابة الصحيحة 

 وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
 )  (فى ظهور عالمة 

 من الخلف البعيد لألمام 

٨٠ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة  وهو 
 لم توفق

تغذية راجعة سلبية تقديم 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٨١ 

 : فى الشكل المقابل  : ١مثال 

  ،°١١٠) = أ ب ھـ  <(ٯ
  ،°٩٠) = ب جـ  ގ <(ٯ
  ، أوجد°١٤٠) = أ ب جـ  <(ٯ
  )ب ھـ  ގ <(ٯ

  

   :البرهان  
  °١١٠) = أ ب ھـ  <(ٯ، °١٤٠) = ب جـ  أ <(ٯ ∵) ١
٢ ( ٯ)>  ٣٠=  °١١٠ - °١٤٠) = ھـ ب جـ°   
   °٩٠) = ب جـ  ގ <(ٯ ∵) ٣
٤ ( ٯ)> ھـ ب جـ <(ٯ - )ب جـ ގ <(ٯ=  )ب ھـ ގ(  
٥ ( ٯ)> ٦٠=  °٣٠ - °٩٠=  )ب ھـ ގ°  

  

 القائمة الرئيسية       خروج       التالى         السابق

 
 
 
 
 

 موسيقى

 
 
 

ول الرسم من اليسار دخ
ورأس المثال من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق 

أو القائمة الرئيسية أو 
 خروج       

٨٢ 

  فى الشكل المقابل :  ٢مثال 
ـب  ھـ <(ٯ): ـھب  أ <(ٯ ـ ب  أ <(ٯ، ٣:  ٢ ) =ج  )ھ
  المنعكسة ) جـ ب  أ <(ٯد أوج ،°٥٤= 
           

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، 
 ثم ظهور تدريجى لباقى

  ھـ

  أ

  ގ

 ب °١١٠

 حـ 

. 
. . 

 . 

١٩٨ 

١٤٠° 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

 

  
  
  

            

  )أ ب جـ  <(ٯ : )جـ ب  ھـ <(ٯ:  ) ھـب  أ <(ٯ      
               ٥:                 ٣    :              ٢  

  ؟:               :                     °٥٤          
               :البرهان 

  ٣:  ٢= ) جـ ب  ھـ <(ٯ) : ھـ ب  أ <(ٯ ∵) ١
٢ (   ٥=  ٣+  ٢= مجموع األجزاء   
  °٥٤) = ھـ ب  أ <(ٯ ∵) ٣
٣ (  ٯ)>  جـ ب أ(      = x ١٣٥ = °٥٤°     

        

٤ ( ٯ)> ١٣٥ - °٣٦٠ =المنعكسة ) جـ ب  أ°   
                               =٢٢٥°   

    

 القائمة الرئيسية       خروج        التالى        السابق

  

محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق 

أو القائمة الرئيسية أو 
 خروج       

٨٣ 

  واآلن عزيزى التلميذ
 ترتيــــب خطــــوات حــــل المشــــكلة الهندســــية  اذا تعلمــــت كيفيــــة

  .اختر ما تراه صحيحا مستخدما الفأرة 
 

+ موسيقى المقدمة 
واآلن عزيزى التلميذ 
 اذا تعلمت  كيفية

ترتيب خطوات حل 
 المشكلة الهندسية 

اختر ما تراه صحيحا 
  .مستخدما الفأرة 

ظهور محتويات اإلطار 
دوران ثم االختفاء بعد مع ال

 .القراءة 

 موسيقى المقدمة تدريبات ٨٤

ظهور فورى وتثبيت 
ثوانى ، ثم  ٥اإلطار لمدة 

 مسح تدريجى 

٨٥ 

  :فى الشكل المقابل ) ١
  =)  ގ جـ أ <(ٯ):  ގ أب  <(ٯ
  ،°٣٤) = ގ أب  <(ٯ ، ٣:  ١

  المنعكسة) جـ  أ ب< (ٯأوجد 
  

  :المنعكسة) ب أ جـ < (ٯ رتب الخطوات التالية اليجاد
  :البرهان 

  °٣٤) =  ގأ ب  <(ٯ ∵) ١
 ٢ ( ٯ) >٤) = جـ  أ ب  x ١٣٦=  °٣٤° 

  
  
  

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 
محتويات اإلطار مع 
مراعاة تثبيت اإلطار 

الختيار اإلجابة الصحيحة 
أو الضغط على أحد 

 زرار الموجودة فى األ

 ٥   
   ٢    

  . 

 ھـ  .  

 جـ

  أ
  . 

. 

  . .

 أ 

 جـ

 ب 

 ގ

 ٣٤°

١٩٩ 

 ب 

٥٤° 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

 

   ٣:  ١= )  ގ جـ أ <(ٯ):  ގ أب  <(ٯ ∵) ٣
٤ (   ٤=  ٣+  ١= مجموع األجزاء        
٥ ( ٯ) > ٢٢٤= °١٣٦ -°٣٦٠=  المنعكسة) أ جـب°  

  

  : الترتيب الصحيح هو 
 )  ٥،  ١،  ٢،  ٤،  ٣(   )أ 

 )   ٣،  ٥،  ١،  ٢،  ٤(   )ب 

 )   ٥،  ٢،  ١،  ٤،  ٣(   )ج 

  )  ٥،  ٤،  ٣،  ١،  ٢(   )د 
  

 القائمة الرئيسية       خروج        التالى        السابق

 نهاية اإلطار 

٨٦  
صوت يدل على 
االجابة الصحيحة 

 وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
 )  (فى ظهور عالمة 

 من الخلف البعيد لألمام 

٨٧ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة  وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٨٨ 

 : فى الشكل المقابل  : ١مثال 

  ٣:  ٢= المنعكسة  ) أ <(ٯ:  ) أ <(ٯ
   ) أ <(ٯأوجد 

  أجاب أحد التالميذ كما يلى:  
  ٣:  ٢= المنعكسة  ) أ <(ٯ: ) أ <(ٯ ∵
  ٥=  ٣+  ٢= مجموع األجزاء   
 ٧٢=  ٥ ÷ °٣٦٠=  ) أ <(ٯ°  

  

 اإلجابة خطأ ألن:  
  ٣:  ٢= المنعكسة  ) أ <(ٯ:  ) أ <(ٯ ∵ 
   ٥=  ٣+  ٢= مجموع األجزاء    
    ٧٢=  ٥ ÷ °٣٦٠= قيمة الجزء°  
  ٧٢=  ) أ <(ٯ° x ١٤٤=  ٢°    

 القائمة الرئيسية       خروج        التالى        السابق

 موسيقى 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق 

أو القائمة الرئيسية أو 
   خروج    

 أ  

؟

٢٠٠ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٨٩ 

  :فى الشكل المقابل   : ٢مثال 
  ، )جـ أ ب < (ينصف  ގب 
  ، °١٣٠=  )جـ أ ب < (ٯ
  ، أوجد°٢٥=  )ب ھـ  ގ <(ٯ
  )جـ ب ھـ  <(ٯ

 

  أجاب أحد التالميذ كما يلى:  
   )جـ ب أ < (ينصف  ގب   ∵
   °١٣٠) =  جـأ ب < (ٯ  ∵
  ٦٥=  ٢ ÷ °١٣٠=  )جـ ب ھـ  <(ٯ°  

  

  اإلجابة خطأ ألن:  
    )جـب  أ< (ينصف  ގب   ∵ 
   °١٣٠) = جـ ب أ < (ٯ  ∵ 
   ٦٥=  ٢ ÷ °١٣٠=  )ب جـ ގ <(ٯ°   
   °٢٥) = ب ھـ ގ <(ٯ ∵ 

  ٩٠= ° ٢٥+  °٦٥=  )جـ ب ھـ <(ٯ°    
  

 خروج    القائمة الرئيسية          التالى         السابق

 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق 

أو القائمة الرئيسية أو 
 خروج   

٩٠ 

  واآلن عزيزى التلميذ
اذا تعلمــت كيــف تصــحح أخطــاء زمالئــك فــى حــل المشــكلة 

 .اختر ما تراه صحيحا باستخدام الفأرة الهندسية ، ف

 
 
 

   

+ موسيقى المقدمة 
واآلن عزيزى التلميذ 
اذا تعلمت   كيف 
 تصحح أخطاء

زمالئك فى حل 
المشكلة الهندسية، 

فاختر ما تراه صحيحا 
  باستخدام الفأرة 

ظهور محتويات اإلطار 
مع الدوران ثم االختفاء بعد 

 .القراءة

 ةموسيقى المقدم تدريبات ٩١

ظهور فورى وتثبيت 
ثوانى ، ثم  ٥اإلطار لمدة 

 مسح تدريجى 

٩٢ 

  :فى الشكل المقابل ) ١
) = س ص ع < (ٯ، )س ص ع < (ينصـــــــــــــــــــــــــــف   ص م
  ) ل ص ع < (ٯ، أوجد °٣٠) = م ص ل < (ٯ، °١١٦

 

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 

  ثم ظهور تدريجى
 

 وصف اإلطار الجانب المسموع ئىالجانب المر رقم 

.
 . 

.. 

 أ 
 ب

 ގ 
 ھـ

 جـ

٢٠١ 

١٣٠° 



اإلطار

 

 

  أجاب أحد التالميذ كما يلى: 

   )س ص ع < (ينصف   ص م  ∵
   °١١٦) = س ص ع < (ٯ  ∵
  ٥٨=  ٢ ÷ °١١٦=  )ل ص ع  <(ٯ°  

  

 اإلجابة خطأ ألن: 

  .......... = )ل ص ع  <(ٯ   
 °٢٨   )أ 

 °٦٠  )ب 

 °٨٦  )ج 

   °٨٨  )د 
  

 لرئيسية       خروجالقائمة ا       التالى         السابق

 

لباقى محتويات اإلطار مع 
مراعاة تثبيت اإلطار 

الختيار اإلجابة الصحيحة 
أو الضغط على أحد 

األزرار الموجودة فى نهاية 
  اإلطار   

 

٩٣  
صوت يدل على 
االجابة الصحيحة 

 وهو أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
 )  (ظهور عالمة فى 

 من الخلف البعيد لألمام 

٩٤ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة  وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٩٥ 

  فى الشكل المقابل  : ١مثال 
   

  ينصف   ގ ، ب ގب   ھـ ب  
  ، °٧٠) = أ ب جـ   <(ٯ، )أ ب جـ  <(

  )أ ب ھـ  <(ٯأوجد 
  

 :المعطيات 

  ، )أ ب جـ  <(ينصف  ގ ، ب ގب  ھـ ب  
  °٧٠) = أ ب جـ  <(ٯ 
  

  :المطلوب 
  )أ ب ھـ  <(ٯ إيجاد  
 

  
  

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، 

ثم ظهور تدريجى 
اإلطار، وتثبيت  لمحتويات

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق 

قائمة الرئيسية أو أو ال
مع مراعاة ثبات  ،خروج

كل من الرسم والمعطى 
 والمطلوب على الشاشة 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

 م

 ص 

.

 ل . 

. 
س

. ع

   .   .

 ب

.

 أ 

 جـ
  ގ ھـ

. 

٢٠٢ 

٧٠° 



اإلطار

 

  :البرهان 
  ) أ ب جـ  <(ينصف  ގ ب  ∵ 

    

   أ ب جـ <(ٯ=       )ގأ ب  <(ٯ(  
  

   °٧٠) = أ ب جـ <(ٯ ∵ 
  

   ގأ ب  <(ٯ(       =x ٣٥=  °٧٠°  
  

   ب جـ ގ <(ٯ) + ގأ ب  <(ٯ ) =أ ب ھـ  <(ٯ (  
                      =١٢٥   °٩٠+  °٣٥°            

  

 القائمة الرئيسية        خروج        التالى       السابق

 
ت أثناء االنتقال فى خطوا

الحل حتى نهاية المثال   

٩٦ 

  فى الشكل المقابل  : ٢مثال 
  ، )س م ع  <(م ص ينصف 

    ) ع م ل <(ٯ٢)= ص م ل <(ٯ
  أوجد، °٢٠) = ع م ل  <(ٯ
  ). س م ل  <(ٯ

  

 :المعطيات

  ) =ص م ل <(ٯ، )س م ع  <(م ص ينصف 
  °٢٠) = ع م ل  <(ٯ، )ع م ل <(ٯ٢

  
  

  :المطلوب
  )س م ل  <(ٯإيجاد 

  

  :البرهان
   )ع م ل <(ٯ٢) = ص م ل  <(ٯ ∵
  °٢٠) = ع م ل  <(ٯ ∵
  ٢) = ص م ل  <(ٯ x ٤٠=  °٢٠°   
 ٦٠=  °٤٠+  °٢٠) = ص م ع  <(ٯ°   
  ) س م ع  <(م ص ينصف  ∵
 س م ص  <(ٯ) = ص م ع  <(ٯ   (  
 ٦٠) = س م ص  <(ٯ°  
 ١٠٠=  °٤٠+  °٦٠) = س م ل  <(ٯ°  

  

 القائمة الرئيسية       خروج       ى         السابقالتال

  
 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، 

ثم ظهور تدريجى 
لمحتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق 

أو القائمة الرئيسية أو 
خروج مع مراعاة ثبات كل 

من الرسم والمعطى 
وب على الشاشة والمطل

أثناء االنتقال فى خطوات 
الحل حتى نهاية المثال   

٩٧ 
  واآلن عزيزى التلميذ

 إذا تعلمت كيف  تحل المشكلة الهندسية بشكل عام، اختر 

+ موسيقى المقدمة 
واآلن عزيزى التلميذ 

ظهور محتويات اإلطار 
 مع الدوران ثم االختفاء

 وصف اإلطار ب المسموعالجان الجانب المرئىرقم 

١  
٢ 

١ 
٢

 . ص

 ع

  س  

  .. 

 . 
 ل

٢٠° 

. 

٢٠٣ 

 م 



اإلطار

 

اذا تعلمت كيف  تحل  .ما تراه صحيحا مستخدما الفأرة
المشكلة الهندسية 

بشكل عام ، اختر ما 
تراه صحيحا مستخدما 

 الفأرة 

 .بعد القراءة

 موسيقى المقدمة تدريبات ٩٨

ظهور فورى وتثبيت 
ثوانى، ثم  ٥اإلطار لمدة 

 مسح تدريجى 

٩٩ 

، )جـ ھـ  ގ <(ينصف  أ جـ، ب  جـ جـ أ إذا كان ) ١
  )ب جـ ھـ  <(ٯأوجد ، °٥٨) = جـ ھـ  ގ <(ٯبحيث 

  

 الرسم الصحيح للتمرين السابق هو: 

    )أ 

  
  
  
 
   )ب 

  
  
  

  

 
   )ج 

  
  
  
 

    )د 
  
  
  

  
  

 القائمة الرئيسية      خروج        التالى         السابق

يكون + موسيقى 
هناك تعزيز مسموع 

عند االختيار 
) أحسنت (الصحيح 
  )لم توفق ( أو الخطأ 

 

ظهور تدريجى للنص، مع 
مراعاة ثبات رأس التمرين، 

( وثبات الرسم الصحيح 
) فى حالة اختيار التلميذ له

على الشاشة أثناء االنتقال 
من المعطى للمطلوب 

للبرهان، ومع مراعاة أيضا 
إلى  عدم االنتقال من فقرة

أخرى إال بعد تقديم التعزيز 
  المناسب 

 

١٠٠ 

 المعطى فى التمرين السابق هو: 

  °٥٨) = جـ ھـ  ގ <(ٯ، °٩٠) = أ جـ ب  <(ٯ  )أ 

 ) جـ ھـ ގ <(ينصف  أ جـ، ب جـ جـ أ   )ب 

  

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

  ب 

 ھـ. 

 أ   

 ب    .

 .  جـ

 .  

 جـ

 ھـ 

  ގ

  . 

.  

  . 

 أ .   

  ގ

. . 

 .  

 . 

 ھـ   جـ  

 ب  
  ގ  أ

 أ 

 جـ

.  

 .

  . 

 
 

 ھـ

  ގ

 ب  
 . 

٢٠٤ 



اإلطار

 

 ) =جـ ھـ ގ <(ٯ، )ގأ جـ  <(ٯ) = أ جـ ھـ <(ٯ   )ج 
٥٨°    

،  )جـ ھـ  ގ <(ينصف   أ جـ، ب  جـ جـ أ   )د 
  °٥٨) = جـ ھـ ގ <(ٯ

  

 القائمة الرئيسية      خروج         التالى        السابق

  

١٠١ 

 المطلوب فى التمرين السابق هو إيجاد: 

 ) ب جـ ھـ  <(ٯ  )أ 

 )أ جـ ب  <(ٯ  )ب 

 )جـ ھـ  ގ <(ٯ   )ج 

 ) ގب جـ  <(ٯ  )د 
  

 القائمة الرئيسية      خروج         التالى        السابق

  

٩٦ 

 البرهان : 

  )جـ ھـ ގ <(ينصف  أ جـ ∵ 
   أ جـ ھـ  <(ٯ  ........ = (  

 ) جـ ھـ  ގ <(ٯ٢  )أ 

 )  ގأ جـ  <(ٯ       )ب 

 )  ގأ جـ  <(ٯ٢   )ج 

  )              جـ ھـ  ގ <(ٯ       )د 
  

 القائمة الرئيسية       خروج        التالى        السابق

  

١٠٢ 

     °٥٨) = جـ ھـ  ގ <(ٯ ∵
  أ جـ ھـ  <(ٯ ........ = (   

 °٢٤  )أ 

 °٢٩  )ب 

 °٦٠  )ج 

 °١١٦  )د 
  

 القائمة الرئيسية       خروج       التالى         السابق

  

١٠٣ 

     °٩٠) = أ جـ ب  <(ٯ ∵ 
   ب جـ ھـ  <(ٯ........ = (  

      °٦١+  °٢٩  )أ 

 °٢٩ - °٩٠  )ب 

      °٩٠+  °٥٨  )ج 

  

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

١  
٢ 

١  
٢ 

٢٠٥ 



 

اإلطار

 
      °٢٩+  °٩٠  )د 

  

 القائمة الرئيسية       خروج       التالى         السابق
  

١٠٤ 

  ب جـ ھـ  <(ٯ........ = (   
      °٣٢  )أ 

    °٦١  )ب 

  °٩٠  )ج 

      °١١٩  )د 
  

  القائمة الرئيسية       خروج        التالى        السابق

  

١٠٥ 

   واآلن عزيزى التلميذ
ون قــد تعلمــت حــل المشــكالت الهندســية المرتبطــة بمفهــوم تكــ

 . الزاوية وأنواعها

+ موسيقى المقدمة 
واآلن عزيزى التلميذ  
تكون قد تعلمت حل 
المشكالت الهندسية 
 المرتبطة بمفهوم 
  .الزاوية وأنواعها

ظهور محتويات اإلطار 
مع الدوران ثم االختفاء بعد 

 .القراءة

 وسيقى المقدمةم االختبار البعدى ١٠٦

ظهـــــــــــور فـــــــــــورى وتثبيـــــــــــت 
ثــــوانى ثــــم  ٥اإلطــــار لمــــدة 
 مسح تدريجى

١٠٧ 
لذلك %  ٩٠عزيزى التلميذ لقد حصلت على أكثر من 
 .انتقل لدراسة الموديول الثالث 

عزيزى التلميذ لقد 
حصلت على أكثر 

لذلك %  ٩٠من 
انتقل لدراسة الموديول 

 .الثالث

ظهور محتوى اإلطار من 
اءة يختفى بعيد وبعد القر 

مع مراعاة تزامن القراءة 
 .مع الظهور على الشاشة

٢٠٦ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

١ 

  الموديول الثالث  
  بعض العالقات بين الزوايا 

  ) الزاويتان المتتامتانو  الزاويتان المتجاورتان( 
 االختبار القبلى 

 األهداف 

 مقدمة 

 الزاويتـان المتجاورتان  

 الزاويتـان المتتامتـان  

  الزاويتـان المتكاملتـان 

 ــــج نتـائـ 

  االختبار البعدى 

 القائمة الرئيسية                             خروج  

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص عند 
الضغط على زر الموديول 
الثالث حيث يظهر محتوى 
الموديول، وتثبيت اإلطار 
حتى يتم الضغط على أحد 
موضوعات الموديول أو 
 خروج أو القائمة الرئيسية

  *البعدى/ ار القبلىاالختب ٢

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى

٣ 

   عزيزى التلميذ: الجزء األول 
فيما يلى عددا من المشكالت الهندسية، كل مشكلة يليها 
عــدد مــن البــدائل المحتملــة، وعليــك اختيــار إجابــة واحــدة 

 .فقط من بين هذه البدائل باستخدام الفأرة

 مةموسيقى المقد

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ثم مسح  ١٠لمدة 

 تدريجى

٤ 

 

 ،  ގب  ھـ ، ب ب جـ ب أاذا كان  )١

  ، أثبت أن °٧٠) = ގأ ب  <(ٯ     

 )  ގجـ ب  <(ٯ) = أ ب ھـ  <(ٯ     
            

  الرسم الصحيح للتمرين السابق هو :  
  )أ 

  
  
  

  

 
  )ب 

  
  
  
 

 

دريجى للنص ظهور ت
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٥رقم 

 أ

 ھـ

 ـج

 ގ

.
. 

 ގ

  جـ .  

 ھـ

 أ

. 
.

. 

 . 

  ب

  ب

٧٠° 

٧٠° 

. 

٢٠٧ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

 

   )ج 
  
  

  
  

  )د 

  
  
  
 

  

٥ 

 ينصف  ھـم  ،}م {= أ جـ  ⋂ ގم  إذا كان  )٢

  ، ) ގ جـ م <( ينصف  م و  ،) ގ أ م <(   
 ، أوجد °٥٢=  )جـ م و < (ٯ، °٣٨=  )أ م ھـ < (ٯ    

  ).و م ھـ  <(ٯ    
                                                      

  الرسم الصحيح للتمرين السابق هو:  
  )أ 

  
  
  
 
  )ب 

  
  
  

  

 
  )ج 

  
  
  
 
  )د 

  
  
  
 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٦رقم 

 ގ

  جـ           م                  أ          

.

  ٭  ° ٥٢ *
  ھـ . و

  ٭*

ގ. . 
 ھـ

  ٭ *

  و . ھـ.

  ٭   *

و   ھـ .

  ٭   *

. 

. 

  ٭

  ٭    *

  ٭   *

٥٢ °  

٥٢ °  

  ގ

 ގ

٣٨ °  

 ٣٨ °  

٣٨ °  

  ގ

ھـ  .  

جـ

 أ

. 
. 

. 

  ب
٧٠° 

. 

  ھـ

جـ

. 

. 

  ب
٧٠° 
  ގ

. . 

. 

. 

  جـ               م                 أ           
. . 

  جـ              م                 أ           
. . 

٢٠٨ 

أ
. 

  جـ              م                 أ           
*  ٣٨ °  . 

 .  و

٥٢ °  



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٦ 

 :فى الشكل المقابل )٣
 

  ،)ب جـ  ގ <(ينصف ھـ  ب
  ،°٦٥=  )جـ ب ھـ< (ٯ
  برهن أن  ،°٥٠=  ) ގأ ب  <(ٯ

  

  .على استقامة واحدة ب جـ،  ب أ
  

 المعطى فى التمرين السابق هو: 
 

  ،°٥٠=  ) ގأ ب < (ٯ،  أ جـ эب  )أ 

  °٦٥=  )جـ ب ھـ < (ٯ   
  

 °٦٥=  )جـ ب ھـ < (ٯ،°٥٠=  ) ގأ ب < (ٯ )ب 
 

  ،°٥٠=  ) ގأ ب < (ٯ ، أ جـ эب  )ج 

 )ب ھـ  ގ< (ٯ=  )جـ ب ھـ <(ٯ    

  )جـ ب ھـ  <(ٯ ،)ب جـ  ގ <(ٯينصف  ب ھـ  )د 
°٥٠=  ) ގأ ب < (ٯ، °٦٥= 

 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٧رقم 

٧ 

 :لفى الشكل المقاب )٤
 

  ،)ب جـ  ގ <(ينصف ب ھـ 
  ،°٦٥=  )جـ ب ھـ< (ٯ
  برهن أن  ،°٥٠=  ) ގأ ب  <(ٯ

  

  .على استقامة واحدة ب جـ،  ب أ
  

 المطلوب فى التمرين السابق هو إثبات أن: 
 

 °٦٥=  )جـ ب ھـ< (ٯ )أ 

  )ب ھـ  ގ< (ٯ) = جـ ب ھـ  <(ٯ )ب 

 على استقامة واحدة   ب جـ،  ب أ   )ج 

  °٥٠=  ) ގأ ب < (ٯ )د 
 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٨رقم 

٨ 

 :فى الشكل المقابل  )٥

  ،  أ ھـ    ގأ ،  أ جـ   أ ب
  ،°٣٠=  )أ ب ھـ  <(ٯ

   )ب أ  ގ <(ٯ = )جـ أ ھـ  <(ٯأثبت أن 
  

  المعطى فى التمرين السابق هو : 

   )أ ب ھـ  <(ٯ،  أ ھـ   ގأ   ، أ جـ   أ ب  )أ 

ظهور تدريجى للنص  
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٩رقم 

  ٭  ٭ 
. 

  .   
  ھـ 

  ب   .

 ގ

.  
  أ

  جـ

٥٠  ° ٦٥ °  

  ٭  ٭ 
. 

  .   
  ھـ 

  ب   .

 ގ

.  
  أ

  جـ

٥٠  ° ٦٥ °  

 ھـ .
. 

  أ  ب  

ގ 

. 

. 

  ـج

٣٠° 

٢٠٩ 



رقم 
اإلطار

 طاروصف اإل الجانب المسموع الجانب المرئى

  

          = )جـ أ ھـ  <(ٯ ،°٣٠ = )أ ب ھـ  <(ٯ  )ب 

 )أ ب  ގ <(ٯ       

 )جـ أ ھـ  <(ٯ ، أ ھـ    ގأ   ، أ جـ   أ ب )ج 

       )أ ب  ގ <(ٯ =         

  ،°٣٠ = )أ ب ھـ  <(ٯ ، أ جـ  أ ب )د 

      )أ ب  ގ <(ٯ = )جـ أ ھـ <(ٯ        

    

٩  

 :ابل فى الشكل المق )٦

  ،  أ ھـ    ގأ ،  أ جـ   أ ب
  ،°٣٠=  )أ ب ھـ  <(ٯ

  )أ ب  ގ <(ٯ = )جـ أ ھـ  <(ٯأثبت أن 

  
  المطلوب فى التمرين السابق هو اثبات أن : 

   أ ھـ    ގأ    )أ 
 °٣٠=  ) أ ب ھـ <(ٯ )ب 

 )أ ب  ގ <(ٯ = )جـ أ ھـ  <(ٯ )ج 

  °٩٠=  )جـ أ ب  <(ٯ )د 

  

ظهور تدريجى للنص 
لتلميذ اإلجابة ويختار ا

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

   ١٠رقم 

١٠ 

  :فى الشكل المقابل) ٧
   ،)ھـ ب جـ <(ينصف ގب 
  ، °٤٨) = أ ب ھـ <(ٯ

  ب أ ، ب جـ أن أثبت
  على استقامة واحدة

  
  :ين السابق ھى المعلومة الناقصة والالزمة لحل التمر

 )ب جـ ގ <(ٯ )أ 
  )أ ب ھـ <(ٯ )ب 
  )ب جـ ގ <(ٯ ) =ގھـ ب  <(ٯ  )ج 

 ب ، ج معا  )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١١رقم 

١١ 

 

  ،°٥٠) =أ م جـ <(ٯ ،أ ب  э ماذا كانت  )٨

 .) ގ جـ م <(ٯ، أوجد °٧٠) =م ب  ގ <(ٯ    
  

  الرسم الصحيح للتمرين هو: 
  

  )أ 

  
  

  
 

 

ظهور تدريجى للنص مع 
مراعاة ثبات رأس التمرين، 

فى ( وثبات الرسم الصحيح 
على ) حالة اختيار التلميذ له

الشاشة أثناء االنتقال من 
 المعطى للمطلوب للبرهان 

  ـج .
 ھـ .

  ب  

 ގ 

. 

. 

٣٠° 

  ھـ  .

* 

 ގ

  أ   

 .          .         . 

 ގ .  . 

٧٠ °٥٠°  

جـ

 أ     م ب  

٢١٠ 

  . 

٤٨° *    .         .          .
 أ     ـج  ب  



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار ب المسموعالجان الجانب المرئى

  

 

   )ب 

 

  
  
  )ج 

  
  
  

   )د 
  

    
  
 

  

ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

  ١٢رقم 

١٢ 

  المعطى فى التمرين هو: 

 °٧٠) =م ب  ގ <(ٯ، °٥٠) =  أ م جـ <(ٯ )أ 

 °٥٠=  )أ م جـ  <(ٯ، أ ب  э م  )ب 

 °٧٠=  )م ب  ގ< (، ٯأ ب  э م  )ج 
 

 )م ب  ގ< (ٯ ،°٥٠= )أ م جـ  <(ٯ، أ ب  э م )د 
 =٧٠°    

  

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١٣رقم 

١٣ 

 د المطلوب فى التمرين هو ايجا: 

 ) م ب  ގ< (ٯ )أ 

 ) أ م جـ < (ٯ )ب 

  ) ގ جـ م <(ٯ )ج 

  )ب  جـ م <(ٯ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١٤رقم 

١٤ 

 البرهان: 
  

   )م ب  ގ <(ٯ ،°٥٠ = )أ م جـ  <(ٯ ،أ ب  э م ∵
 =٧٠°  

  ގ جـ م <(ٯ ....... = (  
 °٧٠ - °١٨٠ )أ 

 °٥٠+  °٧٠  )ب 

 °٥٠ - °١٨٠ )ج 

 ) °٥٠+  °٧٠( - °١٨٠ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١٥رقم 

٥٠° 

 .               .    . 

 جـ.  ގ .

٧٠  °٥٠° 

 ގ .  جـ .

٥٠°٧٠° 

 أ     م  ب  

 أ     م ب  

          .         .  .  
 أ     م  ب  

٢١١ 

          .         .  .  

 ގ .  جـ .

٧٠° 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

١٥ 

 ގ جـ م <(ٯ ....... = (  
 °٦٠ )أ 

 °١١٠  )ب 

 °١٢٠  )ج 

 °١٣٠ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١٦رقم 

١٦ 

 

 ،)ب جـ ގ <( ينصف ب ھـ ،}ب{= جـ  أ ∩ ގب  )٩
 )ھـ ب جـ  <(ٯ، أوجد °٥٢) = ގأ ب  <(ٯ

  

 الرسم الصحيح للتمرين هو: 
 

  )أ 

  
 

 

   )ب 
  
  
  
 

 

  )ج 

  
                                  

  
  
 

   )د 
  
 

 

ظهور تدريجى للنص مع 
مراعاة ثبات رأس التمرين، 

فى ( وثبات الرسم الصحيح 
على ) حالة اختيار التلميذ له

الشاشة أثناء االنتقال من 
ى للمطلوب للبرهان المعط

ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١٧رقم 

١٧ 

  المعطى فى التمرين هو: 

 °٥٢) =  ގأ ب  <(ٯ ،}ب{= جـ  أ ∩ ގب   )أ 

  ينصف ھـ ب ،}ب{=جـ  أ ∩ ގ ب )ب 

 °٥٢=  ) ގأ ب  <(ٯ ،)ب جـ ގ <(

 ) ގأ ب  <(ٯ ،)ب جـ  ގ <( ينصف ـب ھ )ج 
=٥٢°  

 )ب جـ ގ <( ينصفب ھـ  ،}ب{=جـ  أ ∩ ގب  )د 
 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١٨رقم 

 جـ

٥٢° 
* *  

 ھـ .

 .  ގ.  

٥٢° 

  ھـ  

* * 

٥٢° ** 

 ގ.  ھـ .  



ގ.  
 ھـ 

  ٥٢° 

 ގ  . 

  ب  

  ب    أ   

  .      .             .      جـ أ   

  ب    أ    جـ  .  .              .    

  .    .    .  

٢١٢ 

    .              .  .  
 جـ أ     ب  



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

١٨ 

   المطلوب فى التمرين هو ايجاد: 

  )ھـ ب جـ  <(ٯ )أ 

  )ب جـ  ގ <(ٯ  )ب 

  )ب ھـ  ގ <(ٯ  )ج 

  ) ގب  أ <(ٯ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١٩رقم 

١٩ 

 البرهان :  
  ،}ب{= جـ   أ ∩  ގب   ∵

  °٥٢=  ) ގأ ب  <(ٯ           

     ب جـ  ގ <(ٯ( ....... =  
 )  °٥٢+  °٥٢(  - °١٨٠ )أ 

  °٥٢+  °٥٢ )ب 

 °٥٢ - °١٨٠ )ج 

 ٢ ÷ °٥٢ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٠رقم 

٢٠ 

    ب جـ  ގ <(ٯ( ....... =  
  °٥٢ )أ 

 ° ٧٦  )ب 

 ° ١٠٤  )ج 

 °١٢٨ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢١رقم 

٢١ 

  )ب جـ ގ <( ينصف  ب ھـ    ∵   
  

    ٯ       = )ھـ ب جـ  <(ٯ ( ...... )  
 ب جـ  ގ < )أ 

 ب ھـ  ގ <  )ب 

 أ ب جـ  <  )ج 

  أ ب ھـ < )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٢رقم 

٢٢ 

 ھـ ب جـ  <(ٯ( = ........  
  °٢٦ )أ 

 ° ٥٢  )ب 

  °٤٦   )ج 

  °٦٤ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

ند اختيار بالضغط عليها وع
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٣رقم 

١ 
٢

٢١٣ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٢٣ 

 :فى الشكل المقابل   )١٠

  ، ) ގ أ م< (ينصفم جـ  ، أ ب  э م
   ،°٦٣=  )أ م جـ <(ٯ

  )م ب  ގ< (ٯأوجد 
  

 م ب  ގ< (ٯد رتب الخطوات التالية اليجا(:  
   البرهان: 

    أ ب  э م ∵) ١
٢ ( ٯ) > أ م جـ  <(ٯ ٢ =)  ގأ م (  
٣ ( ٯ) > ١٢٦ =)  ގأ م°    
٤ ( ٯ)> ٥٤=   °١٢٦ - °١٨٠ =) م ب ގ°        

                               °٦٣ = ) أ م جـ < (ٯ ∵) ٥

  ) ގأ م < (ينصف م جـ    ∵ )٦
  

   تيب الصحيح هوالتر:  
 )  ٦،  ٣،  ٢،  ٥،  ٤،  ١(   )أ 

 )  ٤،  ١،  ٣،  ٦،  ٢،  ٥(  )ب 

 ) ٤،  ١،  ٣،  ٥،  ٢،  ٦(   )ج 

 )   ٤،  ١،  ٢،  ٦،  ٣،  ٥(  )د 

 

ظهــــور تــــدريجى للــــنص 
ـــة  ويختـــار التلميـــذ اإلجاب

وعنــــــد  بالضــــــغط عليهــــــا
ـــــــــــــــــــــة  اختيـــــــــــــــــــــار اإلجاب
الصــــــحيحة تحســــــب لــــــه 
درجــــــــة وينتقــــــــل تلقائيــــــــا 

 ٢٤لإلطار رقم 

٢٤ 

 :فى الشكل المقابل   )١١

  ،)ل ص ع  <( ينصف ص م
  ،°٣٥) = ع ص م <(ٯ
  ،°١١٠ =) س ص ل< (ٯ

  على استقامة واحدة  ص س ، ص عأثبت أن 
  

 ص ع ،ص س  رتب الخطوات التالية الثبات أن 
  :على استقامة واحدة 

  البرهان: 

١ ( ٯ)>  ٣٥) = ل ص م  <(ٯ) = ع ص م°       
  )ل ص ع  <(ينصف  ص م  ∵) ٢
٣ ( واحدة على استقامة ص ع، ص س     

٤( ٯ)> ع ص م<(ٯ )+ل ص م  <(ٯ +)س ص ل  ( 
     =١٨٠=   °٣٥+   °٣٥+  °١١٠°    

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

اختيار اإلجابة 
الصحيحة تحسب له 
ا درجة وينتقل تلقائي

 ٢٥لإلطار رقم 

* ٦٣° 

 جـ .

 م 

ގ

 ب

 أ 
 .

. *

  . 

*

 م .

* . . . 
 ع ص س

٢١٤ 

 ل .  

٣٥ °١١٠° 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

 

 الترتيب الصحيح للخطوات السابقة هو:  
 )  ١،  ٣،  ٤،  ٢(  )أ 

  )  ٣،  ٤،  ٢،  ١(  )ب 
 ) ١،  ٢،  ٣،  ٤(  )ج 

 )  ٣،  ٤،  ١،  ٢(  )د 

  

٢٥  

  عزيزى التلميذ: الجزء الثانى
يـة بطريقـة قام أحد زمالئك بحل المشكالت الهندسـية التال

ـــار اإلجابـــة  ـــة وعليـــك تصـــحيح الخطـــأ وذلـــك باختي خاطئ
 .  الصحيحة

 موسيقى المقدمة

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ثم مسح  ١٠لمدة 

 تدريجى

٢٦ 

 :فى الشكل المقابل   )١٢

                          °٤٠= )  ގأ ب < (ٯ، أ جـ  эب 

  ،°٧٥= ) جـ ب ھـ< (ٯ
  )ب ھـ  ގ <(ٯأوجد 

  

 أجاب أحد التالميذ كما يلى:  
  °٧٥=  ) جـ ب ھـ< (ٯ،  أ جـ эب  ∵  

   ١٠٥=  °٧٥ - °١٨٠) = ب ھـ  ގ< (ٯ°  
 

  اإلجابة خطأ ألن:  
  ) = ........ ب ھـ ގ <(ٯ    
 °١٤٠=  °٤٠ - °١٨٠ )أ 

  °٥٧.٥=  ٢ ÷ °١١٥ )ب 
 °٦٥) =  °٤٠+  °٧٥(  - °١٨٠ )ج 

°١١٥=   °٤٠+  °٧٥  )د 
 

 

ص ظهــــور تــــدريجى للــــن
ـــة  ويختـــار التلميـــذ اإلجاب
بالضــــــغط عليهــــــا وعنــــــد 
ـــــــــــــــــــــة  اختيـــــــــــــــــــــار اإلجاب
الصــــــحيحة تحســــــب لــــــه 

 درجة وينتقل تلقائيا 

 ٢٧لإلطار رقم 

٢٦ 

 :فى الشكل المقابل   )١٣

  ، }و{ =أ جـ ∩ و ب
  ،)ب و جـ <(ينصف  و ص

     ، °٦٤) = ب و ص  <(ٯ
   )و ب أ  <(ٯأوجد 

       

 ا يلىأجاب أحد التالميذ كم:  
     }و{ =أ جـ ∩ و ب   ∵   
    ١١٦ = °٦٤ - °١٨٠) = و ب أ  <(ٯ°     

  

 اإلجابة خطأ ألن: 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
بالضغط عليها وعند 

اختيار اإلجابة 
الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا 

 ٢٧لإلطار رقم 

  .  
.  ھـ. 

.  ب 

ގ

 جـ
 أ 

٤٠° 

 ب .

**   .  .  أ  جـ و 

٢١٥ 

٧٥° 

٦٤°   

 ص. 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار عالجانب المسمو  الجانب المرئى

  

  ) = ........و ب أ  <(ٯ     
 °٣٢=  ٢ ÷ °٦٤ )أ 

 °٥٢) =  °٦٤+  °٦٤(  - °١٨٠  )ب 

 °١٢٨=  °٦٤+  °٦٤  )ج 

  °٥٨=  ٢ ÷ °١١٦  )د 

    

٢٧ 
  % ٩٠عزيزى التلميذ لقد حصلت على أقل من 
 لذلك ابدأ فى دراسة الموديول 

ـــــــــد  ـــــــــذ لق ـــــــــزى التلمي عزي
حصـــلت علـــى أقـــل مـــن 

ــــى %  ٩٠ ــــدأ ف ــــذلك اب ل
 .ديولدراسة المو 

ظهور محتوى اإلطار من 
بعيد وبعد القراءة يختفى مع 
مراعاة تزامن القراءة مع 
 الظهور على الشاشة 

  % ٩٠عزيزى التلميذ لقد حصلت على أكثر من   ٢٨
 لذلك انتقل إلى دراسة الموديول الرابع 

عزيزى التلميذ لقد 
حصلت على أكثر من 

لذلك انتقل إلى %  ٩٠
 دراسة الموديول االرابع

ظهور محتوى اإلطار من 
بعيد وبعد القراءة يختفى مع 
مراعاة تزامن القراءة مع 
 الظهور على الشاشة 

٢٩  

 األهداف

عزيزى التلميذ بعد االنتهاء من دراسة هذا الموديول 
 :ينبغى أن تكون قادرا على أن

 .ن ين المتجاورتيعلى مفهوم الزاويت تعرفت )١

 .المتجاورة حدد الرسم الذى يبين أزواج الزوايات )٢

 .نين المتتامتيى مفهوم الزاويتتعرف علت )٣

 .نين المتكاملتيعلى مفهوم الزاويت تعرفت )٤

 . نيلزاويتان المتجاورتان متكاملتمتى تكون ا تعرفت )٥

 نييكــــون الضــــلعان المتطرفــــان للــــزاويت متــــى تعــــرفت )٦
 .ن على استقامة واحدةيالمتجاورت

 .وجد قياس الزاوية المتممة لزاوية معلومةت )٧

 .د قياس الزاوية المكملة لزاوية معلومةوجت )٨
  

 خروج        القائمة الرئيسية                  التالى 

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 
 الضغط على زر التالى أو

  القائمة الرئيسية أو خروج

٣٠ 

  :وتستطيع أيضا أن
 . يةالهندس حدد الرسم الذى يعبر عن المشكلةت )٨

حــدد المعطيـــات مـــن المعلومــات الضـــرورية الالزمـــة ت )٩
 لحل المشكلة الهندسية 

 .حدد المطلوب فى المشكلة الهندسيةت  )١٠

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج 

 وصف اإلطار موعالجانب المس الجانب المرئىرقم 

٢١٦ 



اإلطار

  

حدد المعلومات الناقصة فى المشكلة الهندسية ت )١١
 .والالزمة للحل

لة الهندسية حدد المعلومات الزائدة فى المشكت  )١٢
 .لحلوالتى التحتاجها فى ا

ضــع خطــوات حــل المشــكلة الهندســية فــى ترتيبهــا ت  )١٣
  .المنطقى

علـــى أخطـــاء زمالئـــك فـــى حـــل المشـــكالت  تعـــرفت  )١٤
 . فى المكان المناسبالهندسية وتصحح الخطأ 

   .حل المشكلة الهندسية بشكل عامت  )١٥
  

 خروج    القائمة الرئيسية        التالى        السابق

    

٣١  

  :مبررات دراسة الموديول الثالث
تعلمنا فـى الموديـول السـابق مفهـوم الزاويـة وأنواعهـا وفـى 
هــذا الموديــول ســوف نتنــاول بعــض العالقــات بــين الزوايــا 

ان المتجاورتـــــــــان والزاويتـــــــــان المتتامتـــــــــان وهـــــــــى الزاويتـــــــــ
  .والزاويتان المتكاملتان

   
  
  
  

 التالى        السابق       القائمة الرئيسية     خروج

تعلمنـــــــا فـــــــى الموديـــــــول 
الســـــابق مفهـــــوم الزاويـــــة 
وأنواعهـــــــــا وفــــــــــى هــــــــــذا 
الموديــول ســوف نتنــاول 
بعــــــض العالقــــــات بــــــين 
الزوايـــــا وهـــــى الزاويتـــــان 
ن المتجاورتـــــان والزاويتـــــا

المتتامتـــــــــان والزاويتـــــــــان 
 .المتكاملتان

ظهور تدريجى للنص متزامنا 
مع ظهور الصوت وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
 القائمة الرئيسية أو خروج

٣٢  
  الوحدة الثالثة
 الدرس األول

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
ثوانى  ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ىثم مسح فور 

٣٣  

  :الزاويتان المتجاورتان 
ـــــــان لهمـــــــا رأس مشـــــــتركة وضـــــــلع مشـــــــترك "  همـــــــا زاويت

والضــــلعان اآلخــــران فــــى جهتــــين مختلفتــــين مــــن الضــــلع 
  " .المشترك 

  
  
  
  

 التالى       السابق        القائمة الرئيسية     خروج

  الزاويتان المتجاورتان
همــــــــا زاويتــــــــان لهمــــــــا " 

رأس مشــــــــتركة وضــــــــلع 
 مشـــــــــــــترك والضـــــــــــــلعان

ـــــــى جه ـــــــين اآلخـــــــران ف ت
ـــــين مـــــن الضـــــلع  مختلفت

 ."المشترك 

متزامنا  ظهور تدريجى للنص
 مع توقيت ظهور الصوت،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

٢١٧ 



اإلطار

٣٤  

  فى الشكل 
  

  
  

  : زاويتان متجاورتان ألنهما  ގٮ  جـ < ،ـ حٮ  أ <
  . ب جـ، والضلع  بمشتركتان فى الرأس  -١
فى جهتين مختلفتين من   ގب ، ب أ الضلعان  -٢

   ب جـ  الضلع المشترك
  

  خروجالقائمة الرئيسية        السابق         التالى   

  فى الشكل 
  ގٮ  جـ < ،ـ حٮ أ  <

ن زاويتان متجاورتا
مشتركتان فى  :ألنهما
ب ، والضلع  بالرأس 

  ، ب أ الضلعان ، جـ
فى جهتين   ގب 

مختلفتين من الضلع 
  ب جـ  المشترك

  
  

يكون هناك ظهور للشكل 
  مع مراعاة ،من اليسار

 ب جـاختالف لون الضلع 
 فق مراعاة توا، و والرأس ب

سموعة مع القراءة الم
 .الحركة

٣٥ 

  ابل فى الشكل المق :مثال 
  زاويتان  ގٮ  جـ < ،ـ حٮ أ  <

  . متجاورتان
  )أذكر السبب (           

  

 التالى        السابق        القائمة الرئيسية    خروج

 موسيقى

  
 ،ظهور للشكل من اليسار

مع مراعاة اختالف لون ،
 ب جـ الضلع 

٣٦ 

  اختر ماتراه صحيحا باستخدام الفأرة  :تدريب 
)  ھـ و ގ <( ،)ـحھـ  ގ <(شكال اآلتية تكون فى أى األ

  :زاويتان متجاورتان
  )أ 

  
  
 
  )ب 

  
  
  

    
  )ج 

      
  

  
  )د 

  
  
  

 خروج القائمة الرئيسية       التالى         السابق   

قــراءة مســموعة للتــدريب 
ويكـــــــون هنـــــــاك تعزيـــــــز 
مســــموع عنــــد االختيــــار 

  .الصحيح أو الخطأ
  
  
  
  
  

  
 

ريجى للنص ، ثم ظهور تد
الرسم من اليسار، مع  دخول

مراعاة تثبيت اإلطار 
الختيار اإلجابة الصحيحة 

أو الضغط على أحد األزرار 
 الموجودة فى نهاية اإلطار  

 

 ٮ

.   ގ أ

  جـ

 ٮ أ

 ގ.

.

 . جـ

 ھـ 

 و .       ގ .

 ھـ 

 و .
  جـ .      

 ގ  

 جـ ھـ

 ގ 
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 ضلع مشترك
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رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٣٧ 

  الوحدة الثالثة 
 موسيقى المقدمة الدرس الثانى 

ظهور تدريجى للنص 
ثوانى  ٥تثبيت اإلطار لمدة و 

 ثم مسح فورى

٣٨ 

  :الزاويتان المتتامتان 
  "°  ٩٠هما زاويتان مجموع قياسيهما " 
 

  :الزاويتان المتتامتان 
هما زاويتان مجموع " 

  "°  ٩٠قياسيهما 

متزامنا  ظهور تدريجى للنص
 مع توقيت ظهور الصوت،

 ١٠وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثوانى ثم مسح تدريجى

٣٩ 

  فى الشكل  
  
  

  
  

  
  

  
 خروج   القائمة الرئيسية       السابق      التالى    

فـــــــــى الشـــــــــكل المقابـــــــــل 
  تتمم  أ <نالحظ أن 

، ألن مجمـــــــــــــــــــــــوع ب <
، °٩٠= قياســــــــــــــــــــــــــيهما 

  تتمم  س < بالمثل
 ގ <، وكـــــــــــــــذلك ص <

  ھـ <تتمم 

 

، عليه بالبيانات الرسم ظهور
مع مراعاة توافق كل زوج 

وتثبيت  ،فى اللونالزوايا  من
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
 القائمة الرئيسية أو خروج  

٤٠ 

  :ففى الشكل 
  
  

  ب <  تتمم  أ <
  : ألن 
  ° ٥٠+ ° ٤٠) = ب  < (ق) +  أ < (ق

                        =٩٠  °  
  

 خروج    سيةالقائمة الرئي     السابق       التالى    

  :ففى الشكل 
  ألن  ، ب < تتمم  أ <
) ب  < (ق) +  أ < (ق
 =٩٠= ° ٥٠+ ° ٤٠  °  
 

، عليه بالبيانات الرسم ظهور
القراءة مع  مع مراعاة توافق

 الظهور على الشاشة،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج  

٤١ 

  فى الشكل  : ١ مثال
  

  ، °١٥) = س ص م  <(اذا كان ق
   ° ٧٥) = م ص ع  <(ق

  
  

  )م ص ع  <( تتمم) س ص م  <(فان  
  ) أذكر السبب( 

    

   خروج   التالى         السابق       القائمة الرئيسية 

 .موسيقى 

يكون هناك ظهور للشكل 
وتثبيت اإلطار  ،من اليسار
الضغط على زر  حتى يتم
أو السابق أو القائمة  التالى

   الرئيسية أو خروج 
 

٦٠° 

 

٤٥°

٤٥° 

٧٠°
٢٠° 

٣٠° 

 ب أ

 ص س

  ގ ھـ

٤٠°
٥٠°

 أ ب

١٥°

٧٥°
 ص

 س

 ع

 م  

٢١٩ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٤٢ 

   فى الشكل : ٢مثال 
  
  

  

  ن إف، °٢٥) = ب  <(، ق ب <أ  تتمم  < اذا كانت
  °٦٥=  °٢٥ -°  ٩٠) = أ  < (ق

  

  التالى         السابق      القائمة الرئيسية     خروج
 
 
 

  تتمم  أ < اذا كانت
) = ب  <(، قب <
  : ، فان°٢٥
 °٢٥ -°٩٠) =  أ <(ق
 =٦٥° 

يكون هناك ظهور للشكل 
وتثبيت اإلطار  ،من اليسار

حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

 الرئيسية أو خروج 

٤٣ 

  اختر ماتراه صحيحا باستخدام الفأرة :تدريب 
  ، °٤٠) = س  <(، ق ص <س  تتمم   <اذا كانت 
  ) = .......ص  <(فان  ق

  

 °٤٠  )أ 

 °٥٠ )ب 

 °٩٠ )ج 

  °١٣٠ )د 
  

 خروج القائمة الرئيسية        السابق       التالى    

قــراءة مســموعة للتــدريب 
ويكـــــــون هنـــــــاك تعزيـــــــز 
مســــموع عنــــد االختيــــار 

  .الصحيح أو الخطأ
 

متزامنا  ظهور تدريجى للنص
 مع توقيت ظهور الصوت،
 وتثبيت اإلطار حتى يتم

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج 

٤٤  
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٤٥ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 توفقلم 

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٤٦ 

  الوحدة الثالثة 
 موسيقى المقدمة الدرس الثالث 

ظهور تدريجى للنص 
ثوانى  ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثم مسح فورى

٤٧ 

  :الزاويتان المتكاملتان 
 "°  ١٨٠يتان مجموع قياسيهما هما زاو " 

  :الزاويتان المتكاملتان
هما زاويتان مجموع " 

 " °  ١٨٠قياسيهما 

متزامنا  ظهور تدريجى للنص
 مع توقيت ظهور الصوت،

 ١٠وتثبيت اإلطار لمدة 
  ثوانى ثم مسح تدريجى

٢٥° 
 ؟ ب أ

٢٢٠ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٤٨ 

  فى الشكل 
  
    

  
  

  
  
  

  

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

فـــــــــى الشـــــــــكل المقابـــــــــل 
  تكمل  أ <نالحظ أن 

، ألن مجمـــــــــــــــــــــــوع ب <
، °١٨٠= قياســـــــــــــــــــيهما 

 تكمل س <بالمثل 

 ގ <، وكـــــــــــــــذلك ص <
  ھـ <تكمل 

 

، عليه بالبيانات الرسم ظهور
مع مراعاة توافق كل زوج 

وتثبيت  ،ونفى اللمن الزوايا 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
القائمة الرئيسية أو خروج   

٤٩ 

  :ففى الشكل 
  
  

  ب <  تكملأ   <
  ° ٨٠+ °  ١٠٠) = ب  < (ق) + أ  < (ق : ألن 

                        =١٨٠  °  
  

  التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج
 

  :ففى الشكل 
 : ، ألنب <  تكملأ   <
) ب  < (ق) + أ  < (ق
 =٨٠+ °  ١٠٠ ° =

١٨٠  °  
 

، عليه بالبيانات الرسم ظهور
القراءة مع  مع مراعاة توافق

 الظهور على الشاشة،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج  

٥٠ 

  وفى الشكل 
  )م ص ع  <( تكمل) م  س ص <(

       )أذكر السبب (          
         

  
  

 خروج  التالى         السابق       القائمة الرئيسية  

 موسيقى

يكون هناك ظهور للشكل 
وتثبيت اإلطار  ،من اليسار

حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

 الرئيسية أو خروج  

٥١  

  فى الشكل : ٢مثال 
  
  
  

  
  : ن إف، °٦٦) = ب  <(، قب  <أ  تكمل  <ذا كانت إ
  °١١٤=  °٦٦ -°  ١٨٠) = أ  < (ق

  

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

  أ  تكمل  <اذا كانت 

 ) =ب <(، قب <
  : نإ، ف°٦٦
 -° ١٨٠) =  أ <(ق
١١٤=  °٦٦° 

يتم دخول الزاويتين من 
بين، ثم نزول البيانات الجان

عليهما، ثم ظهور تدريجى 
متزامنا مع توقيت  للنص

 ظهور الصوت

١٢٠ °٦٠° 

 م.  

 ص
 س 

 ع .

١١٠ °٧٠° 
ب أ 

٩٠°

١٢٥ °٥٥° 

صس

ގ ھـ

٦٦°
 ؟ ب   أ 

١٠٠ °٨٠° 
 أ  ب

. 

٢٢١ 

٩٠°  



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٥٢ 

  صحيحا باستخدام الفأرة    اهاختر ماتر :تدريب 
  ،°١٢٦) = ص  <(ق ، ع < تكملص   <اذا كانت 

  ) = .......ع <(ق :نإف
 °٤٤ )أ 

  °٥٤ )ب 

  °٦٣ )ج 

  °٦٤ )د 

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

قــراءة مســموعة للتــدريب 
ويكـــــــون هنـــــــاك تعزيـــــــز 
مســــموع عنــــد االختيــــار 

  .الصحيح أو الخطأ
 

متزامنا  ظهور تدريجى للنص
 مع توقيت ظهور الصوت،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 وج أو خر 

٥٣  
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٥٤ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

الخاطئة تتمثل فى باإلجابة 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٥٥ 

  نتائـج
  : ١نتيجة 

  
  
  
  

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

الزاويتـــــــان المتجاورتـــــــان 
الحادثتـــــان مـــــن تقـــــاطع 
مســـــتقيم وشـــــعاع نقطـــــة 
بدايتـــــه تقـــــع علـــــى هـــــذا 

 المستقيم متكاملتان

 

منا متزا ظهور تدريجى للنص
 مع توقيت ظهور الصوت،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٥٦ 

    اذا كان : فى الشكل 
 }ب {= أ جـ  ∩  ގب 

  : ن إف
  

  متجاورتان ومتكاملتان )  ب جـ ގ < ، ގأ ب  <(
  

  
 ة    خروجالتالى         السابق       القائمة الرئيسي

  فى الشكل 
 أ جـ∩  ގب  ذا كانإ

 ގأ ب  <ن إ، ف}ب{=

تكونان  ب جـ ގ < ،
  متجاورتان ومتكاملتان 

  :الحظ أن
 °١٨٠=   ) جـ أ ب <(ٯ

يكون هناك ظهور للشكل 
مع مراعاة  ،من اليسار

 ގب اختالف لون الشعاع 
الرسم، وتثبيت اإلطار  على

حتى يتم الضغط على زر 
بق أو القائمة التالى أو السا

 الرئيسية أو خروج  

الزاويتـــان المتجاورتـــان الحادثتـــان مـــن تقـــاطع مســـتقيم 
 وشعاع نقطة بدايته تقع على هذا المستقيم متكاملتان

 .    .       .

 ގ .  

 جـ ب  أ

٢٢٢ 

١٨٠°



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

  

  ففى الشكل 
    أ جـ ،  эب اذا كانت 

  :ن إف
  
      

  °  ١٨٠= ) ب جـ  ގ <(ٯ + ) ގأ ب  <(ٯ
  

  

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

  ففى الشكل
، أ جـ  э باذا كانت 

+     ) ގأ ب  <(ٯفان 
= ) ب جـ  ގ <(ٯ

١٨٠  °  
 

يكون هناك ظهور للشكل 
مع مراعاة  ،من اليسار

 ގب اختالف لون الشعاع 
الرسم، وتثبيت اإلطار  على

حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

 الرئيسية أو خروج  

  

  وفى الشكل 
  

  ،جـ  أ  эب ذا كانت إ
      :نإف
= ) ھـ ب جـ<(ٯ ) +ب ھـ ގ <(ٯ + ) ގأ ب  <(ٯ

١٨٠ °  
  
  

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

  وفى الشكل
ـ  э باذا كانــــت  ، أ ج

   + ) ގأ ب  <(ٯ: نإف
   ) +ب ھـ ގ <(ٯ

° ١٨٠=) ھـ ب جـ<(ٯ

يكون هناك ظهور للشكل 
مع مراعاة  ،من اليسار
   انالشعاع ااختالف لون

الرسم،  علىھـ  ب ،  ގب 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج  

  

  فى الشكل : مثال 
  °١١٦= ) أ م جـ <(ٯ، أ ب   э ماذا كانت 

    نإف
  
  

  ° ٦٤= ° ١١٦ - °١٨٠) =  جـ م ب <(ٯ

  
 القائمة الرئيسية    خروج   التالى         السابق    

  فى الشكل
   ، أ ب   э ماذا كانت 

، °١١٦= ) أ م جـ <(ٯ
) =  جـ م ب <(ٯ: نإف

١٨٠°
 - ٦٤  = °١١٦ °  

  

، عليه بالبيانات الرسم ظهور
القراءة مع  مع مراعاة توافق

 الظهور على الشاشة،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
مة الرئيسية السابق أو القائ

 أو خروج  

٦٤ 

  فى الشكل : تدريب 
    ، °٧٢=  )م جـ ގ <(ٯ، ب جـ   э ماذا كانت 

   :نإف

  ) = ........ ގب م  <(ٯ
  °١٠٨  )أ 

 °١١٨ )ب 

 °١٢٨ )ج 

  °١٨٠ )د 
  

 التالى        السابق       القائمة الرئيسية     خروج

قــراءة مســموعة للتــدريب 
ويكـــــــون هنـــــــاك تعزيـــــــز 

ختيــــار مســــموع عنــــد اال
  .الصحيح أو الخطأ

 

متزامنا  ظهور تدريجى للنص
 مع توقيت ظهور الصوت،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج 

 ގ . 

. جـ
١١٦° 

 ؟
  . 

 أ    م .  ب

 جـ ب   أ 

. 

 ھـ .

.
 أ  جـ ب  

؟
 م

 ގ  . 

 ب . جـ . °٧٢

٢٢٣ 

 .    .       .

 ގ .



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٦٥  

صوت يدل على 
االجابة الصحيحة وهو 

 أحسنت

ية راجعة ايجابية تقديم تغذ
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٦٦  x 

صوت يدل على 
االجابة الخاطئة وهو 

 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٦٧  

  :٢نتيجة 
  
  
  
  
  
  

  

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

إذا كانـــــــــــــت الزاويتـــــــــــــان 
المتجاورتــــان متكــــاملتين 
ــــــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــــلعيهما  ف
المتطرفين يكونـان علـى 

  .استقامة واحدة

متزامنا  ظهور تدريجى للنص
 مع توقيت ظهور الصوت،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

لتالى أو الضغط على زر ا
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٦٨ 

  فى الشكل 
  

  
  

 °   ١٣٠+ °  ٥٠) = ب م جـ  <(ٯ+  )أ م ب  <(ٯ  ∵

                                    =١٨٠   °          
  زاوية مستقيمة  °   ١٨٠) = أ م جـ  <(ٯ  ∴
  على استقامة واحدة  جـ م  ، م أ  

  

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

 نالحــــظ أنفــــى الشــــكل 
 ) ب م جـ <  ،أ م ب <(

متجاورتــــان ومتكاملتــــان 
  + ) أ م ب <(ٯ  ألن
° ٥٠) =ب م جـ <(ٯ

 +١٨٠= ° ١٣٠  °   
 °   ١٨٠ =) أ م جـ <(ٯ
 على  جـ م  ، م أ

 استقامة واحدة

ون هناك ظهور للشكل يك
مع مراعاة  ،من اليسار

 ގب اختالف لون الشعاع 
الرسم، وتثبيت اإلطار  على

حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

 الرئيسية أو خروج  

 ٦٩ 

  فى الشكل  :مثال 
    ،°٢٥=  )أ م ب <(ٯإذا كان 

  ، °٧٠ =) ގب م  <(ٯ
           °٨٥=  )م جـ ގ <(ٯ
   :ن إف

 موسيقى 

يكون هناك ظهور للشكل 
من اليسار، ثم ظهور 

متزامنا مع  تدريجى للنص
  توقيت ظهور الصوت،

١٣٠ °٥٠° 

إذا كانـــــت الزاويتـــــان المتجاورتـــــان متكـــــاملتين فـــــان 
 ضلعيهما المتطرفين يكونان على استقامة واحدة

 ب .

 ب .  

. 
 أ جـ
. 

. . 
 أ جـ

 ب .

 .

ގ    .  
٧٠° 

٢٥ °٨٥° 

م    جـ 

 . 
أ

٢٢٤ 

 م

 م
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  .على استقامة واحدة  جـ م  ، م أ
  )أذكر السبب (            

  

  ائمة الرئيسية    خروجالتالى         السابق       الق

وتثبيت اإلطار حتى يتم   
الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

  أو خروج

٧٠ 

  :مالحظة
  
  
  
  
  
  
  

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

إذا كانـــــــــــــت الزاويتـــــــــــــان 
ـــــــــــــــر  ـــــــــــــــان غي المتجاورت
ـــــــــــــــــــــان  متكـــــــــــــــــــــاملتين ف

 الضـــلعيهما المتطـــرفين 
اســـــتقامة  يكونـــــان علـــــى

  واحدة

متزامنا  ظهور تدريجى للنص
 مع توقيت ظهور الصوت،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٧١ 

  ففى الشكل 
  

         
     
     °١٨٠ ) ب م جـ  <(ٯ+  )أ م ب  <(ٯ  ∵

   احدة      ليسا على استقامة و   م جـ،  م أ  ∴
  

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

  فى الشكل نالحظ أن 

) ب م جـ < ،أ م ب  <(
متجاورتان ولكنهما 

غير متكاملتين ألن      
   +) أ م ب <(ٯ

  °١٨٠  )ب م جـ <(ٯ
 ليسا على   م جـ،  م أ

 استقامة واحدة 

لشكل من اليسار، اظهور 
 ريجى للنصثم ظهور تد

متزامنا مع توقيت ظهور 
وتثبيت اإلطار  الصوت،

حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

  الرئيسية أو خروج

٧٢ 

  فى الشكل  :مثال
  ، °٣٨=  )أ م ب  <(ٯإذا كان 

   ،°٦١ = ) ގب م  <(ٯ
         نإف ،°٧١= )م جـ  ގ <(ٯ

  تقامة واحدة             ليسا على اس م جـ ، م أ
  )أذكر السبب (                                

  

  التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

  
  
  

 موسيقى 

يكون هناك ظهور للشكل 
من اليسار، ثم نزول 
البيانات عليه، وتثبيت 

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق أو 

 الرئيسية أو خروجالقائمة 

٧٣ 

  : ١مثال 
  ، ب جـ  ب ھـ ،  ގب  ب أ ذا كان إ

   .، ارسم شكال يوضح التمرين°٥٥=  ) ގجـ ب  <(ٯ
  

 الرسم الصحيح للتمرين السابق هو : 

 

  
 

  : ١مثال 
،  ގب  ب أ ذا كان إ

     ، ب جـ  ب ھـ 

) =  ގجـ ب  <(ٯ
، ارسم شكال °٥٥

   .يوضح التمرين
 

دريجى للنص متزامنا ظهور ت
مع الصوت ثم دخول الرسم 
من اليسار وتثبيت اإلطار 
حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

 الرئيسية 

ـــرإذا كانـــت الزاويتـــان المتجاورتـــان  ـــاملتين غي  متك
يكونــان علــى اســتقامة  الفــان ضــلعيهما المتطــرفين 

 دةواح

 جـ
.  

 ب . 

م    أ
.  

٦١° 

 م  جـ
 أ

. . . 

٢٢٥ 

١١٢ °٧١° .  

٧١ °٣٨°

 ގ ب .    .
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  التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

 الــــــــذى يوضــــــــح الرســــــــم
التمـــــــرين الســـــــابق كمـــــــا 

  أو خروج  يلى

٧٤ 

  :٢مثال 
       ،) ގأ ب < ( ينصف ب ھـ، جـ  أ∈ ب إذا كانت 

  . ، ارسم شكال يوضح التمرين°٤٢) = أ ب ھـ< (ٯ
  

  الرسم الصحيح للتمرين هو:  
  

  
  
  
  

 خروجالقائمة الرئيسية      التالى         السابق     

  :٢ مثال
 ، جـ  أ∈ ب إذا كانت 

أ ب < (ينصف ب ھـ

) أ ب ھـ < (ٯ ، ) ގ
، ارسم شكال °٤٢= 

  .يوضح التمرين
 الرســــــــم الــــــــذى يوضــــــــح

الســـــــابق كمـــــــا  التمـــــــرين
 يلى

ظهور تدريجى للنص متزامنا 
مع الصوت ثم دخول الرسم 
من اليسار وتثبيت اإلطار 
حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

 رئيسية أو خروجال

٧٥ 

  :٣مثال
 ،)أ و ب <( ينصفو س   ،} و  { =أ جـ ⋂و بإذا كان 

، °٣٨=  )أ و س < (ٯ، )ب و جـ  <( ينصفو ص 
  .، ارسم شكال يوضح التمرين°٥٢) = جـ و ص < (ٯ

  

 الرسم الصحيح للتمرين هو: 

 

  
  
  
 
  

 خروج ئيسية   التالى         السابق       القائمة الر 

  :٣مثال
=  أ جـ  ⋂و بإذا كان 

   ينصفو س   ،}و  {

و ص ، )أ و ب < (

، )ب و جـ  <( ينصف
،  °٣٨=  )أ و س < (ٯ
  °٥٢ ) =جـ و ص <(ٯ

ارســــــــم شــــــــكال يوضــــــــح 
الرســـــم الـــــذى ، التمـــــرين
التمــرين الســابق  يوضــح

  كما يلى 

ظهور تدريجى للنص متزامنا 
رسم مع الصوت ثم دخول ال

من اليسار وتثبيت اإلطار 
حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

 الرئيسية أو خروج

٧٦ 

  واآلن عزيزى التلميذ
تخطيطــى يعبــرعن المشــكلة  ذا تعلمــت كيــف ترســم شــكلإ

 .، اختر ما تراه صحيحا مستخدما الفأرةالهندسية

+ موســــــــــيقى المقدمــــــــــة 
ذا إواآلن عزيزى التلميذ 

كيــــــــف ترســــــــم تعلمــــــــت 
شكل تخطيطى يعبـرعن 
المشــــــــــــكلة الهندســــــــــــية، 

 اختر ما

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 .القراءة

ގ   ب

 جـ .  

 ھـ

 أ

. 

٥٥° 

. 

  ٤٢° 

ގ

 ؟ ٭

. 

. . 
 أ جـ  ب

ب.

 و

. 
  س

ـ . .  ٭  *  ٭ *
 أ ج

٢٢٦ 
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  ٭
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تراه صحيحا مستخدما     
   .الفأرة

  

 موسيقى المقدمة تدريبات ٧٧

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
، ثم مسح ثوانى ٥لمدة 

 تدريجى 

٧٨ 

ينصـــــــــــف   م ل ، }م  {= س ص  ⋂ م عإذا كـــــــــــان ) ١
  ، أوجد °٧٠) =ص م ل < (ٯ ،)ص م ع < (
    .)س م ع <(ٯ

  الرسم الصحيح للتمرين هو:  
  

  )أ 

  
  
  

  )ب 

  
  
  
  )ج 

  
  
   )د 

  
  

 لرئيسية    خروجالتالى         السابق       القائمة ا

 موسيقى

ظهور تدريجى للنص، ثم 
الرسم من اليسار، مع  دخول

مراعاة تثبيت اإلطار 
الختيار اإلجابة الصحيحة 

أو الضغط على أحد األزرار 
  الموجودة فى نهاية اإلطار 

 

٧٩   
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(
جابة الصحيحة تتمثل باإل

من  )  (فى ظهور عالمة 
 الخلف البعيد لألمام 

٨٠  x 
صوت يدل على 

 االجابة الخاطئة وهو 

تقديم تغذية راجعة سلبية 
 ترتبط) صوت وصورة(

 باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 

 . ل

   .                     . 

 ع.      

  ٭  ٭ °٧٠

 ع .

 ل  .   

 . ل

  ع

 ع. 

  ٭  ٭ °٧٠

 .                 .         .  

 .              .      .  
  

  ٭  ٭
.  

 °٧٠  ٭
  ٭

  ل.    

 س ص م

 س ص   م

 س ص  م

 س ص م

٢٢٧ 

   .                     .  
     

٧٠° 
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  لم توفق    
من  )x (ظهور عالمة 

  لخلف البعيد لألماما

٨١  
 

  

ـ  ⋂ ގب إذا كــــــــان ) ٢ ينصــــــــف  ، ب و  }ب {=أ ج
 )أ ب و  <(ٯ، )ب جـ ގ <( ينصف ب ھـ، ) ގأ ب < (

  ) ھـ  ب و< (ٯ، أوجد °٥٥) = جـ ب ھـ< (ٯ، °٣٥= 
  

 الرسم الصحيح للتمرين السابق هو : 

  )أ 

  
  

  

  
  )ب 

  
  
  
 

  )ج 

  
  
  

  
 
  )د 

  
  

 خروج  القائمة الرئيسية     السابق        التالى     

  موسيقى

ظهور تدريجى للنص ، ثم 
الرسم من اليسار، مع  دخول

مراعاة تثبيت اإلطار 
الختيار اإلجابة الصحيحة 

أو الضغط على أحد األزرار 
 الموجودة فى نهاية اإلطار  

 

٨٢    
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٨٣  x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

اطئة تتمثل فى باإلجابة الخ
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

.                  .        .  
   

. 

. 

  ٭

 و

  . 

  ٭

  ٭  ٭

    .  

 °٣٥  ٭

  ٭

  ٭ 

  ٭
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ގ
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ގ
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 أ جـ

ب  أ جـ 

 أ

٢٢٨ 

 .                   .      .  
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ب  أ جـ 
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٨٤ 

  فى الشكل المقابل : ١مثال 
  ،                     ގب  ب أ ذا كان إ

  ،ب جـ  ب ھـ 
  ، °٥٥) = ގجـ ب  <(ٯ

  ) ھـ أ ب  <(ٯأوجد 
  :المعطيات

ـ  ، ގب  ب أ  ـ ب ب ھ ـ ب  <(ٯ، ج ) =  ގج
٥٥°  

  

  ) ھـ أ ب  <(ٯيجاد إ  :المطلوب 
 

 خروج  التالى        السابق       القائمة الرئيسية   

 موسيقى 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

ظهور تدريجى لباقى 
محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

ى زر التالى أو السابق أو عل
  القائمة الرئيسية    

 أو خروج

٨٥ 

  فى الشكل المقابل  :٢مثال 
  ،) ގأ ب < (ينصف ب ھـ
  ،°٤٠) = أ ب ھـ< (ٯ
  °١٠٠) =  ب جـ ގ< (ٯ

  على استقامة واحدة ب جـ  ،ب أ أثبت أن 
    :المعطيات

  ، °٤٠ ) =أ ب ھـ< (ٯ ،) ގأ ب < (ينصف  ب ھـ
   °١٠٠) =  ب جـ ގ< (ٯ

  

  إثبات أن   :المطلوب
  على استقامة واحدة ب جـ  ،ب أ 

  

 القائمة الرئيسية      خروج     السابق      التالى   

 موسيقى 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

ظهور تدريجى لباقى 
محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

أو السابق أو  على زر التالى
  القائمة الرئيسية    

 أو خروج

٨٦ 

  :فى الشكل المقابل  :٣مثال 
  ،°٣٥ = )س ص م   <(ٯ ،س ع ∈ص 
  ،°٨٠ = )ع ص ل <(ٯ

   )م ص ل< (ٯأوجد 
    :المعطيات

  ، °٣٥=  )س ص م < (ٯ ، س ع ∈ص 

 °٨٠=  )ع ص ل <(ٯ
  

  )م ص ل< (ٯ يجاد إ :المطلوب
 

 السابق       القائمة الرئيسية    خروج    التالى     

 موسيقى 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

ظهور تدريجى لباقى 
محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
  القائمة الرئيسية    

 أو خروج

ގ
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٨٧ 

  واآلن عزيزى التلميذ
ذا تعلمــت كيــف تحــدد المعطــى والمطلــوب فــى المشــكلة إ

  .الهندسية، اختر ما تراه صحيحا مستخدما الفأرة 
  

 

+ موسيقى المقدمة 
ذا إواآلن عزيزى التلميذ 
تعلمت كيف تحدد 

المعطى والمطلوب فى 
المشكلة الهندسية، 

اختر ما تراه صحيحا 
 مستخدما الفأرة 

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 .القراءة 

 موسيقى المقدمة تدريبات ٨٨

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

٨٩ 

 :فى الشكل المقابل ) ١

  = )م ب ގ <(ٯ ،ب جـ ∈م 
   ، °٦٠=  )ھـ م جـ< (ٯ ،°٣٠

  قائمة  )م ھـ  ގ< ( أنأثبت 
  

   المعطى فى التمرين هو :  
 قائمة) م ھـ ގ< ( ،ب جـ ∈ م )أ 

  °٦٠=  )ھـ م جـ< (ٯ، °٣٠ = )م ب ގ <(ٯ )ب 
  ،°٣٠= )م ب  ގ <(ٯ، ب جـ ∈م  )ج 

  °٦٠=  )جـ  م ھـ< (ٯ     
ـ < (ٯ، °٣٠=  )م ب ގ< (ٯ )د  ـ م ج  ،°٦٠= ) ھ

  °٩٠= ) م ھـ  ގ< (ٯ
  

 وجخر القائمة الرئيسية         السابق     التالى      

  
 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 نهاية اإلطار   

٩٠  
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٩١ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

 .

٦٠° 
٣٠° 

 ـج

٢٣٠ 

ھـ  ގ. 

  .  
   .  
 م    ب



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع ب المرئىالجان

٩٢ 

 :فى الشكل المقابل ) ٢

  = )م ب ގ <(ٯ ،ب جـ ∈م 
  ،  °٦٠=  )ھـ م جـ< (ٯ ،°٣٠

  قائمة  )م ھـ  ގ< ( أنأثبت 
  

  المطلوب فى التمرين السابق هو :  
 )م ھـ  ގ< (ٯيجاد إ )أ 

   °٦٠=  )ھـ م جـ < (ٯثبات أن إ  )ب 

 على استقامة واحدةـ م ج ،م ب ثبات أن إ )ج 

 قائمة   )م ھـ  ގ< (ثبات أن إ )د 
  

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
الموجودة فى  أحد األزرار

 نهاية اإلطار   

٩٣   
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٩٤  x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) وت وصورةص(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٩٥ 

  فى الشكل المقابل )٣
  ، )ގأ ب < (ينصف  ب ھـ، جـ أ∈ ب 

  ،°١٠٤)= جـ ب ގ <(ٯ
  ) أ ب ھـ< (ٯ أوجد

  
   هوفى التمرين السابق المعطى: 

 °١٠٤) = ب  جـ  ގ <(ٯ، جـ أ∈ ب   )أ 

 °١٠٤ = )ب  جـ ގ <(ٯ ،)ގأ ب < ( ينصف ھـ ب )ب 

 ، ) ގأ ب < (ينصف  ب ھـ، جـ  أ∈ ب  )ج 

 ° ١٠٤) = ب  جـ ގ <(ٯ    

 )ب ھـ   ގ <(ٯ) = أ ب ھـ < (ٯ ،جـ  أ∈ ب  )د 
  

 خروج   التالى        السابق       القائمة الرئيسية  

  
  
  
  
  

  موسيقى
 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 

م ظهور لباقى محتويات ث
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 نهاية اإلطار   

 .

٦٠° 
٣٠° 

  ب  .  

 °١٠٤  ٭  ٭
 أ  ب ـج

٢٣١ 

ھـ  ގ. 

 ـج

   .  
 م  

 ގ.  

 .          .          .  
   

  ھـ.    



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٩٦  
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) وصورةصوت (

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٩٧ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٩٨ 

  لمقابلفى الشكل ا) ٤
   ،) ގأ ب  <( ينصف ب ھـ ،جـ أ∈ ب 

  ،°١٠٤=  )ب  جـ ގ <(ٯ
  ) أ ب ھـ< (ٯ  أوجد 
  
  

  

   هو إيجادفى التمرين السابق المطلوب: 

  )  ގھـ  ب  <(ٯ  )أ 
 )ގأ ب  <(ٯ )ب 

 ) أ  ب ھـ <(ٯ  )ج 

 )ب جـ ގ <(ٯ )د 
  

 التالى        السابق       القائمة الرئيسية     خروج

  موسيقى
  

رسم من اليسار دخول ال
التمرين من اليمين،  ورأس

ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 نهاية اإلطار   

٩٩  
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

١٠٠ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

°١٠٤  ٭  ٭

 أ  ب  ـج

٢٣٢ 

 .                 . .  
   

  ھـ.   
 ގ.  



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار لمسموعالجانب ا الجانب المرئى

١٠١  

  فى الشكل المقابل :١مثال 
 ،٣: ٢ = )ھـ جـ ب<(ٯ:  )ގأ جـ  <(ٯ ،أ ب  эجـ 

  ،)ގأ جـ  <(ٯكال من أوجد 
  )ھـ جـ ب<(ٯ

  
  المعلومة الناقصة والالزمة لحل التمرين السابق

  :هى
  )جـ ھـ  ގ <(ٯمعرفة 

  

  ية    خروجالقائمة الرئيس         التالى       السابق

  
دخول الرسم من اليسار 

ورأس المثال من اليمين، ثم 
ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
  القائمة الرئيسية    

  أو خروج

١٠٢  

  فى الشكل المقابل :٢مثال 
  

  ، ) ގأ ب < ( ينصف ب ھـ

  °١١٠ ) =ـب ج ގ <(ٯ
  

  ب أ ، ب جـ على استقامة واحدةأثبت أن 
  

  المعلومة الناقصة والالزمة لحل التمرين السابق
  :هى

  )أ ب ھـ  <(ٯمعرفة 
  

 التالى        السابق        القائمة الرئيسية    خروج 

  

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

ظهور تدريجى لباقى 
وتثبيت محتويات اإلطار، 

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق أو 

  القائمة الرئيسية    
  أو خروج

 موسيقى المقدمة  تدريبات  ١٠٣

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

١٠٤  

  :فى الشكل المقابل) ١
  ،) ގأ م < (ينصف  م جـ
  ، أثبت أن°٦٣) = أ م جـ <(ٯ
  على استقامة واحدة  م ب،  م أ

  

  المعلومة الناقصة والالزمة لحل التمرين السابق هـى
  :معرفة 

  )أ م جـ <(ٯ )أ 
 )       ގأ م  <(ٯ )ب 

 )م ب  ގ <(ٯ )ج 
   أ ، ب معا )د 

 التالى        السابق       القائمة الرئيسية     خروج

 

دخول الرسم من اليسار 
التمرين من اليمين،  ورأس

محتويات ثم ظهور لباقى 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 نهاية اإلطار   

  . 
 . 

? 

 °١١٠  ٭  ٭

 أ  ب  ـج

 أ  ب  ـج

* * أ 

ގ

.

٢٣٣ 

  .          .        .  
  

  ھـ  ގ

? 

 ގ .
  ھـ .   

   .         .          .  
      

 ب
 م 

   . 
 جـ .

٦٣°   .   



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

١٠٥   
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
 ترتبط) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

١٠٦  x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

١٠٧ 

 :بل فى الشكل المقا : ١مثال 

   ،)ب جـ  ގ< (ينصف ب ھـ   ،أ جـ  ∈ ب

  ،°٧٢ = )ھـ ب جـ <(ٯ
  ) ގأ ب < (ٯأوجد 
  

   الخطــوات المنطقيــة لحــل هــذه المشــكلة الهندســية
 :هى كما يلى

  )ب جـ  ގ< (ينصف ب ھـ    ∵) ١
  )ھـ ب جـ <(ٯ ٢ =) ب جـ ގ <(ٯ  ∴) ٢

                  ° ٧٢=  )ھـ ب جـ   <(ٯ  ∵  )٣

  °١٤٤= ° ٧٢ x ٢ =) ب جـ ގ <(ٯ  ∴ )٤
  أ جـ  ∈ ب  ∵) ٥
  ° ٣٦=   °١٤٤ -°١٨٠= )  ގ أ ب< (ٯ  ∴) ٦

                      

   التالى       السابق       القائمة الرئيسية      خروج

 

دخول الرسم من اليسار 
التمرين من اليمين،  ورأس

ثم ظهور لباقى محتويات 
بيت اإلطار، مع مراعاة تث

اإلطار الختيار اإلجابة 
الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 .نهاية اإلطار

١٠٨  

 :فى الشكل المقابل  : ٢مثال 

   ،)أ ب ھـ < ( ينصف  ގب 

   ،°٢٩ = ) ގأ ب  <(ٯ

  ،°١٢٢ ) =ھـ ب جـ< (ٯ
  ب جـ، ب أ أثبت أن  

  .على استقامة واحدة  
  

  نطقيــة لحــل هــذه المشــكلة الهندســية الخطــوات الم
  :هى كما يلى

  
دخول الرسم من اليسار  

ورأس المثال من اليمين، ثم 
ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

 على زر التالى أو السابق أو 
 القائمة الرئيسية أو خروج

 ھـ

٧٢° ** ؟
 جـ

  .              .      .  

 ھـ. 
.  

١٢٢ °٢٩° 
 جـ ب

٢٣٤ 

 أ  ب

 ގ .  

 .       .          .  

. 

 ގ

*
*

 أ 



رقم 
اإلطار

 طاروصف اإل الجانب المسموع الجانب المرئى

  

   )أ ب ھـ< ( ينصف  ގب   ∵) ١
  °٢٩= ) ب ھـ  ގ <(ٯ=  )  ގأ ب  <(ٯ  ∴) ٢
 ) ھـ ب جـ <(ٯ + )ب ھـ ގ <(ٯ ) +ގأ ب  <(ٯ ∴)٣

      = ١٨٠ = °١٢٢+  °٢٩+ °٢٩°  
  .على استقامة واحدة ب جـ ،  ب أ  ∴) ٤

  

   التالى        السابق      القائمة الرئيسية      خروج

    

١٠٩  

   فى الشكل المقابل  : ٣مثال 
  ،)س م ع  <(ق)=    ص م ع < (ٯ
  ، أثبت أن    °٦٠) =س م ع  <(ٯ
  ) ص م ع  <(تتمم ) س م ع  <(

  

   الخطــوات المنطقيــة لحــل هــذه المشــكلة الهندســية
   :هى كما يلى

  )س م ع  <(ق      = )ص م ع < (ق  ∵) 1
 °٦٠) = س م ع  <(ق ∵) 2

  °٣٠) = ص م ع <(ٯ  ∴) 3
°٦٠) = ص م ع <(ق) + س م ع < (ٯ ∴) 4

 + 
٣٠°  

                                        =٩٠ °          
  )ص م ع  <(تتمم ) س م ع  <( ∴) 5
  

   التالى        السابق       القائمة الرئيسية     خروج

 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

ريجى لباقى ظهور تد
محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
 القائمة الرئيسية أو خروج

١١٠  

  واآلن عزيزى التلميذ
ترتيــب خطــوات حــل المشــكلة الهندســية  اذا تعلمــت كيفيــة

  .اختر ما تراه صحيحا مستخدما الفأرة 
 

+ موسيقى المقدمة 
ا واآلن عزيزى التلميذ اذ

ترتيب  تعلمت  كيفية
خطوات حل المشكلة 

اختر ما تراه  الهندسية 
صحيحا مستخدما الفأرة 

.  

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 .القراءة

١١١  

  فى الشكل المقابل) ١
   

  ينصفم ص   ،س ع ∈ م
     )س م ص <(ٯ، )س م ن< (

  )ن م ع  <(ٯ، أوجد °٤٥ =

خول الرسم من اليسار د 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار مع مراعاة 

 م   ص

١  
  ع ٢

.س  

. 

. 
٦٠°

١  
٢

  .  ن .

*
س
.  .  

٢٣٥ 

 ص

  ع  م   *
٤٥°



  
 

 تثبيت اإلطار الختيار 

رقم 
 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىاإلطار

  

  ن م ع< (ٯرتب الخطوات التالية اليجاد (:  
   البرهان: 

    )س م ن < (ينصف م ص     ∵) ١
 °٩٠=  °٩٠ - °١٨٠ =) ن م ع   <(ٯ  ∴) ٢

                          °٤٥=   )س م ص  <(ٯ  ∵) ٣

   س ع  ∈ م  ∵ )٤
    )س م ص  <(ٯ٢ =) س م ن < (ٯ  ∴) ٥
     °٩٠=  °٤٥ x ٢ =) س م ن < (ٯ  ∴) ٦

                                                                                                          

  الترتيب الصحيح للخطوات السابقة هو:  
 )  ٥،  ١،  ٢،  ٤،  ٦،  ٣(   )أ 

 )  ٢،  ٤،  ٦،  ٣،  ٥،  ١(  )ب 

 ) ٦،  ٣،  ٥،  ١،  ٢،  ٤(   )ج 

 )   ٦،  ٣،  ٢،  ٤،  ٥،  ١(   )د 
  

   التالى        السابق       القائمة الرئيسية     خروج

 

اإلجابة الصحيحة أو 
األزرار الضغط على أحد 

 الموجودة فى نهاية اإلطار

١١٢   
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

١١٣  x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة  وهو 
 لم توفق

لبية تقديم تغذية راجعة س
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

١١٤  

  فى الشكل المقابل ) ٢
  ، ) ގأ  جـ <(ٯ ٢) = أ ب  ގ <(ٯ
  ، أثبت أن °٣٠) =ގأ  جـ <(ٯ
  )أ ب  ގ <(تتمم ) ގأ  جـ <(
  

  تتمم     ) ގجـ أ  <(ثبات أن رتب الخطوات التالية إل
 :  ) أ ب ގ <(

دخول الرسم من اليسار   
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار مع مراعاة 
طار الختيار تثبيت اإل

 اإلجابة الصحيحة أو
أحد األزرار على  الضغط

 ގ

  . أ

 . . جـ 
٣٠° 

 ب

٢٣٦ 



 الموجودة فى نهاية اإلطار

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

 

  

   البرهان: 

  ) ގأ  جـ <(ٯ٢) = أ ب  ގ <(ٯ ∵) ١
   °٦٠=  °٣٠ ٢x) = أ ب  ގ< (ٯ ∴) ٢

  °٣٠) =  ގأ  جـ< (ٯ ∵) ٣
  )أ ب  ގ <(تتمم  ) ގأ  جـ <( ∴ )٤
  °٦٠+  °٣٠ = ) أ ب ގ< (ٯ +)  ގأ  جـ <(ٯ ∴) ٥

                                                 =٩٠°  
                         

  الترتيب الصحيح للخطوات السابقة هو: 

  )  ٤،  ٥،  ٢،  ٣،  ١(  )أ 
  )  ٥،  ٤،  ٣،  ١،  ٢(   )ب 
  )  ٤،  ٥،  ٣،  ٢،  ١(   )ج 
  ) ٤،  ١،  ٥،  ٢،  ٣(  )د 

  

   التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

 

 

١١٥  
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

ابية تقديم تغذية راجعة ايج
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

١١٦ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة  وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

١١٧ 

  فى الشكل المقابل  :١مثال 
 

   م جـ ،}م{= أ ب  ⋂ ގ م
  ، ) ގأ م < (ينصف 

  ،°٧٢) =  ގجـ م  <(ٯ
  ) ގب م  <(ٯأوجد 

  

 أجاب أحد التالميذ كما يلى:  
      }م{ =أ ب ∩  ގم   ∵   

دخول الرسم من اليسار  
يمين، ثم ورأس المثال من ال

ظهور تدريجى لباقى 
محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
القائمة الرئيسية أو خروج   

 

 .   م

 ގ

* . 

٢٣٧ 

٧٢° 
*  

 ب أ

 . جـ .

 ؟



    ١٠٨ = °٧٢ - °١٨٠) =  ގب م  <(ٯ°     
 

رقم 
 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىاإلطار

  

 اإلجابة خطأ ألن: 

  ، ) ގأ م < (ينصف  م جـ ∵    

        °٧٢) =  ގجـ م  <(ٯ          
      ٢) =  ގأ م  <(ٯ x ١٤٤= °٧٢°        
  }م{= أ ب  ⋂ ގ م ∵    
      ٣٦ = °١٤٤ -  °١٨٠) =  ގب م  <(ٯ°     

  

     التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

    

١١٨ 

 فى الشكل المقابل  :٢مثال 

  ،°٣٠= )س ص م < (ٯ، س ع ∈ص 

  ،°٥٥=  )ل ص ع < (ٯ
  )م ص ل  <(ٯ أوجد

  
 أجاب أحد التالميذ كما يلى:  

  °٥٥=  ) ل ص ع < (ٯ،  س ع э ص ∵  
     ١٢٥=  °٥٥ - °١٨٠) = م ص ل < (ٯ°  

  

  اإلجابة خطأ ألن:  

  ، °٥٥= ) ل ص ع < (ٯ، س ع э ص ∵  

  °٣٠= )س ص م < (ٯ      
    ٣٠+  °٥٥(  - °١٨٠) = م ص ل  <(ٯ°  (  

                       =٩٥=  °٨٥ - °١٨٠°  
  

   خروجالقائمة الرئيسية           السابق  التالى       

 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

ظهور تدريجى لباقى 
محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
القائمة الرئيسية أو خروج   

١١٩ 

  واآلن عزيزى التلميذ
اذا تعلمــــــت كيــــــف تصــــــحح أخطــــــاء زمالئــــــك فــــــى حــــــل 
المشـــكلة الهندســـية ، فـــاختر مـــا تـــراه صـــحيحا باســـتخدام 

 .الفأرة 

 +موسيقى المقدمة 
اذا  واآلن عزيزى التلميذ

كيف تصحح  تعلمت
ء زمالئك فى حل أخطا

، المشكلة الهندسية
فاختر ما تراه صحيحا 

 . باستخدام الفأرة 

هور محتويات اإلطار مع ظ
الدوران ثم االختفاء بعد 

 القراءة 

؟ °٣٠  °٥٥

    . 

 ع ص

 م

 س

 . 
    . 

 ل

    . 



 موسيقى المقدمة تدريبات ١٢٠

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

١٢١ 

  :فى الشكل المقابل ) ١
  ، °٣٥=  )س م ل < (ٯ، س ص ∈م 
  ،°٤٥=  )ع م ص <(ٯ

  )ل م ع < (ٯأوجد 
   

 أجاب أحد التالميذ كما يلى:  
  °٣٥=  ) س م ل < (ٯ،  س ص эم  ∵  

   ١٤٥=  °٣٥ - °١٨٠) = ل م ع < (ٯ° 

 اإلجابة خطأ ألن:  
  ) = ........ ل م ع <(ٯ    
 °١٣٥=  °٤٥ - °١٨٠ )أ 

 °٨٠=  °٤٥+  °٣٥ )ب 

 °٥٠=  ٢ ÷ °١٠٠ )ج 

 °١٠٠) =  °٤٥+  °٣٥(  - °١٨٠ )د 
 

   التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

  

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار مع مراعاة 
تثبيت اإلطار الختيار 
اإلجابة الصحيحة أو 

الضغط على أحد األزرار 
الموجودة فى نهاية اإلطار   

  
 

١٢٢  
يدل على  صوت

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل 
من  )  (فى ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

١٢٣ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة  وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

ثل فى باإلجابة الخاطئة تتم
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

١٢٤ 

  المقابل فى الشكل  : ١مثال 
  ، °٢٨= )ގب أ  <(ٯ ،ب جـ  ∈ أ

  ،°١١٠) =ھـ أ جـ  <(ٯ
  )أ ھـ ގ <(ٯأوجد 

  

 موسيقى

سار دخول الرسم من الي
ورأس المثال من 
اليمين، ثم ظهور 
تدريجى لمحتويات 

٢٨ °١١٠° 

  ھـ .
  .  

؟
  ގ

ل

؟ . .

جـ   .    .   ب أ

 ع

 م

  . 

٣٥ °٤٥° 

  . 

 س ص



  :الحل 
   :المعطيات 

  

 °١١٠=  ) ھـ أ جـ <(ٯ ،°٢٨=  )ގب أ  <(ٯ ،ب جـ ∈أ

اإلطار، وتثبيت اإلطار 
حتى يتم الضغط على 
زر التالى أو السابق أو 

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

  

  :المطلوب 
  )ھـ  أ ގ <(ٯايجاد  

  :البرهان  
  ،°٢٨) =  ގب أ  <(ٯ ، ب جـ ∈ أ  ∵
   °١١٠) = جـ  ھـ أ <(ٯ    
  ٢٨ + °١١٠(  -°١٨٠ = )أ ھـ  ގ <(ٯ  ° (  
  ١٣٨ -°١٨٠ = )أ ھـ  ގ <(ٯ°  
  ٤٢ = )أ ھـ  ގ <(ٯ°  

  

  التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

  

القائمة الرئيسية أو خروج مع 
مراعاة ثبات كل من الرسم 
والمعطى والمطلوب على 

فى الشاشة أثناء االنتقال 
خطوات الحل حتى نهاية 

  المثال

١٢٥  

  فى الشكل المقابل  : ٢مثال 
  

  ينصف  م  ب ، أ جـ ∈م 
  )م جـ  ގ <(ٯ، ) ގأ م < (

          )أ م ب < (ٯ، أوجد °١١٦= 
  :الحل 

  :المعطيات 
  

ـ   ∈م  ـ ގ <(ٯ، ) ގأ م < (ينصــف  م  ب ، أ ج  )م ج
 =١١٦°  

  

  :المطلوب 
  )أ م ب < (ٯايجاد  
  : البرهان 

  

  °١١٦=  )م جـ ގ <(ٯ، أ جـ  ∈ م  ∵
  ١١٦ - °١٨٠ =)  ގأ م  <(ٯ°  
  ٦٤ =)  ގأ م  <(ٯ°  
  ) ގأ م  <( ينصف م ب   ∵
  ގأ م  <(ٯ=       ) أ م ب  <(ٯ (  
  ٣٢ = ٢ ÷°٦٤ = ) أ م ب <(ٯ°  

  

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

 يقىموس

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 
ظهور تدريجى لمحتويات 
اإلطار، وتثبيت اإلطار 

حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 
الرئيسية أو خروج مع مراعاة 

ثبات كل من الرسم 
والمعطى والمطلوب على 
الشاشة أثناء االنتقال فى 
خطوات الحل حتى نهاية 

 مثالال

ގ

  م 
*

. 

 ؟

. 

. 
 أ

١  
٢ 

١١٦° 

 ب  

*  . 
جـ



١٢٦  

  واآلن عزيزى التلميذ
اذا تعلمت كيف  تحل المشكلة الهندسية بشكل عام ، 

  .تر ما تراه صحيحا مستخدما الفأرةاخ
 

+ موسيقى المقدمة 
واآلن عزيزى التلميذ اذا 

تعلمت كيف  تحل 
 المشكلة الهندسية

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 القراءة

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع جانب المرئىال

    
بشكل عام ، اختر ما 
تراه صحيحا مستخدما 

  .الفأرة 
  

 موسيقى المقدمة تدريبات  ١٢٧

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

١٢٨  

  

،     )م ب  ގ <(ينصف م جـ  ،}م {=أ ب ⋂  ގ م) ١
  ) جـ م ب  <(ٯ، أوجد °٣٠) =  ގأ م  <(ٯ

  

  الرسم الصحيح للتمرين هو: 
  

  )أ 

  
  
  
  )ب 

  
  
  

  
  )ج 

  
  

  

   )د 
  

  
   

 خروج    التالى         السابق       القائمة الرئيسية

  

يكون هناك تعزيز 
مسموع عند االختيار 

أو ) أحسنت (الصحيح 
  الخطأ 

، مع ظهور تدريجى للنص )لم توفق ( 
مراعاة ثبات رأس التمرين، 

فى ( وثبات الرسم الصحيح 
على ) حالة اختيار التلميذ له

 الشاشة أثناء االنتقال من

المعطى للمطلوب للبرهان، 
ومع مراعاة أيضا عدم 

االنتقال من فقرة إلى أخرى 
إال بعد تقديم التعزيز 

 المناسب

١٢٩ 

  المعطى فى التمرين هو: 

 )جـ م ب  <(ٯ = )م جـ ގ <(ٯ ،}م {=أ ب ⋂  ގ م  )أ 
 

 °٣٠) = ގأ م  <(ٯ، )م ب  ގ <(ينصف  م جـ   )ب 
 

  

.    .
*  *  

 . 
. 

 .   . 

. 
   جـ.    

 جـ

٣٠°
*  *  

  ގ 
  جـ    

٣٠°  

٣٠° 

*  
*  

*  
*  

  ގ

. . 

. 

. 

. 

. 

 أ ب    م  . .

 أ ب    م 

  ގ

 أ ب    م 

٢٤٠ 

٣٠°

 ގ  جـ

 أ ب    م 



 °٣٠=  ) ގأ م  <(ٯ ،}م {=أ ب ⋂  ގ م )ج 
 

   ،)م ب  ގ <(ينصف  م جـ  ،}م {=أ ب ⋂  ގ م )د 

 °٣٠= )ގأ م  <(ٯ
  

 التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار لجانب المسموعا الجانب المرئى

١٣٠ 

  المطلوب فى التمرين هو ايجاد: 

 ) م ب  ގ< (ٯ )أ 

 )  جـ م ب <(ٯ   )ب 

  ) ގجـ م   <(ٯ  )ج 

  ) ގأ م  <(ٯ )د 

 خروجالقائمة الرئيسية         السابق       التالى    

  

١٣١ 

  :البرهان 

  °٣٠) =  ގأ م  <(ٯ، أ ب   ∈م ∵
 م ب  ގ <(ٯ....... = (  

  °٣٠+  °٣٠ )أ 

 ) °٣٠+  °٣٠(  - °١٨٠ )ب 

 °٣٠ - °١٨٠ )ج 

 ٢ ÷ °٣٠ )د 

 خروج  التالى        السابق       القائمة الرئيسية   

  

١٣٢ 

  م ب  ގ <(ٯ....... = (  
 °٣٠ )أ 

 °٦٠ )ب 

 °١٢٠ )ج 

 °١٥٠   )د 

   التالى        السابق       القائمة الرئيسية     خروج

  

١٣٣ 

  )م ب  ގ <(ينصف  م جـ   ∵
      (ٯ      ) = ب  جـ م <(ٯ (......  
  م ب ގ < )أ 

  أ م جـ < )ب 

 جـ م ب < )ج 

  م جـ ގ < )د 

     التالى         السابق       القائمة الرئيسية    خروج

  

١٣٤    ب  جـ م <(ٯ= ( ........     

١  
٢ 



 

  

  °٢٥ )أ 

  °٥٧ )ب 

  °٧٠ )ج 

 °٧٥ )د 

   خروج   التالى        السابق       القائمة الرئيسية  

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار نب المسموعالجا الجانب المرئى

١٣٥ 

   واآلن عزيزى التلميذ
تكــــون قــــد تعلمــــت حــــل المشــــكالت الهندســــية المرتبطــــة 
بمفهـــــــوم كـــــــل مـــــــن الزاويتـــــــان المتجاورتـــــــان، والزاويتـــــــان 

 المتتامتان، والزاويتان  المتكاملتان

واآلن + موسيقى المقدمة 
تكـون قـد  عزيزى التلميذ

تعلمـــت حـــل المشـــكالت 
الهندســـــــــــــية المرتبطـــــــــــــة 
بمفهـــــــــــــوم كـــــــــــــل مـــــــــــــن 
الزاويتــــان المتجاورتــــان، 
ــــــان،  ــــــان المتتامت والزاويت
 والزاويتان  المتكاملتان

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 القراءة 

 موسيقى المقدمة االختبار البعدى ١٣٦

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى

٢٤٣ 



رقم 
 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىاإلطار

١ 

  الموديول الرابع  
  المتقابلتان بالرأس الزوايا المتجمعة حول نقطة والزاويتان

  االختبار القبلى 

  األهداف 

 مقدمة 

  الزوايا المتجمعة حول نقطة 

 الزاويتان المتقابلتان بالرأس 

 االختبار البعدى 

 خروج                   القائمة الرئيسية        

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص عند 
الضغط على زر الموديول 
الثانى حيث يظهر محتوى 
الموديول، وتثبيت اإلطار 
حتى يتم الضغط على أحد 
موضوعات الموديول أو 
 خروج أو القائمة الرئيسية

 موسيقى المقدمة *البعدى/ االختبار القبلى ٢

إلطار ظهور فورى وتثبيت ا
ثوانى ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى

٣ 

   عزيزى التلميذ: الجزء األول 
فيما يلى عددا من المشكالت الهندسية، كل مشكلة يليها 
عــدد مــن البــدائل المحتملــة، وعليــك اختيــار إجابــة واحــدة 

 .فقط من بين هذه البدائل باستخدام الفأرة

 موسيقى المقدمة

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
نى ثم مسح ثوا ١٠لمدة 

 تدريجى

٤ 

 

، °٣٥ = )ގب م  <(ٯ، }م{=  ގجـ  ∩أ ب إذا كان )١
  )جـ م و  <(ٯ، أوجد ) ގأ م  <(ينصف  م و

  

  الرسم الصحيح للتمرين هو : 

  )ب 
 

 
 
 
 
 

   )ب 

  
  
  
  
  
 

  
  
 

  
  
  
  
  

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 
ر بالضغط عليها وعند اختيا

اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٥رقم 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

*
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 و
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٢٤٤ 



اإلطار

 

 
  )ج 

  
 
 
  

   )د 
  

  
  
 

  

٥ 

ـ  <(ٯ، °١٠٥ = )أ م ب <(ٯاذا كــــان   )٢  = )ب م ج
  ) م جـ  ގ <(ٯ، أوجد °٩٠ = ) ގأ م  <(ٯ، °٦٥

  

  الرسم الصحيح للتمرين هو: 

  )أ 

  
 

  
  
 
  )ب 

  
  
  
  
  

 

  )ج 

  
  
  
    
 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٦رقم 

 صف اإلطارو  الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 
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 و
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اإلطار

 

   )د 
         

  
  

 

  

٦ 

 فى الشكل المقابل  )٣

  ، °٢٨ = )ގجـ م  <(ٯ، }م{= ب ھـ  ∩ ގأ 
  ،°١١٥ = )ب م جـ <(ٯ

     )أ م ھـ <(ٯأوجد 
 

 

 المعطى فى التمرين هو: 

 °٢٨ = )ގجـ م  <(ٯ، }م  {= ب ھـ  ∩ ގأ  )أ 

 = ) ގجـ م  <(ٯ، } م {= ب ھـ  ∩ ގأ   )ب 
  °١١٥ = )ب م جـ <(ٯ، °٢٨

 = )ب م جـ  <(ٯ، }م  {= ب ھـ  ∩ ގأ  )ج 
١١٥° 

  °١١٥ = )ب م جـ  <(ٯ ،°٢٨ = ) ގجـ م  <(ٯ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٧رقم 

٧ 

 ل المقابل فى الشك )٤

  ،م ھـ  م جـ 
   ،°٤٠ = )ގھـ م <(ٯ

   ،°٧٠ = )أ م ب <(ٯ
  ، أثبت أن °١٤٠ = )أ م ھـ <(ٯ

     )ب م جـ <(ٯعلى استقامة واحدة، ثم أوجد  ގم ، م أ 
 المطلوب فى التمرين هو:   

   )ب م جـ <(ٯإيجاد  )أ 
 °٩٠ = )جـ م ھـ <(ٯ إثبات أن )ب 

 استقامة واحدةعلى  ގم ، م أ    إثبات أن )ج 

  أ ، ج معا  )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٨رقم 

٨ 

 فى الشكل المقابل  )٥

   ،) م ب ގ <( ينصفم و   ،}م{= ھـ  ގ ∩أ ب 

  ) و م ب <(ٯأوجد  ،°١١٠ ) =أ م ھـ  <(ٯ

 

هور تدريجى للنص ظ
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

 . 
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 ھـ
. 
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٢٤٦ 



اإلطار

 

  
  
  

  

 المعطى فى التمرين هو: 
  

   °١١٠ = )أ م ھـ  <(ٯ ،}م{= ھـ  ގ ∩أ ب   )أ 
  °١١٠ = )أ م ھـ <(ٯ ،)م ب  ގ<( ينصفم و  )ب 
، )م ب ގ <( ينصفم و  ،} م {=ھـ  ގ ∩أ ب   )ج 

  °١١٠ = )أ م ھـ  <(ٯ
 )و م ب <(ٯ)= ގو م  <(ٯ ،}م{=ھـ  ގ∩أ ب )د 

 

اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٩رقم 

٩ 

 فى الشكل المقابل  )٦

  ، °١٢٥ = )ب م جـ <(ٯ، } م {=  ގب  ∩أ جـ 
   ،°٩٠ = )أ م ھـ  <(ٯ

  )م ھـ  ގ <(ٯ أوجد
  

  
  

 المطلوب فى التمرين هو إيجاد: 

   )ގأ م  <(ٯ )أ 
   )م ھـ ގ <(ٯ )ب 
  )م جـ ގ <(ٯ )ج 
  )ب م جـ <(ٯ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
 اإلجابة الصحيحة تحسب له

وينتقل تلقائيا لإلطار  درجة
 ١٠رقم 

١٠  

  مقابلفى الشكل ال) ٧
  =  )ب م جـ <(ٯ، ގ م م ھـ
  ،°١١٠=  ) ގ جـ م <(ٯ ،°٨٠
  )أ م ھـ <(ٯ): أ م ب  <(ٯ
  )ب م ھـ <(ٯ،أوجد  ٣:  ٢= 
  

  :المعلومة الزائدة فى التمرين السابق ھى 

 °٨٠) = ب م جـ <(ٯ  )أ 

 °٩٠=  ) ގ ھـ م <(ٯ  )ب 

 °١١٠=  ) ގ جـ م <(ٯ  )ج 

 ٣:  ٢) = أ م ھـ <(ٯ) : أ م ب  <(ٯ )د 

  

ور تدريجى للنص ظه
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
 اإلجابة الصحيحة تحسب له

وينتقل تلقائيا لإلطار  درجة
  ١١رقم 

  ،على استقامة واحدة تقع  ގ،  جـ،  ب،  أ )١  ١١
 

  ظهور تدريجى للنص مع  
 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 
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اإلطار

 

  ،°٥٦) =أ ب ھـ  <(ٯ، }جـ{=  ގب  ∩ص س 
  ، أوجد )ب جـ س  <(ٯ ) =ھـ ب جـ  <(ٯ

   )   جـ ص ގ <(ٯ
 

  الرسم الصحيح للتمرين هو: 

  )أ 

  
  
  
 

  )ب 

  
  
  
  
 

  )ج 

  
  
  
  

  )د 

  
  
   
  

 

 

مراعاة ثبات رأس التمرين، 
فى ( وثبات الرسم الصحيح 

على ) ختيار التلميذ لهحالة ا
الشاشة أثناء االنتقال من 
المعطى للمطلوب للبرهان 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١٢رقم

١٢ 

  المعطى فى التمرين هو: 

   °٥٦) =أ ب ھـ <(ٯ، }جـ {=  ގب  ∩س ص   )أ 
       تقع على استقامة واحدة،  ގ، جـ، ب، أ )ب 

  

  °٥٦) = أ ب ھـ <(ٯ، }جـ  {=  ގب  ∩س ص 

، °٥٦= )أ ب ھـ <(ٯ ،}جـ { = ގب  ∩ س ص )ج 
   )ب جـ س <(ٯ ) =ھـ ب جـ <(ٯ

        تقع على استقامة واحدة،  ގ، جـ، ب، أ )د 
  

،  °٥٦) =أ ب ھـ <(ٯ، }جـ {=  ގب  ∩س ص 
  )ب جـ س  <(ٯ ) =ھـ ب جـ <(ٯ

 

 

ر تدريجى للنص ظهو 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١٣رقم 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 
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اإلطار

١٣ 

  المطلوب فى التمرين هو ايجاد: 

  )جـ ص ގ <(ٯ  )أ 
  )ب جـ س <(ٯ )ب 
  )أ ب ھـ <(ٯ  )ج 
 )ގس جـ  <(ٯ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١٤رقم 

١٤ 

  :البرهان 
   )ھـ ب جـ <(تكمل  )أ ب ھـ <( ∵
  °٥٦) = أ ب ھـ <(ٯ ∵

  ....... =) ھـ ب جـ <(ٯ  ∴    
  °٥٦ - °٩٠ )أ 

   °٢ ÷ °٥٦ )ب 
   °٥٦ - °١٨٠ )ج 
  °٥٦+  °٥٦ )د 

 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١٥رقم 

١٥ 

  ....... =) ھـ ب جـ <(ٯ  ∴    
  °٢٦ )أ 
  °٣٤ )ب 
  °١١٢ )ج 
 °١٢٤ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
ة الصحيحة تحسب له اإلجاب

درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 
 ١٦رقم 

١٦ 

  

  }جـ  {=   ގب  ∩س ص  ∵ 
  بالتقابل بالرأس  )......... <(ٯ = ) ب جـ س <(ٯ ∴ 

  )ھـ ب جـ <(ٯ )أ 
 )جـ ص ގ <(ٯ )ب 

   )أ ب ھـ <(ٯ )ج 
 )ގس جـ  <(ٯ )د 

 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
الصحيحة تحسب له  اإلجابة

درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 
 ١٧رقم 

١٧ 

  ........  =)  ب جـ س <(ٯ ∴     
  °٥٦ )أ 
  °٦٢ )ب 
  °١١٢ )ج 
 °١٢٤ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ١٨رقم 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

٢٤٩ 



اإلطار

١٨ 

 

          ،}م{=  ގم ∩ م جـ ∩ م ب ∩ م أ   اذا كان )٩

 ،)أ م ب <(ٯ٢ = )ب م جـ <(ٯ ،°١١٥  = )م جـ ގ<(ٯ
                ) ގأ م  <(ٯأوجد  ،°٤٨=  )أ م ب  <(ٯ

  

  الرسم الصحيح للتمرين هو: 
  

  )أ 

  
  
  
  
  )ب 

  
  
  
  

  )ج 

  
  
  
  

 

  )د 

  
  
  

  

 

ظهور تدريجى للنص مع 
مراعاة ثبات رأس التمرين، 

فى ( وثبات الرسم الصحيح 
على ) حالة اختيار التلميذ له

الشاشة أثناء االنتقال من 
المعطى للمطلوب للبرهان 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
ه اإلجابة الصحيحة تحسب ل

درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 
 ١٩رقم 

١٩ 

  المعطى فى التمرين هو: 

=  ) أ م ب <(ٯ ،) أ م ب <(ٯ٢ =) ب م جـ< (ٯ )أ 

 °١١٥=  )م جـ ގ <(ٯ، °٤٨

= ) أ م ب <(ٯ،}م {= ގم ∩ م جـ ∩ م ب ∩ م أ  )ب 

  °١١٥=  )م جـ  ގ <(ٯ، °٤٨
 )أ م ب <(ٯ، }م {=  ގم ∩ م جـ ∩ م ب ∩ م أ  )ج 

 =) ب م جـ< (ٯ، °١١٥=  ) م جـ ގ <(ٯ، °٤٨= 
 )أ م ب <(ٯ٢

 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٠رقم 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 
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اإلطار
°١١٥ = )م جـ ގ <(ٯ، °٤٨=  )أ م ب <(ٯ  )د   

    

٢٠ 

   المطلوب فى التمرين هو ايجاد: 

  )ب م جـ  <(ٯ )أ 
  )م جـ  ގ <(ٯ )ب 
  )أ م جـ  <(ٯ )ج 
 ) ގأ م  <(ٯ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢١رقم 

٢١ 

  :البرهان 
  )م ب  أ <(ٯ٢ =) ب م جـ < (ٯ  ∵
  °٤٨=  )أ م ب  <(ٯ  ∵

  ........  =) ب م جـ  <(ٯ  ∴   
  ٢+  °٤٨ )أ 

   °٤٨ x °٤٨ )ب 
   ٢ ÷ °٤٨ )ج 
 ٢ x °٤٨ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٢رقم 

٢٢ 

  ........ =) ب م جـ  <(ٯ  ∴   
  °٢٤ )أ 
  °٩٦ )ب 
  °٥٠ )ج 
 °٤٨ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٣رقم 

٢٣ 

مجمـــــــوع قياســـــــات الزوايـــــــا المتجمعـــــــة حـــــــول نقطـــــــة   ∵
=٣٦٠°    

  ........ =)  ގأ م  <(ٯ  ∴  
 )°١١٥+  °٤٨( - °٣٦٠ )أ 

 °١١٥+  °٩٦+  °٤٨ )ب 

  )°١١٥+  °٩٦+  °٤٨( - °٣٦٠ )ج 

 )°١١٥+  °٩٦( - °٣٦٠ )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٤رقم 

٢٤ 

  ........ =)  ގأ م  <(ٯ  ∴  
  °٢٥٩ )أ 
  °١٩٧ )ب 
  °١٦٣ )ج 

 

 

ظهور تدريجى للنص 
جابة ويختار التلميذ اإل

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

٢٥١ 



اإلطار

  
 °١٠١ )د 

 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

  ٢٥رقم 

٢٥ 

 فى الشكل المقابل  )١٠

  ، °٧٠= )جـ و ގ<(ٯ ،}جـ{= ھـ  ގ ∩أ ب 
  أثبت أن  ،°٥٠=  )و جـ ب <(ٯ

   °١٢٠= ) جـ ھـ أ <(ٯ

  
  

  
  °١٢٠ =)أ جـ ھـ <(ٯ رتب الخطوات التالية إلثبات أن

  :البرهان
  }جـ {= ھـ  ގ ∩أ ب   ∵ )١
٣( ٯ)> بالتقابل بالرأس  )أ جـ ھـ <(ٯ =) جـ ب ގ  
و جـ  <(ٯ+ ) جـ و ގ <(ٯ =) جـ ب ގ<(ٯ ∵)٥

  ) ب
٤( ٯ)>  ١٢٠ =) أ جـ ھـ°   
٢( ٯ)> ١٢٠ = °٥٠+  °٧٠ =) جـ ب  ގ°   
   

  :الترتيب الصحيح للخطوات السابقة هو
 )  ٢،  ٣،  ٥،  ١،  ٤(  )أ 

 )  ٤،  ٣،  ١،  ٢،  ٥(  )ب 

 )٢،  ٥،  ١،  ٤،  ٣(   )ج 

 )  ٥،  ٣،  ٢،  ٤،  ١(  )د 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٦ رقم

٢٦  

  فى الشكل المقابل )١١
  ،°٣٥ = )أ م ب  <(ٯ
  ،°٧٠ = )ب م جـ <(ٯ
  ،°١٣٥ = ) ގأ م  <(ٯ

  )م ھـ ގ <(ٯ، أوجد )ގجـ م  <(ينصف  م ھـ
  

  )م ھـ ގ <(ٯ  رتب الخطوات التالية إليجاد

  البرهان 
  ) ގجـ م  <(ينصف  م ھـ  ∵) ١
٢( ٯ)>  ١٣٥+ °٧٠+  °٣٥(  -°٣٦٠= )ގجـ م°(  

                    =١٢٠=  °٢٤٠ - °٣٦٠°  
٣ ( ٯ)> م ھـ ގ(       =x ٦٠=  °١٢٠° 

   

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٧رقم 

 أ

  .

   .   .
٧٠° 

 جـ ب

.   و

.
 ھـ

 ގ 

٥٠°

٣٥°

١٣٥° 

.

. ھـ . 
 أ 

 ގ
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٧٠° 
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.
*
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١ 
٢
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 م



رقم 
اإلطار

 صف اإلطارو  الجانب المسموع الجانب المرئى

  

ـــــا المتجمعـــــة حـــــول نقطـــــة  ∵)٤ مجمـــــوع قياســـــات الزواي
=٣٦٠°  

  

٥ ( ٯ)> ގجـ م  <(ٯ=       )م ھـ ގ (     
  

  :الترتيب الصحيح للخطوات السابقة هو
 )٥، ٣،١، ٢، ٤(   )أ 

 )٤، ٢، ٣، ٥، ١(  )ب 

 ) ٢، ٥، ٣، ١، ٤(  )ج 

 )٣، ٥، ١، ٢، ٤(  )د 

    

٢٧  

  عزيزى التلميذ: الجزء الثانى
ك بحل المشكالت الهندسـية التاليـة بطريقـة قام أحد زمالئ

ـــار اإلجابـــة  ـــة وعليـــك تصـــحيح الخطـــأ وذلـــك باختي خاطئ
 الصحيحة   

 موسيقى المقدمة

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى ثم مسح  ١٠لمدة 

 تدريجى

٢٨  

 :فى الشكل المقابل )١٢

، °١٠٥=  )أ م و  <(ٯ، }م{=  ގجـ  ∩أ ب  إذا كان
  ،°٢٥=  ) ގب م  <(ٯ

  ) جـ م و <(ٯأوجد 
  
  

 :أجاب أحد التالميذ كما يلى

  أ ب    ∈م   ∵   

        °١٥٥ = °٢٥  - °١٨٠= ) جـ م و  <(ٯ  ∴   
 اإلجابة خطأ ألن:  
  ........ =)  جـ م و <(ٯ 

 °٧٥ = °١٠٥ - °١٨٠ )أ 

 °٨٠ = °٢٥ - °١٠٥ )ب 

 °٥٢.٥ = ٢  °١٠٥ )ج 

  °١٣٠ = °٢٥+  °١٠٥ )د 
 

 

ظهور تدريجى للنص 
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

 ٢٩رقم 

٢٩  

 :فى الشكل المقابل )١٢

  ،°٥٥=  )أ م ھـ <(ٯ،  ގ م  م ھـ
  ،°٥٠) = أ م ب <(ٯ
  ، أوجد °٤٢) = ގجـ م  <(ٯ
 )ب م جـ <(ٯ

ظهور تدريجى للنص  
ويختار التلميذ اإلجابة 

بالضغط عليها وعند اختيار 
اإلجابة الصحيحة تحسب له 
درجة وينتقل تلقائيا لإلطار 

١ 
٢

 أ

   .
  .١٠٥°  

 و

  م  ب

  .
 . 

 ގ

 جـ

٢٥° 
  .

 أ

.

.

   .

٥٥° 

 ب 

 جـ

  م  

.

.

 ھـ

 ގ

٥٠° 

٤٢° 

٢٥٣ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

  

 :أجاب أحد التالميذ كما يلى

   °٣٦٠ =ل نقطة مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حو  ∵
  ) °٤٢+  °٥٥+  °٥٠(  -° ٣٦٠ =) ب م جـ <(ٯ ∴
  °٢١٣=  °١٤٧ -° ٣٦٠ =) ب م جـ <(ٯ ∴

 

 اإلجابة خطأ ألن:  
  ........ =) ب م جـ <(ٯ 

  

 °١٧٨ = ) °٤٢+  °٩٠+  °٥٠(  -° ٣٦٠ )أ 

 °١٤٥ = °٥٥+  °٩٠ )ب 

  °١٣٠ = °٥٠ - °١٨٠ )ج 

°٤٢+  °٩٠+  °٥٥+  °٥٠(  -° ٣٦٠ )د 
  = (١٢٣°  

  ٣٠رقم   

٣٠  
  % ٩٠عزيزى التلميذ لقد حصلت على أقل من 
 لذلك ابدأ فى دراسة الموديول 

عزيزى التلميذ لقد 
حصلت على أقل من 

لذلك ابدأ فى %  ٩٠
 دراسة الموديول

ظهور محتوى اإلطار من 
بعيد وبعد القراءة يختفى مع 
مراعاة تزامن القراءة مع 
 الظهور على الشاشة 

  % ٩٠لى أكثر من عزيزى التلميذ لقد حصلت ع  ٣١
 

عزيزى التلميذ لقد 
حصلت على أكثر من 

٩٠ % 

ظهور محتوى اإلطار من 
بعيد وبعد القراءة يختفى مع 
مراعاة تزامن القراءة مع 

الظهور على الشاشة، وينتقل 
 ١١٢تلقائيا إلى اإلطار رقم 

٣٢  

 األهداف

عزيزى التلميذ بعد االنتهاء من دراسة هذا الموديول 
 :ن قادرا على أنينبغى أن تكو 

 موسيقى المقدمة

يظهر هذا اإلطار عند 
الضغط على األهداف 

ثوانى  ٦ويثبت اإلطار لمدة 
 ثم مسح فورى

٣٣  

  أهداف الموديول
يجب عليك عزيزى التلميذ بعد االنتهاء مـن دراسـة هـذا 

  :الموديول أن
ــا المتجمعــة  )١ تتعــرف علــى العالقــة بــين قياســات الزواي

 . حول نقطة

حــول  قــة بــين قياســات الزوايــا المتجمعــة تطبــق العال )٢
 .نقطة فى حل التمارين

 . تتعرف على مفهوم الزاويتين المتقابلتين بالرأس )٣

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
القائمة الرئيسية أو خروج ثم 

 مسح فورى

 وصف اإلطار وعالجانب المسم الجانب المرئىرقم 

٢٥٤ 



اإلطار

  

 عالقة بين الزاويتين المتقابلتينتتعرف على ال )٤
  .بالرأس

تطبــق العالقــة بـــين الــزاويتين المتقـــابلتين بــالرأس فـــى  )٥
 . حل التمارين

  .الهندسية حدد الرسم الذى يعبر عن المشكلةت )٦

تحدد المعطيات من المعلومات الضرورية الالزمة  )٧
 .لحل المشكلة الهندسية

  

 القائمة الرئيسية             خروج          التالى    

    

٣٤  

 :وتستطيع أيضا أن

 .تحدد المطلوب فى المشكلة الهندسية )٨

تحدد المعلومات الناقصة فى المشكلة الهندسية  )٩
 .والالزمة للحل

تحدد المعلومات الزائدة فى المشكلة الهندسية   )١٠
 .والتى التحتاجها فى للحل

ترتيبها  تضع خطوات حل المشكلة الهندسية فى  )١١
 . المنطقى

تتعرف على أخطاء زمالئك فى حل المشكالت   )١٢
  . الهندسية وتصحح الخطأ فى المكان المناسب

 .تحل المشكلة الهندسية بشكل عام  )١٣
  

 خروج   القائمة الرئيسية          التالى       السابق

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

لى أو الضغط على زر التا
السابق أو القائمة الرئيسية 
 أو خروج ثم مسح فورى

٣٥  

  :مبررات دراسة الموديول الرابع
تعلمنـا فـى الموديـول الســابق بعـض العالقـات بـين الزوايــا 

) المتكـــاملتين ،المتتـــامتين ،المتجـــاورتين (وهـــى الـــزاويتين 
وفى هذا الموديول سوف نتناول نوعا آخر مـن العالقـات 

متجمعــة حــول نقطــة والزاويتــان المتقابلتــان وهــى الزوايــا ال
بـــالرأس، لنكـــون بـــذلك قـــد تعرضـــنا لجميـــع العالقـــات بـــين 
الزوايـــــا ونكـــــون أتممنـــــا دراســـــة وحـــــدة مفـــــاهيم وتعـــــاريف 
 هندسية، وأيضا نكون قد تمكنا مـن اسـتخدام موضـوعات

  .المختلفة الوحدة فى حل المشكالت الهندسية
  

  خروج     الرئيسية  القائمة       التالى       السابق

تعلمنـــــــا فـــــــى الموديـــــــول 
السابق بعض العالقـات 
بــــــــــــين الزوايــــــــــــا وهــــــــــــى 

ــــزاويتين   المتجــــاورتين(ال
 ،المتتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتين، 

هــــذا  وفــــى) المتكــــاملتين
الموديــول ســوف نتنــاول 
نوعا آخر من العالقـات 
وهــــى الزوايــــا المتجمعــــة 
حـــــول نقطـــــة والزاويتـــــان 

 المتقابلتان 

ظهور تدريجى للنص متزامنا 
ظهور الصوت وتثبيت مع 

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق أو 
 القائمة الرئيسية أو خروج

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

٢٥٥ 



اإلطار

  

بالرأس، لنكون بـذلك قـد   
تعرضــــــــــــــــــــنا لجميــــــــــــــــــــع 
العالقــــــات بــــــين الزوايــــــا 
ــــــا دراســــــة  ونكــــــون أتممن
وحـــدة مفـــاهيم وتعـــاريف 

كــــون هندســــية، وأيضــــا ن
قـــد تمكنـــا مـــن اســـتخدام 
موضــوعات الوحــدة فــى 
حــــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــــكالت 

  .الهندسية المختلفة

  

٣٦  
  الوحدة الرابعة
 الدرس األول

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
ثوانى  ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثم مسح فورى

٣٧  

  : الزوايا المتجمعة حول نقطة
  فى الشكل 

  
  

  

  تسمى الزوايا
  )م أ  ގ <(، )ގجـ م  <( ،)ب م جـ <(، )أ م ب <(

  مزوايا متجمعة حول النقطة 
  
  

 القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق

عة حول الزوايا المتجم
فى الشكل : نقطة

، م ب،  م أ نالحظ أن
أشعة لها   ގم ،  م جـ

نفس نقطة البداية م، 
   لذلك تسمى الزوايا

  )ـج ب م <(،)أ م ب <(
  )م أ ގ <( ،)ގجـ م  <(

زوايا متجمعة حول 
  مالنقطة 

دخول الرسم بالبيانات، ثم 
متزامنا  ظهور تدريجى للنص

، مع توقيت ظهور الصوت
وعند قراءة كل شعاع يومض 

الشعاع على الرسم مع 
 مراعاة اختالف لون األشعة

٣٨  

  :قاعدة 
  
  
 

مجمـــوع قياســـات الزوايـــا 
المتجمعـــــة حـــــول نقطـــــة 

 °٣٦٠يساوى 

 

متزامنا  ظهور تدريجى للنص
 مع توقيت ظهور الصوت،

 ١٠وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثوانى ثم مسح تدريجى

٣٩  

  اذا كان :ففى الشكل
 

  

   }م {=  ގ م ⋂م جـ  ⋂م ب  ⋂م أ 

  :فان
  
 

  فى الشكل إذا كان
 ⋂م جـ  ⋂م ب  ⋂م أ
  :، فان}م  {=  ގ م
  +) أ م ب <(ٯ

  ) +ب م جـ <(ٯ

 )+ގجـ م  <(ٯ

دخول الرسم بالبيانات، ثم 
متزامنا  ظهور تدريجى للنص

، مع توقيت ظهور الصوت
مع مراعاة اختالف لون 

 األشعة

.

.
 ب أ . 

 جـ
 ގ

  .

مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة 
 °٣٦٠يساوى 

.
    .

 م

 جـ

 ގ 

٢٥٦ 

 م

  .

 أ
 ب

 .



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

  
  ) + ގجـ م  <(ٯ ) +ب م جـ <(ٯ + )أ م ب <(ٯ

  °٣٦٠ =)  م أ ގ <(ٯ
  

  لقائمة الرئيسية      خروجا       التالى       السابق

  °٣٦٠ =)  م أ ގ<(ٯ
  

٤٠  

  فى الشكل  :مثال
  ،°١٣٠ =) أ ب ھـ <(ٯإذا كان 

  :فان، °٩٠=  )ގأ ب  <(ٯ
  

  )°٩٠+ °١٣٠( - °٣٦٠ = )ب ھـ ގ <(ٯ
   °٢٢٠ - °٣٦٠ =) ب ھـ ގ <(ٯ
  °١٤٠=  )ب ھـ ގ <(ٯ
  
  

 خروجالقائمة الرئيسية              التالى      السابق

فى الشكل اذا كان 
 ،°١٣٠= )أ ب ھـ <(ٯ
  °٩٠= )ގأ ب  <(ٯ

 = )ب ھـ ގ <(ٯفان 
٩٠+ °١٣٠(- °٣٦٠° (

 =٢٢٠ - °٣٦٠° = 
١٤٠°  

  
 

يكون هناك ظهور للشكل 
من اليسار، ثم نزول 

البيانات عليه، ثم ظهور 
  متزامنا مع  تدريجى للنص

، توقيت ظهور الصوت
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

ى زر التالى أو الضغط عل
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٤١  

  صحيحا باستخدام الفأرة    اهاختر ماتر  :تدريب
  كان فى الشكل إذا

  ،°١٠٠) = أ م ب <(ٯ
   :  فان ،°١٢٠) = أ م جـ <(ٯ
  ........ =) ب م جـ  <(ٯ

 °١٢٠ )أ 

 °١٤٠  )ب 

 °٢٢٠ )ج 

      °٣٦٠ )د 
  

 لقائمة الرئيسية       خروجا       السابق    التالى  

ــــدريب  اختــــر مــــاتراه  :ت
  صحيحا باستخدام الفأرة

  كان فى الشكل إذا

  ،°١٠٠) = أ م ب <(ٯ
، °١٢٠) = أ م جـ <(ٯ
 =) ب م جـ  <(ٯ فان

........ 

متزامنا  ظهور تدريجى للنص
 مع توقيت ظهور الصوت،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
قائمة الرئيسية السابق أو ال

 أو خروج

٤٢    
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٤٣  x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) رةصوت وصو (

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

 ھـ

.

؟  أ

 ގ

.

.
١٣٠° 

    .  جـ   

 أ
.

 .

١٠٠°

١٢٠°
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رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٤٤  
  الوحدة الرابعة
 الدرس الثانى

 موسيقى المقدمة

ظهور تدريجى للنص 
ثوانى  ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثم مسح فورى

٤٥ 

  : ان بالرأسالزاويتان المتقابلت
  

  

  متقابلتان بالرأس  ٣،  ١الزاويتان 
  وكذلك

  متقابلتان بالرأس  ٤،  ٢الزاويتان 
   

      

  

 القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق

عندما يتقاطع 
 ،أ ب مستقيمان مثل 

فانه ينتج عن  ގجـ 
تقاطعهما أربع زوايا 
  كما بالشكل ونقول 

  

 ٣،  ١الزاويتان 
متقابلتان بالرأس، 
 ٤، ٢وكذلك الزاويتان 
 متقابلتان بالرأس

دخول الرسم بالبيانات، ثم 
متزامنا  ظهور تدريجى للنص
، الصوت مع توقيت ظهور

وتثبيت اإلطار حتى يتم 
الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٤٦ 

   بلتان بالرأسالزاويتان المتقا :تعريف
  هما زاويتان مشتركتان فى الرأس"

  وكل من ضلعى احداهما على استقامة
  " واحدة مع ضلع من ضلعى اآلخر 

  
  
  

 القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق

الزاويتـــــــــــــــان : تعريـــــــــــــــف
  المتقابلتان بالرأس 

همــا زاويتــان مشــتركتان "
فــــــى الــــــرأس وكــــــل مــــــن 

ــــى ضــــلعى احــــداهم ا عل
اســـــــــتقامة واحـــــــــدة مـــــــــع 
ضــــــــــلع مــــــــــن ضــــــــــلعى 

 " اآلخر 

دخول الرسم بالبيانات، ثم 
متزامنا  ظهور تدريجى للنص

، مع توقيت ظهور الصوت
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية أو 

  خروج

٤٧ 

  :قاعدة
  
  
  
  

 خروج     القائمة الرئيسية         التالى      السابق

اذا تقـــــــــاطع مســـــــــتقيمان 
ــــــــــــان كــــــــــــل زاويتــــــــــــين  ف
متقـــــــــــــــــابلتين بـــــــــــــــــالرأس 
ـــان متســـاويتين فـــى  تكون

 القياس

متزامنا  ظهور تدريجى للنص
 مع توقيت ظهور الصوت،
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٤٨ 

    ذا كانإ ففى الشكل
  ،}م{ = ގجـ  ∩ أ ب
  :فان
  
  بالتقابل بالرأس  ) ގب م  <(ٯ =) أ م جـ <(ٯ

  وكذلك
 

   ذا كانإ ففى الشكل

  ،}م{=ގجـ ∩ أ ب
  =) أ م جـ <(ٯ فان

بالتقابل  )ގب م  <(ٯ
  بالرأس، وكذلك

   =) جـ م ب <(ٯ
 

دخول الرسم بالبيانات، ثم 
متزامنا  ظهور تدريجى للنص
  مع توقيت
وتثبيت ، ظهور الصوت

إلطار حتى يتم الضغط على ا
 زر التالى أو السابق أو 
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  بالتقابل بالرأس   ) ގأ م  <(ٯ =) جـ م ب <(ٯ
  

  القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق

بالتقابل  ) ގأ م  <(ٯ
  بالرأس

  
  القائمة الرئيسية أو خروج

٤٩ 

   اذا كان فى الشكل :مثال
  ،}م{= ގجـ  ∩أ ب 
  ،°١٢٥=  )جـ م ب <(ٯ

  فان 
  بالتقابل بالرأس °١٢٥=  ) ގأ م  <(ٯ

                
  
  

  

 القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق

  فى الشكل إذا كان 
  ، }م{= ގجـ  ∩أ ب 

= )جـ م ب <(ٯ

  ، فان °١٢٥

 °١٢٥) = ގأ م  <(ٯ
  بالتقابل بالرأس

 

يكون هناك ظهور للشكل 
من اليسار، ثم نزول 

البيانات عليه، ثم ظهور 
متزامنا مع  تدريجى للنص

توقيت ظهور الصوت، 
وتثبيت اإلطار حتى يتم 

الضغط على زر التالى أو 
السابق أو القائمة الرئيسية 

 أو خروج

٥٠ 

  :١مثال 
  ،}م  {= م ل  ∩م ع ∩ م ص ∩ م س اذا كان 

  ،°١٠٠= ) ص م ع <(ٯ، °٥٠=  )س م ص <(ٯ
  .ارسم شكال يوضح التمرين ،°٩٠=  )س م ل < (ٯ

  

   الرسم الصحيح للتمرين هو:  
  
  
  
  
  

  

 القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق

  اذا كان  :١مثال 
  

 م ع ∩م ص  ∩م س 

   ،}م  {= م ل ∩ 

=  )س م ص <(ٯ

)  ص م ع <(ٯ، °٥٠
 =١٠٠°،   
، °٩٠=  )س م ل< (ٯ

ارسم شكال يوضح 
الرسم الذى ، التمرين
التمرين السابق  يوضح
  كما يلى

 

ظهور تدريجى للنص متزامنا 
مع الصوت ثم دخول الرسم 
من اليسار وتثبيت اإلطار 
حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

 الرئيسية أو خروج

٥١  

  : ٢مثال 
م ب  ،°٣٥= ) جـ أ م <(ٯ، }م{ = ގجـ  ⋂أ ب 

  .، ارسم شكال يوضح التمرين)م ھـ ގ <(ينصف 
  

  الرسم الصحيح للتمرين هو:  
  
  
  
  

   القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق
 

  : ٢مثال 
  

  ، }م{=  ގجـ  ⋂أ ب 

  ،°٣٥=  )أ م جـ <(ٯ
م  ގ <(ينصف ب   م

، ارسم شكال )ھـ
الرسم  ،يوضح التمرين
التمرين  الذى يوضح

  السابق كما يلى

 

ظهور تدريجى للنص متزامنا 
مع الصوت ثم دخول الرسم 
من اليسار وتثبيت اإلطار 
حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

 الرئيسية أو خروج
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٥٢  

  : ٣مثال 
م جـ   ،°٥٠= ) م ھـ ގ <(ٯ ،}م{= ھـ ب  ⋂ ގأ 

  .، ارسم شكال يوضح التمرين)ގب م  <(ينصف 
  

  الرسم الصحيح للتمرين هو: 

  
  

  
  
  

 خروج   القائمة الرئيسية         التالى        السابق

  : ٣مثال 
  ،}م{= ھـ ب  ⋂ ގأ 

 ،°٥٠= ) ھـ م ގ<(ٯ
  ينصف م جـ  

، ارسم ) ގب م  <(
 .شكال يوضح التمرين

 الرسم الذى يوضح
التمرين السابق كما 

  يلى
 

ظهور تدريجى للنص متزامنا 
مع الصوت ثم دخول الرسم 
من اليسار وتثبيت اإلطار 
حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 

 الرئيسية أو خروج

٥٣ 

  تلميذواآلن عزيزى ال
اذا تعلمــت كيــف ترســم شــكل تخطيطــى يعبــرعن المشــكلة 

 .الهندسية ، اختر ما تراه صحيحا مستخدما الفأرة 

+ موســــــــــيقى المقدمـــــــــــة 
واآلن عزيزى التلميذ اذا 
تعلمــــــــت كيــــــــف ترســــــــم 

تخطيطى يعبـرعن  شكل
، المشــــــــــــكلة الهندســــــــــــية

اختـــر مـــا تـــراه صـــحيحا 
  .مستخدما الفأرة 

ظهور محتويات اإلطار مع 
ن ثم االختفاء بعد الدورا

 .القراءة

 موسيقى المقدمة تدريبات ٥٤

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

٥٥ 

  : ١تمرين 
  

  ،}م{=  ގم ∩ م جـ ∩ م ب ∩ م أ إذا كان 
  ، °١٠٠=  )ب م جـ <(ٯ، °٤٠=   )أ م ب  <(ٯ

    ) ގجـ م  <(ٯ، أوجد °٩٠=  ) ގأ م < (ٯ
  

  لصحيح للتمرين هو الرسم ا :  
   )أ 

  
  
  
  
 

 موسيقى   

 ثم ظهور تدريجى للنص،
لرسم من اليسار، مع ا دخول

مراعاة تثبيت اإلطار 
إلجابة الصحيحة الختيار ا

األزرار  أو الضغط على أحد
  الموجودة فى نهاية اإلطار 

 

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 

  أ
.

.

 ب

١٠٠° 

.

ގ.
 جـ

  م   

٤٠° 

 أ 

. 

.

.  ھـ
 م

 جـ

  ގ
 .

    
. ب

* * 
٥٠° 

٢٦٠ 



اإلطار

  

   )ب 
  
  
  

  
 

 

  )ج 

  
  
  
  

  
   )د 
  
  
  
  
  

  

 القائمة الرئيسية     خروج       التالى        السابق

  

  

٥٦  
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ظهور عالمة 

 لبعيد لألمام الخلف ا

٥٧ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٥٨ 

  : ٢تمرين 
ب جـ   ،°٤٠= )  ގأ ب  <(ٯ، }ب { =ھـ  ގ ⋂جـ أ 

  .)ب و ގ<(ٯ، أوجد )ھـ ب و  <(ينصف 
  

  الرسم الصحيح للتمرين هو: 

  

 موسيقى 

ظهور تدريجى للنص، ثم 
الرسم من اليسار، مع  دخول

مراعاة تثبيت اإلطار  
  الختيار اإلجابة الصحيحة

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئىرقم 
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 القائمة الرئيسية     خروج       التالى        السابق

  

أو الضغط على أحد األزرار 
  الموجودة فى نهاية اإلطار

٥٩   
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ة ظهور عالم

 الخلف البعيد لألمام 

٦٠  x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام
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٦١ 

 ى الشكل المقابل ف :١مثال 

  ،} م {= أ جـ  ∩ ގب 
  ،°١٥٠ = )ب م جـ <(ٯ
  ،°٨٠ = )م ھـ ގ <(ٯ

  )أ م ھـ  <(ٯأوجد 
  

  

   المعطى فى التمرين السابق هو: 

  ،°١٥٠ = )ب م جـ <(ٯ ،} م {= أ جـ  ∩ ގب     
  °٨٠ = )م ھـ ގ <(ٯ    

  

  إيجادالمطلوب فى التمرين السابق هو:  
  )  م ھـأ  <(ٯ    

  

 القائمة الرئيسية       خروج      السابق    التالى   

 موسيقى 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

ظهور تدريجى لباقى 
محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
  القائمة الرئيسية    

 أو خروج

٦٢ 

 المقابل فى الشكل  :٢مثال 

 = )أ م ب <(ٯ ،°٤٠= )ގھـ م  <(ٯ، م ھـ  م جـ 
على  ގم ، م أ ، أثبت أن °١٤٠ = ) أ م ھـ <(ٯ ،°٧٠

   )ب م جـ <(ٯواحدة، ثم أوجد  استقامة

  
  
  
  

  

   المعطى فى التمرين السابق هو: 

 = )أ م ب  <(ٯ ،°٤٠ = ) ގھـ م  <(ٯ، م ھـ  م جـ  
  °١٤٠ = )أ م ھـ <(ٯ ،°٧٠

  

 المطلوب فى التمرين السابق هو:  
  على استقامة ގم ، م أ إثبات أن  ) ١  
  )  ب م جـ <(ٯ  إيجاد) ٢   

  

  القائمة الرئيسية      خروج       التالى       السابق

  موسيقى 
  

  
  
  
 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

ظهور تدريجى لباقى 
  اإلطار، وتثبيت محتويات 

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق أو 

  القائمة الرئيسية    
 أو خروج

٦٢ 

  فى الشكل المقابل :٣مثال 
  ، ) ގجـ م  <(ينصف  م ھـ ،}م  { =ب جـ ∩  ގأ 
   )ގھـ م  <(ٯأوجد ، °٨٠= ) أ م ب <(ٯ
  

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ن، ثم ورأس المثال من اليمي

ظهور تدريجى لباقى 
 محتويات اإلطار، وتثبيت 

.
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  المعطى فى التمرين السابق هو: 

  ،) ގجـ م  <(ينصف  م ھـ  ،}م  { =ب جـ ∩  ގأ     
  °٨٠= ) أ م ب  <(ٯ  

  

  ايجادالمطلوب فى التمرين السابق هو:  
  ) ގھـ م  <(ٯ     

  

    خروج     القائمة الرئيسية        السابق التالى      

 موسيقى

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق أو 

  القائمة الرئيسية    
 أو خروج

٦٣  

  واآلن عزيزى التلميذ
اذا تعلمــت كيــف تحــدد المعطــى والمطلــوب فــى المشــكلة 

 .ما تراه صحيحا مستخدما الفأرة  الهندسية، اختر

+ موسيقى المقدمة 
واآلن عزيزى التلميذ اذا 

تعلمت كيف تحدد 
المعطى والمطلوب فى 

المشكلة الهندسية، 
اختر ما تراه صحيحا 

 مستخدما الفأرة 

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 .القراءة

 موسيقى المقدمة تدريبات  ٦٤

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

٦٥  

  :فى الشكل المقابل) ١
  ،°١٢٠= ) أ و ب  <(ٯ
  ،°٧٥= ) ب و جـ <(ٯ
  ،°٤٥= ) ގجـ و  <(ٯ

  ،)ގأ و  <(ينصف  و ھـ
  على استقامة واحدة و ب، و ھـ أثبت أن 

   
 المعـطى فى التمرين السابق هو: 

، °٧٥= ) ب و جـ <(ٯ، °١٢٠= ) أ و ب  <(ٯ  )أ 
على استقامة  و ب، و ھـ  ،°٤٥= ) ގجـ و  <(ٯ

 واحدة

  

  موسيقى 

 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 هاية اإلطار   ن

 ب

 ھـ

 أ
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 ،°٤٥ = ) ގجـ و  <(ٯ ،°١٢٠= ) أ و ب <(ٯ  )ب 
 )ގأ و  <(ينصف  و ھـ، °٧٥= ) ب و جـ <(ٯ

 ،°٤٥= ) ގجـ و  <(ٯ ،°١٢٠= ) أ و ب  <(ٯ  )ج 
 )  ގھـ و  <(ٯ= ) أ و ھـ <(ٯ

، °٧٥= ) ب و جـ <(ٯ، °١٢٠= ) أ و ب  <(ٯ )د 
  °٤٥= ) ގجـ و  <(ٯ

  

    خروج    القائمة الرئيسية         السابق  التالى     

 

 

٦٦   
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٦٧  x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٦٨  

  :فى الشكل المقابل) ٢
  ،°١٢٠= ) أ و ب  <(ٯ
  ،°٧٥= ) ب و جـ <(ٯ
  ،°٤٥= ) ގجـ و  <(ٯ

  ،)ގو أ  <(ينصف  و ھـ
  على استقامة واحدة  و ب، و ھـ أثبت أن 

  

 المطلوب فى التمرين السابق هو:  
 )ގأ و  <(ينصف و ھـ  إثبات أن  )أ 

 )أ و ھـ <(ٯايجاد  )ب 

  على استقامة واحدة و ب، و ھـ  إثبات أن )ج 
 )ގأ و  <( إيجاد ٯ )د 

  

    القائمة الرئيسية     خروج       التالى        السابق

  
  موسيقى 

 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 نهاية اإلطار   

  
  فى الشكل المقابل) ٣

  ،)ص م ع <(ينصف  م ن ،}م  {=  ع ل∩ س ص
 

  موسيقى
سم من اليسار دخول الر 

  ورأس التمرين من اليمين،

.
*  أ  

. 
  جـ

ގ

*

 ھـ

. ب

٧٥° ١٢٠° 

.

٢٦٥ 

.
°٤٥ و



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٧٠ 

  أوجد، °١٣٠=  )س م ل <(ٯ
   )ل م ن <(ٯ
  
  

  
 المعطى فى التمرين السابق هو:  
 °١٣٠=  )س م ل  <(ٯ، }م{ = ع ل ∩ س ص  )أ 
 )س م ل <(ٯ ،)ن م ص <(ٯ=  ) ن م ع <(ٯ )ب 

 =١٣٠°  

، °١٣٠=  )س م ل <(ٯ ،}م{= ع ل ∩س ص  )ج 
 )ص م ل <(ٯ) = س م ع <(ٯ

 ،°١٣٠=  ) س م ل <(ٯ ،}م{ = ع ل∩س ص )د 
 ) ص م ع  <(ينصف   م  ن

  

    خروج     القائمة الرئيسية       التالى        السابق

   
 

ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 

اإلجابة  اإلطار الختيار
الصحيحة أو الضغط على 

 أحد األزرار الموجودة 

 فى نهاية اإلطار   

٧١  
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٧٢ x 
صوت يدل على 

طئة وهو االجابة الخا
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٧٣ 

  فى الشكل المقابل) ٤
  ،}م  {=  ع ل∩ س ص
  ،)ص م ع <(ينصف  م ن
  ، °١٣٠=  )س م ل <(ٯ

   )ل م ن <(ٯأوجد 
  

  ى التمرين السابق هو ايجاد المطلوب ف:  
  )ل م ص <(ٯ  )أ 

  )س م ع <(ٯ  )ب 

  موسيقى 

 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 نهاية اإلطار   

.

.

.
 ل  

 ع

١٣٠° 

 م

 ن
.

**

 س

.

 ل  

 ع

١٣٠° 

*
 .

 س

 ص

.

 م

 ن
.

*
.

.  ص

٢٦٦ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع المرئى الجانب

  
   )س م ل <(ٯ )ج 
  )ل م ن <(ٯ )د 

  

    القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق
    

٧٤   
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٧٥  x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٧٦ 

  :فى الشكل المقابل) ٥
  

  ،}م  {=  ب و∩  ގأ 
  ،°٥٠=  )م و ގ <(ٯ
  ،°٤٠=  )أ م ھـ <(ٯ
  ،°٨٠=  )ގجـ م  <(ٯ

   )ب م ھـ <(ٯ، أوجد )أ م جـ <( ينصفم ب 
  

  المعطى فى التمرين السابق هو:  
 ،°٥٠=  )م و  ގ <(ٯ ،}م  {=  ب و∩  ގأ   )أ 

  )أ م جـ <( ينصفم ب  ،°٨٠=  )ގجـ م  <(ٯ    
  

 ، °٤٠=  )أ م ھـ  <(ٯ ،}م  {=  ب و∩  ގأ  )ب 

 °٨٠=  )ގجـ م  <(ٯ ،°٥٠=  )م و  ގ <(ٯ
  

 ،°٥٠=  )م و  ގ <(ٯ ، °٤٠=  )أ م ھـ <(ٯ  )ج 
 )ب م جـ <(ٯ=  )أ م ب <(ٯ ،°٨٠=  )ގجـ م  <(ٯ

  

 ،°٤٠=  )أ م ھـ <(ٯ ،}م  {=  ب و∩  ގأ  )د 

م ب  ،°٨٠=  )ގجـ م  <(ٯ ،°٥٠=  )م و  ގ <(ٯ

  )أ م جـ <( ينصف
   

    خروج      القائمة الرئيسية       السابق  التالى     

  موسيقى 

 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 نهاية اإلطار   

.

  جـ

 م

 و

.

٥٠° 

 .

أ

 ھـ

 ب

.
٤٠° 

٨٠° . **

٢٦٧ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٧٧   
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٧٨  x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

طئة تتمثل فى باإلجابة الخا
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٧٩  

  :فى الشكل المقابل) ٦
  

  ،}م  {=  ب و∩  ގأ 
  ،°٥٠=  )م و ގ <(ٯ
  ،°٤٠=  )أ م ھـ <(ٯ
  ،°٨٠=  )ގجـ م  <(ٯ

     )ب م ھـ <(ٯ، أوجد )أ م جـ <( ينصفم ب 
  

   المطلوب فى التمرين هو ايجاد: 

  )ب م ھـ <(ٯ )أ 

 )ب م جـ <(ٯ  )ب 

 )أ م و <(ٯ )ج 

  )ގب م  <(ٯ )د 
  

    القائمة الرئيسية      خروج        التالى      السابق

موسيقى فى لحظات 
انتظار اإلجابة من 

دخول الرسم من اليسار   التلميذ
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 

اإلجابة  اإلطار الختيار
الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 نهاية اإلطار   

٨٠  
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٨١ x 
صوت يدل على 

ئة وهو االجابة الخاط
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

.

  جـ

 م

 و

.

٥٠° 

 .

أ

 ھـ

 ب

.
٤٠° 

٨٠°
. **

 .ގ

٢٦٨ 



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٨٢  

  فى الشكل المقابل :١مثال 
  =  )ب م جـ <(ٯ، ގ م م ھـ 
  ،°١١٠=  ) ގ جـ م <(ٯ ،°٨٠
  )أ م ھـ <(ٯ) : أ م ب  <(ٯ
  )ب م ھـ <(ٯ،أوجد  ٣:  ٢= 

                                                      
  :المعلومة الزائدة فى التمرين السابق ھى 

  ٣:  ٢) = أ م ھـ <(ٯ) : أ م ب  <(ٯ
  

 جالقائمة الرئيسية      خرو       السابق      التالى  

  

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

ظهور تدريجى لباقى 
محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
  القائمة الرئيسية    

  أو خروج

٨٣  

  فى الشكل المقابل :٢مثال 
  ، }م{=  ގ حـ ∩ أ ب
  ،°١٣٥=  )ب  جـ م <(ٯ

   ) ގ ھـ م <(ٯأوجد 
  

                                                        

  :المعلومة الناقصة والالزمة لحل التمرين السابق ھى 

  )أ م ھـ  <(معرفة  ٯ
  

 خروج    القائمة الرئيسية         السابق    التالى   

  

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

يجى لباقى ظهور تدر 
محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
  القائمة الرئيسية    

  أو خروج

 موسيقى المقدمة تدريبات  ٨٤

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

٨٥  

  فى الشكل المقابل) ١
  °١٣٠= )ގ أ م <(ٯ، م ب م أ 

  ) ގ جـ م <(ٯأوجد 

  
  

                                                          

المعلومة الناقصة والالزمة لحل التمرين السابق ھى 
  :معرفة 

  ) ގ ب م <(ٯ )أ 
  )ب  أ م <(ٯ )ب 
  ) ގ أ م <(ٯ )ج 
 )ب م جـ  <(ٯ )د 

  

 القائمة الرئيسية     خروج       التالى        السابق

  موسيقى

لرسم من اليسار دخول ا
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

  نهاية اإلطار   

      .

.  

. 

 م  

 ب

٨٠°

 م
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 ؟  أ
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 جـ
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رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع الجانب المرئى

٨٦    
صوت يدل على 
هو االجابة الصحيحة و 

  أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ظهور عالمة 

  الخلف البعيد لألمام

٨٧  x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة  وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x  (ظهور عالمة 

 خلف البعيد لألمام ال

٨٨  

  فى الشكل المقابل) ٢
  ،}م  { =ب جـ ∩  ގأ 

  ، )ގب م  <(ينصف  م ھـ
  ،°١٤٠= ) ގب م  <(ٯ

   )أ م جـ  <(ٯأوجد 
  

  :المعلومة الزائدة فى التمرين السابق ھى 

 °١٤٠=  ) ގب م  <(ٯ )أ 

 ) ގب م  <(ينصف  م ھـ   )ب 

 }م{=  حـ ب ∩ ގأ    )ج 

  معا  أ ، ج )د 
  

    القائمة الرئيسية     خروج       السابق   التالى     

  
      موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس التمرين من اليمين، 
ثم ظهور لباقى محتويات 
اإلطار، مع مراعاة تثبيت 
اإلطار الختيار اإلجابة 

الصحيحة أو الضغط على 
أحد األزرار الموجودة فى 

 نهاية اإلطار   

٨٩   
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٩٠  x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة  وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

خاطئة تتمثل فى باإلجابة ال
من  )x  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

 .

 م
 أ

 ގ**

.  جـ

٢٧٠ 

 ب .  ھـ
١٤٠° 

. .
  ؟



رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع  الجانب المرئى

٩١  

  فى الشكل المقابل  :١مثال 
  ، °٤٠= ) ھـ م ب <(ٯ ،}م  {= ގجـ  ∩أ ب 
   °١١٥ = )ގأ م  <(ٯ، أثبت أن °٧٥= ) جـ م ھـ <(ٯ

 
 
 
 

  

   البرهان: 
 

ـ م ب <(ٯ ∵) ١ ـ <(ٯ =)ج ـ م ھ ـ م  <(ٯ) + ج ھ

  )ب
  °١١٥ =  °٤٠+  °٧٥ =) جـ م ب <(ٯ  ∴) ٢
  }م  { = ގجـ ∩  أ ب  ∵) ٣
  بالرأس بالتقابل )  ގأ م  <(ٯ= )جـ م ب <(ٯ  ∴) ٤
   °١١٥ = ) ގأ م  <(ٯ  ∴) ٥

  

    القائمة الرئيسية       خروج       التالي      السابق

  كل المقابل فى الش
  ،}م  {= ގجـ  ∩أ ب 
، °٤٠= ) ھـ م ب <(ٯ
  ،°٧٥= ) جـ م ھـ <(ٯ

  =)ގأ م  <(ٯأثبت أن 

١١٥°  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

 ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
ئيسية أو خروج   القائمة الر 

٩٢  

  فى الشكل المقابل :٢مثال 
  ،°٣٥ = )أ م ب  <(ٯ
  ،°٧٠ = )ب م جـ <(ٯ
  ،°١٣٥ = ) ގأ م  <(ٯ

  ، ) ގجـ م  <(ينصف  م ھـ
  )م ھـ ގ <(ٯأوجد 

  

  البرهان:  
 مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة ∵)١
=٣٦٠°  

°٧٠+ °٣٥(  -°٣٦٠= ) ގجـ م  <(ٯ  ∴)٢
  +١٣٥° (  

                      =١٢٠=  °٢٤٠ - °٣٦٠°  

  ) ގجـ م  <(ينصف  م ھـ ∵) ٣
     ) ގجـ م  <(ٯ=       )م ھـ ގ <(ٯ  ∴) ٤
  °٦٠=  °١٢٠ x=       )م ھـ ގ <(ٯ ∴) ٥

  

 القائمة الرئيسية     خروج       التالى        السابق

  فى الشكل المقابل
  ،°٣٥ = )أ م ب  <(ٯ
  ،°٧٠ = )ب م جـ <(ٯ
 = ) ގأ م  <(ٯ

  ينصف  م ھـ ،°١٣٥
، أوجد ) ގجـ م  <(
  )م ھـ ގ <(ٯ
  
 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

ظهور تدريجى لباقى 
محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
القائمة الرئيسية أو خروج   

  فى الشكل المقابل :٣مثال   ٩٣
  

دخول الرسم من اليسار   فى الشكل المقابل

.

٣٥°

١٣٥° 
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 أ 
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 جـ
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٢٧١ 

 ؟  



 ورأس المثال من اليمين،   أ جـ ∈ھـ،جـ ب ∈ގ  ،أ ب ∈و ، أ جـ ∈ھـ ،جـ ب ∈ގ

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع  الجانب المرئى

  

  ،)أ جـ ب <(ٯ) =أ ب جـ <(ٯ
  :برهن أن

  )أ ب جـ <(ٯ = )جـ ھـ ގ<(ٯ
  

  البرهان: 

   }جـ {=  ގب  ⋂أ ھـ  ∵) ١

 بالتقابل بالرأس )  أ جـ ب< (ٯ =) جـ ھـ ގ <(ٯ ∴)٢
  معطى)  أ جـ ب <(ٯ) = أ ب جـ <(ٯ ∵) ٣
  )أ ب جـ <(ٯ) = جـ ھـ ގ <(ٯ ∴) ٤

  

   القائمة الرئيسية    خروج        التالى        السابق

   ،أ ب ∈و 

  ) = ب جـأ  <(ٯ

   ،)أ جـ ب <(ٯ
  : برهن أن

  ) = جـ ھـ ގ<(ٯ
  )أ ب جـ <(ٯ

ثم ظهور تدريجى لباقى 
محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
القائمة الرئيسية أو خروج   

٩٤  

  واآلن عزيزى التلميذ
ترتيــب خطــوات حــل المشــكلة الهندســية  اذا تعلمــت كيفيــة

  .تر ما تراه صحيحا مستخدما الفأرة اخ
   

+ موسيقى المقدمة 
واآلن عزيزى التلميذ اذا 

ترتيب  تعلمت  كيفية
خطوات حل المشكلة 

اختر ما تراه  الهندسية 
صحيحا مستخدما الفأرة 

.  

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 القراءة

 موسيقى المقدمة تدريبات  ٩٥

يت اإلطار ظهور فورى وتثب
ثوانى، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

٩٦ 

  :فى الشكل المقابل) ١
  

  ،أ ب ∈و ، أ جـ ∈ھـ ،جـ ب ∈ގ

  ،)أ جـ ب <(ٯ = )أ ب جـ <(ٯ

 ،°٤٣) = جـ ھـ ގ <(ٯ

  )أ ب جـ <(ٯأوجد 
    

  أ ب جـ <(ٯرتب الخطوات التالية اليجاد(:  
   البرهان: 

   }جـ {=  ގب  ⋂أ ھـ   ∵) ١

   °٤٣) = أ ب جـ <(ٯ  ∴) ٢
 بالتقابل بالرأس )  أ جـ ب< (ٯ =) جـ ھـ ގ <(ٯ ∴)٣
  معطى)  أ جـ ب <(ٯ) = أ ب جـ <(ٯ  ∵) ٤

موسيقى فى لحظات 
انتظار اإلجابة من 

 التلميذ

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

ظهور تدريجى لباقى 
طار، وتثبيت محتويات اإل

اإلطار حتى يتم الضغط 
على زر التالى أو السابق أو 
القائمة الرئيسية أو خروج   
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 °٤٣ ) =أ جـ ب <(ٯ  ∴) ٥

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع  الجانب المرئى

  

  :الترتيب الصحيح للخطوات السابقة هو
 ) ٥، ٢، ٤، ٣، ١(  )أ 

 )٢، ٣، ١، ٥، ٤(  )ب 

 ) ٢، ٤، ٥، ٣، ١(  )ج 

 )٢، ٥، ٤، ١، ٣(   )د 
  

    القائمة الرئيسية    خروج        لى        السابقالتا

    

٩٧  
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

تقديم تغذية راجعة ايجابية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٩٨ x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 توفقلم 

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

٩٩  

  فى الشكل المقابل  : ١مثال 
  ،}م{=  ގجـ ∩ أ ب 
  ،°٩٠= ) ގھـ م  <(ٯ
  ، °٥٥=  )أ م جـ <(ٯ

   )ھـ م ب <(ٯأوجد 
  

  لتالميذ كما يلىأجاب أحد ا:  
  أ ب    ∈م   ∵   

  °١٢٥ = °٥٥ - °١٨٠= ) ھـ م ب <(ٯ  ∴   
   
   االجابة خطأ ألن: 

  }م{=  ގجـ ∩ أ ب  ∵
  بالتقابل بالرأس °٥٥ =)ގب م  <(ٯ =)أ م جـ <(ٯ ∴
  )ގب م  <(ٯ - )ގھـ م  <(ٯ = )ھـ م ب <(ٯ  ∴
  °٣٥ = °٥٥ - °٩٠ = )ھـ م ب <(ٯ ∴

  فى الشكل المقابل 
  

  ،}م{=  ގجـ ∩ أ ب 
  ،°٩٠= ) ގھـ م  <(ٯ
  ، °٥٥=  )أ م جـ <(ٯ

 )ھـ م ب <(ٯأوجد 
دخول الرسم من اليسار 

ورأس المثال من اليمين، ثم 
ظهور تدريجى لباقى 

محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

تالى أو السابق أو على زر ال
القائمة الرئيسية أو خروج   

  م
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  ھـ.
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    القائمة الرئيسية     خروج        التالى       السابق

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع  الجانب المرئى

١٠٠  

 :فى الشكل المقابل :٢مثال 

  ،°٥٥=  )أ م ھـ <(ٯ،  ގ م  م ھـ
  ،°٥٠) = أ م ب <(ٯ
  ، أوجد °٤٢) = ގجـ م  <(ٯ
  )ب م جـ <(ٯ

  

  يذ كما يلىأجاب أحد التالم: 

   °٣٦٠ =مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة  ∵
  ) °٤٢+  °٥٥+  °٥٠(  -° ٣٦٠ =) ب م جـ <(ٯ ∴
  °٢١٣=  °١٤٧ -° ٣٦٠ =) ب م جـ <(ٯ ∴

  

 اإلجابة خطأ ألن: 

 °٣٦٠ =مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة  ∵
  ) °٤٢ + °٩٠ + °٥٥+  °٥٠ ( -°٣٦٠=)ب م جـ <(ٯ ∴
  °١٢٣=  °٢٣٧ -° ٣٦٠ =) ب م جـ <(ٯ ∴

  

    القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق

  :فى الشكل المقابل
  ،  ގ م  م ھـ

 ،°٥٥=  )أ م ھـ <(ٯ
 ،°٥٠) = أ م ب <(ٯ
، °٤٢) = ގجـ م  <(ٯ

  )ب م جـ <(ٯأوجد 
 

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 

ريجى لباقى ظهور تد
محتويات اإلطار، وتثبيت 
اإلطار حتى يتم الضغط 

على زر التالى أو السابق أو 
القائمة الرئيسية أو خروج   

١٠١  

  واآلن عزيزى التلميذ
اذا تعلمــــــت كيــــــف تصــــــحح أخطــــــاء زمالئــــــك فــــــى حــــــل 
المشـــكلة الهندســـية ، فـــاختر مـــا تـــراه صـــحيحا باســـتخدام 

 .الفأرة 

 
 
 
 

   

+ موسيقى المقدمة 
ن عزيزى التلميذ اذا واآل

تعلمت   كيف تصحح 
أخطاء زمالئك فى حل 

المشكلة الهندسية، 
فاختر ما تراه صحيحا 

 . باستخدام الفأرة 

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 القراءة

 موسيقى المقدمة تدريبات  ١٠٢

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

١٠٣  

  فى الشكل المقابل ) ١
   ،} م {=  ގجـ ∩ أ ب 

  ، °١٣٢=  )جـ م ھـ <(ٯ
  ، °٦٠=  ) ގأ م  <(ٯ

  فى الشكل المقابل 
   ،}م {=  ގجـ ∩  أ ب
، °١٣٢ =)جـ م ھـ <(ٯ
، °٦٠=  )ގأ م  <(ٯ

دخول الرسم من اليسار 
من اليمين،  ورأس التمرين

ثم ظهور تدريجى لباقى 
 اةمحتويات اإلطار مع مراع

 أ

.
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 ھـ

 ގ

٥٠° 
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   )ھـ م ب <(ٯ أوجد
  

 تثبيت اإلطار الختيار  )ھـ م ب <(ٯ أوجد
 اإلجابة الصحيحة أو

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع  الجانب المرئى

  

 أجاب أحد التالميذ كما يلى: 

  أ ب    ∈م   ∵   

  °١٢٠ = °٦٠ - °١٨٠= ) ھـ م ب <(ٯ  ∴   
  

 اإلجابة خطأ ألن:  
  ........ =) ھـ م ب <(ٯ 

  

 ° ٤٨ = °١٣٢ - °١٨٠ )أ 

 °٦٦ = ٢  °١٣٢ )ب 

 °٧٢ = °٦٠ - °١٣٢ )ج 

  °١٩٢ = °٦٠+  °١٣٢ )د 
  

    القائمة الرئيسية     خروج       التالى        السابق

  
الضغط على أحد األزرار 

الموجودة فى نهاية اإلطار   

١٠٤   
صوت يدل على 

االجابة الصحيحة وهو 
 أحسنت

م تغذية راجعة ايجابية تقدي
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الصحيحة تتمثل فى 
من  )  (ظهور عالمة 

 الخلف البعيد لألمام 

١٠٥  x 
صوت يدل على 

االجابة الخاطئة وهو 
 لم توفق

تقديم تغذية راجعة سلبية 
ترتبط ) صوت وصورة(

باإلجابة الخاطئة تتمثل فى 
من  )x (ظهور عالمة 

 مام الخلف البعيد لأل

١٠٦  

  فى الشكل المقابل : ١مثال 
  تقع على استقامة واحدة، ގ ،جـ، ب ، أ

  ،°٧٠=)أ ب ع <(ٯ ،}جـ{ = ގ أ ∩س ص
    ،)ب جـ س <(ٯ =)ع ب جـ<(ٯ

   )جـ ص ގ <(ٯأوجد 

 

  
  :الحل

  :المعطيات 
  تقع على استقامة واحدة،  ގ ،جـ، ب، أ

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 
ظهور تدريجى لمحتويات 
اإلطار، وتثبيت اإلطار 

حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 
الرئيسية أو خروج مع مراعاة 

ثبات كل من الرسم 
والمعطى والمطلوب على 

. ھـ  ގ

..
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 أ

 ގ جـ
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  ،°٧٠= )ع أ ب <(ٯ،}جـ{ = ގ أ ∩س ص 

 )ب جـ س <(ٯ = )ع ب جـ<(ٯ

اء االنتقال فى الشاشة أثن
 خطوات 

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع  الجانب المرئى

  

  : المطلوب 
   )جـ ص ގ <(ٯايجاد  

  

  : البرهان 
  ) ع ب جـ <(تكمل   ) أ ب ع <( ∵ 
  °٧٠=  ) أ ب ع <(ٯ ∵
  °١١٠= °٧٠ -°١٨٠ = )ع ب جـ <(ٯ  ∴
  }جـ{ = ގ أ ∩ س ص  ∵
  التقابل بالرأسب) ب جـ س <(ٯ = )جـ ص ގ <(ٯ  ∴
  )معطى (     )ب جـ س <(ٯ = )ع ب جـ<(ٯ ∵
  °١١٠ = )جـ ص  ގ <(ٯ  ∴

  

    القائمة الرئيسية     خروج       التالى        السابق

الحل حتى نهاية المثال      

١٠٧  

     فى الشكل المقابل : ٢مثال 
  ،}م{=  ގم ∩ م جـ ∩  م ب∩ م أ

  ، )أ م ب <(ٯ٢ = )ގـ م ج <(ٯ

  ،°٣٠= ) أ م ب <(ٯ

  ، أوجد°١١٠= ) ގأ م  <(ٯ
  )ب م جـ <(ٯ

  :الحل 
  :المعطيات 

  ،}م  {=  ގم ∩ م جـ ∩ م ب ∩ م أ 
  ،°٣٠= ) أ م ب <(ٯ، )أ م ب <(ٯ٢=  )ގجـ م  <(ٯ
  °١١٠= ) ގأ م  <(ٯ
   

  )ب م جـ  <(ٯايجاد     :المطلوب 

  :البرهان 
  °٣٠=   )أ م ب  <(ٯ  ∵
  )أ م ب  <(ٯ٢=  ) ގجـ م  <(ٯ ∵
  °٦٠ = °٣٠ x ٢ = ) ގجـ م  <(ٯ  ∴
   °٣٦٠= مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة ∵

  )°١١٠+  °٦٠+  °٣٠(  -° ٣٦٠ = )ب م جـ  <(ٯ ∴
   °١٦٠ = °٢٠٠ - °٣٦٠ = )ب م جـ   <(ٯ ∴

  
  
  

 موسيقى

دخول الرسم من اليسار 
ورأس المثال من اليمين، ثم 
ظهور تدريجى لمحتويات 
اإلطار، وتثبيت اإلطار 

حتى يتم الضغط على زر 
التالى أو السابق أو القائمة 
الرئيسية أو خروج مع مراعاة 

ثبات كل من الرسم 
والمعطى والمطلوب على 
الشاشة أثناء االنتقال فى 

حتى نهاية  خطوات الحل
 المثال       
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    القائمة الرئيسية       خروج      التالى       السابق
رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع  الجانب المرئى

١٠٨  

  واآلن عزيزى التلميذ
اذا تعلمت كيف  تحل المشكلة الهندسية بشكل عام ، 

  .اختر ما تراه صحيحا مستخدما الفأرة
 

+ موسيقى المقدمة 
واآلن عزيزى التلميذ اذا 

تعلمت كيف  تحل 
ة المشكلة الهندسي

بشكل عام ، اختر ما 
تراه صحيحا مستخدما 

  .الفأرة 

  
  

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 القراءة

 موسيقى المقدمة تدريبات  ١٠٩

ظهور فورى وتثبيت اإلطار 
ثوانى، ثم مسح  ٥لمدة 

 تدريجى 

١١٠  

  :تمرين 
   ،}م{=  ގم ∩ م جـ ∩ م ب ∩ م أ  اذا كان

، °٤٥=  )أ م ب <(ٯ، )أ م ب <(ٯ٢= ) م جـ ب <(ٯ
  ) ގجـ م  <(ٯ، أوجد °١٢٠= ) ގأ م  <(ٯ
   

  الرسم الصحيح للتمرين هو: 

  )أ 

  
  
  
  
  
  )ب 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )ج 

  
  

  

يكون هناك +موسيقى 
تعزيز مسموع عند 
االختيار الصحيح 

 أو الخطأ ) أحسنت (
  )لم توفق ( 

 

ظهور تدريجى للنص، مع 
مراعاة ثبات رأس التمرين، 

فى ( وثبات الرسم الصحيح 
على ) حالة اختيار التلميذ له

الشاشة أثناء االنتقال من 
المعطى للمطلوب للبرهان، 

ومع مراعاة أيضا عدم 
االنتقال من فقرة إلى أخرى 

إال بعد تقديم التعزيز 
  المناسب 

 

.

.
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.
.

 . 

.
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رقم 
 وصف اإلطار ب المسموعالجان  الجانب المرئىاإلطار

  

   )د 
  
  
  
  

  

    القائمة الرئيسية     خروج       التالى        السابق

    

١١١  

   المعطى فى التمرين هو: 

) ب م جـ< (ٯ، }م{=  ގم ∩ م جـ ∩ م ب ∩ م أ   )أ 
 )ގأ م  <(ٯ ،°٤٥=  )أ م ب  <(ٯ ،)أ م ب  <(ٯ٢ =

 =١٢٠° 

ـ م ∩ م ب ∩ م أ   )ب   )أ م ب <(ٯ، }م{=  ގم ∩ ج
 °١٢٠=  )ގأ م  <(ٯ ،°٤٥  =

=   )أ م ب <(ٯ، )أ م ب <(ٯ٢ =) ب م جـ< (ٯ )ج 

 °١٢٠=  ) ގأ م  <(ٯ، °٤٥

 °١٢٠=  ) ގأ م  <(ٯ، °٤٥=  )أ م ب  <(ٯ   )د 
  

    القائمة الرئيسية      خروج      السابق     التالى   

  

١١٢  

  المطلوب فى التمرين هو ايجاد : 

  )ب م جـ  <(ٯ )أ 
  )  ގجـ م  <(ٯ )ب 
  )أ م جـ  <(ٯ )ج 
 ) ގأ م  <(ٯ )د 

  

    القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق

  

١١٣  

  :البرهان 
  )أ م ب  <(ٯ٢ =) ب م جـ< (ٯ  ∵
  °٤٥=  )أ م ب  <(ٯ  ∵

  ........ =) ب م جـ <(ٯ  ∴    
  ٢ ÷ °٤٥ )أ 

   ٢ x °٤٥ )ب 
 °٤٥ x °٤٥ )ج 

  

 م
٤٥° 
١٢٠° 

.

   .

 ب

 جـ
 ގ

. 

. 

 أ 

٢٧٨ 



 ٢+  °٤٥ )د 
  

    القائمة الرئيسية       خروج       تالى      السابقال
رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع  الجانب المرئى

١١٤  

  ........ =) ب م جـ  <(ٯ  ∴   
  °٢٢.٥ )أ 
  °٤٥ )ب 
 °٤٧ )ج 

  °٩٠ )د 
                                    

    القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق

  

١١٥  

  °٣٦٠=مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة  ∵

  ........ =)  ގجـ  م  <(ٯ  ∴
  °١٢٠+  °٩٠+  °٤٥ )أ 
 ) °١٢٠+  °٤٥(  - °٣٦٠ )ب 

 ) °١٢٠+  °٩٠+  °٤٥(  - °٣٦٠ )ج 

 ) °١٢٠+  °٩٠(  - °٣٦٠ )د 
 

    القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق

  

١١٦  

  ........ =)  ގجـ م  <(ٯ  ∴  
  °١٠٥ )أ 
  °١١٥ )ب 
  °١٥٠ )ج 
 °٢٥٥ )د 

  

    القائمة الرئيسية       خروج       التالى      السابق

  

١١٧  

   واآلن عزيزى التلميذ
تكــــون قــــد تعلمــــت حــــل المشــــكالت الهندســــية المرتبطــــة 
بمفهوم الزوايا المتجمعة حول نقطة والزاويتان المتقابلتـان 

  بالرأس 
 

+ ة موسيقى المقدم
واآلن عزيزى التلميذ  
تكون قد تعلمت حل 
المشكالت الهندسية 
المرتبطة بمفهوم   

الزوايا المتجمعة حول 
نقطة والزاويتان 

 المتقابلتان بالرأس 

ظهور محتويات اإلطار مع 
الدوران ثم االختفاء بعد 

 .القراءة

 موسيقى المقدمة االختبار البعدى  ١١٨
ظهور فورى وتثبيت اإلطار 

ثوانى ثم مسح  ٥لمدة 



 
 

 تدريجى

١١٩  
  %. ٩٠عزيزى التلميذ لقد حصلت على أكثر من 

 

عزيزى التلميذ لقد 
حصلت على أكثر من 

ظهور محتوى اإلطار من 
بعيد وبعد القراءة يختفى مع 

رقم 
اإلطار

 وصف اإلطار الجانب المسموع  الجانب المرئى

مراعاة تزامن القراءة مع   % ٩٠    
  .الظهور على الشاشة

١٢٠  
  لى اللقاء فىإ
 برنامج آخر 

 موسيقى المقدمة 

ظهور تدريجى للنص 
 ٥وتثبيت اإلطار لمدة 
 ثوانى، ثم مسح فورى

٢٧٩ 

٢٨٠ 

.  



 

 ٢٨٢

   
  استطالع رأى   

  

  

  .............................. / السيد األستاذ الدكتور  
  تحية طيبة وبعد ،

    

تقــوم الباحثــة بدراســة للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــى التربيــة تخصــص منــاهج وطــرق  
  :الرياضيات وموضوعها  تدريس 

ى متعـــدد الوســـائط           تـــدريس برنـــامج مقتـــرح فـــى الهندســـة باســـتخدام الكمبيـــوتر التعليمـــ"   
وأثره على تنمية اإلبداع الهندسى واختزال قلق حل المشكلة الهندسية لدى تالميذ  المرحلة 

  ."  اإلعدادية
  

لتالميـذ  مهـارات حـل المشـكلة الهندسـية فـى اختباروتحتاج إجراءات البحث إلى إعداد 
  .عدادى الصف األول اإل

  

  :همة فى وترجو الباحثة من سيادتكم المسا 
  

 .الءمتها للمهارات التى تعبر عنهاتحديد مدى مناسبة أسئلة االختبار وم )١

 .تحديد مدى دقة األسئلة ووضوح صياغتها  )٢

  
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام                                       

  الباحثة                                              
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٨٣

  

  ختبارتعليمات اال
   / عزيزى التلميذ   

  

    :اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل اإلجابة على أسئلة االختبار       

 .الهندسية يهدف هذا االختبار إلى قياس مستواك فى مهارات حل المشكالت )١

 :  أجزاء رئيسية كما يلى) ٤(يتكون االختبار من  )٢
                 

  :ويتطلب كلةفهم وتحليل المش:  الجزء األول
  . لمشكلة الهندسيةيعبر عن ا رسم شكل تخطيطى »
 .تحديد المعطى والمطلوب فى المشكلة الهندسية »

 .المشكلة الهندسية حل فىالتى ال تحتاجها تحديد المعلومة الزائدة  »

  تحديد المعلومة الناقصة التى تحتاجها فى حل المشكلة الهندسية »
  

  :ويتطلب تنفيذ خطة الحلالتخطيط لحل المشكلة و :  الجزء الثانى
  . وضع خطوات حل المشكلة الهندسية فى ترتيبها المنطقى »
  .تسجيل خطوات الحل بطريقة صحيحة ومنطقية »

  

  :ويتطلب تقويم حل المشكلة والتأكد من صحته:  الجزء الثالث 
  .تفسير كل خطوة من خطوات الحل »
  .تصحيح األخطاء الواردة فى حل المشكلة الهندسية »

    

  :ويتطلب حل المشكلة الهندسية ككل : لرابعالجزء ا
رســم المشــكلة ـ تحديــد المعطــى ـ تحديــد المطلــوب ـ صــياغة خطــوات الحــل (  »

 ).للوصول إلى المطلوب
                    

 .اقرأ كل سؤال بعناية تامة، وال تتعجل فى اإلجابة على أى سؤال )٣

  .حاول أال تترك سؤاال دون أن تجيب عليه )٤
  

  



 

 ٢٨٤

  تحليل المشكلة فهم و : أوال
  

  :السؤال األول 
  :كل من المشكالت الهندسية التاليةضع خطا تحت المطلوب فى  
  

 )  أ جـ ގ (ق : ) ގأ  ب (ق بحيث ގ أرسم ، ١٤٨º =) ب أ جـ  (قإذا كان   .١

 .المنعكسة) أ جـ  ގ (ق، أوجد ٣:  ١ =    
    
    

  
  

 ، ٦٠º) =  جـ أ ب (ق ،٣٠º = )ގ أھـ ( ق ،} أ {= ب ھـ  ∩  أ جـ ∩ ގ أ  .٢

  .قائمة) أ جـ  ގ (أثبت أن  
  

  
  
  

  ،} جـ {=  ص ع ∩ ب جـأربع نقط تقع على مستقيم واحد ،  ގ،  جـ، ب ،  أ .٣
   ، برهن أن ١١٠º) =  س ب جـ( ، ق) ص ب جـ( ق) =  أ ب س( ق    
  ٧٠º= )  جـ ع ގ( ق    

      
  

  
  
  
  
  
  
  

^   ^ 

    ^ 

   ^ ^ 

  ^ 

^ 

^    ^ 

    ^ 

   ^ 



 

 ٢٨٥

  :السؤال الثانى 
  :تيةن المشكالت الهندسية األر عارسم شكال يعب

 ب، ގ ∈ أ، ب ގ ∉ جـ ، فإذا كانتاستقامة واحدةأربع نقط تقع على   ގ،  جـ،  ب، أ .٤

  .المستقيمارسم شكًال يوضح هذه النقط على ،  ގ ب ∈ أ،  ގ ب ∈ جـ
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  ،) ގب م  ( ينصف  م جـ ،٥٠º) = م ھـ  ގ (ق ،} م { = ھـ ب ∩ ގأ إذا كان  .٥
  ) أ م جـ (قأوجد 

 
  
  
  
  
  
  
  

  
 

^    ^ 

 ^ 



 

 ٢٨٦

  :الثالثالسؤال 
  :تيةد المعطيات الواردة بالمشكالت األحد

  

 ،)ص ن ل(ق = ) س ن ع (قبحيث  ن لرسم ، } ن {=  ع م⋂ س ص .٦

  ) س ن م (أوجد ق ،٨٠º= )ع ن ل (ق 
  

..............................................................  
..............................................................  

  
  
  

  

 ،  ٢ : ١ ) =و جـ ھـ  (ق:  )أ جـ و (قبحيث  جـ ورسم  ،}جـ{= أ ب  ⋂ھـ  جـ .٧

  )  بجـ  ھـ(ق أوجد ،٢٨º) = و أ جـ (ق
  

..............................................................  
..............................................................  

  
  
  
  

 أثبت أن  ،٧٠º=  ) أ ب جـ (ق، ) أ ب جـ (ينصف  ގب ، ب ھـ   ގب  .٨

   ٢٣٥º =المنعكسة  ) أ ب ھـ (ق
     

..............................................................  
..............................................................  

  

  ^ 

  ^    ^ 

 ^ 

    ^ 

   ^ 

  ^ 

  ^    ^ 

    ^    ^ 



 

 ٢٨٧

  :الرابعالسؤال 
ضع خطا تحت المعلومات التى تعتقد أنها ليست الزمة أو ضرورية إلثبات    

  :المطلوب فى  المشكالت الهندسية التالية
  

 سم،  ٣ =أ م ، أ م     =م ھـ ، بحيث  م ب ∈ھـ  ،}م{= ގ جـ ∩ بأ  .٩

   م ب ، أوجد طول مس ٢ =ب ھـ سم،  ٥ = ގ جـ    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ،٣: ٢ = )و م ب( ق ) :م و ގ(قبحيث  م و رسم ،}م{= ب ھـ ∩ ގأ  .١٠

  ) ގب م  (ق ،) ގھـ م (ق ، أوجد كال من ٨٠º) =أ م ھـ (ق    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١  
٢

^ 

  ^ ^ 

      ^ 

         ^ 



 

 ٢٨٨

  التخطيط لحل المشكلة وتنفيذ خطة الحل : ثانيا
   

  :الشكل المرسوم أمامك فى .١١
  سم ،١١= ، أ ب أ ب منتصف جـ  
    أ جـ   =  ގأ  
  

 ގب طول  ضع الخطوات التالية فى ترتيبها الصحيح إليجاد 

  :البرهان 
  

   أ بمنتصف   جـ ∵      
  سم ٢.٢=  ٥.٥ x      =ގأ   ∴     
  سم  ٥.٥=  ٢ ÷ ١١= ب  جـ=  جـأ  ∴      

  ގأ  –أ ب  = ގب   ∴      
  سم ٨.٨=  ٢.٢ – ١١=  ގ ب ∴      
      جـأ =    ގأ  ∵    

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 

٢  
٥  

 أ ގ جـ 
.        .                   .           .  
 

 سم ١١

 ب

  ٢    
٥

٢   
٥



 

 ٢٨٩

  :فى الشكل المرسوم أمامك .١٢
  ، ٣٠º) =أ ب ھـ( ذا كان قإ 
  )ھـ ب جـ(ق) =    أ ب ھـ( ق
    

  

 ضع الخطوات التالية فى ترتيبها الصحيح والالزمة إلثبات أن  

  ) ھـ ب جـ(تتمم )  أ ب ھـ(       
  

    :رهانالب 
    ٦٠º) = ھـ ب جـ(ق ∴ 

  

  )ھـ ب جـ(ق   ) = أ ب ھـ( ق ∵ 
  

  ) ھـ ب جـ(تتمم )  أ ب ھـ(  ∴ 
  ٣٠º) = أ ب ھـ( ق ∵ 
  ٩٠º=  ٦٠º+ ٣٠º) = ھـ ب جـ(ق) + أ ب ھـ( ق ∴ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١  
٢

  ^ 

 ^ 

   ^ 

  ^ 

   ^ 

^    ^ 

^ 

     ^ 

 ^ 

        ^ 

  ^ 

١  
٢

ب

جـ

  ^ 

 ھـ
  . 

   . 

٣٠°  . 
 أ



 

 ٢٩٠

  :الشكل المرسوم أمامك فى .١٣
  ،٧٠º) =جـم  ގ( ق ،١١٠º) =م بأ ( ق 
   ،) ގأ م ( ق ) = جـب م ( ق 
   
  
  

 ގأ م ( إليجاد قية فى ترتيبها الصحيح ضع الخطوات التال (:  
  :البرهان   

  

  ٣٦٠º=  ) ގأ م  (ق+ )  ގجـ م ( ق + )جـم ب (ق) + ب مأ ( ق ∵  
  ١٨٠º=  ١٨٠º - ٣٦٠º=  ) ގأ م  (ق+  )جـم ب (ق ∴  
  ) ގأ م ( ق ) = جـب م ( ق ∵   

   ∴ ١١٠º  +جـم ب (ق( + ٧٠º  +ق)  ٣٦٠=  ) ގأ مº  
  ٩٠º=  ٢ ÷ ١٨٠º=  ) ގأ م  (ق  ∴   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

^  ^ 

  ^ 

^  ^ 

 ^ 

 م  
. 

   . 

. 

 ب

 جـ

١١٠º 

.     أ
 * 

*  

 ގ
٧٠º 

 ^  ^ 

^   ^ 

 ^ 

 ^ 

  ^ ^ 

 

 ^ 

 ^ 



 

 ٢٩١

   تقويم حل المشكلة والتأكد من صحته  : ثالثا  
  

المشــكالت الهندســية التاليــة يلــى كــال منهــا عــدة خطــوات مرتبــة بطريقــة مــا : عزيــزى التلميــذ 
لحلهــا كمــا ســجلها أحــد زمــالؤك، والمطلــوب منــك معرفــة الخطــأ بكــل خطــوة وٕاعــادة تصــحيح الخطــأ 

  .مكان المخصص لكل خطوة من هذه الخطوات فى ال
  

  

  :فى الشكل المرسوم أمامك  .١٤
  ،سم ٦= ، بحيث أ ب  ގأ  ∈ جـ،  ب  
  ،سم ٢=  ގ، أ سم ٩=  جـب   
  .  ގ جـأوجد طول   
  :الحل 
  

 سم  ٦=  ب أ، سم ٩=  جـب   ∵     

   ب أ -جـ ب  = ގ ب ∴     

  سم  ٣=  ٦ - ٩ = ގ ب ∴     
  حيح التص 

 ...................................................  
 ...................................................  
 ...................................................  

  

 سم  ٣=  ގب سم،  ٩=  جـ ب  ∵      

  ގ ب + جـ ب=  ގ جـ ∴       

  سم  ١٢=  ٣ + ٩=  ގ جـ ∴       
  التصحيح  

 ....................................................  
 ....................................................  
 ....................................................  
  

 .                            .         .       .  
  

    سم  ٦         
ب     جـ       أ   ގ   سم ٢سم     ٩



 

 ٢٩٢

  

  :فى الشكل المرسوم أمامك .١٥
  ،١٣٧º) = ب م جـ ( ، ق}م{=  ގب  ∩أ جـ   
  )ގھـ م (، أوجد ق٩٠º) =أ م ھـ ( ق 

    
  :الحل 
  

  } م {=  ގب  ∩ أ جـ    ∵    
  بالتقابل بالرأس)    أ م ھـ ( ق) = ب م جـ ( ق ∴         

  

   .............................................التصحيح   
  
  
  

  
   ٤٣º = ١٣٧º -  ١٨٠º ) = ގھـ م  (ق ∴  

  

  .............................................التصحيح   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ^ 

    ^  ^ 

   ^   ^ 

  ^ 

 ގ
  . 

 جـأ

 ب

 م

  . 

   . 
١٣٧º 

 ھـ  

  . . 



 

 ٢٩٣

  :من الشكل المرسوم أمامك  .١٦
  ،١٤٥º =)  ھـ ب جـ(ق  ،٣٥º ) = أ ب ھـ( ق   

  ١٥٥º ) = ب جـ ގ( ق 
 فسر الخطوات الالزمة   

  ستقامة واحدة إعلى   ب جـ،  ب أ إلثبات أن   )أ 
  )ގأ ب  (إليجاد ق    )ب 

  

    :البرهان 
  ١٤٥º) = ھـ ب جـ(ق  ،٣٥º) = أ ب ھـ( ق  ∵     

  

  .على استقامة واحدة   ب جـ، ب أ  ∴      

  ما السبب ؟   
 .................................................................  
  

  ١٥٥º) = ب جـ ގ( ق ∵    

  ٢٥º=  ١٥٥º - ١٨٠º) =  ގأ ب ( ق ∴    

  ما السبب ؟  
 .................................................................  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ^ 

 جـ ب أ

   ^    ^ 

  ^ 

   ^ 

 ^  ^ 

 ^ 

  . 

 ھـ .  

  . 

 .   ގ  

١٤٥º 
٣٥º 

١٥٥º 



 

 ٢٩٤

  حل المشكلة الهندسية ككل : بعا را 
  

، )جـ ب ھـ ( ينصف   ގب ، ١١٦º) = أ ب ھـ ( ، ق}ب  {= أ جـ  ∩ ھـ بإذا كان   .١٧
  )ب ھـ  ގ( ق أوجد

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

     ^ 

    ^ 

    ^ 



 

 ٢٩٥

ـ  ∈أ فإذا كانـت  لى استقامة واحدة،أربع نقاط تقع ع ގ ،، جـ  ب، أ .١٨ ـ  ∉أ  ، ގج       ، ގج

  سم، ٥.٧=  ގ جـ، سم١٠=  أ جـ، ٢:  ١=  ގب : جـ ب ، بحيث  ގ جـ ∈ب 
    ب أ  أوجد طول  

   
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 ٢٩٦

  

  ، )ب و ـھ(ق) = ب ھـ  جـ(قبحيث  ب و، رسم }ب { = ھـ ގ ∩جـ أ  .١٩
  ) جـ ب و( ق أوجد ،٤٠º) =  ގأ ب  (ق       

  

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     ^ 

  ^   ^ 

      ^ 



 ٢٩٨

  استطالع رأى 
  

  ............................../ السيد األستاذ الدكتور  
  تحية طيبة وبعد،

    

تقـــوم الباحثـــة بدراســـة للحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير فـــى التربيـــة تخصـــص منـــاهج 
  :وطرق تدريس الرياضيات وموضوعها

وسائط تدريس برنامج مقترح فى الهندسة باستخدام الكمبيوتر التعليمى متعدد ال"  
وأثره على تنمية اإلبداع الهندسى واختزال قلق حل المشكلة الهندسية لدى تالميذ 

  ". المرحلة اإلعدادية
ة الهندســة لتالميــذ بــداعى فــى مــادت البحــث إلــى إعــداد اختبــار تفكيــر إوتحتــاج إجــراءا

  .عدادىالصف األول اإل
  :وترجو الباحثة من سيادتكم المساهمة فى 

الطالقـة والمرونـة واألصـالة والحساسـية ( بـداعى رات التفكيـر اإلتحديد مدى تمثيل قـد  )١
 .الموجودة فى االختبار لمجتمعها) للمشكالت 

  .تحديد مدى قياس كل مفردة للقدرة التى وضعت لقياسها  )٢
  .عدادىبار لمستوى تالميذ الصف األول اإلتحديد مدى مناسبة مفردات االخت  )٣
  .اتحديد مدى دقة المفردة ووضوح صياغته  )٤
  .تعديالت أخرى ترونها  )٥

  :مالحظات
تقـيس قـدرة )  ٩إلـى  ٦( تقـيس قـدرة الطالقـة، واألسـئلة مـن )  ٥إلـى  ١( األسئلة من   »

  .الحساسية للمشكالت
لنســـــبة التكـــــرار  تقـــــاس المرونـــــة مـــــن خـــــالل أســـــئلة الطالقـــــة، وتقـــــاس األصـــــالة طبقـــــاً   »
 .ميذحصائى لإلجابة بالنسبة للمجموعة التى ينتمى إليها التلاإل

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام                                       
  الباحثة                                                                      

  
  



 ٢٩٩

  تعليمات االختبار
  /..................... عزيزى التلميذ  

  

  :أسئلة االختبار اقرأ التعليمات التالية بعناية قبل اإلجابة على 
 سـؤاللكل  أسئلة)  ٩( س قدرتك على اإلبداع ويتكون منيهدف هذا االختبار إلى قيا )١

  .عدد كبير جدا من الحلول الصحيحة والمختلفة
  .قبل أن تبدأ اإلجابةعلى حدة  سؤالبدقة وتعرف على المقصود من كل  سئلةاقرأ األ )٢
ئـك، وتسـجيلك ألفكـارك وتوظيفـك تعتمد اإلجابة عن هذه األسـئلة علـى السـرعة فـى أدا )٣

  .لمعارفك الرياضية، لذا يجب االلتزام بالوقت وعدم تجاوزه
  .بأكبر عدد ممكن من الحلول سئلةحاول أن تجيب على األ )٤
  .اجعل كل محاولة منفصلة فى سطر جديد )٥
ســجل أفكــارك فــى المكــان المناســب لكــل ســؤال وال تشــطب أو تمحــو أيــة إجابــة تكتبهــا  )٦

 .لى معرفة كل ما تفكر فيه هندسياألننا فى حاجة إ
    

  .ال تبدأ اإلجابة حتى يؤذن لك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :األول سؤالال

  بيانات التلميذ
  ............................................ :االسم

  ..............................: ...........المدرسة

  ...........................: .............الصـف

 : ...........................تاريخ تطبيق االختبار



 ٣٠٠

  .المرتبطة بمفهوم الزاوية الكلماتأكتب أكبر عدد من   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :الثانى سؤالال



 ٣٠١

   مبحرف  أكتب أكبر عدد ممكن من المفاهيم والمصطلحات الهندسية التى يبدأ اسمها  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :لثالثا سؤالال



 ٣٠٢

بــأكبر عــدد  ،ســم ١ الشــكل المرســوم أمامــك يعبــر عــن خمــس مربعــات طــول ضــلع كــل منهــا  
ممكــن مــن الطــرق المختلفــة كــون أشــكاال أخــرى مــن المربعــات المعطــاة لتحصــل علــى نفــس 

  .المحيط
  

          
 

 سم  ١٢= محيط الشكل   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  من الشكل المرسوم أمامك  :الرابع سؤالال



 ٣٠٣

    وقـــــم بطـــــرح أكبـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن األســـــئلة المتنوعـــــة  ،تخيـــــل نفســـــك معلمـــــا للرياضـــــيات  
  .والمختلفة المرتبطة بالشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                 من الشكل المرسوم أمامك :خامسال سؤالال

 س



 ٣٠٤

  . الزوايا المتتامةزواج أاستنتج أكبر عدد ممكن من   
  

    
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   من الشكل المرسوم أمامك :سادسال سؤالال



 ٣٠٥

  عرض الممر متران، بأكبر عدد من الطرق أوجد   
  .المساحة الكلية للممر بالمتر المربع  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               
  
  
  
  
  
  
  قابلالشكل الم فى :سابعال سؤالال

  

  ^   ^ 

 متر١٨

 أمتار ٧
 متر١٢



 ٣٠٦

  

، برهن بأكثر من )م ھـ  ـج (ق) = أ م ھـ  (ق) =  ގأ م  (، ق } م  {= ގجـ  ∩ أ ب
  .١٢٠º ) = ގم ب  (قطريقة على أن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :ثامنال سؤالال

  ^ 

    ^ 

. . 

. 

. . 

* * 
ب أ *

 جـ

 م

 ގ

 ھـ



 ٣٠٧

، وكانـت أبعـاده أعـداد صـحيحة، مـا ٢سـم ٢٤ه سلك رفيع شكل على هيئة مستطيل، مساحت  
  .هو أكبر طول لمحيط المستطيل بالسنتيمتر

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تاسعال سؤالال



 ٣٠٨

 ٢٥سـم،  ١٥الشكل المقابل يبين علبة حلويات على شـكل متـوازى مسـتطيالت، أبعـاده        
ســـم منـــه فـــى عمـــل العقـــدة مـــا الطـــول الكلـــى  ٥٠اســـتعمل ســـم ربطـــت بشـــريط فـــإذا  ٣٥ســـم، 

  للشريط المستخدم ؟
                                                                                                     

  
  
  
  
  
  

                                                                                                            
    

                                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سم١٥ سم٢٥

 سم٣٥



 ٣١٠

  التعليمات
 :عزيزى التلميذ

 يھدف ھذا المقياس إلى قياس درجة إحساسك بالقلق أثناء حل المشكالت الھندسية.  
 ؤقتة تجعلك تشعر بالضيق حالة انفعالية م: " يقصد بقلق حل المشكلة الھندسية ھنا أنه

وتر ن  والت رب م اول التھ م تح ن ث ية، وم كلة الھندس ل المش ى ح ل ف ن الفش والخوف م
  ".التى تتطلب منك ممارسة مھارات حل المشكلة الھندسية المواقف

  د ) ٥٢(تجد أمامك عبارة موزعة على خمسة أبعاد رئيسية، وكل عبارة تمثل موقفا ق
  .تشعر أو تحس به أو تقوم بأدائه

 ة ل اإلجاب دا قب ارات جي ذه العب ن ھ ارة م ل عب راءة ك ك ق وب من وأن تضع . والمطل
ة نظرك فى أحد المربعات ا)  √( عالمة  لخمسة المبينة أمام كل عبارة لتعبر عن وجھ

  .الشخصية التى تعكس مدى موافقتك أو رفضك للعبارة
  ة ان عليك أن تضع العالم ا ف ارة تمام ا جاء بالعب فى )  √( فإذا كنت توافق على م

ا فانك تضع )موافق بشدة(المربع األول  ا جاء فيھ ، وبالعكس إذا كنت تعارض بشدة م
ى ال ة ف ع الخامس العالم ا(مرب ق مطلق ى )ال أواف ة ف دا فضع العالم ت محاي ا إذا كن ، أم
ع )متردد(المربع الثالث  ة فى المرب ردد فضع العالم ة بشدة والت ين الموافق ، وإذا كنت ب

ع )موافق(الثانى  ة فى المرب ردد والمعارضة الشديدة فضع العالم ين الت ، أما إذا كنت ب
  ).غير موافق(الرابع 

 ا  دوجالحظ أنه ال ت ا إجابتك ينبغى أن تعكس م ة، وإنم ة خاطئ إجابة صحيحة وإجاب
ا  ه إذا م وى فعل ا كنت تن ذه المواقف أو م تشعر به أنت فعال وتمثل ما تحس به خالل ھ

  .واجھتك بالفعل بصرف النظر عن أى شىء آخر
  يس ه ل م أن أجب عن جميع العبارات، وال تترك أية عبارة دون أن تجيب عليھا، واعل

تخدلإلجا وف ال تس ة، وس ة ناحي ى أي ر ف اس أى أث ذا المقي ن ھ ة ع ى  مب ائج إال ف النت
  .أغراض البحث العلمى فقط

 سجل بياناتك الشخصية فيما يلى، ثم حاول اإلجابة حينما يسمح لك بذلك. 
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

م   االستجابة  العبـــــــــارة  مح

  :  ...............................................ميذاسـم التل
  :  ...............................................المدرســة
  :  ...............................................الصــف 
  :  ...............................................التــاريخ 
 ...................................:  ............العمـــر



 ٣١١

 أوافق
 بشدة

 متردد موافق
  ال
 أوافق

ال 
 أوافق
 امطلق

وال
أ

 :
ية
س
ند
لھ
ة ا
كل
ش
لم
ل ا
حلي
وت

م 
فھ

ق 
قل

  

١  
راءة  ى ق طر إل دما أض القلق عن عر ب أش

  .تمرين ھندسى أمام زمالئى
          

٢  
ـرة  د الفك ى تحدي درتى عل دم ق ى ع يزعجن
كلة  ا المش دور حولھ ـى ت ة الت العام

  .الھندسية

          

٣  
ـم  ى المعل ب من ـرا أن يطل عدنى كثي يس

ط اھيم والمص ـض المف يح بع لحات توض
  .التى ترد فى المشكلة الھندسيـة

          

٤  
وز  انى الرم ى مع ـدم فھم القلق لع عر ب أش

  .التـى ترد فى المشكلة الھندسية
          

٥  
ـم  ى المعل ـب من را أن يطل عدنى كثي يس
لوبى  ية بأس كلة ھندس ياغة مش ـادة ص إع

  .الخاص

          

٦  
ـم  ى المعل ـب من را أن يطل عدنى كثي يس

ات ال د المعطي كلة تحدي ى المش واردة ف
  . الھندسية

          

٧  
ى  وب ف د المطل عوبة تحدي ى ص يزعجن

  .المشكلة الھندسية بدقة
          

٨  
ات  ة معطي وم بترجم را أن أق عدنى كثي يس

  .مشكلة ھندسية إلى صورة رمزية
          

٩  
يقلقنى كثيـرا أن يطلب منى المعلـم ترجمة 
ى صورة  ية إل كلة ھندس ى مش وب ف المطل

  .زمالئىرمزية أمام 

          

١٠  
ـات  ين المعطي ز ب ھولة التميي عدنى س يس

  .والمطلـوب فى المشكالت الھندسية
          

١١  
ـم  ى المعل دما يطلب من أضطرب كثيرا عن
ا  ى بھ ية الت كالت الھندس ى المش ر ف التفكي

  .معلومات زائدة

          

١٢  
م  ى المعل دما يطلب من را عن أضطرب كثي

ا م ية بھ كلة ھندس ى مش ر ف ات التفكي علوم
  .ناقصة

          

١٣  
أضطرب كثيـرا عندما يطلـب منى المعلـم 
ترجمـة مشكلة ھندسية إلى رسم تخطيطى 

  .على السبورة

          

١٤  
ـم  ى المعل ب من دما يطل عيدا عن ون س أك
يحى  م التوض ى الرس ات عل ـة البيان كتاب

  .لمشكلة ھندسية أمام زمالئى

          

م   االستجابة  العبـــــــــارة  مح



 ٣١٢

 أوافق
 بشدة

 متردد موافق
  ال
 أوافق

ال 
 أوافق
 مطلقا

نيا
ثا

 :
ة 
سي
ند
لھ
ة ا
كل
ش
لم
ل ا
لح

ط 
طي
تخ
 ال
ق
قل

  

١  
كلة  تدعاء مش ـة اس را صعوب ى كثي يزعجن
ا، أو  ھندسية شبيھـة بالمشكلة المطلوب حلھ

  .حتى قريبة منھا لالستفادة من فكرة حلھا

          

٢  
كلة  ة خطة حل المش را مناقش يسعدنى كثي

  .ندسية مع زمالئىالھ
          

٣  
م  ى المعل ب من دما يطل عادة عن عر بالس أش
ى  تجزئة المطلوب فى المشكلة الھندسية إل

  .  عدة أجزاء فرعية

          

٤  
ى  وب ف ل المطل ھولة تحلي عدنى س يس
ى  ه إل ودة من ية والع كلة الھندس المش

  .المعطيات الواردة فى المشكلة

          

٥  
ى  ب من دما يطل القلق عن عر ب م أش المعل

ية  كلة الھندس ل المش وات ح ب خط ترتي
  .منطقيا أمام زمالئى

          

٦  

م  ى المعل دما يطلب من أجد سعادة بالغة عن
ى  ة الت انون أو النظري دة أو الق د القاع تحدي
كلة  ل المش ى ح تخدامھا ف ن اس يمك

  .الھندسية

          

٧  
ورة  ر بص عوبة التعبي را ص ى كثي يزعجن

انون  ة رمزية عن القاعدة أو الق أو النظري
  .التى تستخدم فى حل المشكلة الھندسية

          

٨  

يقلقنى كثيرا أننى عندما أفكر فى التخطيط 
لحل ھدف جزئى من المطلوب فى مشكلة 
ط  ة خط يت بقي د نس ى ق د نفس ية أج ھندس
ـة األخرى، وأكون  الحل لألھداف الجزئي
مضطرا للتفكير فى التخطيط لحل المشكلة 

  .ا مرة أخرى من بدايتھ

          

٩  
د  ى تحدي م ف ة المعل را مناقش عدنى كثي يس
ا  ى إتباعھ ى ينبغ ة الت وات المنطقي الخط

  .للوصول إلى حل المشكلة الھندسية

          

١٠  
يسعدنى جدا سھولة التخطيط لحل المشكلة 

  . الھندسية فى أقل عدد من الخطوات
          

١١  
م  ى المعل ب من را أن يطل ى كثي يزعجن

يط  كلة التخط ل المش ة لح ن طريق أكثر م ب
  .الھندسية

          

١٢  
ات  أجد سھولة كبيرة فى البحث عن العالق
وب لحل  ات والمطل التى تربط بين المعطي

  .المشكلة الھندسية

          
  

م   االستجابة  العبـــــــــارة  مح



 ٣١٣

 أوافق
  بشدة

 متردد موافق
  ال

 أوافق

ال 
  أوافق
 مطلقا

لثا
ثا

 :
لم
ل ا
 ح
يذ
نف
ق ت
قل

ية
س
ند
لھ
ة ا
كل
ش

  

١  
ـلم  ى المع دما يطلب من أكون مضطربا عن
 .حل المشكلة الھندسية فى أوراقى الخاصة

          

٢  

ديدة  أشعر باضطرابات جسمية ونفسية ش
ة حل  ذ خط م تنفي ى المعل ب من دما يطل عن
ام  بورة أم ى الس ية عل كلة الھندس المش

  .زمالئى

          

٣  
ا  م عم ألنى المعل دما يس عيدا عن ون س أك

 .عته للوصول إلى حل المشكلة الھندسيةاتب
          

٤  
كالت  ل المش ة ح را مناقش عدنى كثي يس
ى سواء داخل الفصل  الھندسية مع زمالئ

  .أو خارجه

          

٥  
وانين  ق الق يقلقنى جدا عدم قدرتى على تطبي

  .والنظريات فى حل المشكالت الھندسية
          

عا
راب

 :
ق
حق
الت
 و
ية
س
ند
لھ
ة ا
كل
ش
لم
ل ا
 ح
يم
قو
ق ت
قل

 
ه 
حت
ص

ن 
م

  

١  
ل  حة الح ى ص كك ف بيا وأتش ون عص أك
ل  ة ح م مراجع ى المعل ب من دما يطل عن

  .المشكلة الھندسية

          

٢  
ة  أجد صعوبة كبيرة فى تحديد مدى منطقي
النتائج التى توصلت إليھا فى حل المشكلة 

  .الھندسية

          

٣  
ابية  ات الحس ة العملي دا مراجع عدنى ج يس

  .ة الھندسـيةللتأكد من صحـة حل المشـكل
          

٤  
رى  رق أخ ن ط ـث ع را البح ى كثي يھمن
ن صحة  د م ية ألتأك ـكلة الھندس لحل المش

  .حلى لھا

          

٥  
م  أجد صعوبة كبيرة عندما يطلب منى المعل
ن  ا م ى توصلت إليھ ائج الت ويض بالنت التع
  حل المشكلة الھندسية للتأكد من صحة حلھا

          

٦  
م و ة المعل دا مناقش عدنى ج ى يس ى ل زمالئ

ى توصلت  ائج الت ة النت دى منطقي ول م ح
  .إليھا

          

٧  
ن  تفادة م دى االس ن م ق م عدنى التحق يس
كلة  ل المش ات الضرورية لح ة المعطي كاف

  .الھندسية

          

٨  
وب فى  د من المطل يقلقنى كثيرا عدم التأك
ن  ق م عوبة التحق ية، وص كلة الھندس المش

  .صحة ترجمته رمزيا

          

٩  
عدنى م ى يس م التخطيط ة الرس راجع

  .للمشكلة الھندسية للتأكد من صحته
          

م   االستجابة  العبـــــــــارة  مح



 ٣١٤

 أوافق
  ال متردد موافق  بشدة

 أوافق

ال 
  أوافق
  مطلقا

سا
ام
خ

 :
كل
 ك
ية
س
ند
لھ
ة ا
كل
ش
لم
ل ا
 ح
ق
قل

  

١  
أشعر بالتعب واالرھاق بمجرد االطالع 
اب أو  ى كت ية ف كلة ھندس ى أى مش عل

  .أو مجلة صحيفة
          

٢  
ى  ابقات الت ى المس تراك ف اول االش ال أح
و  تتضمن حل مشكالت ھندسية حتى ول

  .كان مرصودا لھا جوائز ثمينة
          

٣  
عند التفكير فى حل المشكالت الھندسية 

  .أشعر بالقلق وأفقد شھيتى للطعام
          

٤  
م  أشعر بأننى غير قادر على متابعة المعل

ة مھم ة الھندس ى حص ت ف اول لف ا ح
  .انتباھى

          

٥  
ة  أحاول التھرب من حصص الھندسة بأي
ى  تراك ف اب أو االش واء بالغي ـيلة س وس

  .بعض األنشطة التى تتيح لى ھذا
          

٦  
ابقات  ى المس تراك ف را االش عدنى كثي يس

  .التى تتطلب حل مشكالت ھندسية
          

٧  
كالت  ل المش ى ح ل ف دا الفش ى ج يقلقن

  .الھندسية
          

٨  
رحه  ا يش ى لم دم فھم را ع ى كثي يزعجن

  .المعلم أثناء حصة الھندسة
          

٩  
أكون سعيدا فى امتحان الھندسة، خاصة 
عندما يشتمل على مشكالت ھندسية غير 

  .مباشرة وتحتاج الى تفكير منطقى
          

١٠  
دما تقترب  أشعر بخوف واضطراب عن
واد الدراسية  ـة بخالف الم حصة الھندس

  .األخرى
          

١١  

ية  كالت الھندس م المش عدنى أن معظ يس
ى حل  لھا ارتباط بحياتى، وتساعدنى عل
ى  واجھنى ف ى ت كالت الت ض المش بع

  .الحياة

          

١٢  
كالت  ل المش د ح الخوف عن عر ب أش
ع  ب م ا ال تتناس را ألنھ ية، نظ الھندس

  . ميولى وقدراتى
          

  



 ٣١٦

  ة الزقازيقـجامع 
  ةـة التربيـكلي 
  قسم المناهج وطرق التدريس 

  
  استمارة التحكيم على البرمجية

  

  /...................................ورالسيد األستاذ الدكت
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                                           

تقـــوم الباحثـــة بدراســـة للحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير فـــى التربيـــة تخصـــص منـــاهج 
  :وطرق تدريس الرياضيات وموضوعها

الكمبيـــوتر التعليمـــى متعـــدد الوســـائط           تـــدريس برنـــامج مقتـــرح فـــى الهندســـة باســـتخدام "   
وأثره على تنمية اإلبداع الهندسى واختزال قلق حل المشكلة الهندسية لـدى تالميـذ المرحلـة 

  ". اإلعدادية
  

ولتحقيـق هــذا الهـدف قامــت الباحثـة بإعــداد برنـامج تعليمــى فـى وحــدة مفـاهيم وتعــاريف 
  عدادى هندسية المقررة على تالميذ الصف األول اال
  :وقد اشتمل البرنامج على الموديوالت اآلتية

  

  مفاهيم وتعاريف أساسية:  الموديول األول  
  الزاوية وأنواعها:  الموديول الثانى  
  بعض العالقات يبن الزوايا:  الثالث الموديول  
  الزوايا المتجمعة حول نقطة والزاويتان المتقابلتان بالرأس :  الرابع الموديول  
   
  
  
  
  

  



 ٣١٧

  استمارة التحكيم على البرمجية
  

غير مناسب ـرـالعنصـ م
 مناسب

١ 
ــــــة  ــــــرح لألهــــــداف التعليمي ــــــامج المقت ــــــق ســــــيناريو البرن مــــــدى تحقي

 .المذكورة
  

   .مدى مناسبة تصميم البرمجية مع متغيرات الدراسة ٢

   .الدقة والسالمة العلمية للمحتوى ٣

   .تعلموضوح لقطات الفيديو ومناسبتها لموضوع ال ٤

   .مدى تناسق األلوان التى تظهر على الشاشة ٥

   .مدى وضوح الصوت وتوافقه مع النص المكتوب ٦

   .مدى وضوح حجم الخط وسهولة قراءته ٧

   .مدى مناسبة التعزيز الصوتى والمكتوب ٨

   .مدى إتاحة البرمجية للتلميذ التحكم فى معدل عرض المعلومات ٩

   .وم التخطيطية على الشاشةمدى وضوح الرس١٠

١١
ـــــــق الصـــــــوتى المصـــــــاحب للقطـــــــات كـــــــاف لشـــــــرح المهـــــــام  التعلي

 .المعروضة
  

   .توقيت عرض كال من الصوت والصورة والنص فى البرنامج١٢

١٣
مـــدى مناســـبة طريقـــة عـــرض البرمجيـــة، ومـــدى اتصـــافها باإلثـــارة 

 .والتشويق
  

   .وى التالميذمدى مناسبة اإلخراج العام للبرمجية لمست١٤
  

   آراء وتعديالت أخرى ترونها.....................................................  
......................................................................................  

......................................................................................  
  

  ونشكركم على حسن تعاونكم 
 ،الباحثة                                                                       



 ٣١٩

  جدول معامل السھولة والصعوبة لمفردات اختبار حل المشكلة الھندسية
  

  معامل الصعوبة  معامل السهولة  رقم المفردة
٠.٥٣  ٠.٤٧  ١  
٠.٣  ٠.٧  ٢  
٠.٣٦  ٠.٦٤  ٣  
٠.٦  ٠.٤  ٤  
٠.٧٧  ٠.٢٣  ٥  
٠.٣٨  ٠.٦٢  ٦  
٠.٣  ٠.٧  ٧  
٠.٣  ٠.٧  ٨  
٠.٤٤  ٠.٥٦  ٩  
٠.٣٩  ٠.٦١  ١٠  
٠.٥٤  ٠.٤٦  ١١  
٠.٧٢  ٠.٢٨  ١٢  
٠.٥٤  ٠.٤٦  ١٣  
٠.٦٨  ٠.٣٢  ١٤  
٠.٧٦  ٠.٢٤  ١٥  
٠.٧١  ٠.٢٩  ١٦  
٠.٧٩  ٠.٢١  ١٧  
٠.٧٢  ٠.٢٨  ١٨  
٠.٧٢  ٠.٢٨  ١٩  

  
  

  ٠.٧:  ٠.٢١معامل السهولة يتراوح ما بين 
  ٠.٧٩:  ٠.٣معامل الصعوبة يتراوح ما بين 

  



ي 

  المالحــقة ـقائم
  

  رقم الصفحة  عنــوان الملحــق  رقم الملحق
رح   ١ امج المقت يناريو البرن كلة س ل المش ارات ح ة مھ لتنمي

  -----------------------------------------------------------------------------------------------الھندسية
١٤٥  

  ٢٨١  -----------------------------------------سيةاختبار مھارات حل المشكلة الھند  ٢
  ٢٩٧  -------------------------------------------------------------------اختبار اإلبداع الھندسى  ٣
  ٣٠٩  -------------------------------------------------حل المشكلة الھندسيةقلق مقياس   ٤
  ٣١٥  -----------------------------------------------------استمارة التحكيم على البرمجية  ٥
كلة   ٦ ل المش ار ح ردات اختب عوبة لمف ھولة والص ل الس معام

  -----------------------------------------------------------------------------------------------الھندسية
٣١٨  

  ٣٢٠  -------------------أسماء السادة المحكمين على أدوات البحثقائمة ب  ٧
 



  ----------------------------------------------------------------------------------- البحث ملخص

 ١

ة  ورة التكنولوجي ع الث ل م ى التعام درة عل ادى والعشرين بالق رن الح ى الق اء ف رتبط البق ي
دون  داع ب ال إب ى حل المشكالت، ف ادر عل دع ق ر مب ل مفك ى عق اج إل دوره يحت ذا ب ة، وھ الحديث

  .تكنولوجيا وال تكنولوجيا بدون إبداع
  

دى الدارسين بجانب وعلى الرغم من أن الرياضيات تلعب دوراً أساسيا فى نمو التفكي ر ل
ام  يم الع أنھا تنمى لديھم القدرة على حل المشكالت، إال أن معظم التالميذ فى مختلف مراحل التعل
ى  داع الھندس ارات اإلب ى مھ م ف توى آدائھ دنى مس ن ت انون م ة يع ة اإلعدادي ة المرحل وخاص

ارات حل المشكلة الھندسية وارت م باإلضافة إلى انخفاض مستوى آدائھم فى مھ اع مستوى قلقھ ف
  .أثناء حلھا

  

داع الھندسى  وتوجد العديد من األساليب التى قد تنمى مھارات حل المشكلة الھندسية واإلب
  .باإلضافة إلى اختزال قلق حل المشكلة الھندسية، وأحد ھذه األساليب الكمبيوتر متعدد الوسائط 

  
  :مشكلة البحــث

ذ الصف األول اإلعدادى فى  تتحدد مشكلة البحث الحالى فى انخفاض مستوى أداء تالمي
مھارات اإلبداع الھندسى باإلضافة إلى انخفاض مستوى أدائھم فى مھارات حل المشكلة الھندسية 
رح  امج مقت اء برن ة ببن ت الباحث كلة قام ذه المش ا، وللتصدى لھ ى حلھ م ف توى قلقھ اع مس وارتف

داع  وتدريسه فى الھندسة باستخدام الكمبيوتر التعليمى متعدد ة اإلب ى تنمي ره عل الوسائط وبحث أث
ن خالل  ك م ة، وذل ة اإلعدادي ذ المرحل دى تالمي ية ل كلة الھندس ق حل المش زال قل الھندسى واخت

  :اإلجابة على التساؤالت التالية
المقررة على تالميذ الصف األول اإلعدادى " مفاھيم وتعاريف ھندسية"ما صورة وحدة  .١

 كمبيوتر التعليمى متعدد الوسائط ؟بعد إعادة صياغتھا باستخدام ال
ارات حل المشكلة الھندسية  .٢ ة مھ ى تنمي ما أثر تدريس البرنامج المقترح فى الھندسة عل

 لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى؟
ذ  .٣ دى تالمي داع الھندسى ل ة اإلب ى تنمي ة عل ى الھندس رح ف امج المقت دريس البرن ر ت ا أث م

 الصف األول اإلعدادى؟
دى ما أثر تدريس ا .٤ لبرنامج المقترح فى الھندسة على اختزال قلق حل المشكلة الھندسية ل

 تالميذ الصف األول اإلعدادى؟
ى،  .٥ داع الھندس ية، واإلب كلة الھندس ارات حل المش ين مھ ة ب ة االرتباطي ا صورة العالق م

 وقلق حل المشكلة الھندسية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى؟
  

  :فروض البحــث
 :الى للتحقق من صحة الفروض التاليةسعى البحث الح

ين   .١ ى التطبيق ة ف ة التجريبي ذ المجموع ات تالمي ين متوسطى درج ائيا ب رق دال إحص د ف يوج
 .القبلى والبعدى الختبار مھارات حل المشكلة الھندسية وذلك لصالح التطبيق البعدى

ة   .٢ ذ المجموعتين التجريبي والضابطة فى يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات تالمي
 .التطبيق البعدى الختبار مھارات حل المشكلة الھندسية وذلك لصالح المجموعة التجريبية

ارات حل   .٣ ة مھ ة مناسبة فى تنمي دد الوسائط فاعلي وتر متع رح باستخدام الكمبي للبرنامج المقت
 .المشكلة الھندسية



  ----------------------------------------------------------------------------------- البحث ملخص

 ٢

ية فى التطبيقين القبلى يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريب .٤
 .والبعدى الختبار اإلبداع الھندسى وذلك لصالح التطبيق البعدى

ة والضابطة فى   .٥ ذ المجموعتين التجريبي يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات تالمي
 .التطبيق البعدى الختبار اإلبداع الھندسى وذلك لصالح المجموعة التجريبية

 . م الكمبيوتر متعدد الوسائط فاعلية مناسبة فى تنمية اإلبداع الھندسىللبرنامج المقترح باستخدا  .٦
ين   .٧ ى التطبيق ة ف ة التجريبي ذ المجموع ات تالمي ين متوسطى درج ائيا ب رق دال إحص د ف يوج

 .القبلى والبعدى لمقياس قلق حل المشكلة الھندسية وذلك لصالح التطبيق البعدى
ة والضابطة فى  يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطى درجات  .٨ ذ المجموعتين التجريبي تالمي

 .التطبيق البعدى لمقياس قلق حل المشكلة الھندسية وذلك لصالح المجموعة التجريبية
ل   .٩ ق ح زال قل ى اخت بة ف ة مناس ائط فاعلي دد الوس وتر متع تخدام الكمبي رح باس امج المقت للبرن

 .المشكلة الھندسية
ين م .١٠ ائيا ب ة إحص ة دال ة ارتباطي د عالق ة توج ة الثالث ث التابع رات البح ل ( تغي ارات ح مھ

ية كلة الھندس ى ،المش داع الھندس ية ،اإلب كلة الھندس ل المش ق ح ذ ) قل دى تالمي ى، ل ى مثن مثن
 .الصف األول اإلعدادى

 
  :حـدود البحــث

  :اقتصر البحث الحالى على
نھج الرياضيات بالصف األول اإل" مفاھيم وتعاريف ھندسية"تصميم وحدة   )١ عدادى فى م

 .باستخدام الكمبيوتر متعدد الوسائط
ة   )٢ ات بمحافظ ة بن ات اإلعدادي ة القناي دادى بمدرس ذات الصف األول اإلع ن تلمي ة م عين
 .الشرقية
انى لشھر   )٣ تم تطبيق تجربة البحث فى الفصل الدراسى األول، وذلك بدءاً من األسبوع الث

 .م ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ام الدراسى أكتوبر وحتى نھاية األسبوع الثانى من شھر نوفمبر للع
  

  :أھداف البحــث 
  :ھدف البحث الحالى إلى

دريس  )١ دد الوسائط لت وتر التعليمى متع إعداد برنامج مقترح فى الھندسة باستخدام الكمبي
 .حل المشكالت الھندسية بالمرحلة اإلعدادية

دد  )٢ ى متع وتر التعليم تخدام الكمبي ة باس ى الھندس رح ف امج مقت دريس برن ر ت ث أث بح
داع الھندسىو ،مھارات حل المشكلة الھندسية تنمية كل من الوسائط على زال و ،مھارات اإلب اخت

  .قلق حل المشكلة الھندسية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
  

  :أھمية البحــث
  :استمد البحث الحالى أھميته من بعض الجوانب منھا

الكمبيوتر متعدد الوسائط وذلك  تقديم نموذج للصورة التى يكون عليھا التعلم عند استخدام  .١
 .وطبيعة المتعلمين) المحتوى( بما يتناسب مع طبيعة المادة التعليمية 

  .يعد محاولة للتغلب على الجمود المتبع فى تدريس مادة الھندسة  .٢
  



  ----------------------------------------------------------------------------------- البحث ملخص

 ٣

  :أدوات البحــث 
 ) من إعداد الباحثة .       ( اختبار حل المشكلة الھندسية  .١
 )من إعداد الباحثة (           .  اختبار اإلبداع الھندسى  .٢
 ) عادل الباز . حمزة الرياشى و د. إعداد د.   ( مقياس قلق حل المشكلة الھندسية  .٣

  
  :إجـراءات البحــث 

  :سار البحث وفق اإلجراءات التالية
ائط   )١ ا الوس ة، وتكنولوجي ة اإلعدادي ذ المرحل ة لتالمي دريس الھندس ن ت ة ع ة نظري دراس

زال المتعددة وتوظيفھا ف ارات حل المشكلة الھندسية واخت ة مھ ى تنمية اإلبداع الھندسى وتنمي
 .قلق حل المشكلة الھندسية

تة   )٢ ى س الى وتصنيفھا إل ا البحث الح تفاد منھ ى اس ابقة الت مسح األبحاث والدراسات الس
 :محاور كالتالى

 .دراسات تناولت تدريس الرياضيات باستخدام الكمبيوتر   )أ 
 .لرياضيات وتنمية مھارات حل المشكلةدراسات تناولت تدريس ا  )ب 
 . دراسات تناولت تدريس الرياضيات وتنمية اإلبداع  )ج 
 .دراسات تناولت تدريس الرياضيات واختزال القلق  )د 

 . دراسات تناولت تدريس الرياضيات وتنمية كل من مھارات حل المشكلة واإلبداع) ھـ
 .  ة واختزال القلقدراسات تناولت تدريس الرياضيات وتنمية مھارات حل المشكل  )و 
دة   )٣ وى وح ل محت ية " تحلي اريف ھندس اھيم وتع ة " مف تعلم التالي ى جوانب ال اھيم [إل  ،مف

 . تمھيداً لبناء البرنامج ]حل مشكالت ،تعميمات ،مھارات
 .إعداد البرنامج فى صورته المبدئية وعرضه على المحكمين  )٤
 .إعداد اختبار اإلبداع الھندسى وتقنينه  )٥
 .ر مھارات حل المشكلة الھندسية وتقنينهإعداد اختبا  )٦
رى   )٧ ة واألخ داھما تجريبي افئتين اح وعتين متك ى مجم يمھا إل ة وتقس ة الدراس ار عين اختي

 .ضابطة
٨(   ً  .تطبيق أدوات الدراسة قبليا
ً ) تدريس البرنامج المقترح ( القيام بالدراسة  )٩  .وتطبيق األدوات تطبيقاً بعديا
 .يب اإلحصائية المناسبةتحليل البيانات والنتائج باألسال )١٠
 . مناقشة النتائج وتفسيرھا وصياغة التوصيات والمقترحات )١١

  
  :نتائج البحــث 

  :يمكن تلخيص أھم نتائج البحث فى النقاط التالية
ة )١ ى تنمي ائط ف دد الوس ى متع وتر التعليم تخدام الكمبي ة اس ل  فعالي ارات ح ن مھ ل م ك

 اختزال قلق حل المشكلة الھندسية وكذلك فى واإلبداع الھندسى، ،المشكلة الھندسية
ار كل من تفوق تالميذ المجموعة التجريبية على تالميذ المجموعة الضابطة فى  )٢ اختب

م فى ، واختبار اإلبداع الھندسى ،مھارات حل المشكلة الھندسية وانخفاض مستوى قلقھ
 . حل المشكلة الھندسية 
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Linked to survive in the twentieth century atheist and the ability to deal with 
the modern technological revolution, which in turn requires a creative thinker's mind 
is capable of solving problems, no creativity without the technology nor technology 
without creativity. 

In spite of mathematics plays a role in the growth of thought among scholars 
beside it develops the ability to solve problems, but most of the students in various 
stages of public education, especially middle school suffer from low performance in 
geometrical creative skills in addition to the low level of performance in geometrical 
problem Solving skills and their anxiety during Solving them. 

There are many methods that may develop problem-solving skills of 
geometrical problem and geometrical creative in addition to reduced geometrical 
problem Solving anxiety, and one of these methods multimedia computer. 
Research problem: 

The current research problem determined in the low level of first prep school 
students in creativity thinking skills in additional to their low level in geometrical 
problem solving skills and a high their anxiety level in it. The researcher forced this 
problem by building a proposed program and teaching it in geometry by using 
educational multi-media computer and searching its impact on developing 
geometrical creativity and reducing geometrical problem solving anxiety, by 
answering the following questions:      
1. What is the image of unite "geometrical concepts and definitions" for the first prep 
grade students which reformulated by using educational multi-media computer?  
2. What is the effect of teaching the geometric proposed program on developing 
geometrical problem solving skills, geometrical creativity, and reducing geometrical 
problem Solving anxiety for first prep grade students ?     
3. What is the image of the correlation relationship among geometrical problem 
solving skills, geometrical creative, and geometrical problem solving anxiety for 
first prep grade students?  
Research goals 
         Current research aims to:  
1) Prepare a proposed program in geometry using multi-media computer to teach 
geometrical problem solving in prep stage.  
2) Examine the impact of a proposed program in geometry using the educational 
multi-media computer to develop geometrical problem solving skills, geometrical 
creativity, and reducing geometrical problem solving anxiety among prep stage 
students. 
Importance of the research:     

This research may be useful in: 
1. Providing a model to the image which the learning should be when using a 

multi-media computer according to the nature of educational material (content) 
and the nature of the educated. 

2. It an attempt to overcome the fixation followed in teaching geometry subject.  
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3. According to the engaged in the teaching of mathematics in general and teaching 
geometry in particular in the construction of other programs can be taught geometry in 
various educational stages.    

 

Hypotheses of the study: 
The study has verified the validity of the following hypotheses: 

1) There is a statistical significant difference between the two mean scores of the 
experimental group students in the pre and post test on the geometrical problem solving 
skills test in favor of post test. 
2) There is a statistical significant difference between the two mean scores of the 
experimental and control groups students in the post test on the geometrical problem 
solving skills test in favor of experimental group.  
3) The proposal program which using multi-media computer has a suitable effective in 
developing the geometrical problem solving skills. 
4) There is a statistical significant difference between the two mean scores of the 
experimental group students in the pre and post test on the geometrical creativity test in 
favor of post test. 
5) There is a statistical significant difference between the two mean scores of the 
experimental and control groups students in the post test on the geometrical creativity test 
in favor of experimental group. 
6) The proposal program which using multi-media computer has a suitable effective in 
developing the geometrical creativity skills. 
7) There is a statistical significant difference between the two mean scores of the 
experimental group students in the pre and post test on the geometrical problem solving 
anxiety scale in favor of post test.  
8) There is a statistical significant difference between the two mean scores of the 
experimental and control groups students in the post test on the geometrical problem 
solving anxiety scale in favor of experimental group.   
9) The proposal program which using multi-media computer has a suitable effective in 
reducing geometrical problem solving anxiety. 
10) There is a statistical significant correlation among the three independent research 
variables (geometrical problem solving skills- geometrical creativity- geometrical problem 
solving anxiety) dual dual for prep stage students. 
 

Study limitations: 
This study focuses on: 

1) Design unite "geometrical concepts and definitions" mathematics curriculum first 
year preparatory using a multi-media computer. 
2) Sample of female students of the first year preparatory in El- Kanayat prep school 
for girls in Sharkia. 
3) The research experiment has been applied from the second week of October month 
until the end of the end of the second week of November month for the academic year 
2007 - 2008 m. 
 

Study tools: 
1. Geometrical problem solving test.  ( prepared by the researcher) 
2. Geometrical creativity.                   ( prepared by the researcher) 
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3. Geometrical problem solving anxiety Scale.  
                   (Prepared by Dr. Hamza Al-Riyashi& Dr. Adel Al-Baz) 

 

Study procedures: 
The researchers followed these procedures to answer the research questions: 

1) Putting a theoretical frame on teaching geometry for prep stage students and 
multi-media technology and functioning it in developing geometrical problem 
solving skills, geometrical creativity and reducing geometrical problem solving 
anxiety. 
2) Survey the previous studies and researches which the current research has been 
benefited, which were classified into six axes as follows: 

a) Studies interested in teaching mathematics by using computer. 
b) Studies interested in teaching mathematics and developing problem solving 

skills. 
c) Studies interested in teaching mathematics and developing creativity. 
d) Studies interested in teaching mathematics and reducing anxiety. 
e) Studies interested in teaching mathematics and developing both problem 

solving skills and creativity. 
f) Studies interested in teaching mathematics and developing problem solving 

and reducing anxiety. 
3) Analyzing the content of "geometrical concepts and definitions" unite to the 
following learning aspects (concepts - skills- generalization - problem solving) to 
prepare the program. 
4) Preparing the program in its initial form and showing it to the experts. 
5) Preparing geometrical problem solving skills test and standardization it. 
6) Preparing geometrical creativity test and standardization it. 
7) Choosing the sample study and dividing it into two equal groups one of them is 
experimental and the other is control. 
8) Applying study tools at the beginning. 
9) Making the study and applying tools on the post. 
10) Analyzing data and results by using the suitable statistic method. 
11) Discussing and explaining the results and formulating recommendations and 
proposals.      

 

Research results: 
   This current research found the following results: 

1) The effective of using educational multi-media computer in developing 
geometrical problem solving skills, geometrical creativity, and reducing geometrical 
problem solving anxiety. 
2) The experimental group students proved better performance more than the control 
group in geometrical problem solving skills test, and geometrical creativity test. 
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