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في  على تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي  Advanced Grapherأثر استخدام برنامج
  واتجاهاتهم نحو تعلّمها في مدينة نابلس الرياضيات

  إعداد
  والء حسن نمر قينو

  إشراف

  سهيل صالحة. د

  الملخص

 Advancedج الراسم المتقـدم برنام استخدامهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر 

Grapher  تعلًمهـا  واتجاهاتهم نحو الرياضيات في األساسي العاشر طلبة الصف تحصيل على 

  :تينابلس، وتحديداً حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اال مدينة في

طلبـة   تحصـيل  علـى   Advanced Grapherج الراسم المتقدمما أثر استخدام برنام

  نابلس؟ مدينة في تعلًمها واتجاهاتهم نحو الرياضيات في األساسي العاشر الصف

ولإلجابة عن سؤال الدراسة واختبار فرضياتها، تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 

طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي بمدرسة بنات رفيديا األساسية لإلنـاث، وتـم   ) 82(

وعتين إحداهما مجموعة تجريبية، درست محتوى وحدة االقترانات األسية تقسيم العينة إلى مجم

ج الراسـم المتقـدم   واللوغارتمية من كتاب رياضيات الصف العاشر األساسي باستخدام برنـام 

Advanced Grapher  واألخرى ضابطة درست الوحدة نفسها بالطريقة التقليدية، وذلك فـي ،

  ).2015-2014(الفصل األول من العام الدراسي 

  :االتيةوطُبقت على عينة الدراسة األدوات 

اختبار تحصيلي بعدي لقياس تحصيل الطلبة بعد االنتهاء من دراسة وحدة االقترانات األسية  - 

 ).0.71(اللوغارتمية وقد تم التحقق من صدقه بالتحكيم، وحساب معامل ثباته فكانت قيمته 

) 34(مقياس االتجاهات نحو تعلًم الرياضيات للمجموعتين التجريبية والضابطة مكون مـن   - 

فقرة، وقد وزع مقياس االتجاهات قبل البدء بدراسة وحدة االقترانات األسية واللوغارتميـة  



 ك 

وبعد االنتهاء منها، وقد تم التحقق من صدقه بالتحكيم، وحساب معامل ثباته فكانت قيمتـه  

)0.75.( 

-One-Way(معالجة البيانات باستخدام تحليـل التبـاين األحـادي المصـاحب     تمت 

ANCOVA (ومعامل ارتباط بيرسونPearson، تيةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج اال:  

 طالبات تحصيل متوسطي بين) α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد -1

 اسـتخدام  التقليدية،( التدريس طريقة إلى تعزى الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة

 .المجموعة التجريبية  لصالح وذلك ،)Advanced Grapher برنامج

االتجاهات نحو بين متوسطي ) α=0.05(الداللة  مستوى ندداللة إحصائية ع وفرق ذ دجيو -2

التـدريس   يقةالمجموعة  التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلى طر لبةلطالرياضيات 

 .لصالح المجموعة التجريبية وذلك). Advanced Grapherبرنامج  استخدام، تقليدية(

 الدراسـي  التحصـيل  بين )α=0.05( على مستوى الداللة  إحصائية داللة يوجدعالقة ذات -3

 .األساسي، وهي عالقة إيجابية العاشر الصف لطلبة الرياضيات تعلم نحو واالتجاهات

وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة بعدد من التوصيات، أهمها تفعيل طريقة التدريس 

في تعليم منهاج الرياضيات، كما وتوصي بعقد دورات  Advanced Grapherباستخدام برنامج 

لما يوفره مـن دعـم    Advanced Grapherتدريبية لمعلمي الرياضيات في استخدام برنامج 

 .تهم ألهمية استخدامه كطريقة وأسلوب حديث لتعليم الطلبةلمنهاج الرياضيات وتوعي
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  الفصل األول

  )خلفيتها وأهميتها(مشكلة الدراسة 
  

  الدراسة  مقدمة 1:1

  مشكلة الدراسة  2:1

  أهداف الدراسة 3:1

  أهمية الدراسة 4:1

  أسئلة الدراسة 5:1

  فرضيات الدراسة 6:1

  حدود الدراسة 7:1

  مصطلحات الدراسة 8:1
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  الفصل األول

  )خلفيتها وأهميتها(مشكلة الدراسة 

  الدراسة  مقدمة 1:1

 باألحداث يءمل التغير سريع العالم وأصبح التكنولوجي، التقدم يتسارع الزمن بفعل

ونشره  التقدمي الركب هذا مواكبة وأصبح لزاماً الكترونية، روابطه أصبحتفقد  ،والتطورات

 طرائق عن البحث بدأ هنا ومن ،في مجاالت الحياة المختلفة وخاصة مجال التربية والتعليم

 ولكنها الزمن، مر على التعليمية العملية في متعددة وطرائق أساليب استخدام تم إذ جديدة تدريس

 باستخدام التعلم اتجاه ظهر الماضي القرن نهاية ومع ورغباتهم، لبةالط حاجات تلبي ال أصبحت

   .الحاسوب

 من للكثير مناسب كحل التعليم في الحاسوب استخدام إلى اليوم التربويون ينظرو

 العملية شؤون وإدارة التربوي كالبحث التربوية المؤسسات تواجه التي ،التعليمية المشكالت

 نوعية لتحسين ناجحة كوسيلة  السجالت، وحفظ والعالمات التسجيل حيث من بالمدارس التعليمية

 مختلف في التربوي القرار اعصنّ علىيتوجب لذلك ). 2009فتح اهللا، ( مستواه ورفع التعليم

 أحدث لمواكبة الجهود، أقصى وبذل الطاقات كافة حشد ،والنفسي والتربوي العلمي البحث أروقة

 المعرفة لمجتمعات مواكباً التعليمي النظام يصبح كي التعليمية والتقنيات والطرق األساليب

  ).2009مازن، (مستهلكين  مجرد ال لها عينمصنّ نكون أن في أيضاً يسهم ولكي والمعلوماتية

 على منصباً ناآل هتماماال وأصبح التعليم، في الحاسوب استخدام أساليب تطورت ولقد

 أن يمكن جديدة أساليب استخدام أو الحاسوب بمصاحبة التدريس في المتبعة األساليب تطوير

 المواد وخاصة التربوية العملية عناصر أهداف بعض تحقيق في الحاسوب خاللها من يساهم

 العديد اإلنسان رطو التعليمية العملية فعالية تحسين أجل ومن). 2010اشتيوه وعليان، ( الدراسية

 أصبح إذ ).2003مالك، (للمتعلمين  المعلومات إيصال في المستخدمة المختلفة األدوات من

 التعليمية البرمجيات استخدام على يعتمد الذي ،التعليم أنماط من نمط الحاسوب بمساعدة التعلم

 Masteryالتعلم إتقان نحو خطوة خطوة المتعلم تقود شيقة بصورة المادة تقديم إلى تهدف التي
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Learning .تعزيز، وأداة مساعدة وسيلة بوصفه الصفية الغرفة داخل النوع هذا استعمال ويتم 

بحيث يقدم الحاسوب المادة  ،)2010اشتيوه وعليان، (الذاتي  للتعلم كأداة الصف خارج أو

 هيختار ما يتناسب مع ميوله وقدراتالتعليمية للمتعلم على شكل برامج تعليمية متعددة، والمتعلم 

  .)2007عبابنة، (

الركـائز  إلى أن الحاسوب في الدول المتقدمة يعد مـن أهـم   ) 2012(إسحاقوقد أشار 

األساسية التي تساعد المتعلم على اإلبداع إذا توافرت له البرامج المتميـزة، وتهيـأ للمعلمـين    

التدريب الضروري أثناء الخدمة الستخدامه وتطبيق برامجه بالشكل المناسب الذي يسـهم فـي   

  .لتعلمتمكين هذا الوسيط من القيام بالوظائف التربوية التي تهدف إلى تطور عملية التعليم وا

 الدول في والتعليم التربية في العاملين بين قائماً فيه الجدل يزال ال الذي الوقت وفي 

 حتمية حول ال المتقدمة الدول في والنقاش الجدل يقوم الحاسوب، استخدام فاعلية حول العربية

 الستعماله السبل أفضل حول بل الجامعات، والمعاهد المدارس إلى ووسيلة مادة الحاسوب إدخال

 ).Glenn, 2002(رئيساً  دوراً الحاسوب فيه يؤدي جديد تعليمي تربوي نظام سياق في وتوظيفه

 وانجلترا، واليابان المتحدة الواليات في الرياضيات منهج ميزات أهم أن) 2004( محمد وذكر

 الحاسبة اآللة مثل الرياضيات، وتعليم تعلم في الحديثة التكنولوجية التطورات من استفادته هو

  .والحاسوب Graphic Calculatorالراسمة 

 National) األمريكية المتحدة الواليات في الرياضيات لمعلمي القومي المجلس وقد أكد

Council of Teachers of Mathematics- NCTM) المبادئ كأحد التكنولوجيا مبدأ على 

 المدرسية الرياضيات تعلم في أساسية التكنولوجيا دتع إذ المدرسية، الرياضيات عليها تقوم التي

 الرياضـية،  والمفـاهيم  األفكـار  على للتركيز للطلبة الفرصة وتتيح مالتعلّ تعزز فهي ،وتعليمها

 يتيح مما وصعوبةً، تعقيداً أكثر مسائل مع التعامل من وتمكنهم المشكالت، حل عملية لهم وتيسر

 باإلضافة التكنولوجيا، استخدام دون اكتشافها الصعب من رياضية أفكار الستكشاف الفرصة لهم

  ).NCTM, 2000( الطلبة بين الفردية الفروق مراعاة على تساعد أنها إلى
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 لتدريسها، التقليدي لألسلوب طبيعية نتيجة الطلبة في الرياضيات ويعد ضعف تحصيل

 من سلسلة اتباع الطلبة على تعود التي المدرسية والكتب المعلم على رئيسية بصورة يعتمد الذي

 لذلك يستخدم). 2009المليجي، (المشابهة  المسائل حلول في ثانية ويستخدمونها اإلجراءات

 المفاهيم، تتضمن جاهزة برامج طريق عن الرياضيات تعلم في تعليمي كمساعد الحاسوب

  .)2000نصر،( للطلبة تعليمها في المعلم يرغب التي الجديدة والمعلومات

 رفع في يساعد أنه هو الرياضيات، تعليم في كوسيلة لحاسوبا استخدام ميزات أهم ومن

 حسب طالب بكل خاصاً اهتماماً يوفر تعليمية كوسيلة استخدامه أن كما الطلبة، تحصيل مستوى

 العمليات إجراء على والتمرين التدريب، يساعد وكذلك العلمي، ومستواه واستعداداته، قدراته،

) 2003(وذكرت أبو زعرور ). 2005الدايل، ( لبةللط المفاهيم توضيح على ويساعد الحسابية

 له لما والتدريب التعليم طرائق تحديث في أثر من يتركه فيما تكمن الحاسوب استخدام أهمية أن

 الحاجة وقت واسترجاعها المعلومات بخزن يقوم إذ األخرى، التعليمية الوسائل فاقت مزايا من

  . قليلين وجهد بوقت المتعلم شاء ومتى

 مـن  أنفـع  وربما وأمتع أقوى فهو ،وتعليمها لرياضياتا ملتعلّ جيداً وسيطاً فالحاسوب

 الحسـي  بـين  تـربط  أو رياضـية  فكرة توضح أو ما مفهوماً تجسد قد التي التعليمية الوسيلة

 يقـوم  ثـم  تدريسه، المراد المفهوم أو للموضوع مقدمة يعطي أن يستطيع فالحاسوب. والمجرد

 زينة، أبو(تطبيقية  تمرينات ثم معاكسة كثيرة أمثلة يعطي وقد بدقة المفهوم أو الموضوع بشرح

2010(.  

 االقترانـات على تعلـم رسـم   لبة التي تساعد الطالعديد من البرامج الحاسوبية وتتوفر 

لرسـم  اً م خصيصمفهو صAdvanced Grapher بسهولة وسرعة، ومن هذه البرامج برنامج 

رانـات  تفمن خالله يمكن القيام بالرسم الديكارتي وتمثيل االق. وتحليلها الرسوم البيانية بأنواعها

تها، وكذلك حساب كل من االنحدار والمماس وإيجاد التفاضـل  اورسم المعادالت باختالف درج

تحديد حجم  ةوإمكانيبرنامج يمتاز بسهولة االستخدام  عالوة على ذلك فهو ،والتكامل والمشتقات

  .وشكل ولون الخطوط والنقاط، باإلضافة إلى كتابة نص توضيحي لالقترانات ورسمها
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على تحصـيل    Advanced Grapherتأتي هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام برنامجو

  .م الرياضياتاتجاهاتهم نحو تعلّ تقصي، وفي مدينة نابلس طلبة الصف العاشر األساسي

 الدراسةشكلة م 2:1

بالرغم من تأكيد المعلمين والتربويين على أهمية اكتساب الطلبة للمهارات األساسية في 

اتجاهات سـلبية ، مما يسهم في تكوين م لهاهناك قصوراً ظاهراً في اكتسابه الرياضيات، إال أن 

لدى الطلبة نحو الرياضيات، إضافة إلى طريقة التدريس التقليدية المتبعة، والتي ال تتفـق مـع   

  .)2005الدايل، (ة الحديثة لتدريس الرياضيات والمعتمدة على التعليم باستخدام الحاسوبيالنظر

 TIMSSذكرت أن نتـائج االمتحـان الـدولي    ) 2014(ففي دراسة قامت بها عفونة 

حاد في مستوى تحصيل طلبة المدارس  ، تشير إلى تدن2007ٍوبعدها عام  2003الصادرة عام 

  .في الرياضيات والعلوم، وتساند هذه النتيجة االمتحانات المحلية الموحدة المقننة

من أهم أسبابها هـو   ومن هنا ظهرت الحاجة إلى البحث عن حلول لهذه المشكلة، ولعّل

د في الكتاب المقرر، لـذلك يجـب تطـوير أسـاليب     ما ور دالتركيز على الحفظ والتلقين وسر

إلى واقع ) 2013(وقد أشار شقور . التدريس واستخدام التكنولوجيا والحاسوب في ميدان التعليم

توظيف المستحدثات التكنولوجية في مدارس الضفة الغربية وقطاع غـزة مـن وجهـة نظـر     

، وقـد أوصـى بضـرورة تشـجيع     %64.60كان بدرجة متوسطة وبنسبة مئوية  إذالمعلمين، 

  .المعلمين على توظيف تكنولوجيا التعليم في المدارس لجميع المواد الدراسية

، في بداية القرن الحالي هتمام بدراسة االتجاهات بعد ظهور مفهوم االتجاهبدأ اال كذلكو

وتعد تنميـة االتجاهـات    ،خيرةونة األخالل اآلهتمام قد زاد وتطور بشكل خاص ال أن هذا االإ

في مختلف المجاالت العلميـة والعمليـة   ، من أهداف التربية ومهماً اًأساسي المرغوب فيها هدفاً


	��  درا���   وقد أشـارت  .)1999،ناصر()2008(     ����� � إ��� أن ا���ه��ت ا��	���  ������ �

��"� #� ا��"	�! ا ����ا��  .�&%� ا�$
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لذلك رأت الباحثة ضرورة إجراء هذه الدراسة التي سعت الستقصـاء أثـر اسـتخدام    

في تدريس مادة الرياضيات على تحصيل طلبة الصف العاشر  Advanced Grapherبرنامج 

باإلضافة إلى معرفة التغير الحاصل على اتجاهات الطلبـة   ،األساسي بمدينة نابلس في فلسطين

انية وفـق  ثوال ، األولى باستخدام برمجية تعليميةتينتدريس مختلف تيالناتجة عن استخدام طريق

  .الطريقة التقليدية

  :اآلتي السؤال في الدراسة مشكلة وتتمثل

العاشـر   الصـف  طلبـة  تحصيل على Advanced Grapher برنامج استخدام أثر ما

  نابلس؟ مدينة في الرياضيات تعلّم نحو واتجاهاتهم األساسي

  هداف الدراسةأ 3:1

  :تهدف هذه الدراسة إلى

العاشـر  على تحصيل طلبة الصف  Advanced Grapherبرنامج ثر استخدام أ معرفة -1

 .في مادة الرياضيات األساسي

لعاشـر  على اتجاهات طلبة الصف ا Advanced Grapherبرنامج ثر استخدام أ معرفة -2

 .مادة الرياضياتتعلّم نحو األساسي 

واتجاهاتهم  في مادة الرياضيات العاشر األساسيتحصيل طلبة الصف معرفة العالقة بين  -3

 .نحو تعلّمها

  همية الدراسةأ 4:1

من خالل إيجاد طريقة جديدة لتدريس الرياضـيات باسـتخدام    تنبثق أهمية هذه الدراسة

، وكما قد تساعد نتائج الدراسة في توجيه اهتمـام التربـويين   Advanced Grapherبرنامج 

وصناع القرار لضرورة إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، وذلك للقضاء على ظاهرة تدني 
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أهميـة التعلـيم بالحاسـوب وبـالبرامج      مستوى تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات، وبرهنة

عاة الفروق الفردية لدى المتعلمينعلى مراحوسبة ومدى قدرة الحاسوب الم.  

م الرياضيات وتشجيعهم على تحفيز الطلبة لتكوين اتجاهات إيجابية نحو تعلّومن المتوقع 

، وكذلك مساعدتهم على التعلم في جو من المرح واالستمتاع، بعيداً عن التوتر والخـوف  تعلمها

  .من مادة الرياضيات

  الدراسةسئلة أ 5:1

  :األسئلة اآلتيةهذه الدراسة اإلجابة عن  هدفت

 األساسي العاشر الصف طلبة تحصيل في Advanced Grapher ستخدام برنامجا أثر ما -1

 ؟الرياضيات مادة في

العاشـر   الصـف  طلبـة  اتجاهـات  في Advanced Grapherبرنامج  ستخداما أثرما  -2

 ؟الرياضيات مادةتعلّم  نحو األساسي

الرياضيات واتجاهاتهم نحو  مادة في األساسي العاشر الصف طلبة ما العالقة بين تحصيل -3

 تعلّمها؟

  رضيات الدراسةف 6:1

  :ةاآلتي ةالصفري اتأسئلة الدراسة صيغت الفرضيلإلجابة عن 

تحصـيل   يبين متوسط) α=0.05(مستوى الداللة  عندداللة إحصائية  وال يوجد فرق ذ -1

 )Advanced Grapherالتـدريس باسـتخدام برنـامج    ( طلبة المجموعـة التجريبيـة  

 .في االختبار البعدي )التدريس بالطريقة التقليدية( والمجموعة الضابطة

تحصـيل   يبين متوسط )α=0.05(مستوى الداللة  عندداللة إحصائية  وال يوجد فرق ذ -2

 )Advanced Grapherالتـدريس باسـتخدام برنـامج    ( طلبة المجموعـة التجريبيـة  
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في مقيـاس االتجاهـات نحـو تعلّـم      )التدريس بالطريقة التقليدية( والمجموعة الضابطة

 .الرياضيات

 طلبـة  تحصـيل  بين )α=0.05(مستوى الداللة  عندإحصائية عالقة ذات داللة  ال توجد -3

  .الرياضيات واتجاهاتهم نحو تعلّمها مادة في األساسي العاشر الصف

  الدراسة ومحددات حدود 7:1

   Advanced Grapherبرنامج استخدام هذه الدراسة على التعرف على أثراقتصرت 
 مدينـة  فـي  تعلّمها نحو واتجاهاتهم الرياضيات في األساسي العاشر الصف طلبة تحصيل على

نابلس من محتوى الفصل األول من كتاب الرياضيات المقرر من قبل وزارة التربيـة والتعلـيم   
 .2015-2014الفلسطينية من العام الدراسي 

 تحدد زمن تنفيذ الدراسة بالفصل الدراسي األول مـن العـام الدراسـي    : الحدود الزمنية •

2014-2015. 

 .اقتصرت عينة الدراسة على طلبة الصف العاشر األساسي: الحدود البشرية •

 .اقتصرت الدراسة على المدارس الحكومية في محافظة نابلس: الحدود المكانية •

مـن مبحـث   ) الوحـدة الثالثـة  (االقترانات األسية واللوغارتمية وحدة : حدود الموضوع •
  .الرياضيات خالل الفصل الدراسي األول لطلبة الصف العاشر األساسي

كما تحددت نتائج هذه الدراسة بصدق أدواتها وثباتها، وخصائص أفراد العينة واستجاباتهم،  •
  .وباألساليب اإلحصائية المستخدمة

 صطلحات الدراسةم 8:1

   :التيتعريف مصطلحات الدراسة كا تم

هو برنامج حاسوبي صمم خصيصاً لرسـم  : Advanced Grapher ج الراسم المتقدمبرنام
ن إدخال جدول يقوم برسمه بيانياً، وفي هـذه  قترانات، ويمكوتحليل الرسوم البيانية الخاصة باال
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 هو البرنامج الذي تم من خاللـه تـدريس وحـدة    Advanced Grapherالدراسة فإن برنامج 
 .االقترانات األسية واللوغارتمية

، مـن تخطـيط   الـرئيس هي طريقة تعليمية يقوم فيها المعلم بالدور  :طريقة التدريس التقليدية
وإدارة وتنظيم للموقف التعليمي بأكمله، كما يقوم بالشرح والتوضيح ونقل المعلومات للطالـب،  

إلـى تقـديم التغذيـة الراجعـة      االلتفاتالمادة المقررة ونجاح الطلبة فيها، دون والتركيز على 
  ).2009كنسارة، (والتعزيز الفرديين المناسبين، يتبع الكتاب المدرسي المقرر بالترتيب 

هو التقدم الذي يحرزه الطالب في تحقيق أهداف المادة التعليمية المدروسـة   :التحصيل الدراسي
ويقاس إجرائيـاً   ).2007جبر، (والذي يقاس بعالمته التي يحصل عليها في االختبار التحصيلي 

في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها طالب الصف العاشر األساسي على اختبار التحصيل 
  .في هذه الدراسة المعد

موضوعات تعلم مفهوم يعبر عن محصلة استجابات الطالب نحو  :الرياضياتتعلّم االتجاه نحو 
تجاه مادة الرياضيات من حيـث القبـول   ا  الرياضيات، ويسهم في تحديد حرية الطالب المستقلة

طالـب   ويقاس إجرائياً في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها ).1999ناصر، (والرفض 
فـي هـذه    الرياضـيات المعـد  تعلّم مادة نحو  اتالصف العاشر األساسي على مقياس االتجاه

  .الدراسة
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  اإلطار النظري 1:2

  الدراسات السابقة 2:2

  السابقة الدراسات تعقيب علىال 3:2
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  الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

لتعريف التربويين بتكنولوجيـا التعلـيم والمسـتحدثات     اًيتضمن هذا الفصل استعراض

التعليمية وارائهم الستخدام أساليب حديثة في تدريس الرياضيات وهي الحاسـوب، والتعريـف   

وغيرها من البنود، باإلضافة إلى الدراسات السابقة ذات الصلة  Advanced Grapherببرنامج 

بموضوع الدراسة الحالية، وذلك لمعرفة ما تم التوصل إليه من دراسـات ونتـائج وتوصـيات    

  .لإلستفادة منها في هذه الدراسة

  اإلطار النظري 1:2

 التعليم تكنولوجيا فهومم 1:1:2

اً إلى أربعة اتجاهات تحدد المقصود من هـذا  تعددت مفاهيم تكنولوجيا التعليم وذلك تبع

المفهوم، لذلك في البداية البد من التعرف على هذه االتجاهات لمعرفـة المقصـود بتكنولوجيـا    

  .التعليم

كمعينات للتدريس، ويرجع أصل هـذا  ) Hardware(يؤكد على أهمية األجهزة : االتجاه األول

 التربية، وهذا المفهوم يشيع في معظـم المراجـع التـي   االتجاه إلى تطبيق العلم الفيزيائي على 

التركيز فيه على استخدام األجهـزة واألدوات فـي عمليتـي     تناولت تكنولوجيا التعليم، ويجري

دون التركيـز علـى    ،التعليم والتعلم، مثل أجهزة عرض الشفافيات، وعرض الشرائح وغيرها

  ). 2010وعليان، اشتيوه (محتوى التعليم وبرمجة المواد التعليمية 

التي جرى تحويلها من الشكل ) Software(يؤكد على البرامج والمواد التعليمية : االتجاه الثاني

التقليدي المعروف في الكتاب المقرر إلى الشكل المبرمج، وتعرض باألجهزة مثـل الشـفافيات   

سيكولوجية التعلـيم   والشرائح، ومن خالل إعداد هذه البرامج والمواد التعليمية يتم تطبيق مبادئ

عنى تكنولوجيا التعليم تُ في مواقف التدريس، ويؤكد التربويون هذا المعنى عندما يشيرون إلى أن
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بإعداد المواد التعليمية والبرامج وتطبيق مبادئ التعليم، وعن طريقها يتم تشكيل السـلوك علـى   

   ).2004، ، ومحمود، ويونس، وسويدان، والجرارعبد السميع(نحو مباشر وقصدي 

اشـتيوه   حيث يرىSystem Approach يربط تكنولوجيا التعليم بأسلوب النظم : االتجاه الثالث

ينبغي أن تتوافق فيها أهداف الـتعلم   ،أن العملية التعليمية نسق اجتماعي وفني )2010(وعليان 

وينظر هذا االتجاه لتكنولوجيا التعليم باعتبارها طريقة في التفكير فضـالً  . وأهداف العميلة ذاتها

يقوم على مخطط نظامي في البحث العلمي  ،عن أنها منهج في العمل وأسلوب في حل المشكالت

  .لتحقيق أهدافه

 Informationتعلـيم باسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات    يـربط تكنولوجيـا ال  : االتجاه الرابع

Technology  ويحاول اإلفادة من اإلمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا الحديثة في عمليات التعليم

 Face To(سواء تمت داخل أطر التعليم النظامي داخـل المدرسـة    ،والتعلم الجمعي والفردي

Face Teaching and Learning (لنظـامي خارجهـا   أو التعليم ا)Distance Learning (

  ).2010اشتيوه وعليان، (

رواجاً وقبوالً لدى التربويين هو تعريـف   ريفاتأن أكثر التع) 2007(وقد أشار الحيلة 

لجنة تكنولوجيا التعليم األمريكية، وهو أن تكنولوجيا التعليم تتعدى نطاق أية وسيلة أو أداة، إنها 

العمل وفق نظام ومنهج في تصميم العملية التعليمية وتنفيذها وتقويمها في ضوء أهدف محـددة،  

م واالتصال البشري مستخدمة الموارد البشرية وغير على أساس نتائج األبحاث في مجالي التعلي

إن تكنولوجيا ) 2010(ويرى اشتيوه وعليان . ، من أجل إكساب التعليم مزيداً من الفعاليةالبشرية

التعليم في معناها الواسع عبارة عن عملية متكاملة معقدة تشـمل األفـراد واألفكـار واألدوات    

لمشكالت التعليمية ذات الصلة بجميع مجـاالت التعلـيم   والتنظيمات واإلجراءات، بهدف تحليل ل

والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذها وتقويمها وإدارتها، حيث تأخذ حلول هذه  ،البشري

المشكالت شكل جميع مصادر التعلم التي يتم تصميمها واختيارها واستخدامها إلحـداث عمليـة   

  .مالتعلّ
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 من مجموعة تضم التصميم في ونظامية للتخطيط تحليلية طريقة التعليم تكنولوجيا وتعد

 الحميـد  عبـد  ويعرفها). James, 2004( المنشودة األهداف تحقيق على تساعد التي العناصر

 مفاهيمهـا  األخـرى  العلـوم  مـن  تستقي وتطبيقية، نظرية أطر على يقوم علم بأنها) 2005(

 المسـتوى  في والتعلم التعليم ومصادر الموارد واستخدام توظيف مجال في وتطبيقاتها وعالقاتها

 بطريقتها تتميز وتحديثه، التعليم لتطوير جديدة عملية صيغة وبأنها. والتطبيق النظرية من المتقن

 بينهـا،  المتبادلـة  العالقـات  أهميـة  على والتركيز التعليمية العملية مكونات تنظيم في النسقية

 على للتغلب منها واالستفادة وتنظيمها وإعدادها المختلفة، التعليم مصادر على النظامي والتعرف

  .المشكالت

  همية تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية والتعلّميةأ 2:1:2

الستخدام تكنولوجيا التعلـيم فـي العمليـة التعليميـة      والفوائدهناك العديد من المزايا 
عليم وزيادة تحسين نوعية الت: مثل المزايابعض هذه ) 1999( والتعلّمية، فقد ذكر عليان والدبس

حل مشكالت ازدحام الصفوف وقاعات المحاضرات، فمن المالحظ من فاعليته وذلك من خالل 
جراء مراجعة الكتب اإلحصائية عن التعليم أن اإلقبال على التعليم في البلدان الناميـة وبشـكل   

ى المؤسسات التعليمية، األمر الـذي  طراد مما يزيد الضغط علضخاص البلدان العربية يزداد با
يجعل الصفوف الدراسية مزدحمة ال يستطيع المعلم أن يحسن تدريسه فيها ضـمن اإلمكانـات   

مراعـاة  وكـذلك   .الطلبةالتقليدية، ومن هنا تسهم تكنولوجيا التعليم في تعلم األعداد الكبيرة من 
من المشكالت المزمنة في الموقف التعليمي التقليدي مشكلة الفروق الفردية التي  :الفروق الفردية

النظم التعليمية في حلها، وذلك ألن المعلم يواجه طالباً بينهم تباين واضح في الذكاء  فشلت معظم
والميول واالستعدادات والقدرات، لذلك أنتج العلم مواد تعليمية يتوافر فيها إمكانات تتناسب مـع  

 لبةكل متعلم حسب قدراته واستعداداته، وهذا من شأنه يتغلب على مشكلة الفروق الفردية بين الط
مكافحة األمية التي تقف عائقاً أمام تطوير التنمية فـي مجاالتهـا   ، وفي الفصل الدراسي الواحد

ة تدريب المعلمين في مجال صـياغ وأيضاً، ل توظيف وسائل التعليم واإلعالمالمختلفة، من خال
النتاجات التعليمية وكيفية تحقيقها، وإنتاج المواد التعليمية واختيار استراتيجيات التدريس والتقويم 

  .المناسبة
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تساعد على توفير فرصة للخبرات الحسية بشكل أقرب ما تكون إلـى  باإلضافة إلى أنها 

تعمـل  ، وأو بديلةالخبرات الواقعية، فتكنولوجيا التعليم تعمل على توفير خبرات واقعية حقيقية 

وخفض لمتسربين وذلك من خالل تقليل عدد ا. على دفع إنتاجية المؤسسات التعليمية كماً ونوعاً

حجم الغياب الذي يحدث غالباً نتيجة للملل والضجر والركود الذي يعاني منه الطالب، وخفـض  

يجـاد األجـواء   والمعارف وإحجم الرسوب خالل تسهيل عملية التعليم والتعلم وتبسيط المفاهيم 

، إذ أنه عند استخدام المواد التعليمية فإن الطالب يجـد  لبةإثارة النشاط الذاتي لدى الطالمشوقة، و

  .أمامه فرصة للمشاركة اإليجابية في العملية التعليمية

وتكوين االتجاهات العلمية المرغوبة  العلمية والرياضية تساعد على نمو المفاهيموأيضاً  

  ، وتوفيرتساعد في رفع وتنمية قدرة المعلم على عرض وتقديم المادة العلمية لطلبته، ووالجديدة

تتيح للمتعلم في كثير من األحيان فرصـة  ، وكذلك لدراسيةصفوف االجو النفسي والتربوي في ال

تخطي حـدود الزمـان والمكـان    ، والتعرف على نتيجة عمله فوراً من خالل التغذية الراجعة

تنويع أساليب التعزيز التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة وتأكيـد  ، وديةواإلمكانات الما

على القيام بـأداء   بةتبسيط المعلومات واألفكار وتوضيحها وتساعد الطل، باإلضافة الى أن التعلم

 .المهارات المطلوبة منهم بفاعلية ورغبة

لوجيـا التعلـيم   مزايا أخرى لتكنو) Clark & Mayer, 2003( كالرك وماير وأضاف

تعمل تكنولوجيا التعليم على إثارة اهتمامات الطـالب وهوايـاتهم وتجديـد نشـاطهم     أنها  منها

تساعد تكنولوجيا التعليم على تقليل الزمن المستغرق في ، كما ومشاركتهم وإشباع حاجاتهم للتعلم

 .المادية أيضاً، مما يؤدي إلى تخفيف التكلفة لبةوالخبرات للط نقل المعلومات والمهارات

الحظ أن تكنولوجيا التعليم تحتل مكاناً بارزاً علـى سـلم أولويـات المؤسسـات     يلذلك 
التربوية في جميع الدول لما لها من دور كبير في تحسين وإثراء العملية التعليمية، هذا باإلضافة 

 ,Glenn(إلى أن إهمالها أصبح أمراً غير مقبول من قبل المعلمين والطلبة علـى حـد سـواء    

2002.(  
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  فهوم المستحدثات التكنولوجيةم 3:1:2

تشكل المستحدثات التكنولوجية مجموعة متنوعة من المصـادر واألدوات التكنولوجيـة   
هذه العمليات كلهـا   عد، وتوابتكارها ونشرها وتخزينها وإدارتها التي تستخدم في نقل المعلومات

جزءاً ال يتجزأ من العملية التعليمية، وقد ازدادت في السنوات األخيرة الفرص المتاحة للتعليم في 
 Information and Communicationأدوات تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الرقميـة 

Technology  2009اهللا، فتح(وتطبيقاتها وشبكاتها ووسائل اإلعالم على المستوى العالمي.(  

ولما كان ظهور المستحدثات التكنولوجية ساهم في توفير األدوات التعليميـة المناسـبة   
للموقف التعليمي، والمتوافقة مع طبيعة المادة العلمية من جهة، وطبيعة المتعلم وخصائصه مـن  
جهة أخرى، فقد ظهرت محاوالت متعددة لتصنيف المستحدثات التكنولوجية التي ظهـرت فـي   

  :مجال تكنولوجيا التعليم، منها محاولة تقسيمها إلى قسمين أساسيين هما

والتي تشتمل على الحاسوب واإلنترنت ومؤتمرات الفيـديو   :التكنولوجيات التعليمية التفاعليـة 

  .والفيديو التفاعلي والوسائط المتعددة والوسائط الفائقة والتلفزيون التعليمي

) الحقائـب التعليميـة  (ل على التعلم االلكتروني وتفريد التعلـيم  وتشتم: النظم التعليمية الحديثة

والجامعة االفتراضية والفصل االفتراضي والمقرر اإللكتروني واألقمار الصناعية والتعليم عـن  

  .)2004سالم، (بعد 

  ماذج لمستحدثات تكنولوجيةن 4:1:2

التعليمية ثورة ونهضـة  لقد أحدث انتشار المستحدثات التكنولوجية ودخولها في العملية 
  :ومن هذه األشكال ما يلي) 2009العمري، (تعليمية كبيرة وأخذ توظيفها في التعليم عدة أشكال 

وهو طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة، من حاسوب وشـبكاته  : م اإللكترونيالتعلّ
ونية وكذلك بوابات ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسوم، وآليات بحث ومكتبات إلكتر

الدراسي، هو استخدام التقنية بجميع أنواعهـا فـي    صفاإلنترنت سواء أكانت عن بعد أم في ال
  ).2005الموسى ومبارك، (إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة 
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ومات بما من أهم استخدامات اإلنترنت هو استخدامها كأداة بحث عن المعل: اإلنترنت في التعليم
يشمله ذلك من بحث عن النصوص التعليمية، وبحث عن الرسوم والصور الثابتة والمتحركـة،  
وبحث عن لقطات األفالم التعليمية، وبحث عن تجسيد للمعلومات النظرية فـي صـورة واقـع    

من نفس الدولة أو دول أخرى بالعالم  بةحقيقي متخيل، وبحث عن زمالء للمعلمين وزمالء للطل
فتح اهللا، (رف عليهم ومناقشتهم في الجوانب العلمية والثقافية المختلفة واألنشطة المتنوعة والتعا

2009.(  

تقوم فكرة التعليم عن بعد على اللقاء غير المباشر بين المعلم والمتعلم، سـواء  : التعليم من بعـد 
شر، أو في زمن كان اللقاء بينهما في الزمن نفسه عبر برامج التواصل اإللكتروني المرئي المبا

مختلف عن طريق الرسائل والوسائط اإللكترونية، مع التحرر الكامل من العقبات التي يفرضها 
  ).2004 ،نوواخر عبد السميع(قبول ومستوى المناهج النظام التقليدي كاالنفتاح في ال

م على أنه النظام الذي يقدم فرصة تعليمية وتدريبية إلى المـتعل ) 2009(ويعرفه فتح اهللا 
دون إشراف مباشر من المعلم، ودون االلتزام بوقت ومكان محدد لمن يستطيع استكمال الدراسة 

بديالً للتعليم التقليدي أو مكمالً له، ويـتم  النتظام في التعليم النظامي، ويعد أو يعيقه العمل عن ا
لتعليم الفردي تحت إشراف مؤسسة تعليمية مسؤولة عن إعداد المواد التعليمية واألدوات الالزمة ل

  .اعتماداً على وسائط تكنولوجية عديدة

يعد التعليم االفتراضي طريقة إليصال العلم وللتواصـل والحصـول علـى    : التعليم االفتراضي
المعلومات والتدريب عن طريق شبكة اإلنترنت، وهذا النوع الحديث من التعليم يقدم مجموعـة  

. أن تقدم قيمة مضافة على التعليم بالطرق التقليديةمن األدوات التعليمية المتطورة التي تستطيع 
فهو عبارة عن مجموعة العمليات المرتبطة بنقل وتوصيل مختلف أنواع المعرفة والعلوم إلـى  

  ).2009فتح اهللا، (المتعلمين في مختلف أنحاء العالم باستخدام تقنية المعلومات 

  وتعليمها استخدام الحاسوب في تعلم الرياضيات 5:1:2

إن التطور التكنولوجي قد ساعد المهتمين بتدريس الرياضيات على العديد من األمـور  
منها، توفر الوقت المناسب لكل فرد لتعلم الرياضيات سواء في الصباح أم في المسـاء، تـوفير   
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المكان المناسب لكل فرد لتعلم الرياضيات سواء في المنزل أو في المدرسة أو في مكتبة عامـة  
عام يحتوي على انترنت، اختيار كل شخص لبرنامج الرياضيات الذي يناسبه وفقاً أو في مكان 

الحتياجاته الشخصية، اختيار كل شخص لكم الرياضيات الذي يتوافق مع قدراته العقلية، أيضـاً  
داود، (يستطيع كل فرد أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى وفقاً لسـرعته فـي االسـتيعاب    

2011.(  

إن استخدام الحاسوب في تدريس الرياضـيات كأحـد أسـاليب    ) 2001( وذكر خليف

زيز التعليم وذلك من خالل مساعدة معلـم الرياضـيات علـى    تكنولوجيا التعليم يخدم أهداف تع

مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، التي تعمل على تحسين نوعية التعليم والـتعلّم، ويحقـق   

ف المهارات الرياضية كمهـارات تعلـم األشـكال الهندسـية     األهداف التعليمية الخاصة بمختل

الرياضية وغيرها من المهارات، ويثير جذب انتباه الطلبة في تعلم الرياضـيات فهـو    والمفاهيم

، ويوفر الوقت والجهد وسيلة مشوقة تنقل الطالب من روتين الحفظ والتلقين إلى الفهم واالستيعاب

الدروس وإلقائها، وكذلك يعرض مادة الرياضيات المناسبة  المبذولين من قبل المعلم في تحضير

، لبـة وإمكانية طرح األنشطة العالجية التي تتفق مـع حاجـة الط   لبةمع تحديد نقاط ضعف الط

م الرياضيات مع زيادة التحصيل فيهـا، وتثبيـت وتقريـب المفـاهيم     زمن تعلّ من وأيضاً يقلل

بكفـاءة واقتـدار،    لبـة لتي تتفق مع حاجة الطمتعلم، ويعرض برامج الرياضيات الالرياضية ل

 .باإلضافة إلى قيامه بتقديم الصور الشفافة واألفالم والتسجيالت الصوتية

على عدة مبادئ تنبثق في ضوئها أساليب توضيح كيفية توظيـف  ) 2014(وأكد سرور 

  :، ومن هذه المبادئوتعليمها م الرياضياتالتقنية الحديثة في مجال تعلّ

 .ق الهدف التعليمي الواحد بأكثر من وسيلةيمكن تحقي -1

تتوقف كفاءة البرمجيات المصممة للتعليم الذاتي على قدرات فريق العمل الذي أسـهم فـي    -2

بنائها، ومدى إتاحة الفرصة للطالب بالتفاعل مع المحتوى التعليمـي واكتسـاب مهـارات    

 .التفكير الرياضي
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بحيث يكون للمعلم بعض األدوار المصاحبة تتوقف اإلفادة من بعض البرمجيات المصممة،  -3

أثناء التعلم على قدرة المعلم في إدارة الحوار الصفي داخل حجرة الدراسة لتحقيق التواصل 

 .الرياضي

إن العبرة ليست في كفاءة استخدام التقنيات الحديثة فحسب، وإنما في وضوح األهداف التي  -4

 .تم التخطيط لها الستخدام تلك التقنيات

 الرياضياتتعلّم إلى أن كيفية توظيف التقنيات الحديثة في ) 2014(أشار سرور  وكذلك

ذل الجهد في تصميم برمجيات متنوعة باألساليب المختلفـة السـتخدام   وتعليمها تتم من خالل ب

من مواقع االنترنت  ، واالستفادةالحاسوب كمساعد تعليمي يتم تنفيذها من خالل فرق عمل جيدة

ر الرياضي، والحوار الصفي، فضالً عن استخدام منتديات الرياضيات التي تساعد في تنمية التفكي

: تشجيع المعلمين على استخدام بعض األجهزة مثـل ، باإلضافة إلى على تنمية األفكار الرياضية

الماسح الضوئي والكاميرا الرقمية، وبعض البرمجيات المساعدة في تصـميم مواقـف الـتعلم    

على تعميق المحتوى الرياضي وخبرات مناهج الرياضيات مـن خـالل    التركيز، وااللكتروني

 .التقنيات الحديثة

  Advanced Grapherبرنامج   6:1:2

يحتوي على العديد من برنامج حاسوبي سهل االستخدام  Advanced Grapherبرنامج 

  :العمليات المختلفة التي تساعد على تنمية المهارات الرياضية لدى الطلبة منها

   العمليات الحسابية وذلك باستخدام اآللة الحاسبة -1

 0والخطأ بالعدد  1العمليات المنطقية حيث يرمز للصواب بالعدد -2

 .=<، =>، <  ،>العمليات العالئقية  باستخدام الرموز التالية  -3

  .برنامج  في كافة االقتراناتاليمكن استخدام  -4
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  .األولوية في ترتيب العمليات واالقترانات -5

  ).....X, Y, Z(أكثر من متغيراستخدام  -6

 :إمكانية  إجراء العمليات التالية مع الرسوم البيانية -7

 أو   إضافة رسم بياني جديد باستخدام أيقونة       - 

 حذف رسم بياني موجود باستخدام أيقونة  - 

  تكرار رسم بياني باستخدام أيقونة  - 

 تغير ترتيب رسوم بيانية  - 

ناحية التصميم حي أنه لكل رسم بياني تصميم يختلف تغيير خصائص رسوم بيانية من  -8

  عن اآلخر ويمكن تغيير التصميم باستخدام أيقونة

يمكن وصف االقترانات من خـالل الرسـم     Advanced Grapherباستخدام برنامج  -9

 .البياني وتحديد الفترات

ضـمن   إمكانية إجراء عمليات حساب التفاضل والتكامل باختيار العملية المناسبة مـن  -10

 :خيارات القائمة التالية

 

( http://soft.sptechs.com/29643-Advanced-Grapher.html)  

  سابقةالدراسات ال 2:2

ر من قبل الباحثين، يحظي موضوع استخدام الحاسوب والبرمجيات التعليمية باهتمام كب

تناوله من كافة الجوانب ولمختلف المواضيع، وبحدود معرفة الباحثة واطالعها لم تقع على  تم إذ
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الباحثـة   تناولـت ، لـذلك  Advanced Grapherأي دراسة عربية أو أجنبية تناولت برنامج 

  :، وفيما يأتي عرض لهذه الدراساتفي تعليم الرياضيات فيها خدم الحاسوباستُ التيالدراسات 

سـيراباغلوب وباشـافيا   أجراهـا كـل مـن محموديـة وكوشـافارب و     في دراسـة  

)Mahmoudia, Koushafarb, Saribagloob,& Pashavia, 2015 (ألعاب تناولت تأثير 

مجتمـع   تكـون  إذالرياضيات،  تعلم في الطلبة الثبات لدىو االنتباه سرعة زيادة على لحاسوبا

جميع طلبة الصف األول الذكور في المدارس الحكومية في مدينة أروميا بـإيران،   من الدراسة

سمت إلى مجمـوعتين إحـداهما   قُووتم اختيار عينة الدراسة بشكل عشوائي من أربع مدراس، 

 جلسات مدة كـل جلسـة   ةلحاسوب خالل عشردرست باستخدام ألعاب اتجريبية تضم مدرستين 

ة األخرى مجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية، وأشارت خمس وأربعون دقيقة، والمجموع

سرعة االنتباه والثبات لدى الطلبة  زيادة على كبير تأثير أي لديها الحاسوب ألعاب أن النتائج إلى

  .في تعلم الرياضيات

علـى   Sketchpadأثر استخدام برنامج سكتش بـاد  ) 2014(وتقصت دراسة دراوشة 

األساسي في الرياضيات، وعلى مفهوم الذات الرياضي لديهم فـي   سعاالصف الت لبةتحصيل ط

طالباً من طالب الصف التاسع األساسي، تم ) 64(، وقد تكونت عينة الدراسة من محافظة نابلس

طالباً درست وحدة الدائرة باسـتخدام  ) 33(تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية تكونت من 

طالباً درست الوحدة نفسها ) 31(عة ضابطة تكونت من ، واألخرى مجموSketchpadبرنامج 

بالطريقة التقليدية، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصـيل الطلبـة   

مفهـوم   يبين متوسـط  لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق ذات داللة احصائية 

ية، وكذلك وجود عالقة ارتباطية إيجابيـة  الذات الرياضي لدى الطلبة لصالح المجموعة التجريب

  .ذات داللة احصائية بين التحصيل الدراسي ومفهوم الذات الرياضي

 باستخدام الدائرة وحدة تدريس بين المقارنة حول) 2013( ثابت أبو أجرتها دراسة فيو

 المباشـر  التحصـيل  على وأثرهما التقليدية والطريقة التعليمية والوسائل GeoGebra برنامج

) 188(من الدراسة عينة تكونت وقد نابلس، محافظة في األساسي التاسع الصف لطلبة جلؤوالم
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 درسـت  تجريبية إحداهما مجموعتين إلى تقسمهم تم األساسي، التاسع الصف طالب من طالب

 واألخرى التعليمية، الوسائل باستخدام األساسي التاسع للصف المقرر الكتاب من الرابعة الوحدة

 برنـامج  اسـتخدام  فاعلية إلى النتائج وأشارت التقليدية، بالطريقة المحتوى نفس درست ضابطة

GeoGebra األساسـي  التاسع الصف لطلبة والمؤجل المباشر التحصيل في التعليمية والوسائل 

  .الدائرة وحدة في الرياضيات مادة في

 Excelإلى الكشف عن أثر التدريس باستخدام برنامجي ) 2013(وهدفت دراسة جرار 

في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في وحدة االحصاء ودافعيتهم نحـوه   PowerPointو

طالباً من طلبة الصف الثامن ) 74(تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من  إذفي منطقة نابلس، 

لى مجموعتين، مجموعة تجريبية درست وحـدة االحصـاء باسـتخدام    األساسي، تم توزيعهم إ

. الحاسوب، والمجموعة االخرى مجموعة ضابطة درست الوحدة نفسـها بالطريقـة التقليديـة   

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة لصالح المجموعـة  

على مقياس ين متوسطات استجابات الطلبة ب التجريبية، وكذلك وجود فروق ذات داللة احصائية

  .لصالح المجموعة التجريبيةالدافعية نحو تعلّم اإلحصاء 

 راسم برنامج بطريقة االقترانات وحدة تدريس أثر لتقصي بدراسة) 2012( مسعود وقام

 مدينة في نحوها واتجاهاتهم الرياضيات في األساسي العاشر الصف طلبة تحصيل في االقترانات

 العاشـر  الصـف  طـالب  مـن  طالباً) 64(من المكونة الدراسة عينة على التطبيق وتم قلقيلية،

 وأخـرى  تجريبيـة  مجموعـة  إلـى  وزعت القصدية، بالطريقة شعبتين اختيار تم إذ األساسي،

 أمـا  ،)االقترانـات  راسـم  برنامج( تعليمي برنامج على التجريبية المجموعة درست ضابطة،

 وجـود  إلـى  النتائج وأشارت. التقليدية بالطريقة نفسه المحتوى درست فقد الضابطة المجموعة

 ولصالح التدريس طريقة إلى تعزى الرياضيات في الطلبة تحصيل في احصائية داللة ذات فروق

 برنـامج  استخدام نحو الطلبة اتجاهات في إحصائية داللة ذو فرق وهناك التجريبية، المجموعة

  .التجريبية المجموعة لصالح االقترانات راسم
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 الحاسوب بمساعدة التدريس أثر حول دراسة) Bayturan, 2012( بايتوران أجرت وقد

) 60( من الدراسة عينة تكونت وقد تعلمها، نحو واتجاهاتهم الرياضيات في الطلبة تحصيل على

 الدراسـي  العـام  خـالل  باألناضـول  الثانوية المدارس بإحدى التاسع الصف من وطالبة طالباً

 طالبـاً ) 30( مـن  مكونـة  تجريبية  مجموعة مجموعتين إلى العينة تقسيم وتم ،2009-2010

 درسـت  وطالبـة  طالباً) 30( من مكونة ضابطة ومجموعة الحاسوب، بمساعدة درست وطالبة

 متوسـطات  بـين  إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج وأظهرت. التقليدية بالطريقة

 فـروق  يوجد ال بينما التجريبية، المجموعة ولصالح التدريس طريقة إلى تعزى الطلبة تحصيل

  .الرياضيات تعلم نحو الطلبة اتجاهات بين إحصائية داللة ذات

 أثـر  حـول ) Gecu & Satici,2012( وسـاتيجي  غيجو من كل أجراها دراسة وفي

 الصـف  طالب تحصيل على Geometers' Sketchpad برنامج مع الرقمية الصور استخدام

 الصـف  منهـاج  وفق )العمل وأوراق التحصيل اختبارات( التعليمية المواد إعداد تم إذ الرابع،

 مـن  طالبـاً ) 50( على ابتدائية مدرسة في التجريبية شبه الدراسة أجريت وقد تركيا، في الرابع

 طالب،) 24( من مكونة تجريبية مجموعة إحداهما مجموعتين على الطلبة ووزع الرابع، الصف

 فـي  اختالف هناك أن النتائج وأظهرت طالب،) 26( من مكونة الضابطة المجموعة واألخرى

 التـي  التجريبيـة  المجموعـة  ولصالح الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين التحصيل

  .Geometers' Sketchpad برنامج مع الرقمية الصور باستخدام درست

وكوتلوكـا  وفوركن زنجن دراسة توتقص )Zengi, Furkan,& Kutluca, 2011  (

) 51( من الدراسة عينة وتكونت الهندسة، تعلم في الطلبة تحصيل على GeoGebra برنامج أثر

 ضـابطة  مجموعة مجموعتين، إلى قسموا. بتركيا بكر ديار في الثانوية المرحلة طلبة من طالباً

 طالبـاً ) 25( مـن  تكونت تجريبية ومجموعة ية،التقليد بالطريقة درست طالباً) 26( من تكونت

 وأشـارت . أسـابيع  خمسـة  لمدة الدراسة استمرت وقد ،GeoGebra برنامج باستخدام درست

  .التجريبية المجموعة لصالح المجموعتين بين احصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج
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 أثـر  معرفة إلى هدفت دراسة) Reis & Ozdemir, 2010( اوزديمر و ريز وأجرى

 عينة وتكونت الدراسي، التحصيل على المكافئ القطع تدريس في GeoGebra برنامج استخدام

 تجريبيـة  مجموعة إحداهما مجموعتين، إلى تقسيمهم تم عشر الثاني الصف طالب من الدراسة

 تكونـت  ضـابطة  ومجموعـة  ،GeoGebra برنامج باستخدام درسوا طالباً) 102(من تكونت

 المجموعة تحصيل في ارتفاع إلى النتائج أظهرت وقد التقليدية، بالطريقة درسوا طالباً) 102(من

  .الضابطة المجموعة تحصيل مع بالمقارنة التجريبية

 تكنولوجيـا  اسـتخدام  أثـر  لمعرفة) Shirvani, 2010( شيرفاني أجراها دراسة وفي

 المتحدة، بالواليات تكساس والية في الرياضيات في التحصيل متدني الطلبة أداء على الحاسوب

 مجمـوعتين  فـي  وزعـت  ثانوي،ال األول الصف في طالباً) 127( من الدراسة عينة وتكونت

 أظهـرت  وقد. طالباً) 62( من مكونة ضابطة واألخرى طالباً) 65( من مكونة تجريبية إحداهما

 درسوا الذين مع مقارنة التعلم في الحاسوب استخدموا الذين الطلبة أداء في تحسناً الدراسة نتائج

  .التقليدية بالطريقة

 إلى هدفت فقد) Saha, Ayob, Tarmizi, 2010( وتارميزي وأيوب ساها دراسة وأما

 وطبقت بماليزيا، كواالمبور في الطلبة تحصيل على GeoGebra  برنامج استخدام أثر معرفة

 قـدراتهم  وفـق  مجمـوعتين  على الطلبة ووزع الثانوية، المرحلة في طالباً) 53( على الدراسة

-البصـرية  القـدرة  ومنخفضـي ) HV(  المكانية-البصرية القدرة مرتفعي( المكانية-البصرية

 المكانية،-البصرية القدرة منخفضي الطلبة من التجريبية المجموعة تكونت إذ  ،))LV( المكانية

 هنـاك  أن النتـائج  وأظهرت. المكانية-البصرية القدرة مرتفعي الطلبة من الضابطة والمجموعة

 GeoGebra برنامج باستخدام درست التي الضابطة المجموعة بين التحصيل في كبير اختالف

  .التجريبية المجموعة ولصالح التقليدية، بالطريقة درست التي التجريبية والمجموعة

 برنـامج  اسـتخدام  أثـر  دراسة إلى هدفت دراسة بإجراء) Idris,2009( إدريس وقام

Sketchpad تكونت ل،لهي فانوفق مستويات  الهندسي والتفكير الماليزي الطالب تحصيل على 

) 32( عـددهم  كـان  تجريبية إحداهما مجموعتين إلى توزيعهم تم طالباً) 65( من الدراسة عينة
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 مجموعـة  واألخـرى  Geometers' Sketchpad برنامج بواسطة التعليمية المادة تلقت طالباً

 النتـائج  أظهـرت  وقد. التقليدية بالطريق التعليمية المادة تلقت طالباً )33( عددهم وكان ضابطة

 التـدريس  طريقـة  إلـى  تعزى الطلبة تحصيل متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق وجود

  .لهيل لفان الهندسي التفكير مستويات على أثر وجود وكذلك. التجريبية المجموعة لصالح

 التكنولوجيـا  استخدام أثر دراسة منها الغرض كان) Myers,2009(مايرز دراسة وفي

 Florida Comprehensive Assessment  Test( الشامل االختباري ف الطلبة تحصيل على

(FCAT البرنـامج  فـي  ميامي مقاطعة من مدرسة ةعشر ىحدإ شاركت إذ. الرياضيات لمادة 

 منها مدارس ثالث اختيار تم ،Geometers' Sketchpad برنامج باستخدام للتدريس التجريبي

 برنـامج  باسـتخدام  درسـت  تجريبيـة  مجموعـة  مجمـوعتين  إلى تقسمها تم للدراسة كعينة

Geometers' Sketchpa، ست ضابطة مجموعة واألخرىأظهرت وقد التقليدية، بالطريقة در 

 باسـتخدام  تعلّمـوا  الذين لبةالط بين  FCAT اختبار نتائج في كبير اختالف وجود إلى النتائج

  .التقليدية بالطريقة تعلموا الذين لبةالط مع مقارنة Geometers' Sketchpad برنامج

 علـى  افتراضـية  رياضـية  عناصر أثر حول دراسة) Bos,2009( بوس وأجرى كما

 وقـد  األمريكيـة،  المتحـدة  بالواليات تكساس والية في العاشر الصف لطلبة الرياضية المعرفة

) 48( من تكونت تجريبية إحداهما مجموعتين على وزعت طالباً،) 95( من الدراسة عينة تكونت

 األخرى المجموعة بينما ،Graphic Calculator  الراسمة الحاسبة االلة باستخدام درست طالباً

 استخدام أن إلى النتائج ودلت. التقليدية بالطريقة درست طالباً) 47( من تكونت ضابطة مجموعة

  .الرياضية المفاهيم تمثيل على قدرتهم على ايجابياً وأثر الطلبة مستوى من حسن التكنولوجيا

 التعلم أثر إلى التعرف إلى) Bintas & Camli, 2009( وكاملي بنتاس دراسة وهدفت

 القاسـم  مفهومي على الرياضية المسائل حل في للطلبة األكاديمي األداء على الحاسوب بمساعدة

 برمجية وفق حاسوبي برنامج ثانالباح طور إذ األصغر، المشترك والمضاعف األكبر، المشترك

 أزمير اقليم في األساسي السادس الصف طلبة من طالباً) 102( من الدراسة عينة تكونت. فالش

 األعداد وحدة درست طالباً) 51( من مكونة تجريبية مجموعة مجموعتين، على موزعين بتركيا،
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 ذاتهـا  الوحـدة  درست طالباً) 51( من مكونة ضابطة ومجموعة الحاسوبي، البرنامج باستخدام

 حل في الضابطة المجموعة على التجريبية المجموعة تفوق النتائج وأظهرت. التقليدية بالطريقة

  .األصغر المشترك والمضاعف األكبر، المشترك القاسم مفهومي تضمنت التي الرياضية المسائل

 ,Abu Bakar, Tarmizi( بكر وتـارمزي وأيـوب ويـونس   وفي دراسة قام بها أبو 

Ayub &Ynus, 2009 (  سعت إلى اكتشاف ومقارنة أثر دمج التكنولوجيا المتضمنة ببرنـامج

Geometers' Sketchpad    مع طريقة التدريس التقليدية في عملية التعلّم والتعليم علـى وجـه

التحديد، وتم التحقق من االثار المترتبة على األداء الرياضي في الرياضيات الثانوية واتجاهات 

الطلبة نحو طريقة التعليم في المجموعات، وأظهرت النتائج أنه ال يوجد اخـتالف كبيـر فـي    

والمجموعة التـي درسـت    GSPالمجموعة التي درست باستخدام  متوسط األداء الرياضي بين

  .بالطريقة التقليدية، كما وأشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج في عمليات التفكير العليا

 الهندسـي  الراسم برنامج استخدام أثر معرفة إلى هدفت دراسة) 2008(فتوح  وأجرت

"Geometer's Sketchpad" التاسع، الصف تالميذ لدى الهندسية التحويالت مفاهيم اكتساب في 

 المسـتويات  وفـق  الهندسية التحويالت مفاهيم اكتساب اختبار بناء تم الدراسة أهداف ولتحقيق

 إلـى  قسـمت  تلميذة) 64(من الدراسة عينة وتكونت. لهيل لفان الهندسي للتفكير األولى الثالثة

 التحويالت وحدة التجريبية المجموعة درست إذ. عشوائيا اختيرت ضابطة و تجريبية مجموعتين

 بالطريقـة  الوحـدة  نفس الضابطة المجموعة درست بينما ،)GSP( برنامج باستخدام الهندسية

 علـى  الهندسية التحويالت مفاهيم اكتساب اختبار طبق الوحدة دراسة من االنتهاء وبعد التقليدية،

 التجريبية المجموعتين أداء بين إحصائية دالله ذات فروق وجود النتائج وأظهرت المجموعتين،

 هنـاك  أن النتائج أوضحت كما التجريبية، المجموعة لصالح التدريس لطريقة تعزى والضابطة

 الهندسـي  التفكيـر  مستويات في المجموعتين درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروقاً

 مستوى في المجموعتين بين فروق توجد ال بينما التجريبية المجموعة لصالح والترتيب اإلدراك

  ).التحليل( الهندسي التفكير
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 طالب على تعليمية برمجة استخدام فاعلية معرفة إلى) 2008( المطيري دراسة وهدفت

 الدراسـة  عينـة  باختيار الباحث قام الغرض هذا ولتحقيق الرياضيات، في ثانوي األول الصف

 المجموعـة  إحـداهما  مجموعتين إلى تقسمهم تم ثانويـ األول الصف من طالباً) 60(من مكونة

 المجموعـة  واألخـرى  تعليميـة،  برمجة باستخدام المثلثات حساب وحدة درست التي التجريبة

 اسـتخدام  فاعليـة  النتـائج  أظهـرت  وقد التقليدية، بالطريقة الوحدة نفس درست التي الضابطة

  .المثلثات حساب وحدة تدريس في التعليمية البرمجة

 Geometer's برنـامج  استخدام أثر) Almeqdadi, 2005( المقدادي دراسة وتقصت

Sketchpad (GSP (مـن  الدراسـة  عينة وتكونت الهندسية، المفاهيم في الطلبة تحصيل على 

 إلـى  تـوزيعهم  تم اليرموك، لجامعة النموذجية المدرسة في التاسع الصف طلبة من طالباً) 52(

 Geometer's برنـامج  باسـتخدام  الهندسة وحدة درست ضابطة مجموعة إحداهما مجموعتين

Sketchpad (GSP(، بالطريقة نفسها الوحدة درست الضابطة المجموعة األخرى والمجموعة 

 المجموعة لصالح التحصيل في إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج وأثبتت. التقليدية

  .التجريبية

 تـدريس  في الحاسوب استخدام أثر معرفة إلى) Clark, 2005( كالرك دراسة هدفتو

 بالواليـات  فولوريـدا  واليـة  في العليا األساسية المرحلة في تحصيلياً المتفوقين للطلبة الهندسة

 التاسـع  الصـف  طلبـة  من وطالبة طالباً) 50( من الدراسة عينة وتكونت األمريكية، المتحدة

 طالباً) 25( من تكونت تجريبية مجموعة ،مجموعتين إلى العينة تقسيم تم وقد األساسي، والعاشر

 من تكونت ضابطة مجموعة األخرى والمجموعة بالحاسوب، ودرسوا التاسع الصف من وطالبة

 وجـود  النتـائج  أظهرت وقد. التقليدية بالطريقة ودرسوا العاشر الصف من وطالبة طالباً) 25(

 والتجريبيـة  الضـابطة  المجموعة في الطلبة تحصيل متوسطات في احصائية داللة ذات فروق

  .التجريبية المجموعة لحولصا

 تـدريس  فـي  التعليمي الحاسوب استخدام أثر معرفة إلى) 2003( نور دراسة وسعت

 التعليميـة  العـين  منطقة في االبتدائي الرابع الصف لطلبة الدراسي التحصيل على الرياضيات
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 الصـف  طلبـة  من طالباً) 74( من الدراسة عينة تكونت وقد المتحدة، العربية اإلمارات بدولة

 أربـع  علـى  العينـة  أفـراد  وزع العـين،  بمدينة التطبيقية الهيني مدرسة من االبتدائي الرابع

 وحـدتي  المجموعة التجريبية درست. ضابطتين ومجموعتين تجريبيتين مجموعتين مجموعات

فـي حـين    محوسب، برنامج باستخدام المدرسي الكتاب من) والطرح والجمع والعد، األعداد(

 وجود إلى الدراسة نتائج ودلت. التقليدية بالطريقة نفسهما الوحدتين المجموعة الضابطة درست

  .التجريبيتين المجموعتين لصالح الرياضيات في الطلبة تحصيل في احصائية داللة ذات فروق

 كوسـيلة  الحاسـوب  اسـتخدام  أثر تقصي إلى هدفت) 2003( عفانة بها قام دراسة في

 الدراسة عينة تكونت وقد الهندسة، وحدة في األساسي الخامس الصف طلبة تحصيل في تعليمية

 اثنتـين  مجموعات ثالث إلى توزيعهم تم األساسي، الخامس الصف من وطالبة طالباً )86( من

 يعتمد محوسب برنامج باستخدام درست تجريبية والثالثة التقليدية بالطريقة التدريس تلقت ضابطة

 فـي  إحصـائية  داللـة  ذات فـروق  وجود النتائج أظهرت وقد ،Power Point عرض على

  .التجريبية المجموعة لصالح التدريس طريقة إلى تعزى الطلبة تحصيل متوسطات

 على التعليمي الحاسوب استخدام أثر استقصاء إلى هدفت بدراسة) 2002( عبوشي وقام

 عينـة  تكونـت ، نحوها واتجاهاتهم الفضائية الهندسة في األساسي العاشر الصف طلبة تحصيل

 بطريقـة  شـعب  أربـع  إلى العينة تقسيم تم ،)طالبة 96و طالب 64( طالباً) 160( من الدراسة

 باسـتخدام  التعليمية المادة تتلقى إناث واألخرى ذكور واحدة تجريبيتين شعبتين بسيطة، عشوائية

 بالطريقـة  التعليميـة  المـادة  تتلقـى  إناث واألخرى ذكور واحدة ضابطتين وشعبتين الحاسوب

 جميـع  علـى  الفضائية الهندسة مادة في تحصيلي اختبار التجربة انتهاء بعد طبق وقد. التقليدية

 الحاسـوب  استخدام نحو اتجاهاتهم لمعرفة الطلبة على استبيان اتجاهات طبقت ثم العينة، أفراد

 فـي  إحصـائية  داللـة  ذات فروق وجود إلى النتائج وأشارت. الرياضيات تدريس في التعليمي

 وكذلك. التجريبية المجموعة ولصالح التدريس طريقة إلى وتعزى الرياضيات في الطلبة تحصيل

 احصائية فـي  داللة ذات فروق ووجود اإلناث، لصالح للجنس تعزى التحصيل في فروق وجود

 ولكنه التجريبية، المجموعة لصالح الفرق وكان التدريس لطريقة تعزى الحاسوب نحو االتجاهات
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 وطريقة الجنس بين للتفاعل تعزى والضابطة التجريبية المجموعة بين داللة ذات فروق يوجد ال

  .التدريس

 األساسـي  التاسع الصف طلبة اتجاهات إلى التعرف إلى) 2003( لوم أبو دراسة هدفت

 الحاسوب، جهاز مع التعامل في المستنفذ والوقت الرياضيات، تدريس في الحاسوب استخدام نحو

 طالباً) 59( من الدراسة عينة تكونت. الحاسوب جهاز مع التعامل أثناء والدافعية النفسية والحالة

 العروبة مدارس من طالبة) 29( و للذكور الثانوية االتحاد مدارس من طالباً) 30( منهم وطالبة

 التاسـع  الصـف  طلبـة  اتجاهـات  عن للكشف خاص مقياس الباحث واستخدم. للبنات الثانوية

 ضـمن  التحويليـة  الهندسة مادة ببرمجة وقام الرياضيات، تدريس في الحاسوب نحو األساسي

 ثالثـة  لمـدة  الحاسوب باستخدام الدراسة عينة بتدريس وقام الحاسوب، باستخدام خاص برنامج

 فـي  الحاسوب استخدام نحو األساسي التاسع الصف طلبة اتجاهات أن النتائج وأظهرت. أسابيع

 الحاسـوب،  جهـاز ( الدراسـة  أبعاد من بعد كل على وذلك ايجابية، كانت الرياضيات تدريس

 وأظهـرت  ،)للمقيـاس  الكلية الدرجة على وأيضاً والدافعية النفسية والحالة والوقت، البرنامج،

 يعزى الحاسوب استخدام نحو األساسي التاسع الصف طلبة اتجاهات في فروق وجود عدم النتائج

  .للجنس

 الـتعلم  مخرجـات  دراسـة  إلى هدفت دراسة) Changzai, 2000( شانغزي وأجرى

 باسـتخدام  التعلم خالل من الحقيقية لألعداد الطلبة تعلم أثناء الثانوية المدرسة في المتعلم وسلوك

 الدراسة، أدوات وكانت مدارس ثالث في درسوا طالباً )34( من الدراسة عينة تكونت الحاسوب،

 وسجل البعدي واالختبار األولي واالختبار الحاسوبي والبرنامج التقليدية بالطريقة التعليمية المادة

 المـادة  الطلبـة  تلقـى  أعمالهم، والية الطلبة سلوك حول المهمة المالحظات لتسجيل مالحظات

 الحاسـوب  بواسـطة  نفسها التعليمية المادة الطلبة تلقى ثم التقليدية طريق عن البدء في التعليمية

 الطلبة تلقى التدريس انتهاء وبعد الطلبة، سلوك حول المالحظات يسجل الباحث كان ذلك وأثناء

 الطلبـة  من األغلبية أن إلى  النتائج وأشارت الحاسوب، على المعد البعدي التحصيلي االختبار
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 وانضـباطهم  انتباههم وكذلك% 50 بنسبة أعلى نتائجهم كانت الحاسوب باستخدام تعلموا الذين

  .للمسؤولية وتحملهم

  تعقيب على الدراسات السابقة 3:2

وقـد   ،على تعلـيم الرياضـيات   تقصت الدراسات السابقة أثر برنامج تعليمي محوسب

 ، برنـامج GeoGebra ،Excel ،PowerPointبرنـامج  : تنوعت هذه البرامج لتشمل كل من

ــم ــات، راس ــاب Graphic Calculatorو  ،Geometers' Sketchpad االقتران ، واأللع

وكذلك تنوعت المتغيرات ذات العالقة بالطالب التي بحثتها الدراسات السابقة في أثر  الحاسوبية،

زت علـى أداء الطلبـة متـدني    البرنامج التعليمي المحوسب في تعليم الرياضيات منها من رك

حصـيل، و األداء  التفكير الهندسي و المعرفة الرياضية، وتقصت دراسات أخرى التو التحصيل

األكاديمي في حل المسائل الرياضية، واكتساب المفاهيم، ومخرجات الـتعلم وسـلوك المـتعلم    

  .باإلضافة إلى متغير االتجاهات

بحثت في أداء الطلبة متدني التحصيل، وتقصت  )Shirvani, 2010( فدراسة شيرفاني

 )Bos,2009( ودراسة بوسالهندسي،  والتفكير الطالب تحصيل )Idris,2009( دراسة إدريس

 وكاملي الرياضية، وبحثت دراسة بنتاس المعرفة على افتراضية رياضية عناصر بحثت في أثر

)Bintas & Camli,2009(     األداء األكاديمي في حل المسـائل الرياضـية، ودراسـة فتـوح 

 تقصـت عـن   )Changzai, 2000(بحثت في اكتساب المفاهيم، ودراسـة شـانغزي   )2008(

  .المتعلم وسلوك لتعلما مخرجات

 أبـو  ،)2014(دراوشة  على التحصيل كدراسةوبعض الدراسات فحصت أثر الحاسوب 

 & Gecu & Satici,2012;  Zengi, Furkan,& Kutluca, 2011; Reis(، )2013(ثابت 

Ozdemir, 2010; Saha, Ayob, Tarmizi, 2010;  Myers,2009; Abu Bakar, 

Tarmizi, Ayub &Ynus, 2009 (، المطيري )( كـالرك  ، دراسة)2008Clark, 2005(، 

وذهبت بقية الدراسات . )2003( عفانة، )2003( نور ،)Almeqdadi, 2005(دراسة المقدادي 
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، )2012(، مسعود )2013(واالتجاهات كدراسة جرار إلى فحص أثر الحاسوب على التحصيل 

وقد الحظت الباحثـة أن  . )2002(و عبوشي )2003( لوم ، أبو)Bayturan, 2012( بايتوران

جميع الدراسات السابقة أجمعت على فاعلية استخدام البرامج التعليمية المحوسبة في عملية تعلم 

 اإليجـابي  ثـر األالتي أشارت إلى  )Bayturan, 2012( الرياضيات، باستثناء دراسة بايتوران

  .لم تتأثر تعلمها نحو اتجاهاتهمبينما  الطلبة تحصيل على الحاسوب بمساعدة لتدريس

 Advancedوبشكل عام على الرغم من من عدم توفر دراسات تناولـت برنـامج     

Grapher  على وجه التحديد، إال أن الدراسة الحالية تتشابه مع الدراسات السابقة في أنها تتناول

ي محوسب، باإلضافة إلى أن الدراسة الحالية تتشابه مع الدراسات السابقة في أنها مبرنامج تعلي

استخدمت األدوات واالجراءات نفسها، وتميزت هذه الدراسة بموضوعها مـن خـالل تناولهـا    

االقترانات األسية واللوغارتيمية للصف العاشر األساسي في المنهاج الفلسطيني، وذلـك  لوحدة 

اضيات للصف العاشر، ال سيما أن تحقيق أهداف المنهاج بفاعلية لهذه الفئـة  ألهمية منهاج الري

من الطلبة يساعدهم في تحديد توجهاتهم للدراسة المستقبلية في ما بعد الصف العاشر، إذ أن هذه 

وتناولت هذه الدراسة متغير مستقل وهو طريقـة  . المرحلة تعد مرحلة مفصلية في حياة الطالب

 مـا وه ينتابع ينقة التقليدية، ومتغيريوالطر Advanced Grapherبرنامج  التدريس باستخدام

  .التحصيل واالتجاهات
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  الفصل الثالث

  منهجية واجراءات الدراسة

  المقدمة 1:3

 على Advanced Grapher برنامج استخدام هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر

نـابلس،   مدينة في تعلّمها نحو واتجاهاتهم الرياضيات في األساسي العاشر الصف طلبة تحصيل

كما يصف مجتمعها وعينتها والية تصميم أدواتها وصـدق  ويتضمن هذا الفصل منهج الدراسة، 

األدوات وثباتها، واجراءات الدراسة، والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت، وتناولـت الباحثـة   

  : تيالموضوعات سابقة الذكر على النحو اال

  منهج الدراسة 2:3

 للتعـرف علـى أثـر    بصورته شبه التجريبية، التجريبي المنهج استخدمت هذه الدراسة

 فـي  األساسـي  العاشـر  الصف طلبة تحصيل على  Advanced Grapherبرنامج  استخدام

تعلّمها، ويتضمن هذا المنهج استخدام التجربة الميدانية والتي تتطلب  نحو واتجاهاتهم الرياضيات

وفقاً للطريقة التقليدية،  االقترانات األسية واللوغارتيميةوحدة مجموعتين، األولى ضابطة درست 

 Advancedبرنـامج  االقترانات األسية واللوغارتيمية باستخدام والثانية تجريبية درست وحدة 

Grapher م2015-2014الدراسي ، وذلك وفق الكتاب المقرر في فلسطين للعام. 

  :التيا بالرموز المشار إليهالتصميم اإلحصائي  الباحثة تواستخدم

2O   1X   O   2O :1G 

2O   1O        2O :2G  

 ،الضـابطة  إلى المجموعـة  G2إلى المجوعة التجريبية، والرمز  G1 حيث يشير الرمز

تجاهـات نحـو تعلّـم    مقيـاس اال إلـى    2O ، والرمزاختبار التحصيلإلى  1Oويشير الرمز 
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 Advancedبرنـامج  استخدام  وهي المعالجة التجريبيةإلى  X، كما ويشير الرمز الرياضيات

Grapherوقد اعتمد االختبار القبلي على عالمات الطلبة المدرسية ،. 

  مجتمع الدراسة 3:3

في مديرية التربيـة   ينتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسي، المسجل

، بحيـث بلـغ عـدد    م2015-2014والتعليم في مديرية نابلس في الفصل الدراسي األول للعام 

شعبة، وقد بلـغ عـدد   ) 162(مدرسة، تشمل هذه المدارس على ) 78( مدارس مجتمع الدراسة

طالباً وطالبة، وذلك وفقاً إلحصائية وزارة التربية والتعليم للعام ) 5006(الطلبة في هذه الشعب 

  .م2015-2014الدراسي 

  عينة الدراسة 4:3

محافظـة  تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من طلبة الصف العاشر األساسي فـي  

علـى شـعبتين    اتطالبة موزع) 82(نابلس في مدرسة بنات رفيديا األساسية لإلناث وعددهن 

توزيـع أفـراد   ) 1:3(ويبين الجدول  م2015-2014صفيتين، من الفصل الدراسي األول للعام 

  .عينة الدراسة

  توزيع عينة الدراسة) 1:3(جدول 

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
  المجموع

  عدد الطالبات  الشعبة  عدد الطالبات  الشعبة

  82  42  )ب(  40  )أ(

وقد تم اختيار المدرسة المذكورة قصدياً لعدة أسباب، وهي أن المدرسة مجهزة بـأجهزة  

حاسوب بشكل جيد ومناسب لعدد األفراد في المجموعة التجريبية، وضمن المستوى التعليمـي،  

بحيث تدرسها نفس المعلمة، وتم تعيين المجمـوعتين  ووجود أكثر من شعبة صفية في المدرسة 

التجريبية والضابطة من هذه الشعب بشكل عشوائي، وقد أبدت مديرة المدرسة ومعلماتها تعاوناً 

  .بتطبيق الدراسة
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  أدوات الدراسة 5:3

من أجل تحقيق أهداف الدراسة والتي هدفت إلى التعرف على أثـر اسـتخدام برنـامج    

Advanced Grapher  على تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم

المادة التدريبية لوحدة االقترانـات األسـية   : تيةنحو تعلّمها، فقد تطلب ذلك استخدام األدوات اال

، واختبار تحصيلي، ومقياس االتجاهات نحو  Advanced Grapherوفق برنامج  واللوغارتمية

   .تعلّم الرياضيات

  Advanced Grapherالمادة التدريبية وفق برنامج  1:5:3

  وصف المادة التدريبية 1:1:5:3

تكونت المادة التدريبية التي شملتها هذه الدراسة من الوحدة الثالثة من كتـاب رياضـيات    - 

-2014الدراسـي  الصف العاشر األساسي الفصل األول وفق المنهاج الفلسـطيني للعـام   

وأهـم مميزاتـه    Advanced Grapherبرنـامج  ، وبعد أن اطلعت الباحثة على م2015

هـداف  ه، اختارت هذه الوحدة لمالءمتهـا أل والعمليات الحسابية الممكن اجراؤها من خالل

الدراسة ومنهجيتها، وضعف الطلبة في اإلقترانـات بشـكل عـام واالقترانـات األسـية      

 .واللوغارتمية بشكل خاص

 :اشتملت المادة التدريبية على عدة بنود هي  - 

 التمثيل البياني لالقتران األسي .1

 .التمثيل البياني لالقتران اللوغارتمي .2

 .المعادالت األسية واللوغارتمية .3

حصة صفية، ) 12(تم تدريس وحدة االقترانات األسية واللوغارتيمية في ثالثة أسابيع بواقع  - 

 :، وقد قامت الباحثة بالخطوات التاليةAdvanced Grapherوذلك باستخدام برنامج 
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باسـتخدام   -وحدة االقترانات األسية واللوغارتمية –إعادة صياغة المادة التدريبية  2:1:5:3

  .Advanced Grapherبرنامج 

، Advanced Grapherقامت الباحثة بإعادة صياغة الوحدة الدراسية باستخدام برنـامج   - 

الدراسي المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسـطينية  وقد التزمت الباحثة بالمحتوى 

إذ أن المحتـوى الرياضـي لوحـدة االقترانـات األسـية       م،2015-2014للعام الدراسي 

 .واللوغارتيمية قد أعد بالطريقة التقليدية

ا قامت الباحثة بتحليل محتوى المادة التدريبية  تبعاً لمستويات بلوم المعرفية، وقد اعتمـدته  - 

الباحثة في بناء االختبار التحصيلي فيما بعد، كما وقامت بإعداد جدول المواصفات للوحـدة  

 )8(ملحق رقم . مستويات بلومالدراسية وفق 

وشمل المفـاهيم   المحتوى الرياضي: وضعت الباحثة المادة التدريبية في محور واحد وهو - 

 .رحة لتدريس كل درسوالتعميمات واألهداف السلوكية والوسائل التعليمية المقت

تضمنت المادة مجموعة من أوراق العمل التي أعدتها الباحثة، وتعطى للطالبات بعد االنتهاء  - 
 )10(ملحق رقم . من كل درس

في دراستها، إذ أن استخدام هذا البرنامج  Advanced Grapherاستخدمت الباحثة برنامج  - 
يتفق مع مبـدأ اسـتخدام التكنولوجيـا فـي تـدريس الرياضـيات الـذي صـدر عـن          

)NCTM,2000 (المدرسـية  الرياضـيات  وتعلم تعليم في أساسية التكنولوجيا حيث تعتبر 
 .لتعلما علي المتعلم قدرة تحسين علي وتعمل تعلمها في ومؤثراً مساعداً عامالً تعتبر وهي

  صدق المادة التدريبية 3:1:5:3

مجموعـة مـن    بعد االنتهاء من إعداد المادة التدريبية  قامت الباحثة بعرضـها علـى  
الدكتور المشرف على الرسالة، وضمت أستاذين متخصصـين فـي    منهم) 9(عددهم المحكمين 

تربويين في التربية والتعليم، ومتخصصين فـي   ومشرفينتدريس الرياضيات بدرجة دكتوراه، 
  :تدريس الرياضيات في المدارس الحكومية، وقد طلب منهم إبداء الرأي في البنود التالية
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 .سالمة صياغة األهداف التربوية من الناحية التربوية - 

 .المهارات التي تضمنتها المادة التدريبية - 

 .المفاهيم الرياضية - 

 .واألساليب واألنشطة الرياضية توزيع وقت الحصص الدراسية - 

وقد قامت الباحثة بتعديل محتوى المادة التدريبية، وذلك بناء على اقتراحات وتوصـيات  

 وإعادة توزيع الحصص الدراسـية،  المحكمين المتمثلة بإعادة صياغة بعض األهداف السلوكية،

ومن هذه التعـديالت عـدد   ، وبالتالي أصبحت المادة التدريبية جاهزة للتطبيق بالصورة النهائية

  .)9(ملحق رقم حصص الدرس الثالث وذلك بإاضفة حصة دراسية 

  قة التقليديةيمذكرة التحضير لوحدة االقترانات األسية والللوغارتمية باستخدام الطر 2:5:3

ـ   ييتبع المعلم في تدريس وحدة االقترانات األسية واللوغارتمية للصف العاشر االساس
بالطريقة التقليدية، كما في دفتر التحضير الخـاص  م 2015-2014للفصل الدراسي االول للعام 

بالمعلم، إذ يلتزم المعلم باألنشطة والتدريبات الصفية وتمارين ومسـائل الكتـاب المقـرر فـي     
  .المنهاج، ويكون المعلم هو محور العملية التعليمية

في مدرسة بنـات  ر معلمة الصف العاشر األساسي ية من دفتر تحضالباحث وقد استفادت
رفيديا األساسية فيما يتعلق بتحضير وحدة االقترانات األسية واللوغارتمية، واشـتملت مـذكرة   
التحضر على العنوان، وعدد الحصص، واألهداف التعليمية، واألساليب، والتقويم لكل درس من 

  .)7(دروس الوحدة الملحق رقم 

  التحصيلي البعدياالختبار  3:5:3

ن بعدي ليكون أداة قياس في هذه الدراسة، إذ تكـو قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي 
متعدد ومسائل رياضية مقالية، وقـد  من فقرة، بحيث شمل أسئلة اختيار ) 20(هذا االختبار من 
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الفصل الصف العاشر األساسي رياضيات اعتمدت الباحثة في كتابة فقرات االختبار على كتاب 
  .باإلضافة لفقرات اقترحها المشرفون التربويون، ودليل المعلم، االول

  وصف اختبار التحصيل 1:3:5:3

بعد أن قامت الباحثة بتحليل محتوى وحدة االقترانات األسية واللوغارتمية، وبناء جدول 

ـ    مواصفات ال اب الخاص بوحدة االقترانات األسية واللوغارتمية وهي الوحـدة الثالثـة مـن كت

رياضيات الصف العاشر األساسي الفصل األول، الذي يدرس في المدارس الحكوميـة التابعـة   

قامت الباحثة بإعداد اختبـار تحصـيلي    م،2015-2014لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 

سؤالين ، وقد تكون االختبار من )5(معتمد على جدول المواصفات الخاص بالوحدة الملحق رقم 

فقرة من نوع اختيار مـن متعـدد،   ) 18(السؤال األول يتكون من : تيعلى الشكل اال زعينوم

، من أجل قيـاس تحصـيل   )2(والسؤال الثاني يتكون من فقرتين من النوع المقالي الملحق رقم 

الطلبة في وحدة االقترانات األسية واللوغارتمية بعد تطبيق استراتيجية التدريس باستخدام برنامج 

Advanced Grapher.  

وعند إعداد االختبار تم تنويع األسئلة والفقرات لتشمل مستويات بلوم المعرفيـة التـي   

تناولتها الباحثة، وفي سؤال االختيار من متعدد تم اعتماد إجابة واحدة صـحيحة مـن البـدائل    

  .جابة صحيحةإاألربعة لكل فقرة بحيث تحسب عالمة واحدة لكل 

  التحصيليصدق االختبار  2:3:5:3

تم التحقق من صدق االختبار التحصيلي من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين 
الدكتور المشرف على الرسالة، وضمت أستاذين متخصصـين فـي تـدريس     منهم) 9(عددهم 

مشرفين تربويين في التربية والتعليم، ومتخصصين في تـدريس  والرياضيات بدرجة دكتوراه، 
حكومية، وطلب منهم إبداء ارائهم ومقترحاتهم حول التأكد من مـدى  الرياضيات في المدارس ال

مناسبة موضوع فقرات االختبار، وإن كان االختبار يحقق األهداف، وإن كان االختبار مناسـباً  
لعينة الدراسة، وأن فقرات االختبار مصاغة بطريقة تناسب أفراد عينة الدراسة، وسالمة الفقرات 
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حظات وعرضها على الدكتور المشرف على الرسالة، وتم تعديل االختبار لغوياً، ثم تم جمع المال
بناء عليها، حيث تركزت التعديالت على بعض البدائل والصياغة وتصحيح األخطاء اإلمالئيـة  

  .، وإضافة عدد من األسئلة وحذف جزء اخرالواردة في االختبار

  ثبات االختبار التحصيلي 3:3:5:3

، تم التحقق مـن ثبـات   إجراءات صدق االختبار التحصيل البعديثة بعد أن أتمت الباح
االختبار التحصيلي البعدي من خالل معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبـات لفقـرات   

  .وهي قيمة مقبولة تربوياً ألغراض الدراسة) 0.71(االختبار البعدي 

  تحليل فقرات االختبار التحصيلي 4:3:5:3

احثة بحساب معامالت الثبات قامت بتحليل فقرات االختبار التحصـيلي  بعد أن قامت الب
وذلك بحساب كٍل من معامالت الصعوبة والتمييز لجميع فقرات االختبار التحصيلي، فكانت كما 

  :يأتي

  معامالت الصعوبة 1:4:3:5:3

تراوحـت  وقـد  ، قامت الباحثة بحساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي
، وهو متفق مع معامالت الصعوبة المقبولة تربوياً والتـي  )0.79-0.2(معامالت الصعوبة بين 

إلى معامالت الصـعوبة  ) 4(ويشير الملحق رقم  ) 2007الكبيسي، () 0.20-0.80(تتراوح بين
  .لفقرات االختبار

  معامالت التمييز 2:4:3:5:3

وقـد تراوحـت   قامت الباحثة بحساب معامالت التمييز لفقرات االختبـار التحصـيلي   
فقرات ذات معامل التمييز ال، وهي قيم مقبولة تربوياً، حيث يرى التربويون أن )0.15-0.40(بين
، ولم تدخل أي فقرة من فقرات االختبار في هـذا  )2007جبر، (تعديلها  يجب) 0.1-صفر(من 

  .إلى معامالت التمييز لفقرات االختبار) 4(ق رقم ويشير الملح النطاق
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  مفتاح إجابة االختبار التحصيلي 3:4:3:5:3

قامت الباحثة بإعداد مفتاح اإلجابة الختبار التحصيل، بعد أن تم عرضه على مجموعـة  
من المحكمين إلجراء التعديالت الالزمة، وبذلك يكون مناسباً ألغراض الدراسة، ويبين الملحق 

  .الختبار التحصيلمفتاح االجابة ) 3(رقم 

  الرياضيات تعلّم مقياس االتجاهات نحو 4:5:3

خاص لدراسة اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو  مقياسقامت الباحثة بتصميم 

مـن خـالل الرجـوع إلـى األدب     وفقاً لما اقترحه ليكرت في هذا المجال مها الرياضيات وتعلّ

فقـرة،  ) 24(، وتكون هذا المقياس من )2011(ى السابقة كدراسة حج يحالتربوي، والدراسات 

قامت الباحثة بتعديلها وإضافة فقرات جديدة بما يتالءم مع دراستها، وقد تكون المقياس بصورته 

بحيث قسمت الفقرات إلى عدة مجاالت هي الطالـب نفسـه، والمعلـم    فقرة، ) 34(النهائية من 

، وكذلك صيغت الفقـرات بلغـة سـهلة تالئـم     )المادة التعليمية( ، والمحتوى)طريقة التدريس(

المستوى اللغوي لطلبة الصف العاشر األساسي وتعكس االتجاه والميول المراد قياسه، باإلضافة 

  ).6(ملحق رقم  .فقرة اشتملت على فكرة واحدة فقطإلى أن كل 

ليكرت الخماسي المكون  تدريجوفق  لمقياسوقسمت الباحثة سلم االستجابة على فقرات ا

يوضـح  ) 2(الجدول رقـم  . من خمس درجات، وألغراض التحليل مثلت كل درجة رقماً معيناً

  .ذلك

  المقياستوزيع االستجابة على فقرات ): 2:3(جدول 

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  ال أدري  أوافق  أوافق بشدة
5  4  3  2  1  

، 11، 9 ،4 ،3، 2، 1(فقرة موجبة وهي الفقـرات  ) 18(حيث تكون هذا المقياس من 

فقرة سالبة وهي الفقرات ) 16(و. )34، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 24، 23، 17، 16، 12

)5 ،6 ،7 ،8 ،10 ،13 ،14 ،15 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،25 ،26 ،27(.  
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  :الرياضيات تعلّم مقياس االتجاهات نحو صدق 1:4:5:3

من خالل عرضـه علـى    الرياضيات تعلّم نحو االتجاهات تم التحقق من صدق مقياس

الدكتور المشرف على الرسـالة، وضـمت أسـتاذين     منهم )9(عددهم  مجموعة من المحكمين

متخصصين في تدريس الرياضيات بدرجة دكتوراه، وثالثة من المشرفين التربويين في التربيـة  

والتعليم، ومتخصصين في تدريس الرياضيات في المدارس الحكومية، وطلب منهم إبداء ارائهم 

ى مناسبته لقياس اتجاهات طلبة الصف ومقترحاتهم حول الصياغة اللغوية لفقرات المقياس، ومد

ضيات وتعلمها، ومناسبة الفقرات لمسـتوى الطالبـات، تـم جمـع     االعاشر األساسي نحو الري

مالحظات واقتراحات لجنة المحكمين وعرضها على الدكتور المشرف على الرسالة، وتم تعديل 

صياغة بعض الفقرات وإضافة التي أبداه المحمكمين إعادة ، ومن المالحظات المقياس بناء عليها

  .فقرات جديدة

  الرياضيات تعلّم ثبات مقياس االتجاهات نحو 2:4:5:3

على عينة الدراسة والتحقق  المقياسلقياس ثبات مقياس االتجاهات قامت الباحثة بتطبيق 

وهي قيمة مقبولـة  ) 0.75(من ثباتها من خالل معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات 

  .تربوياً ألغراض الدراسة

  اجراءات الدراسة 6:3

  :تيةاتبعت الباحثة في إعداد الدراسة الخطوات اال

األدب التربـوي والبحـوث والدراسـات    طالع على طار النظري من خالل اإلتحديد اإل -1

 .السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية

المقـررة  ) االقترانات األسية واللوغارتميةوحدة  -الوحدة الثالثة(اختيار الوحدة الدراسية  -2

 .في منهاج الرياضيات على طلبة الصف العاشر األساسي
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في ضوء استراتيجية ) دروس وحدة االقترانات األسية واللوغارتمية(إعداد المادة التدريبية  -3

 .حصة صفية) 12(بواقع  Advanced Grapherبرنامج 

ين المتخصصين في تدريس الرياضيات، المحكمعرض المادة التدريبية على مجموعة من  -4

 ).1(الملحق رقم 

بناء اختبار بعدي لوحدة االقترانات األسية واللوغارتمية وفق جدول المواصفات لقيـاس   -5

 .)5(،)2(الملحقان رقم . األساسي رتحصيل طلبة الصف العاش

يـاس  عرض االختبار البعدي على مجموعة من لجنة المحكمين للتأكد من صـالحيته لق  -6

المفاهيم والتعميمات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في الوحـدة الـذكورة، وإجـراء    

 .التعديالت الالزمة

، وعرضـه علـى   )6(حق رقـم  ملال، الرياضياتتعلّم  نحو اتجاهات الطلبة إعداد مقياس -7

 .مجموعة لجنة من المحكمين

بتـاريخ   فلسطين، -نابلس\الوطنيةمراجعة عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح  -8

للحصول على كتاب مهمة تطبيـق الدراسـة موجـه لمديريـة التربيـة      ) 2014\11\5(

 )11(ملحق رقم . نابلس، يسهل مهمة الباحثة في مدارس المحافظة\والتعليم

نابلس كتاباً لمدرسة بنات رفيديا األساسية يسـمح للباحثـة   \تربية والتعليملوجهت مديرية ا -9

 ).12(، الملحق رقم )2014\11\6(راستها في المدرسة بتاريخ بتطبيق د

 Advancedلقاء مع معلمة الرياضيات في المدرسة، وذلك لشرح الية استخدام برنامج   -10

Grapher  وتدريبها على كيفية تدريس وحدة االقترانات األسية واللوغارتمية في ضـوء ،

 .Advanced Grapherبرنامج 

، أما المجموعـة  Advanced Grapherية باستخدام برنامج تدريس المجموعة التجريب  -11

 .الضابطة فقد درست بالطريقة التقليدية
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مشاركة الباحثة وحضور غالبية الحصص للمجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك للتأكد   -12
 .من سير التدريس وفق االستراتيجية المخطط لها

 .استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، واقتراح التوصيات المناسبة  -13

  تصميم الدراسة 7:3

  :تغيرات التاليةماشتملت الدراسة على ال

  :المتغير المستقل

  :طريقة التدريس ولها مستويان

، إذ تـم تـدريس المجموعـة    Advanced Grapherطريقة التدريس باستخدام برنـامج   -1
 .Advanced Grapherامج التجريبية باستخدام برن

 .بالطريقة التقليدية ضابطةطريقة التدريس التقليدية، إذ تم تدريس المجموعة ال -2

  :ينالتابع ينالمتغير

تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في االختبار التحصيلي البعدي في وحدة االقترانـات   -1
 .األسية واللوغارتمية

 .الرياضياتتعلّم اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو  -2

  :المتغيرات المضبوطة

-2014(الصف العاشر األساسي من طلبة فلسـطين للعـام الدراسـي    : الصف الدراسي -1
2015.( 

تم إعادة صياغة وحدة االقترانات األسية واللوغارتمية في كتاب رياضيات : المادة التدريبية -2
مع االلتزام بالمحتوى الذي  ولالصف العاشر االساسي الوحدة الثالثة في الفصل الدراسي األ

 .أقرته وزارة التربية والتعليم
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تم تزويد المعلم المشارك في الدراسة بنموذج التحضير للمـادة التدريبيـة   : طريقة التدريس -3
 .ونموذج التحضير بالطريقة التقليدية

تم تدريس المجموعة الضابطة والتجريبية من قبل معلمة واحدة، وهي معلمة المادة : المعلم -4
 .وذلك لضبط المؤهل األكاديمي والخبرة التدريسية للمعلم

 .تم اختيار طالبات الصف العاشر األساسي: الجنس -5

حيث تم تدريس المجموعة الضابطة والتجريبية نفس عدد الحصص بواقـع  : عدد الحصص -6
 .حصة صفية) 12(

أعمارهم ما  تتراوح إذ تم اختيار طالبات الصف العاشر األساسي،: المرحلة العمرية للطلبة -7
 .سنة 17-15بين 

 المعالجة اإلحصائية 8:3

لتحليل نتائج الدراسة الحالية استخدمت الباحثة الرزمة اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة   
)SPSS (إذ تم استخدام:  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لوصف تحصيل طالبات المجموعتين الضابطة  -1
 .الرياضيات تعلّم ومقياس االتجاهات نحووالتجريبية في االختبار 

لفحص داللة الفروق فـي  ) One- Way ANCOVA(تحليل التباين األحادي المصاحب  -2
متوسطات تحصيل مجموعتي الدراسة في االختبار ومقياس االتجاهات، وتم استخدام هـذه  

 .Fالمعالجة لزيادة درجة الدقة والضبط، وزيادة قوة وحساسية اختبار 

نحو تعلّـم   رونباخ ألفا لحساب معامل الثبات لكل من االختبار ومقياس االتجاهاتمعادلة ك -3
 .الرياضيات

تجاهات لحساب قيمة العالقة بين التحصيل الدراسي واال) Pearson(معامل ارتباط بيرسون  -4
 .تعلًم الرياضياتنحو 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

 

  المقدمة 1:4

  المتعلقة بفرضيات الدراسةالنتائج اإلحصائية  2:4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  المقدمة 1:4

 علـى   Advanced Grapher برنـامج  استخدام سعت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر

نـابلس،   مدينة في تعلّمها نحو واتجاهاتهم الرياضيات في األساسي العاشر الصف طلبة تحصيل

ـ من الطالبات إحداهما تجريبية درسـت با  ولتحقيق هدف الدراسة تم تدريس مجموعتين تخدام س

، واألخرى مجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية، كما وتم Advanced Grapherبرنامج 

 Advancedأعداد مادة تدريبية لتدريس وحدة االقترانات األسية واللوغارتمية وفـق برنـامج   

Grapherم التأكد من صدق األدوات المسـتخدمة،  ت، واختبار للتحصيل، ومقياس االتجاهات، و

ومعامالت ثباتها، ومعامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار، وبعد عملية جمع البيانات، تـم  

  ).SPSS(الجتماعية برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم اترميزها ومعالجتها باستخدام 

  :وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية

  ة المتعلقة بفرضيات الدراسةحصائيالنتائج اإل  2:4

 Advanced Grapher استخدام برنامج أثر ما: لإلجابة عن سؤال الدراسة األول وهو

  :الرياضيات؟ صاغت الباحثة الفرضية التالية مادة في األساسي العاشر الصف طلبة تحصيل في

  لنتائج المتعلقة بالفرضية األولىا 1:2:4

) α=0.05(مستوى الداللة  عندداللة إحصائية  وال يوجد فرق ذ: نصت الفرضية األولى

 Advancedالتدريس باستخدام برنـامج  ( المجموعة التجريبية اتلباتحصيل ط يمتوسط بين

Grapher( والمجموعة الضابطة )في االختبار البعدي )التدريس بالطريقة التقليدية.  

والختبار الفرضية األولى تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة   

، والمجموعـة التجريبيـة   )ديةالتي درست بالطريقة التقلي(لتحصيل طالبات المجموعة ضابطة 



46 

العالمـة  (، فـي االختبـارين القبلـي    )Advanced Grapherالتي درست باستخدام برنامج (

  )1:4(والبعدي، وكانت النتائج كما في الجدول ) المدرسية في الرياضيات

االختبـارين   فـي  اتلباالط لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات )1:4( جدول
  تبعاً لمجموعتي الدراسة البعديو القبلي

 العدد المجموعة

المدرسية  العالمات( القبلي

 )في الرياضيات
 )20العالمة النهائية ( البعدي

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 2.99 12.17 17.29 75.50 42 الضابطة

 2.35 13.50 17.18 75.75 40 التجريبية

 فـي  الطلبـة  لتحصـيل  الحسابية المتوسطات في ظاهرياً فرقاً) 1:4( رقم الجدول يبين

 المتوسـط  بلـغ  بينما) 12.17( الضابطة للمجموعة الحسابي المتوسط بلغ فقد، البعدي االختبار

 المتوسـطات  بـين  اإلحصـائية  الفروق داللة ولبيان، )13.50( التجريبية للمجموعة الحسابي

 فـي  كمـا  النتائج انتوك )ANCOVA( المصاحب األحادي التباين تحليل استخدام تم الحسابية

  .)2:4( رقم الجدول

طريق التدريس باسـتخدام برنـامج    ألثرتحليل التباين األحادي المصاحب  نتائج )2:4( جدول
Advanced Grapher المجمـوعتين  فـي  األساسـي العاشر  الصف الباتط درجات على 

  البعدي التحصيل اختبار على والتجريبية الضابطة

 التباين مصدر
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات
F 

 الداللة

 اإلحصائية

  0.029  4.978  34.491  1  34.491 القبلي االختبار
  *0.026  5.182  35.902  1  35.902 التدريس طريقة

      6.928  79  547.342 الخطأ
    81  617.735 المجموع

  ).α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائيا دالة*
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 داللـة  ذي فـرق  وجود وبالتالي، الصفرية الفرضية رفض) 2:4( رقم جدول من يتبين

 التجريبيـة  المجموعـة  طالبات تحصيل متوسطي بين) α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائية

 Advanced برنـامج  ، اسـتخدام التقليديـة ( التدريس طريقة إلى تعزى الضابطة والمجموعة

Grapher.(االقترانـات األسـية    وحـدة  درسـت  التـي  التجريبيـة  المجموعة  لصالح وذلك

  .Advanced Grapher برنامج باستخدام األساسيالعاشر  الصف كتاب من واللوغارتمية

ومما سبق يتضح أن اإلجابة عن سؤال الدراسة األول تتمثل بوجود أثر إيجابي لبرنامج 

Advanced Grapher  طلبة الصف العاشر األساسيعلى تحصيل.  

 فـي  Advanced Grapher برنامج استخدام أثر ما: ولإلجابة عن السؤال الثاني وهو

صاغت الباحثـة الفرضـية    الرياضيات؟ مادة تعلّم نحو األساسي العاشر الصف طلبة اتجاهات

  :التالية

  نتائج المتعلقة بالفرضية الثانيةال 2:2:4

) α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: نصت الفرضية الثانية

 Advanced برنـامج  باسـتخدام  التـدريس ( التجريبية المجموعة طلبة تحصيل متوسطي بين

Grapher (الضابطة والمجموعة )تعلّـم  نحو االتجاهات مقياس في) التقليدية بالطريقة التدريس 

  .الرياضيات

والختبار الفرضية الثانية تم استخراج المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة    

للمجموعتين الضابطة التي درست بالطريقـة التقليديـة   الرياضيات  تعلّم نحو االتجاهات لمقياس

فكانت النتائج كمـا   Advanced Grapherبرنامج  والمجموعة التجريبية التي درست باستخدام

  :يلي
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 مقيـاس  فـي  الطلبـة  لعالمـات  المعياريـة  واالنحرافات الحسابية المتوسطات )3:4( جدول
  لمجموعتي الدراسة تبعاًالبعدي والقبلي  الرياضيات تعلّم نحو االتجاهات

 العدد المجموعة

 البعدي القبلي

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 0.32 3.33 0.27 3.31 42 الضابطة

 0.23 3.46 0.37 3.41 40 التجريبية

الطلبـة فـي    لعالمـات الحسابية  متوسطاتفرقاً ظاهرياً في ال) 3:4(الجدول رقم  يبين

بلـغ   ينمـا ب) 3.33(فقد بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضـابطة  ، البعدي االتجاهاتمقياس 

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات ، )3.46(المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 

فـي   وكانت النتائج كمـا  ANCOVA)(الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب 

  ) 4:4(الجدول رقم 

 Advanced برنـامج  باسـتخدام  ألثرتحليل التباين األحادي المصاحب  نتائج )4:4( جدول

Grapher  والتجريبية الضابطة المجموعتين في األساسيالعاشر  الصف طالب درجات على 
  االتجاهات مقياس على

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

F 
 الداللة

 اإلحصائية

  0.787  0.073  0.006  1  0.006 القبلي االختبار
  *0.029  4.926  0.397  1  0.397 التدريس طريقة

      0.081  79  6.364 الخطأ
    81  6.767 المجموع

  ).α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائيا دالة*

داللـة   يفرق ذ دوبالتالي وجو، رفض الفرضية الصفرية) 4:4(رقم  الجدولمن  يتبين

 لبـة لطاالتجاهـات نحـو الرياضـيات    بين متوسطي ) α=0.05(الداللة  مستوى ندإحصائية ع

برنامج  استخدام، تقليدية(التدريس  يقةالمجموعة  التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى إلى طر

Advanced Grapher .(االقترانـات  لصالح المجموعة التجريبية التي درسـت وحـدة    وذلك
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 Advancedبرنـامج   باسـتخدام األساسـي  العاشـر  من كتاب الصـف   األسية واللوغارتمية

Grapher. 

ومما سبق يتضح أن اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تتمثل بوجود أثر إيجابي لبرنامج 

Advanced Grapher  لبة الصف العاشر األساسيلطاالتجاهات نحو الرياضيات على.  

 األساسي العاشر الصف طلبة ما العالقة بين تحصيل: ولإلجابة عن السؤال الثالث وهو

  :الرياضيات واتجاهاتهم نحو تعلّمها؟ صاغت الباحثة الفرضية التالية مادة في

  نتائج المتعلقة بالفرضية الثالثةال 3:2:4

الداللـة  مسـتوى  عنـد  إحصـائية  داللـة  ذات عالقة توجد ال: الثالثةت الفرضية نص 

)0.05=α (نحـو  واتجاهـاتهم  الرياضيات مادة في األساسي العاشر الصف طلبة تحصيل بين 

 .تعلّمها

 Pearson correlation بيرسـون  ارتباط معامل حساب تم الثالثة الفرضية والختبار

coefficient مقياس في وعالماتهم البعدي االختبار في التجريبية المجموعة طلبة عالمات بين 

  )5:4( الجدول في كما النتائج وكانت الرياضيات تعلم نحو االتجاهات

  نحو تعلّم الرياضيات معامل االرتباط بين التحصيل الدراسي واالتجاهات )5:4(جدول 

  االتجاهات  التحصيل
  مستوى الداللة  قيمة ر

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

13.50 2.35 3.46 0.23 0.819  0.037*  

، )α=  0,05(الداللة مستوى عند الصفرية الفرضية رفض) 5:4( رقم الجدول من يتبين

 تعلم نحو واالتجاهات الدراسي التحصيل بين إحصائية داللة ذات ارتباطية  عالقة يوجد وبالتالي

  .التجريبية المجموعة في األساسي العاشر الصف لطلبة الرياضيات،

 هناك أن أي موجبة، قيمة وهي 0.819 =راالرتباط بيرسون  معامل قيمة الجدول ويبين

  .نحو تعلّم الرياضيات واالتجاهات الدراسي التحصيل بين طردية عالقة
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

 على  Advanced Grapherبرنامج  استخدام هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر

  .نابلس مدينة في تعلّمها نحو واتجاهاتهم الرياضيات في األساسي العاشر الصف طلبة تحصيل

ويتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة بعـد إجـراء   

  .المعالجات اإلحصائية وتوصياتها

  مناقشة نتائج الفرضية األولى 1:5

) α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال: نصت الفرضية األولى

 Advanced برنـامج  باسـتخدام  التـدريس ( بيةالتجري المجموعة طلبة تحصيل متوسطي بين

Grapher (الضابطة والمجموعة )البعدي االختبار في) التقليدية بالطريقة التدريس.  

 الداللـة  مستوى عند إحصائية داللة ذي وأشارت نتائج فحص الفرضية إلى وجود فرق

)0.05=α (إلى تعزى الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة طالبات تحصيل متوسطي بين 

 المجموعة  لصالح وذلك، )Advanced Grapher برنامج التقليدية، استخدام( التدريس طريقة

 العاشر األساسـي  الصف كتاب من االقترانات األسية واللوغارتمية وحدة درست التي التجريبية

 Advanced، أي أن للتدريس باسـتخدام برنـامج   Advanced Grapher برنامج باستخدام

Grapher أثراً إيجابياً في تحصيل الطلبة.  

في تنمية تحصيل  Advanced Grapherتفسر الباحثة األثر اإليجابي الستخدام برنامج 

  :تيةطلبة الصف العاشر األساسي إلى األسباب اال

يعتمد علـى الـتعلم بالممارسـة وكـذلك      Advanced Grapherإن استخدام برنامج 

الرياضيات التي تحتاج إلى الممارسة التقانها وفهم مفاهيمها، وقد أتاح هذا البرنامج للطلبة تمثيل 

  .المفاهيم واالقترانات مما ساعد على استيعابها وتحقيق األهداف السلوكية
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وتقـديمها،   في عرض األمثلة Advanced Grapherباإلضافة إلى أن طبيعة برنامج 
للوصـول  فهو يقدم المعطيات بديناميكية وحيوية، منحت الطلبة فرصة كافية لمعالجة المعطيات 

يحقق فائدة مزدوجة فـي   Advanced Grapherكما وأن برنامج . لية من الفهماإلى درجة ع
األلـوان  تعلم االقترانات وتمثيلها، فهو يمثل االقترانات والمعادالت ويحركها مع إمكانية اختيار 

  .المستخدمة في التمثيل، وهذا يجعل من حل التمارين أشبه باللعب

أحد البرمجيات المحوسبة المستخدمة في العملية  Advanced Grapherولكون برنامج 
التعليمية هو أسلوب جديد وغير تقليدي ومرن في االستخدام، فقد أثار انتباه الطلبة واهتمـامهم  

جتماعي داخل الغرفة الصفية من خالل لخجل، وعزز التفاعل اإلبعاد عامل اعمل على إوكذلك 
، وكذلك زيادة اعتماد الطالب على نفسـه  العمل الجماعي وإثارة روح المنافسة بين المجموعات

  .في االستنتاج وحل المشكالت

ومن خالل متابعة الباحثة لتطبيق الحصص الحظت تفاعل الطلبة مع البرنـامج حيـث   
  .بطريقة تراعي جميع الطلبة وفروقهم الفردية في اكتساب المعرفةأعطيت الدروس 

دراسـة محموديـة وكوشـافارب     اتفقت مع نتائج الدراسة الحاليةومن الدراسات التي 
 ,Mahmoudia, Koushafarb, Saribagloob,& Pashaviaســيراباغلوب وباشــافياو

، )2013(راسـة جـرار   ، ود)2013(ثابت  أبو راسةدو ،)2014(، ودراسة دراوشة )(2015
 وسـاتيجي  ، ودراسة غيجـو )Bayturan, 2012( ، ودراسة بايتوران)2012(ودراسة مسعود 

)Gecu & Satici,2012(  وكوتلوكـا  وفـوركن  ، ودراسـة زنجـن )Zengi, Furkan,& 

Kutluca, 2011(اوزديمر و ، ودراسة ريز )Reis & Ozdemir, 2010(ودراسة شيرفاني ، 
)Shirvani, 2010( ،وتـارميزي  وأيوب ودراسة ساها )Saha, Ayob, Tarmizi, 2010( ،

، )Bos,2009( ، ودراسة بوس)Myers,2009(، ودراسة مايرز)Idris,2009( ودراسة إدريس
، ودراسـة  )2008( ، ودراسـة فتـوح  )Bintas & Camli,2009( وكـاملي  ودراسة بنتاس

 ,Almeqdadi(قـدادي  و دراسـة الم ،)Clark, 2005( كـالرك  ، ودراسة)2008( المطيري

ودراسـة   )2003( لـوم  أبو، ودراسة )2003( عفانة، ودراسة )2003( ودراسة نور ،)2005
التي كشفت جميعها عن وجـود أثـر    )Changzai, 2000(، ودراسة شانغزي)2002(عبوشي
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، في حين اختلفت نتائج هذه الدراسـة  إيجابي الستخدام برنامج محوسب في تدريس الرياضيات
 ,Abu Bakar, Tarmizi, Ayub &Ynus( دراسة أبو بكر وتارمزي وأيوب ويونسمع نتائج 

التي أشارت إلى عدم وجود فرق كبير في األداء بين المجموعة التي درست باسـتخدام  ) 2009
  .الحاسوب والمجموعة التي درست بالطريقة التقليدية

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2:5

) α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال:  نصت الفرضية الثانية

 Advanced برنـامج  باسـتخدام  التـدريس ( التجريبية المجموعة طلبة تحصيل متوسطي بين

Grapher (الضابطة والمجموعة )تعلّـم  نحو االتجاهات مقياس في) التقليدية بالطريقة التدريس 

   .الرياضيات

الداللـة   مسـتوى  نـد داللة إحصائية ع يفرق ذ دوجووأشارت نتائج فحص الفرضية 

)0.05=α ( المجموعة  التجريبية والمجموعـة   لبةلطاالتجاهات نحو الرياضيات بين متوسطي

 وذلك). Advanced Grapherبرنامج  استخدام، تقليدية(التدريس  يقةالضابطة تعزى إلى طر

من كتاب الصف  األسية واللوغارتميةاالقترانات لصالح المجموعة التجريبية التي درست وحدة 

  .Advanced Grapherبرنامج  باستخداماألساسي العاشر 

على اتجاهـات   Advanced Grapherتفسر الباحثة األثر اإليجابي الستخدام برنامج 

  :طلبة الصف العاشر األساسي نحو الرياضيات وتعلمها إلى األسباب التالية

ة مزايا من أبرزها إتاحة الفرصة للطلبة للتعلم بعد Advanced Grapherيتمتع برنامج 

الذاتي، يستطيع الطالب إعادة وتكرار الموضوع في حال عدم فهمه، ووضوح تمثيل المفـاهيم  

، وكذلك قدرة البرنامج على حل المشكالت السـهلة والمعقـدة   باستخدام ألوان متعددة والحركات

  .والتغلب عليها

يساعد على زيادة تركيز الطلبة مـن   Advanced Grapherباإلضافة إلى أن برنامج 

والملـل، فأصـبح    نخالل تقديم المفاهيم الرياضية والتعميمات بأسلوب جديد بعيد عن الـروتي 
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للطالب دور فعال في العملية التعليمة بعيداً عن التلقين، وزاد من ثقة الطالب بقدرته على فهـم  

ر بالخوف والملل لدى الطلبة وذلك ألنهـم  الرياضيات وتحسين مستواه، وكذلك خفف من الشعو

مارسوا الرياضيات بطريقة مختلفة تتفق مع رغباتهم وميولهم نحـو التعامـل مـع الحاسـوب     

  .والتكنولوجيا

 ،)2014(دراسـة دراوشـة    وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع العديد من الدراسات، مثـل 

 ودراسـة  ،)2003( ملـو  ، ودراسـة أبـو  )2012( ودراسة مسعود ،)2013( دراسة جرارو

، التي كشفت جميعها عن وجود أثر إيجابي الستخدام برنـامج محوسـب فـي    )2002(عبوشي

  .يس الرياضيات على اتجاهات الطلبةتدر

التـي  ) Bayturan, 2012( في حين اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة بـايتوران 

جاهـات  تالرياضيات علـى ا أشارت إلى عدم وجود أثر الستخدام برنامج محوسب في تدريس 

  .الطلبة

  ةلثمناقشة نتائج الفرضية الثا 3:5

 الداللـة  مسـتوى  عنـد  إحصـائية  داللـة  ذات توجد عالقة ال: نصت الفرضية الثالثة

)0.05=α (نحـو  واتجاهـاتهم  الرياضيات مادة في األساسي العاشر الصف طلبة تحصيل بين 

  .تعلّمها

علـى   إحصـائية  داللـة  ذات وجودعالقة ارتباطيةوأشارت نتائج فحص الفرضية إلى 

 لطلبـة  الرياضـيات  تعلم نحو واالتجاهات الدراسي التحصيل بين) α=0.05( مستوى الداللة 

األساسي، كما وأشارت إلى أن العالقة بين التحصيل الدراسي واالتجاهات هـي   العاشر الصف

  .عالقة إيجابية طردية

تفسر الباحثة هذه العالقة االرتباطية اإليجابية بين التحصيل الدراسي واتجاهات الطلبـة  

يحفز الطلبة علـى حـل    Advanced Grapherالرياضيات إلى أن استخدام برنامج تعلّم نحو 

  .التمارين وأداء األنشطة ومواجهة الصعوبات في حل المشكالت
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مادة جامدة عقيمة فإن تدريسها في جو يوحي وألن الرياضيات يعتبرها العديد من الطلبة 

لة حاجز الخوف، تعمل على تعزيز شعور الطلبة بالقـدرة علـى النجـاح    ابالثقة والتحدي وإز

إلى التفاعل اإليجـابي   Advanced Grapher ولذا فقد أدى استخدام  وازدياد استمتاعهم فيها،

 وبالتالي زيادة التحصـيل  تعلّم الرياضياتكون اتجاهات إيجابية نحو مما بينه وبين المتعلمين،  

  .فيها

وجود عالقـة  التي توصلت إلى ) 2014(دراسة دراوشة نتيجة هذه الدراسة مع  تتشابه

  .ارتباطية إيجابية بين التحصيل الدراسي ومفهوم الذات الرياضي

 التوصيات 4:5

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يلي

فـي تعلـيم منهـاج     Advanced Grapherتفعيل طريقة التدريس باسـتخدام برنـامج    -1

الرياضيات وخصوصاً الموضوعات المتعلقة باالقترانات وتمثيلها فـي جميـع المراحـل    

 .التعليمية

لمـا   Advanced Grapherعقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات في استخدام برنامج  -2

وتوعيتهم ألهمية استخدامه كطريقة وأسلوب حديث لتعليم  يوفره من دعم لمنهاج الرياضيات

 .الطلبة

ضيات المدرس ببرمجيـات تعليميـة حديثـة مثـل برنـامج      العمل على ربط منهاج الريا -3

Advanced Grapher    واعتباره أساساً من أساسيات منهاج الرياضيات للصـف العاشـر

 .األساسي

علـى متغيـرات    Advanced Grapherإجراء دراسات تكشف فاعلية استخدام برنـامج   -4

 .ضياتدات تعليمية أخرى ضمن منهاج الرياأخرى تتعلق بالطالب أو المعلم أو بوح
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  المراجعالمصادر و قائمة

  العربية باللغة المراجع

 فـي  التعليميـة  جيوجبرا والوسـائل  برنامج استخدام فاعلية مدى .2013)( دأبو ثابت، اجتيا

المدارس  في الرياضيات في األساسي التاسع طلبة الصف لدى والمؤجل المباشر التحصيل

الوطنيـة،   النجـاح  جامعـة  غير منشورة، ماجستير رسالة. نابلس محافظة في الحكومية
 .فلسطين نابلس،

أثر استخدام التعليم بمساعدة الحاسوب بلغة فيجوال بيسك علـى  ). 2003(أبو زعرور، رنا 

اآلني والمؤجل لطلبة الصف السابع األساسي في التحصيل في الرياضيات ودافع االنجاز 

 .رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. مدينة نابلس

دار وائـل للنشـر   . مناهج الرياضيات المدرسـية وتعلمهـا   تطوير .)2010(أبو زينة، فريد 
 .، عمان، األردنوالتوزيع

لتاسع األساسي نحو استخدام الحاسـوب  اتجاهات طلبة الصف ا). 2003(أبو لوم، خالد محمد 

العدد السـادس،  ، )18(، المجلد مجلة مؤتة للبحوث والدراسات .في تدريس الرياضيات
 .جامعة مؤتة، الكرك، األردن

اتجاهات معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في منطقة جازان نحو ). 2012(اسحاق، حسن 

، جامعـة األزهـر،   مجلـة كليـة التربيـة   . استخدام الحاسب االلي في تدريس المادة
 .، مصر363-437، )2(، الجزء)150(العدد

دار صـفاء  . تكنولوجيا التعليم النظرية والممارسـة ). 2010(اشتيوه، فوزي و عليان، ربحي 
 .للنشر والتوزيع، عمان، األردن

الرياضيات أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع في ). 2007(جبر، وهيب 

جامعة رسالة ماجستير غير منشورة، . واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية
 .النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين
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أثر التدريس باستخدام برنامجي اكسل وبوربوينت في تحصـيل طلبـة   ). 2013(جرار، أكرم 

رسـالة   .نـابلس الصف الثامن األساسي في وحدة االحصاء ودافعيتهم نحوه في منطقة 

  .ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح والوطنية، نابلس، فلسطين

فاعلية استخدام التعليم التعاوني في تحصيل طلبة الصف السـابع  ). 2011(حج يحيى، مرفت 

رسالة ماجسـتير غيـر   . األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها في مدينة طولكرم

 بلس، فلسطينمنشورة، جامعة النجاح الوطنية، نا

دار المسيرة للنشـر  . تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق). 2007(الحيلة، محمد محمود 

 .والتوزيع، عمان، األردن

، مـؤتمر  استخدام الحاسوب وملحقاته في إعداد الوسـائل التعليميـة  ). 2001(خليف، زهير 

 .نابلس، فلسطينجامعة النجاح الوطنية، العملية التعليمية في عصر االنترنت، 

استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات في المدارس الثانوية في ). 2011(داود، عبد الحميد 

، مجلة الدراسات االجتماعية .الجمهورية اليمنية االتجاهات والمعوقات-محافظة عمران

 .، اليمن363-437، )32(العدد 

الرياضيات على تحصيل طالب الصف أثر استخدام الحاسوب في تدريس . )2005(الدايل، سعد 

 البحرين . ، جامعة البحرين)6(، العددمجلة العلوم التربوية والنفسية .الثاني االبتدائي

على تحصيل طالب  Sketchpadأثر استخدام برنامج سكتش باد . )2014(دراوشة، روضة 

 الصف التاسع األساسي في الرياضيات ومفهوم الذات الرياضي لـديهم فـي محافظـة   

  .رسالة غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين .نابلس

الرشـيد، الريـاض،    مكتبة ،االلكتروني والتعليم التعليم تكنولوجيا. )2004(محمد  سالم، أحمد

 .المملكة العربية السعودية
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مجلة التطوير  .كيف نوظف التقنية الحديثة في تعليم وتعلم الرياضيات). 2014(سرور، علي 

 .، سلطنة عمان52-50، )54(، العددالتربوي

واقع توظيف المستحدثات التكنولوجية ومعوقات ذلك في مدارس الضفة ). 2013(شقور، علي 

، 27. مجلة جامعـة النجـاح الوطنيـة   . الغربية وقطاع غزة من وجهة نظر المعلمين

)2.(416-383 

 .إربد، األردن. التعليم التعلم عن بعد تقنيات). 2007(عبابنة، زياد 

عـالم الكتـب، القـاهرة،    . البحث العلمي في تكنولوجيا التعلـيم ). 2005(عبد الحميد، محمد 

 .الجمهورية العربية المصرية

). 2004( محمود، حسين ويونس،ابراهيم وسويدان، أمل والجرار، منىعبد السميع، مصطفى و

 .الفكر، عمان، األردن، دار 1ط. تكنولوجيا التعليم مفاهيم وتطبيقات

 العاشـر  الصف طلبة تحصيل على التعليمي الحاسوب استخدام أثر ).2002(عبوشي، مصعب 
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  المالحق
أسماء لجنة تحكيم المادة التدريبية واالختبار البعـدي ومقيـاس    )1(ملحق 

  االتجاهات نحو تعلّم الرياضيات

  اختبار التحصيل البعدي) 2(ملحق 

  مفتاح إجابة االختبار البعدي) 3(ملحق 

  معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار البعدي) 4(ملحق 

مواصفات اختبار التحصيل البعدي في وحدة االقترانـات األسـية   ) 5(ملحق 
  واللوغارتمية للصف العاشر األساسي

  و تعلّم الرياضياتمقياس االتجاهات نح) 6(ملحق 

االقترانات األسية واللوغارتيمية بالطريقـة   مذكرة التحضير لوحدة) 7(ملحق 

  التقليدية

  المعرفية بلوم لمستويات األهداف المعرفية تبعاً) 8(ملحق 

 األسـية  االقترانـات  مذكرة إعـداد المـادة التدريبيـة لوحـدة    ) 9(ملحق 

  Advanced Grapher برنامج واللوغارتيمية باستخدام

  أوراق العمل) 10(ملحق

  كتاب تسهيل مهمة موجه من الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم ) 11(ملحق 

كتاب تسهيل مهمة موجه مـن وزارة التربيـة والتعلـيم إلـى     ) 12(ملحق 
  المدرسة 
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أسماء لجنة تحكيم المادة التدريبية واالختبار البعدي ومقياس االتجاهات نحو ) 1(ملحق 

  الرياضياتتعلّم 

 جهة العمل
العمل 
 الحالي

 التخصص
الدرجة 
 العلمية

 الرقم االسم

 \جامعة النجاح الوطنية
 فلسطين\نابلس

 دكتور
أساليب تدريس 

 الرياضيات
 1 سهيل صالحة دكتوراه

 \جامعة النجاح الوطنية
 فلسطين\نابلس

 دكتور
أساليب تدريس 

 الرياضيات
 2 صالح ياسين دكتوراه

 \الوطنيةجامعة النجاح 
 فلسطين\نابلس

 دكتور
أساليب تدريس 

 الرياضيات
 3 وجيه ظاهر دكتوراه

 \مديرية التربية والتعليم
 نابلس

مشرف 
 تربوي

أساليب تدريس 
 الرياضيات

 4 كريم عارضة ماجستير

 \مديرية التربية والتعليم
 نابلس

مشرف 
 تربوي

أساليب تدريس 
 الرياضيات

 5 ياسر الساحلي ماجستير

 \التربية والتعليممديرية 
 طولكرم

 مدير
أساليب تدريس 

 الرياضيات
 6 محمد حسين ماجستير

 \مديرية التربية والتعليم
 نابلس

 معلم
أساليب تدريس 

 الرياضيات
 7 إياد دويكات ماجستير

 \مديرية التربية والتعليم
 نابلس

 معلمة
رياضيات 

 فرعي حاسوب
 8 سناء أبو علي بكالوريوس

 \والتعليممديرية التربية 
 طولكرم

 معلمة
أساليب تدريس 

 الرياضيات
 9 هزار الخطيب ماجستير
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  اختبار التحصيل البعدي) 2(ملحق 

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  قسم أساليب تدريس الرياضيات

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

 اسم الطالب 

 المدرسة 

 الشعبة 

  :تعليمات االختبار

سؤاالً مقسمة إلى قسمين، القسم األول من نوع االختيار مـن  ) 20(يتكون هذا الختبار من  -1

من تلك اإلجابات صحيحة، والقسم الثاني من  فقطمتعدد ويلي كل سؤال أربع إجابات واحدة 

 .نوع مسائل المقالية

اإلجابـة الصـحيحة، ويمكنـك    اقرئ السؤال قراءة جيدة قبل أن تضع دائرة حول رمـز   -2

 .االستعانة بأوراق خارجية إن لزم األمر

  =3+7-احسب قيمة : ثالم

  4-) د                    4) جـ                   10) ب                  10-) أ

  )د(، لذلك نضع دائرة حول الرمز 4-الجواب الصحيح في هذا المثال هو 

  نرجو لكم التوفيق والنجاح

  والء قينو: الباحثة
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  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: السؤال األول

 :هو) 1،0(أحد االقترانات التالية يمر بالنقطة  -1

  سهـ)= س(ق)  ب        لوس )= س(ق)  أ

  لوس -)= س(ق)  د         سهـ-)= س(ق) جـ

____________________________________________________________  

 :هي )س -(هـ)= س(ق ،سهـ)= س(االقترانين ك نقطة التقاطع بين -2

  )0،1)  (ب          )1،0)  (أ

  ال يتقاطعان)  د          )1،1) (جـ

____________________________________________________________  

 :في محور الصادات) س 4(لو)= س(أحد االقترانات التالية هو انعكاس لمنحنى ق -3

  )س-4(لو)= س(ع)  ب      )س 4(لو -)= س(ع)  أ

  )س-4-(لو)= س(ع)  د      )س 4-(لو)= س(ع) جـ

____________________________________________________________  

 :هي| 0.001لو| قيمة المقدار  -4

  3-)  ب             3)  أ

  2-)  د           2) جـ

___________________________________________________________  

 :من العبارات التالية هيالعبارة الصحيحة  -5

لوس) أ

ص
  لوس 5= 5)لوس)  (ب        لوص -لوس=  

س�ص(لو) د    لوص+لوس 4)= ص ×4س(لو) جـ

ع
  لوع-لوص+لوس)= 

__________________________________________________________  
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وحدتين إلى اليسار ثم انعكاسه فـي   سهـ)= س(قاعدة االقتران الناتج عن انسحاب ق -6

 :السينات هي محور

  )2-س(هـ)= س(ع)  ب          )2-س(هـ-)= س(ع)  أ

  )2+س(هـ)= س(ع)  د      )2+س(هـ-)= س(ع) جـ

_________________________________________________________  

 :مع محور الصادات هي )س -(هـ= نقطة تقاطع منحنى االقتران ص -7

  )1-،0)  (ب          )1،0)  (أ

  )1،0-()  د          ) 1،0) (جـ

__________________________________________________________  

 :هو) س-2(لو= مدى االقتران ص -8

  +ح)  ب            ح  )  أ

  2<س)  د            2>س)  جـ

__________________________________________________________ 

 :هي) 3+س2(لو= 2لو)+س-4(مجموعة حل المعادلة لو -9

  صفر)  ب            2)  أ

�)  جـ

�
  1)  د           

__________________________________________________________  

(2لو2فإن قيمة    2.81= 7 2إذا كانت لو - 10
�

�
 :هي 2\1) 

  2.81-)  ب           2.81)  أ

  5.62-)  د           5.62) جـ

__________________________________________________________  

 :التالية ال يمثل اقتراناً نسبياًأي من االقترانات  - 11

  س 0.7= ص)  ب          س 4= ص)  أ
  س 0.7-= ص)  د         س -0.7= ص) جـ

__________________________________________________________  
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 :إلى الصورة األسية تصبح 1>س ،ص=عند تحويل العبارة لوس - 12

  صهـ= س)  ب           ص10= س)  أ

  ص= س10)  د           1= صس) جـ

__________________________________________________________  

 :س هو اقتران 0.5االقتران لو - 13

  متزايد)  ب          ثابت)  أ

  تربيعي)  د          متناقص) جـ

__________________________________________________________  

 3)+س(لو)= س(الشكل الذي يمثل منحنى االقتران ق - 14

  )  ب  )                                       أ

  
 

  

  

  )  د                            )              جـ

__________________________________________________________  

 :1>على الترتيب هما، حيث أ سأ= مجال ومدى االقتران ص - 15

  +ح ،ح)  ب          +ح ،+ح)  أ

  ح ،+ح)  د          }1{ -ح) جـ

__________________________________________________________  

 :هو 6+س5-2لو س= مجال االقتران ص - 16

  2<أو س 3>س)  ب          3 <س< 2)  أ

  2<أو س 3<س)  د        2>أو س 3>س) جـ

___________________________________________________________  
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 :هي 5= س سمجموعة حل المعادلة لو - 17

  }0{)  ب           }1{)  أ

  }  {)  د           }0،1{) جـ

__________________________________________________________  

10قيمة لو  - 18
 هي أ

                        1) ب          صفر )  أ

  أ10)  د          أ  ) جـ

__________________________________________________________  

  :مثل بيانياً االقترانات التالية: الثانيالقسم 

 2+ سهـ= ص -أ 

 )3-س(لو= ص -ب 

_________________________________________________________  

  انتهت األسئلة
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  مفتاح إجابة االختبار البعدي) 3(ملحق 

  أسئلة االختيار من متعدد: أوالً

 رقم السؤال اإلجابة

 1 ب

 2 أ

 3 ج

 4 أ

 5 ج

 6 د

 7 أ

 8 أ

 9 ج

 10 ب

 11 ج

 12 أ

 13 ج

 14 ج

 15 ب

 16 ب

 17 د

 18 ج
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   Advanced Grapherاألسئلة المقالية باستخدام برنامج : ثانياً

  :حل الفرع أ

 ).Graph(من شريط الرسم البياني ) Add Graph(نختار إضافة رسم بياني  .1

  

 .نكتب االقتران في المكان المخصص له .2

 

  

 

 

  

  

 .2+ سه= نحصل على التمثيل البياني لالقتران صوبذلك  .3
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  :حل الفرع ب

 ).Graph(من شريط الرسم البياني ) Add Graph(نختار إضافة رسم بياني  .1

  

 .نكتب االقتران في المكان المخصص له .2

  

 

  

  

  

  

 

 )3-س(لو= وبذلك نحصل على التمثيل البياني لالقتران ص .3

  

  

  

 



74 

  والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار البعديمعامالت الصعوبة ) 4(ملحق 

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم السؤال
1  0.20 0.28  
2  0.22  0.30  
3  0.24  0.20  
4  0.50  0.39  
5  0.63  0.47  
6  0.23  0.25  
7  0.39  0.40  
8  0.73  0.15  
9  0.37  0.16  

10  0.37  0.15  
11  0.79  0.36  
12  0.28  0.39  
13  027  0.28  
14  0.20  0.20  
15  0.22  0.17  
16  0.52  0.40  
17  0.20  0.16  
18  0.21  0.39  
19  0.20  0.20  
20  0.20  0.25  
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مواصفات اختبار التحصيل البعدي في وحدة االقترانات األسية واللوغارتمية ) 5(ملحق 

  للصف العاشر األساسي

واللوغارتمية لطالب الصف العاشـر  االقترانات األسية خطوات بناء جدول المواصفات لوحدة 

  :األساسي

األول أفقي، يمثل األهـداف التعليميـة السـلوكية تبعـاً     : يشمل جدول المواصفات على بعدي

  .لمستويات بلوم المعرفية، والثاني رأسي ويمثل موضوعات المادة الدراسية

 :تحديد دروس الوحدة الدراسية -1

 .التمثيل البياني لالقتران األسي .1

 .البياني لالقتران اللوغارتميالتمثيل  .2

 .حل المعادالت االسية واللوغارتمية .3

 :تحديد الوزن النسبي لدروس الوحدة الدراسية -2

  :تم ذلك عن طريق حساب

  %100 ×العدد الكلي لحصص الوحدة  \عدد حصص الدرس = الوزن النسبي ألهمية الدرس 

  واللوغارتمية األسية الوزن النسبي ألهمية دروس وحدة االقترانات) 1(جدول 

  المجموع  الدرس الثالث  الدرس الثاني  الدرس األول  المحتوى

  12  4  4  4  عدد الحصص
  %100  %33.3  %33.3  %33.4  الوزن النسبي

 :تحديد الوزن النسبي ألهداف المادة الدراسية -3

  :تبعاً لمستويات بلوم المعرفيةتصنف مستويات األهداف 
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 .المعرفة •

 .الفهم •

 .التطبيق •

 .مهارات عليا •

  .تم تحديد عدد األهداف في الدرس الواحد لدروس الوحدة الدراسية وحساب وزنها

العدد الكلـي ألهـداف    \عدد أهداف الدرس = حيث أن الوزن النسبي ألهداف الدرس 

  %100 ×الوحدة الدراسية 

  الوزن النسبي ألهداف دروس الوحدة الدراسية) 2(جدول 

  المجموع  الدرس الثالث  الثانيالدرس   الدرس األول  المحتوى

  15  2  7  6  عدد أهداف الدرس
  %100  %13  %47  %40  الوزن النسبي

  :تم تحديد الوزن النسبي لألهداف السلوكي بمستوياتها المختلفة كما يلي

العدد الكلـي ألهـداف الوحـدة     \عدد أهداف المستوى = الوزن النسبي ألهداف مستوى معين 

  %100 ×الدراسية 

  .التقريب ألعداد صحيحةوتم 

  الوزن النسبي لمستويات األهداف) 3(جدول 

  المجموع  مهارات عليا  التطبيق  الفهم  المعرفة  مستويات االهداف

  15  2  4  4  5  عدد أهداف  الدرس
  %100  %13  %27  %27  %33  الوزن النسبي
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 :تحديد عدد األسئلة -4

المتاح لإلجابة، ونـوع األسـئلة،   تم تحديد العدد الكلي ألسئلة االختبار في ضوء الزمن 

وغيرها من المتغيرات المؤثرة، وتم تحديد عدد األسئلة لكل درس من دروس الوحدة الدراسـية  

  :في كل مستوى من مستويات األهداف وفقاً لما يلي

الـوزن النسـبي    ×الوزن النسبي ألهمية الدرس  ×العدد الكلي لألسئلة = عدد األسئلة 

  .ألهدداف الدرس

  .سؤاالً، موضوعي ومقالي) 20(ديد عدد األسئلة الكلي تم تح

  جدول المواصفات كامالً) 4(جدول 

  المستويات
  المعرفة

 33%  
  الفهم

 27%  
  التطبيق

27%  
مهارات 

  %13عليا 
المجموع 

100%  

  7  1  2  2  2  %)33.4(الدرس األول 
  7  1  2  2  2  %)33.3(الدرس الثاني 
  6  1  2  1  2  %)33.3(الدرس الثالث 
          20  

  .تم التقريب ألعداد صحيحة
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  مقياس االتجاهات نحو تعلّم الرياضيات) 6(ملحق 

  مقياس اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو تعلّم الرياضيات

  _________:الشعبة

____________________________________________________________  

  :عزيزتي الطالبة

مجموعة من الفقرات التي تقيس وجهات نظر الطالب نحـو  يحتوي هذا المقياس على 
) �(تعلّم الرياضيات، يرجى اإلجابة بموضوعية عن جميع فقرات المقياس وذلك بوضع إشارة 

أمام ما يعبر عن رأيك، علماً بأن هذا المقياس لن يستخدم إال لغايات البحث العلمي فقط، وسيتم 
  .ية تامةالتعامل مع البيانات المستخلصة منه بسر

  :إرشادات

يتكون هذا المقياس من  فقرة، المطلوب منك أن تبدي رأيك الخاص في كل فقرة، حيث 
 :أنك ستجدين أمام كل فقرة خمسة اختيارات لإلجابة، فإذا

 .في العمود الثاني أسفل كلمة أوافق بشدة) �(كان رأيك يتفق مع الفقرة، فضعي إشارة  - أ

في العمود الثالث أسـفل كلمـة   ) �(الفقرة، فضعي إشارة كان رأيك يتفق إلى حد ما مع  - ب
 أوافق 

في العمود ) �(لم تستطيعي أن تعطي رأياً، أو أنك غير متأكدة من الفقرة، فضعي إشارة  - ت
 .الرابع أسفل كلمة لست متأكد

في العمود الخامس أسـفل  ) �(كان رأيك يتعارض إلى حد ما مع الفقرة، فضعي إشارة  - ث
 .كلمة أعارض

في العمود السادس أسفل كلمـة  ) �(أيك يتعارض تماماً مع الفقرة، فضعي إشارة كان ر -  ج
 .أعارض بشدة
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 :مثال

  الفقرة
أوافق 
  بشدة

  أوافق
لست 
  متأكد

  أعارض
أعارض 

  بشدة
تحرص المعلمة على مناقشة األخطاء لدى 

  الطالبات
 
�          

 .إجابةأجيبي عن كل الفقرات، وتأكدي من أنك لم تتركي أي فقرة دون  -1

 .ال توجد إجابة صحيحة وإجابة خاطئة ما دمت تعبري عن رأيك بصدق -2

  والء قينو: الباحثة
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  :في المكان الذي يتفق مع رأيك) �( ضعي إشارة

  العبارة  رقمال
أوافق 
  بشدة

  أوافق
ال 
  أدري

ال 
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

            أشعر أن الرياضيات ضرورية للجميع  1
            الرياضيات مادة أساسية  2

3  
تساعد الرياضيات على تنمية طرق التفكيـر  

  السليم
          

            أرغب أن أكون معلمة رياضيات في المستقبل  4

5  
أرى استبدال موضوعات مقرر الرياضـيات  

  بأخرى مفيدة
          

            أتمنى تقليل عدد حصص الرياضيات  6
            أشعر بالملل في حصة الرياضيات  7
            مقرر الرياضياتأجد صعوبة في فهم   8

9  
تمكنني الرياضيات من فهم مشـكالت العـالم   

  بصورة أفضل
          

10  
أعاني مـن كثـرة المعلومـات فـي مـادة      

  الرياضيات
          

11  
تساعدني مادة الرياضيات على اكتساب الدقـة  

  والنظام
          

12  
الرياضيات أكثر سهولة مما كانت عليه فـي  

  الصف السابق
          

            مقرر الرياضيات أكبر من قدراتيمطالب   13

14  
الرياضيات أقل تشويقاً من المـواد الدراسـية   

  األخرى
          

            موضوعات مقرر الرياضيات قديمة ومكررة  15
            ترتبط الرياضيات بحياتي اليومية  16

للرياضيات دور كبير في معظم االكتشـافات    17
  العلمية

          

            مضيعة للوقت قراءة كتاب الرياضيات  18
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  العبارة  الرقم
أوافق 

  بشدة
  أوافق

ال 

  أدري

ال 

  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

            أشعر باإلجهاد عندما أقوم بدراسة الرياضيات  19
            الرياضيات مادة عقيمة  20
            الرياضيات مادة صعبة  21

22  
ال حاجة لوجود الرياضـيات فـي المنهـاج    

  المدرسي
          

            من المواد المحببة لدي الرياضيات  23
            الرياضيات تساعدنا في حل المشكالت  24

25  
أعاني صعوبة في فهم المفـاهيم والتعبيـرات   

  المستخدمة في الرياضيات
          

            دراسة الرياضيات عمل شاق  26
            اختبارات الرياضيات دائماً صعبة ومخيفة  27
            أستمتع بدراسة الرياضيات  28

29  
أحب أن أتعلم الرياضيات وارتباطها بمجاالت 

  أخرى
          

30  
معلمة الرياضيات تشـجعنا علـى االهتمـام    

  بالرياضيات
          

معلمة الرياضيات تجعـل الرياضـيات حيـة      31
  ومثيرة

          

32  
أعتقد أن تغير طريقة تدريس الرياضيات بين 
الحين واآلخـر يسـاعدنا علـى فهـم مـادة      

  الرياضيات
          

33  
معلمة الرياضيات تناقش االجابـات الخاطئـة   

  معنا
          

34  
أشعر أن طريقة التـدريس التـي تسـتخدمها    

  معلمتي تزيل خوفي من مادة الرياضيات
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  االقترانات األسية واللوغارتيمية بالطريقة التقليدية مذكرة التحضير لوحدة) 7(ملحق 

  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف  الدرس

ــاني   ــل البي التمثي
  لالقتران األسي

  )حصص 4(

أن يتعرف الطالب علـى    - 
مفهوم االقتـران األسـي   
وخصائصـــه والعـــدد 

 .النيبيري

  
  
 

أن يمثل الطالـب اقتـران    - 
 .أسي معطى

  
  
  
  
 

أن يمثل الطالـب اقترانـاً    - 
أســياً معطــى باســتخدام 

 .التحويالت الهندسية

  
 

أن يحل الطالب تمـارين   - 
  ومسائل

ــة   مفهــوم نوضــح للطلب
االقتران األسـي والعـدد   
النيبيري وقيمة وخصائص 

 1>االقتران األسي عندما أ
 .1 <أ  <وعندما صفر 

 

ــاب    ــة الكت ــاقش أمثل نن
ونوضح لهم الحـل علـى   

أ، (1الســبورة، ونحــل س
، ونوضح لهـم  )ب، د، ه

الحلول على السبورة مـع  
 .انتباههم لدقة الحل

 

ــل س  ) أ، ج، د، ه(3نحـ
ونوضح لهن الحل علـى  
السبورة مع أهمية الدقـة  

 .بالحل

 

نناقش مثال الكتاب ونحـل   
ونوضح  4وس) أ، د(2س

لهم الحل على السبورة مع 
االستخدام السـليم لاللـة   

  .الحاسبة

ــتجابة   نالحــظ اس
 .الطلبة

  
  
  
  
 

أ، ب، د، (1نحل س 
ج، (1واعطاء س) ه
 .واجب بيتي) و

  
  
 

أ، ج، د، (3نحل س 
ــاء ) ه واعطـــ

واجب ) ب، و(3س
 .بيتي

 

ــل   ، )أ، د(2سنح
ــاء  4س واعطــ
) ب، ج(2س

وورقة عمل واجب 
  .بيتي

ــاني   ــل البي التمثي
لالقتــــــران 

  اللوغارتمي
  )حصص 4(

أن يتعرف الطالب علـى    - 
مفهـــوم االقتـــران   

 .اللوغارتمي وخصائصه

  
  
 

 -  

ــة مفهــوم   نوضــح للطلب
ــارتمي   ــران اللوغ االقت
وخصــائص االقتــران  

 1>اللوغــارتمي عنــدما أ
 .1 <أ  <وعندما صفر 

 
  

ــتجابة   نالحــظ اس
 .الطلبة
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أن يمثل الطالـب اقترانـاً    - 
 .لوغارتمياً معطى

  
  
  
  
 

أن يمثل الطالـب اقترانـاً    - 
لوغارتمياً معطى باستخدام 

 .التحويالت الهندسية

  
 

أن يجد الطالـب مجـال    - 
 .االقتران اللوغارتمي

أن يحل الطالب تمـارين   - 
  ومسائل

ــاب    ــة الكت ــاقش أمثل نن
ونوضح لهم الحـل علـى   

أ، (1الســبورة، ونحــل س
لهم الحلـول  ، ونوضح )د

على السبورة مع انتبـاههم  
 .لدقة الحل

 

ونوضـح  ) أ، ج(2نحل س 
لهم الحل على السبورة مع 

 .أهمية الدقة بالحل

 
 

نناقش مثال الكتاب ونحـل   
ونوضح لهـم  ) أ، ب(3س

 .الحل على السبورة

  

ــل س  ) أ، د،(1نح
ــاء س ب، (1واعط

 .واجب بيتي) ج

  
  
  
 

 )أ، ج(3نحــل س 
ــاء س ب، (3واعط

 .واجب بيتي) د

  
 

، )أ، ب(3نحــل س 
ــاء س ) ج(2واعط

وورقة عمل واجب 
  .بيتي

ــادالت   ــل المع ح
  األسية واللوغارتمية

  )حصص 4(

ــب    -  ــل الطالـ أن يحـ
 .المعادالت اللوغارتمية

 

  
  
  
 

أن يحل الطالب المعادالت  - 
 .األسية

  
 

أن يحل الطالبـة تمـارين    - 
  ومسائل

ــاب    ــة الكت ــاقش أمثل نن
الحـل علـى   ونوضح لهم 

أ، (1الســبورة، ونحــل س
، ونوضح لهم الحلـول  )ب

على السبورة مع انتبـاههم  
 .لدقة الحل

 

ونوضـح  ) د، ه(1نحل س 
لهم الحل على السبورة مع 

 .أهمية الدقة بالحل

 

نناقش مثال الكتاب ونحـل   
ونوضح لهـم  ) أ، ب(2س

الحل على السـبورة مـع   
االستخدام السـليم لاللـة   

 .الحاسبة

  

ــل س   )أ، ب(1نح
ــاء س ) ج(1واعط

 .واجب بيتي

  
  
  
 

) د، ه(1نحـــل س 
ــاء س ) و(1واعط

 .واجب بيتي

 

، )أ، ب(2نحــل س 
ــاء س ) ج(2واعط

وتمارين ومسـائل  
وورقة عمل واجب 

  .بيتي



84 

  المعرفية بلوم لمستويات األهداف المعرفية تبعاً) 8(ملحق 

  :تبعاً لمستويات بلوم المعرفيةتصنف مستويات األهداف 

 .المعرفة •

 .الفهم •

 .التطبيق •

 .مهارات عليا •

واللوغارتيمية تبعاً لمستويات بلوم المعرفيـة والـذي    األسية االقترانات تحليل محتوى وحدة

  :استخدم في بناء فقرات االختبار البعدي

مستويات 

  األهداف

ورودها في المادة   األهداف

  التدريبية

الوزن 

  النسبي

 .أن يعرف الطالب االقتران األسي   المعرفة 

يتعرف الطالب إلى خصائص االقتـران  أن  
 .األسي

 .أن يتعرف الطالب إلى العدد النيبيري 

أن يتعرف الطالب إلى االقتـران األسـي    
 .الطبيعي

 

  أن يعرف الطالب االقتران اللوغارتمي 

  الدرس األول
التمثيـــل البيـــاني (

  ).لالقتران األسي
  
  

  الدرس الثاني
التمثيـــل البيـــاني (

  ).لالقتران اللوغارتمي

33%  

أن يمثل الطالب االقتـران األسـي بيانيـاً       الفهم
 .Advanced Grapherباستخدام برنامج 

أن يمثل الطالب االقتران األسي الطبيعـي   
 Advancedبيانيــاً باســتخدام برنــامج 

Grapher. 

  
 

  الدرس األول
التمثيـــل البيـــاني (

  ).لالقتران األسي
  
  
  
  

27%  
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أن يمثل الطالـب االقتـران للوغـارتمي     
باسـتخدام   >بيانيـاً حيـث أ  ) س( ألو=ص

  .Advanced Grapher 1برنامج 
أن يمثل الطالـب االقتـران للوغـارتمي     

 1<أ<بيانيـاً حيـث صـفر   ) س( ألو=ص
  .Advanced Grapherباستخدام برنامج 

  الدرس الثاني
التمثيـــل البيـــاني (

  )لالقتران اللوغارتمي

الهندسية في أن يستخدم الطالب التحويالت    التطبيق
 .رسم منحنى الالقتران اللوغارتمي

 .أن يجد الطالب مجال االقتران اللوغارتمي 

 

أن يحل الطالب المعـادالت اللوغارتميـة    
 .Advanced Grapherباستخدام برنامج 

  
أن يحل الطالب المعادالت األسية باستخدام  

  .Advanced Grapherبرنامج 

  الدرس الثاني
التمثيـــل البيـــاني (

  ).قتران اللوغارتميلال
  

  الدرس الثالث
حل المعدالت األسـية  (

  ).واللوغارتمية

27%  

أن يستنج الطالـب خصـائص االقتـران       مهارات عليا
 .1>حيث أ) س( ألو=للوغارتمي ص

أن يستنج الطالـب خصـائص االقتـران     
  . 1<أ<حيث صفر) س( ألو=للوغارتمي ص

  الدرس الثاني
التمثيـــل البيـــاني (

  ).اللوغارتميلالقتران 
  

13%  
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واللوغارتيمية  األسية االقترانات مذكرة إعداد المادة التدريبية لوحدة) 9(ملحق 

  Advanced Grapher برنامج باستخدام

 

  حصص 4: عدد الحصص                        التمثيل البياني لالقتران األسي :األول الدرس

  :الرياضي المحتوى 

  :المفاهيم

 .األسياالقتران  -1

 .العدد النيبيري -2

  :التعميمات

 .ح، س1≠صفر، أ>حيث أ ،سأ)=س(االقتران األسي هو كل اقتران على صورة ق -1

على االلة الحاسبة ويساوي تقريباً  eالعدد النيبري هو عدد غير نسبي ويرمز له بالرمز ه أو -2

 ).ألقرب منزلتين عشريتين( 2.72

  :األهداف السلوكية

 .االقتران األسيأن يعرف الطالب  -1

 .Advanced Grapherأن يمثل الطالب االقتران األسي بيانياً باستخدام برنامج  -2

 .أن يتعرف الطالب إلى خصائص االقتران األسي -3

 .أن يتعرف الطالب إلى العدد النيبيري -4

 .أن يتعرف الطالب إلى االقتران االسي الطبيعي -5
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  .Advanced Grapherأن يمثل االقتران األسي الطبيعي بيانياً باستخدام برنامج  -6

  :التعليمية الوسائل

، الحاسوب، Advanced Grapher باستخدام برنامج  محوسب درس، المدرسي الكتاب

  .العمل أوراق

  :أساليب التعليم

 .الحوار والمناقشة -1

 .االكتشاف الموجه -2

 دقيقة 45المدة الزمنية )    1>، أسأ=اإلقتران األسي بيانياً صتمثيل (الحصة الدراسية األولى 

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة
يجد الطالب ناتج أمثلـة   

 على األسس

  
  
  
 

مفهـوم  الطالـب   يذكر 
االقتــران والمجــال  

 .والمدى

  
  
  
  
  
  

  :أسئلة ومناقشة صفية
طرح المعلم علـى الطلبـة   ي
  :ألسئلة التاليةا

، 42: جــد قيمــة مــا يلــي
)5+2(2  
  

  :يسأل المعلم
والمجـال   القتـران ما هـو ا 
  والمدى؟

  
  
  
  
  
  

  :أجوبة الطلبة
  :قيمة كل من

42 =2×2×2×2=16  
)5+2( 2=25 +22 =

100  
  

  :اإلجابات المتوقعة هي
 :تعريف االقتران هـو 

عالفة بين مجمـوعتين  
األولى تسـمى مجـال   
والثانية تسـمى مجـال   
مقابل، حيث كل عنصر 
في المجال له صـورة  
واحدة فقط في المجـال  

أما المدى فهـو  . المقابل

  دقائق 15
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يتعرف الطالـب إلـى    

 Advancedبرنــامج 

Grapher. 

  

  
  
  
  

  :الطلب من الطلبة
ــًل س ــاً  3- 2 تمثيـ بيانيـ

ــامج  ــتخدام برنــ باســ
Advanced Grapher  

مـن  المجموعة الجزئية 
المجال المقابل المكونـة  
ــع عناصــر  مــن جمي

  .المجال
  :اإلجابة المتوقعة

يمثــل الطالــب بيانيــاُ 
ــران س  3- 2 االقتــ

باســـتخدام برنـــامج 
Advanced Grapher  

  ))1>، أسأ=ص(االقتران األسي (مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية 
يوضح المعلـم مفهـوم   

  اإلقتران األسي
  
  

باستخدام يعرض المعلم 
 Advancedبرنــامج 

Grapher  األمثلة بعض
لتمثيل االقتران األسـي  

  .بيانياً) 1>، أسأ=ص(
  

مناقشة الطلبـة بمفهـوم    - 
االقتران األسي للتوصل إلـى  

 صياغة التعميم

 
المعلم مثاالً توضيحياً  عرضي

ــامج  ــتخدام برنــ باســ
Advanced Grapher   

  
 

ــة  -  ــل الطلب ــض يمث بع
، سأ=ص(األسـية  االقترانات 

بيانياًباستخدام برنـامج  ) 1>أ
Advanced Grapher  في

مجموعات صغيرة في غرفة 
 . الحاسوب

  
مثال تمثيل كل من االقترانات 

 :التالية

   س-3 ،س4
مالحظـات حـول    عطاءوإ

الرسم البياني للتوصل إلـى  
  .خصائص االقتران

 المعلم مع الطلبة يشترك

صــياغة مفهــوم فــي 
  .االقتران األسي

   
يشترك الطلبة مع المعلم 
في تنفيذ المثال باستخدام 

 المحوسب حيثالبرنامج 

، استخدامه على يتدربون
ــران  ــمون االقت ويرس

 .األسي

  
برنـامج  الطلبة  يستخدم

Advanced Grapher 
   .في حل األمثلة

  
  

خصائص الطلبة  يذكر 
  .االقتران األسي

  
  دقيقة 20
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  :الصف مناقشة  
البياني بالتمثيل مناقشة الطلبة  

 .لإلقتران األسي

يوجه المعلم بعض األسـئلة   
 .المتعلقة بالتدريبات الصفية

 بـين  الطلبـة  يقـارن 

ــا  ــتنتاجاتهم وم   اس
  .يعرضه المعلم

 

ــل   ــة بح ــوم الطلب يق
 .التدريبات الصفية

  دقائق 10

  دقيقة 45المدة الزمنية    ) 1<، أسأ=تمثيل اإلقتران األسي بيانياً ص(الحصة الدراسية الثانية 

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مرحلة التغذية الراجعة
 الثانية الحصة بداية في

 األفكارمراجعة الطلبة ب

المطروحة في  الرئيسية
  :وهي السابقة الحصة

مفهوم االقتران االقتران  
  األسي

  

ــاً  ــة بياني ــل الطلب تمثي
ــران  ــي لالقتـ األسـ

  )1>، أسأ=ص(
 

  

  :أسئلة ومناقشة صفية
على الطلبة  طرح المعلمي

  :التالية األسئلة
االقتــران مــا تعريــف 

  ؟األسي
   

ــامج  ــتخدام برنـ باسـ
Advanced Grapher 

  س2)=س(مثل بياناً ق
اذكر خصائص االقتران 

  السابق

يجيب الطلبـة علـى   
األسئلة مع رسم بعض 
األمثلة على االقتـران  
ــتخدام   ــي باس االس

 Advancedبرنامج 

Grapher   

  دقائق 10

  )1<أ<0، سأ=االقتران األسي ص(مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية 
باستخدام يعرض المعلم 

ــامج   Advancedبرن

Grapher  األمثلة بعض
لتمثيل االقتران األسـي  

) 1<أ<0، سأ=ص(
  .بيانياً

  

المعلم مثـاالً   عرضي - 
ــتخدام   ــيحياً باس توض

ــامج   Advancedبرن

Grapher  
  
  
  
 

  
 

يشترك الطلبـة مـع   
المعلم في تنفيذ المثال 
ــامج  ــتخدام البرن باس

Advanced 

Grapher حيــث 

ــدربون ــى يتـ  علـ
ويرسمون ، استخدامه

 .االقتران األسي

برنامج الطلبة  يستخدم

  
  دقيقة 25 
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بعـض  يمثل الطلبـة   - 
ــية  ــات األسـ االقترانـ

 بيانياً) 1<أ<0، سأ=ص(

ــامج   ــتخدام برنـ باسـ
Advanced Grapher 

في مجموعات صغيرة في 
 . غرفة الحاسوب

تمثيـل كـل مـن    : مثال
 :االقترانات التالية

   س-3\1 ،س2\1
مالحظات حـول   عطاءوإ

الرسم البياني للتوصل إلى 
  .خصائص االقتران

Advanced 

Grapher  فــي حــل
   .األمثلة

  
  
  
  
  
  

ــذكر  ــة  يـ الطلبـ
خصــائص االقتــران 

  .األسي

  :الصف مناقشة  
بالتمثيـل  مناقشة الطلبة  

 .البياني لإلقتران األسي

ــض   ــم بع ــه المعل يوج
ــة   ــئلة المتعلقـ األسـ

 .بالتدريبات الصفية

  
 بـين  الطلبـة  يقارن

ــا ــتنتاجاتهم وم   اس
 .يعرضه المعلم

يقــوم الطلبــة بحــل 
 .التدريبات الصفية

  دقائق 10 

  دقيقة45 المدة الزمنية          )   تمثيل اإلقتران األسي الطبيعي بيانياً(الحصة الدراسية الثالثة 

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مرحلة التغذية الراجعة
ـ الثا الحصة بداية في  ةلث
 األفكـار الطلبـة ب  يتم

المطروحة في  الرئيسية
  :السابقة الحصة

تمثيل بيانيـاً االقتـران   
) 1>، أسأ=ص(األســي 

  .بيانياً

  :أسئلة ومناقشة صفية
على الطلبة  طرح المعلمي

  :التالية األسئلة
ــامج   ــتخدام برنـ باسـ
Advanced Grapher 

   س ))=(س(مثل بياناً ق
اذكر خصائص االقتـران  

  السابق

يجيب الطلبـة علـى   
األسئلة مع رسم بعض 
األمثلة على االقتـران  
ــتخدام   ــي باس األس

 Advancedبرنامج 

Grapher.  
  

  دقائق 10
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  )تمثيل اإلقتران األسي الطبيعي بيانياً(مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية 
مناقشة الطلبة بمفهـوم  

  . العدد النيبيري
  

  
  

مناقشة الطلبة بمفهـوم  
األسي الطبيعي االقتران 

ــن   ــة م ــة خاص كحال
  .االقتران األسي

  
  
  

يعرض المعلـم علـى   
األمثلـة  الطلبة بعـض  

للتمثيل البياني لالقتران 
األسي الطبيعي باستخدام 

ــامج   Advancedبرن

Grapher.  
  

يستخدم المعلم االلـة   
الحاسبة لمناقشة مفهـوم  
العدد النيبيري ثم عرض 
أمثلة إلجراء العمليـات  

  .الحسابية
  

 بعـرض  المعلم يقوم 

مثال توضيحي باستخدام 
ــامج   Advancedبرن

Grapher  ليستنتج الطلبة
مفهوم االقتران األسـي  

 .الطبيعي

  
 

 بعـرض  المعلم يقوم 

مثال توضيحي باستخدام 
ــامج   Advancedبرن

Grapher  لتمثيـــــل
 .االقتران األسي الطبيعي

 

يمثل الطلبـة بعـض    - 
األمثلة علـى االقتـران   

 بيانيـاً األسي الطبيعـي  

ــامج  ــتخدام برنـ باسـ
Advanced Grapher 

في مجموعات صـغيرة  
 . في غرفة الحاسوب

تمثيل كـل مـن   : مثال
 :االقترانات التالية

   3+س-ــه ،سـه

يستنتج الطلبة مفهـوم  
العـــدد النيبيـــري 
والعمليات الحسـابية  

  .عليه
  
 

يشترك الطلبـة مـع   
المعلم في تنفيذ المثال 
ــامج  ــتخدام البرن باس

Advanced 
Grapher.  

  
  
  

يستخدم الطلبة برنامج 
Advanced 

Grapher  فــي حــل
  .األمثلة

  
 

ــذكر  ــة  يـ الطلبـ
خصــائص االقتــران 

  األسي الطبيعي

  
  دقيقة 25
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مالحظات حول  عطاءوإ 
الرسم البياني للتوصـل  

  .إلى خصائص االقتران
  :الصف مناقشة  

بالتمثيـل  الطلبة  مناقشة 
البياني لإلقتران األسـي  

ومفهوم العـدد  الطبيعي 
 .النيبيري

ــض   ــم بع ــه المعل يوج
ــة   ــئلة المتعلقـ األسـ

  .بالتدريبات الصفية
  

 :البيتي الواجب

توزيع ورقة عمل علـى  
 .الطلبة

 بـين  الطلبـة  يقارن

ــا ــتنتاجاتهم وم   اس
 يعرضه المعلم 

  
  

يقــوم الطلبــة بحــل 
 .التدريبات الصفية

  دقائق 10

  دقيقة45 المدة الزمنية           )  حل الواجب البيتي وورقة العمل(الحصة الدراسية الرابعة 

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

يكون الواجب البيتـي  
ورقة عمـل تشـمل   
ــن  ــدرس األول م ال

  الوحدة 

يطلب المعلم مـن الطلبـة    - 
اإلجابة على ورقة العمـل  
ــامج   ــتخدام برنـ باسـ
Advanced Grapher 

ويجيب على استفسـاراتهم  
وكذلك يعـالج األخطـاء   

  .لديهمالشائعة 

يجيب الطلبـة علـى   
ورقة العمل باستخدام 

 Advancedبرنامج 

Grapher  ويطرحون
ــول  ــاراتهم ح استفس

   .األسئلة

  دقيقة 45
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  حصص 4: عدد الحصص      وغارتمي           التمثيل البياني لالقتران الل: الدرس الثاني

  :المحتوى الرياضي

  :المفاهيم

  االقتران اللوغارتمي

  اللوغارتم العادي

  اللوغارتم الطبيعي

  :التعميمات

  .صفر>إقتراناً لوغارتمياً، س 1≠صفر، أ >س، حيث أ ألو= يسمى االقتران ص

  .، وال يكتب في هذه الحالة10اللوغارتم لألساس اللوغارتم العادي هو 

  .اللوغارتم الطبيعي هو اللوغارتم لألساس ه

  :األهداف السلوكية

  .أن يعرف الطالب االقتران اللوغارتمي .1

باسـتخدام برنـامج    1>بيانيـاً حيـث أ  ) س( ألـو =أن يمثل الطالب منحنى االقتران ص .2
Advanced Grapher.  

  .1>حيث أ) س( ألو=نحنى صأن يستنتج الطالب خصائص الم .3

باسـتخدام برنـامج    1<أ<0بيانيـاً حيـث   ) س( ألو=أن يمثل الطالب منحنى االقتران ص .4
Advanced Grapher.  

  .1<أ<0حيث ) س( ألو=أن يستنتج الطالب خصائص المنحنى ص .5

  .أن يستخدم الطالب التحويالت الهندسية في رسم منحنى االقتران اللوغارتمي .6

  .اللوغارتم الطبيعي أن يجد مجال اقتران .7

  :الوسائل التعليمية

، الحاسـوب، أوراق  Advanced Grapherالكتاب المدرسي، درس محوسب باستخدام برنامج 
  .عمل
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  :أساليب التعليم

  الحوار والمناقشة .1

 االكتشاف الموجه .2

  دقيقة 45:المدة الزمنية، )0>س بيانياً حيث أ ألو= تمثيل االقتران ص(الحصة الدراسية األولى

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة
كتابة االقتران األسـي  

  بصورة اللوغارتم
  
  
  
  
  
  
  

  :أسئلة ومناقشة صفية
طرح المعلم على الطلبة ي
  :ألسئلة التاليةا

اكتب كـل ممـا يلـي    
  :بالصورة اللوغارتمية

43=81، 2-3 =  
  
  
  

ــى  ــة عل ــب الطلب يجي
  .األسئلة

  :اإلجابات المتوقعة
  

ــه  81=43 يمكــن كتابت
علـــى الصـــورة  

  4=81 3اللوغارتمية لو
يمكــن كتابتــه   =2-3

علـــى الصـــورة  
  -3= 2اللوغارتمية لو

  دقائق 10

  )0>س، حيث أ ألو= ص(مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية 
يوضح المعلم مفهـوم  

  اإلقتران اللوغارتمي
  
  

باستخدام يعرض المعلم 
 Advancedبرنامج 

Grapher  بعــــض
األمثلة لتمثيل لالقتران 

 ألو= ص(اللوغارتمي  
) 0>، حيـــث أ)س(

مناقشة الطلبة بمفهـوم   - 
ــران الوغــارتمي   االقت
للتوصــل إلــى صــياغة 

 .التعميم
 

يعرض المعلـم مثـاالً    - 
توضيحياً باستخدام برنامج 

Advanced Grapher 

  
يمثل الطلبـة بعـض    - 

ــة  االقترانــات اللوغارتمي

 مـع  الطلبـة  يشترك

صـياغة  فـي   المعلم
مفهــوم االقتـــران  

  .اللوغارتمي
   

يشترك الطلبـة مـع   
المعلم في تنفيذ المثال 
ــامج   ــتخدام برن باس

Advanced 

Grapher حيـــث 

ــدربون ــى يتـ  علـ

  
  دقيقة 25
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  .بيانياً
  
  
  

 )0>س، حيث أ ألو= ص(
بيانياً باسـتخدام برنـامج   
Advanced Grapher 

في مجموعات صغيرة في 
 .غرفة الحاسوب

مثل بيانياً كل مـن   : مثال
س،  3لو: االقترانات التالية

  ).1+س(2لو
وإعطاء مالحظات حـول  
الرسم البياني للتوصل إلى 
خصـــائص االقتـــران 

س،  ألو= ص(اللوغارتمي 
  . )0>حيث أ

ويرسـمون  ، استخدامه
االقتران اللوغـارتمي  

س، حيـث   ألو= ص
 0>أ

  
تخدم الطلبة برنامج يس

Advanced 

Grapher  فــي حــل
  .األمثلة

  
ــذكر  ــة  يـ الطلبـ

خصــائص االقتــران 
  اللوغارتمي

، حيث )س( ألو= ص 
  0>أ

  :الصف مناقشة  
بالتمثيـل  مناقشة الطلبـة   

البيـــاني لإلقتـــران  
ــارتمي ص ــو= اللوغ  أل

 .0>، حيث أ)س(

يوجه المعلم بعض األسئلة  
المتعلقـــة بالتـــدريبات 

 .الصفية

 بـين  الطلبـة  يقارن

ــا ــتنتاجاتهم وم   اس
 يعرضه المعلم 

  
  

يقــوم الطلبــة بحــل 
 .التدريبات الصفية

  دقائق 10
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 :المدة الزمنيـة  ، )1<أ<0بيانياً حيث) س( ألو= تمثيل االقتران ص(الحصة الدراسية الثانية 

  دقيقة 45

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مرحلة التغذية الراجعة
 الثانية الحصة بداية في

 يتم

 الرئيسـية  األفكار كتابة
 الحصةالمطروحة في 

   السابقة
  

مراجعة مفهوم االقتران 
  االقتران اللوغارتمي

  

يمثــل الطلبــة بيانيــاً 
االقتران اللوغـارتمي  

س حيــث  ألــو= ص(
  )0>أ

  :أسئلة ومناقشة صفية
على الطلبة  طرح المعلمي

  :التالية األسئلة
ــف  ــا تعري ــران م االقت

  ؟اللوغارتمي
  

  
ــامج   ــتخدام برنـ باسـ
Advanced Grapher 

  س3لو)=س(مثل بياناً ق

يجيب الطلبـة علـى   
  .األسئلة

  :اإلجابات المتوقعة
 ألو=يسمى االقتران ص

 1≠، أ0>س حيــث أ
ــاً،  ــاً لوغارتمي اقتران

  0>س
  

يمثل الطلبة االقتـرن  
س بيانيـاً  3لو)=س(ق

ــامج   ــتخدام برن باس
Advanced 

Grapher  

  دقائق 10

  )1<أ<0حيث) س( ألو= االقتران اللوغارتمي ص(مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية 
يعـــرض المعلـــم 
ــامج  ــتخدام برن باس

Advanced 

Grapher  ــض بعـ
ــل ا   ــة لتمثي األمثل
لالقتران اللوغارتمي  

ــو= ص( ) س( ألــ
  .بيانياً) 1<أ<0حيث

  

يعرض المعلـم مثـاالً    - 
توضيحياً باستخدام برنامج 

Advanced Grapher 

  
يمثل الطلبـة بعـض    - 

ــة  ــات اللوغارتمي االقتران
ــو= ص( س،  ألـــــ

بيانيـــاً  )1<أ<0حيـــث
ــامج   ــتخدام برنـ باسـ
Advanced Grapher 

في مجموعات صغيرة في 
 .غرفة الحاسوب

يشترك الطلبة مع المعلم 
ــال   ــذ المث ــي تنفي ف
باســتخدام برنــامج  

Advanced 

Grapher ــث  حيـ

ــدربون ــى يتـ  علـ
ويرسـمون  ، استخدامه

االقتران اللوغـارتمي  
س،  ألــــــو= ص

 1<أ<0حيث

ة برنـامج  يستخدم الطلب
Advanced 

  
  دقيقة 25
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مثل بيانياً كل مـن   : مثال
س،  1\2لو: االقترانات التالية

  ).1+س(1\3لو
وإعطاء مالحظات حـول  
الرسم البياني للتوصل إلى 
خصـــائص االقتـــران 

س،  ألو= ص(اللوغارتمي 
  .)1<أ<0حيث

Grapher  ــل ــي ح ف
  .األمثلة

  
خصائص الطلبة  يذكر 

  االقتران اللوغارتمي
ــو= ص  ، )س( ألــ

  1<أ<0حيث

  :الصف مناقشة  
بالتمثيـل  مناقشة الطلبـة   

البيـــاني لإلقتـــران  
ــارتمي ص ــو= اللوغ  أل

 .0>، حيث أ)س(

يوجه المعلم بعض األسئلة  - 
 المتعلقة بالتدريبات الصفية

 بـين  الطلبـة  يقـارن 

ــا  ــتنتاجاتهم وم   اس
 يعرضه المعلم 

  
ــل  ــة بح ــوم الطلب يق

  .التدريبات الصفية
 

  دقائق 10

) استخدام التحويالت الهندسية في رسم منحنى االقتران اللوغـارتمي (الحصة الدراسية الثالثة 

  دقيقة 40: المدة الزمنية

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مرحلة التغذية الراجعة
 ةلثالثا الحصة بداية في
 األفكـار  كتابـة  يتم

المطروحـة   الرئيسية
  .السابقة الحصةفي 

  

يمثل الطلبـة بيانيـاً   
االقتران اللوغـارتمي  

ــو= ص( س  ألـــ
  ).10<أ<0حيث

  :أسئلة ومناقشة صفية
على الطلبـة   طرح المعلمي

  :التالية األسئلة
ــامج   ــتخدام برنـ باسـ
Advanced Grapher 

  س 3\1لو)=س(مثل بياناً ق

يجيــب الطلبــة علــى 
  .األسئلة

  :اإلجابات المتوقعة
يمثل الطلبـة االقتـرن   

س بيانيـاً   3\1لو)=س(ق
باســتخدام برنــامج  

Advanced 
Grapher  

  دقائق 10



98 

استخدام التحويالت الهندسية في رسم منحنى االقتـران  (مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية 
  )اللوغارتمي

يعـــرض المعلـــم 
ــامج  ــتخدام برن باس

Advanced 

Grapher  ــض بعـ
األمثلة لتمثيل االقتران 

باستخدام  اللوغارتمي
التحويالت الهندسـية  

  .بيانياً
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعرض المعلـم مثـاالً    - 
توضيحياً باستخدام برنامج 

Advanced Grapher 

  
يمثل الطلبـة بعـض    - 

ــة   ــات اللوغارتمي االقتران
بيانياً باسـتخدام برنـامج   
Advanced Grapher 

والتحويالت الهندسية فـي  
مجموعات صـغيرة فـي   

 .غرفة الحاسوب

مثل بيانياً كل مـن   : مثال
ــة  ــات التالي -1:االقتران

  ).3+س(2س،  لو3لو
  
يطرح المعلم العديـد مـن    

يطلب من الطلبة واألسئلة 
  .االقترانتحديد مجال 

يشترك الطلبة مع المعلم 
ــال   ــذ المث ــي تنفي ف
باســتخدام برنــامج  

Advanced 

Grapher ــث  حيـ

ــدربون ــى يتـ  علـ
ويرسـمون  ، استخدامه

 .االقتران اللوغارتمي

  
يستخدم الطلبة برنـامج  

Advanced 

Grapher  والتحويالت
ــل  ــي ح ــية ف الهندس

  .األمثلة
  

ــة مجــال  يجــد الطلب
  .االقتران اللوغارتمي

  
  دقيقة 25

  :الصف مناقشة  
بالتمثيـل  مناقشة الطلبـة   

البيـــاني لإلقتـــران  
ــارتمي ص ــو= اللوغ  أل

 .0>، حيث أ)س(

 

يوجه المعلم بعض األسئلة  - 
المتعلقـــة بالتـــدريبات 

 .الصفية

 بـين  الطلبـة  يقـارن 

ــا  ــتنتاجاتهم وم   اس
 يعرضه المعلم 

  
  

ــل  ــة بح ــوم الطلب يق
  .التدريبات الصفية

 

  دقائق 10
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  دقيقة 45 لمدة الزمنية ا           )   حل الواجب البيتي وورقة العمل(الحصة الدراسية الرابعة 

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

يكون الواجب البيتـي  
ورقة عمـل تشـمل   
الدرس الثـاني مـن   

  الوحدة 

يطلب المعلم مـن الطلبـة    - 
اإلجابة على ورقة العمـل  
ــامج   ــتخدام برنـ باسـ
Advanced Grapher 

ويجيب على استفسـاراتهم  
وكذلك يعـالج األخطـاء   

  .لديهمالشائعة 

يجيب الطلبـة علـى   
ورقة العمل باستخدام 

 Advancedبرنامج 

Grapher  ويطرحون
ــول  ــاراتهم ح استفس

   .األسئلة

  دقيقة 45
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  حصص 4: عدد الحصص            حل المعادالت األسية واللوغارتمية      : الدرس الثالث

  المحتوى الرياضي

  القوانين

  صهلو+ سهـلو)= س ص(هـلو

  صهلو -س هـلو) = (هـلو

  سهـب لو=  بس هـلو

  التعميمات

  صفر=  1هلو

  1= هـ  هـلو

  س=سههلو

  :األهداف السلوكية

  .Advanced Grapher  المعادالت الللوغارتمية باستخدام برنامجأن يحل الطالب  .1

  .Advanced Grapher  أن يحل الطالب المعادالت األسية باستخدام برنامج .2

  :الوسائل التعليمية

الحاسوب، اآللـة  ، Advanced Grapher  الكتاب المدرسي، درس محوسب باستخدام برنامج

  .الحاسبة، أوراق عمل

  :أساليب التعليم

 .الحوار والمناقشة .1

  .االكتشاف الموجه .2
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  دقيقة 45: المدة الزمنية)                 حل المعادالت اللوغارتمية(الحصة الدراسية األولى 

  الزمنيةالمدة   نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة
يحل االطالب معادالت 
ــة   ــورها الخطي بص

  والتكعيبيةوالتربيعية 

  :أسئلة ومناقشة صفية
طرح المعلم على الطلبة ي
  :ألسئلة التاليةا

  :حل المعدالت التالية
  0=12+س8-2س) 1
  12=3-س5) 2
  0=27-3س) 3

ــى  ــة عل ــب الطلب يجي
  األسئلة 

  :اإلجابات المتوقعة
  0=12+س8-2س) 1

  0)=2-س)(6-س(   
  2=أو س 6=إما س   
  12=3-س5) 2

  3=س   
  0=27-3س) 3

  3= س   

  دقائق 10

  )حل المعادلة اللوغارتمية(مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية 
يوضح المعلم قـوانين  

  اللوغارتمات
  

  
ــم  -  ــرض المعل يع

ــامج   ــتخدام برن باس
Advanced 

Grapher األمثلة بعض
ــادالت  ــل معـ لحـ

  اللوغارتمية
  
  
  
  

المعلم بمناقشـة  يقوم  - 
ــوانين   ــة بقـ الطلبـ

 .الوغارتمات
  

يعرض المعلم مثـاالً   - 
ــتخدام   ــيحياً باس توض

ــامج   Advancedبرن

Grapher 

  
يحل الطلبة بعـض   - 

المعادالت اللوغارتميـة  
باســـتخدام برنـــامج 
Advanced Grapher 

في مجموعات صـغيرة  
 .في غرفة الحاسوب

 المعلم مع الطلبة يشترك

اسـتنتاج خـواص    في
  .اللوغارتمات وقوانينها

   
يشترك الطلبة مع المعلم 
في تنفيذ المثال باستخدام 

ــامج   Advancedبرن

Grapher ــث  حيـ

، استخدامه على يتدربون
ــادالت  ــل المعـ وحـ

  اللوغارتمية
يستخدم الطلبة برنـامج  
Advanced Grapher 

  .في حل األمثلة
  

  
  دقيقة 25
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مناقشــة أمثلــة لحــل 
المعادالت اللوغارتمية 

  باستخدام القوانين
  

يقوم المعلم بعرض مثال  
توضيحي لحل المعادالت 

غارتميــة باســتخدام اللو
  .القوانين

يستخدم الطلبة القـوانين  
  .في حل األمثلة

  :الصف مناقشة  
بحــل  مناقشــة الطلبــة 

 .المعادالت اللوغارتمية
 

يوجــه المعلــم بعــض  
ــة  ــئلة المتعلقـ األسـ

 .بالتدريبات الصفية

 بـين  الطلبـة  يقـارن 

يعرضه   استنتاجاتهم وما
 المعلم 

  

ــل   ــة بح ــوم الطلب يق
 .التدريبات الصفية

  دقائق 10

  دقيقة45: المدة الزمنية)                        حل المعادالت األسية(الحصة الدراسية الثانية 

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مرحلة التغذية الراجعة
 الثانية الحصة بداية في

 يتم

 الرئيسية األفكار كتابة
 الحصةالمطروحة في 

  .السابقة
ــل   ــة حـ مراجعـ
  المعادالت اللوغارتمية

  :أسئلة ومناقشة صفية
على الطلبـة   طرح المعلمي

  :التالية األسئلة
  :حل المعادالت التالية

  3)=7-س(3لو+س3لو
-س(هــــلـــو+2هلـــو

  15هـلو)=3

تجيب الطالبات علـى  
األســئلة باســتخدام  

 Advancedبرنـامج  

Grapher   

  دقائق 10

  )حل المعادالت االسية(الرياضية مرحلة التفاعل مع المعرفة 
يوضح المعلم قوانين 

  األسس 
  
 

يعـــرض المعلـــم 
ــامج  ــتخدام برن باس

Advanced 

Grapher  ــض بعـ

يقوم المعلـم بمناقشـة    - 
 .الطلبة قوانين األسس

  
 

يعرض المعلـم مثـاالً    - 
توضيحياً باستخدام برنامج 

Advanced Grapher 

  

 المعلم مع الطلبة يشترك

تحويل اللوغارتمات  في
  .إلى أسس

   
يشترك الطلبة مع المعلم 
ــال   ــذ المث ــي تنفي ف
باســتخدام برنــامج  

Advanced 

  
  دقيقة 25



103 

األمثلة لحل المعادالت 
  األسية

  
  
  
  

يناقش المعلـم أمثلـة   
لحل المعادالت األسية 

  .باستخدام القوانين

يحل الطلبـة بعـض    - 
المعادالت األسية باستخدام 

 Advancedبرنــامج 

Grapher  في مجموعات
ــة   ــي غرف ــغيرة ف ص

 .الحاسوب
 

يقوم المعلم بعرض مثـال   
توضيحي لحل المعـادالت  

  .األسية باستخدام القوانين

Grapher ــث  حيـ

ــدربون ــى يتـ  علـ
وحـــل ، اســـتخدامه

  .المعدالت األسية
يستخدم الطلبة برنـامج  

Advanced 

Grapher  ــل ــي ح ف
  .األمثلة

  

يستخدم الطلبة القوانين 
  .في حل األمثلة

  :الصف مناقشة  
ــة   ــة الطلب ــل مناقش بح

 .المعادالت األسية
 

يوجه المعلم بعض األسئلة  
المتعلقـــة بالتـــدريبات 

  .الصفية

 بـين  الطلبـة  يقـارن 

ــا  ــتنتاجاتهم وم   اس
  .يعرضه المعلم

  

ــل  ــة بح ــوم الطلب يق
 .التدريبات الصفية

  دقائق 10

  )حصتين(مراجعة بالوحدة كاملة : الحصة الثالثة والرابعة

  المدة الزمنية  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المستخدمةالمراجع 

تُكتب على السـبورة  
ــة   ــار الرئيس األفك
ــوانين بالوحــدة  والق

  كاملة
  

حل تمارين ومسـائل  
وورقة عمل باستخدام 

 Advancedبرنامج 

Grapher.  
  

يقوم المعلم بمراجعة الطلبـة   
 .بما تم تعلمه سابقاً

حيث يطلب منهم توضـيح  
المفاهيم الرياضية باسـتخدام  

Advanced Grapher .
ويوزع المعلم ورقـة عمـل   
ويطلب من الطـالب حلهـا   
بمجموعـــات باســـتخدام 

  .البرنامج
يتابع المعلم حلـول الطلبـة    

  .ويجيب على استفساراتهم

يتعاون الطلبـة فـي   
  .مجموعات

  
ــة بحــل  يقــوم الطلب
األســئلة بمجموعــات 

ــتخدام برنــ  امج باس
Advanced 

Grapher  
  
  

  دقيقة 20 
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  أوراق العمل) 10(ملحق

  )1(ورقة عمل 

  :السؤال األول

  :أمثل االقترانات التالية بيانياً

 1+)1-س(2) = س(ق) 4          1- س3-) = س(ق )1

 3+ س– -) = س(ق) 5          س2هـ+2) = س(ق )2

 س-هـ) = س(ق) 6        س3-هـ-4) = س(ق )3

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

  :السؤال الثاني

  :أكمل الفراغات التالية بما يناسبها

  بمقـدار    --------- هو انسحاب لمنحنى االقتـران   2+س2) = س(منحنى االقتران ق )1

 .--------------وحدات إلى  ------ 

  فـي   ------------ى االقتران هو انعكاس لمنحن س-هـ) = س(منحنى االقتران ق )2

 --------------------. 

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

  :السؤال الثالث

  :أوجد قيمة كل مما يلي ألقرب ثالثة منازل عشرية

   5+ 2ـــه) 2           2- ـــه) 1
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  )2(ورقة عمل 

  :السؤال األول

  :بيانياًأمثل االقترانات التالية 

 )1-س(2لو) =س(ق) 4        1-س 3لو) = س(ق )1

 )2+س(1\2لو) = س(ق) 5         ســهلو -2) = س(ق )2

 )1+س(لو+ 2) = س(ق) 6            لوس-) = س(ق )3

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

  :السؤال الثاني

  :أكمل الفراغات التالية بما يناسبها

  بمقـدار    --------هو انسحاب لمنحنى االقتـران  )3+س( 2لو=) س(منحنى االقتران ق )1

 .--------------وحدات إلى  ------

  فـي   --------- لوس هو انعكـاس لمنحنـى االقتـران    -) = س(منحنى االقتران ق )2

 --------------------. 

 .---------------لوس في محور الصادات هي )= س(صورة انعكاس المنحنى ق )3

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

  :السؤال الثالث

  :أوجد مجال كل مما يلي

  ) 2س-4(2لو) = س(ق) 2        )9-2س(لو) = س(ق) 1
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  )3(ورقة عمل 

  :السؤال األول

  :أمثل االقترانات التالية بيانياً

 )1-س(هـلو-) = س(ق) 4           1+ س4) = س(ق )1

 س 5لو+3) = س(ق) 5        1+ 1+سهـ-) = س(ق )2

 2+س هـ) = س(ق) 6          س  -1ـه) = س(ق )3

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

  :السؤال الثاني

  :أحل المعادالت التالية

 7+س3 3=  1+س3 9 ×س 2 3 )1

 55لو) = 1 –س + 2س2( 5لو )2

  132=  س4 11+ 1+س4 11 )3

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

  :السؤال الثالث

  :أوجد مجموعة حل كل مما يلي

  1) = 4-س(لو  -)س2(لو ) 2      صفر =  6+ سهـ 5- س2هـ ) 1

  صفر=  3+  س 3×28 - 1+س 9) 3

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



107 

  :السؤال الرابع

  :أوجد قاعدة كل من المنحنيات التالية

1                                           (2(  

  

  
3                                           (4 (  

  

  

  

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

  :السؤال الخامس

  :أوجد مجال كل من االقترانات التالية

  )1-س( 2لو)= س(ق) 1

  لوس -4) = س(ق) 2
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  كتاب تسهيل مهمة موجه من الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم) 11(ملحق 
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 كتاب تسهيل مهمة موجه من وزارة التربية والتعليم إلى المدرسة) 12(ملحق 
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The Effect of Using Advanced Grapher program on the Achievement 

of Tenth Grade Students in Mathematics and Their Attitudes Toward 

it'sLearning in Nablus City 
By 

Wala Hassan Nemer Qeino 

Supervised by 

Dr. Soheil Sallha 

Abstract 

This study aimed at identifying the effect of using Advanced 

Grapher program on the achievement of tenth grade students in 

Mathematics and their attitudes toward it's learning in Nablus City. To this 

end, this study endeavored to answer the following question: What is 

theeffect of using Advanced Grapher program on the achievement of tenth 

grade students in mathematics and their attitudes toward its learning? 

To answer this question and test the study hypothesis, the study was 

applied to a sample of (82) tenth grade female students at Rafidia Primary 

School for Girls. The sample was divided into two groups: control and 

experimental. The control group studied the exponential and logarithmic 

functions unit in mathematics textbook by using the traditional methods of 

learning. The experimental group studied the same unit by using the 

Advanced Grapher program. The study experiment was conducted in the 

first semester of 2014-2015. 

The following tools were applied on the sample of the study: 

- The post-test that measures the achievement of the students after having 

finished studying the exponential and logarithmic functions unit. The 
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validity and the reliability of the test were calculated, and the value of 

reliability was (0.71). 

- A scale of attitudes toward learning mathematic in the pre and post 

phases of using Advanced Grapher Program. The validity and the 

reliability of the scale of  attitudes toward  learning mathematic were 

calculated, and  the value of reliability was (0.75). 

To test the hypothesis, the data were analyzed by using One-Way 

Analysis of Variance ANCOVA, and by using Pearson correlation to 

examine the relation between educational attainment and Attitudes Toward 

Learning mathematic. 

The result of the study was: 

1- There is a significant statistical difference at (α=0.05) between the 

mean scores of the female students in the experimental group and the 

female students in the control groups. This difference in the total score 

of post-test of achievement might be attributed to the method of 

learning used; traditional method versus Advanced Grapher Program. 

The difference was in favor of the experimental group. 

2- There is a significant statistical difference at (α=0.05) in the mean of 

attitudes toward learning mathematic between the experimental group 

and the control group which could also be attributed to the method of 

learning used; traditional method and Advanced Grapher Program. The 

difference was in favor of the experimental group. 
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3- There is statistical correlation at (α=0.05) between academic 

achievement and attitudes toward learning mathematic. And it is 

appositive relation. 

In light of the study findings, the researcher recommended a number 

of recommendations, such as activating the teaching method by using 

Advanced Grapher program in mathematics education, also recommends 

holding training courses for math teachers using Advanced Grapher 

program because it supported the mathematics curriculum and make them 

aware of the importance of using it as a way and style of modern learning 

students. 

 




